Bolti eladó
SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA
I.

A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

1.

A szakképesítés adatai

2.

A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma:

31 341 01

A szakképesítés megnevezése:

Bolti eladó

Szakképesítések köre:
Szakképesítés-elágazások:

31 341 01 0010 31 01
Bútor- és lakástextil-eladó
31 341 01 0010 31 02
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
31 341 01 0010 31 03
Műszakicikk eladó
31 341 01 0010 31 04
Porcelán- és edényáru-eladó
31 341 01 0010 31 05
Ruházati eladó
31 341 01 0010 31 06
Zöldség-gyümölcs eladó

Hozzárendelt FEOR szám:

5112

Szakképzési évfolyamok száma:

2 év vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 27. § (4) bekezdése szerint 3 év

Elmélet aránya:

30%

Gyakorlat aránya:

70%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Szervezésének időpontja:
2.

van
1 év

szervezhető
a képzési idő felét követően

A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
1

iskolának kell megszervezni, amelyhez a szakképesítés óratervében szereplő képzési
helyszínek biztosítása szükséges.
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és
felszerelések jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet
tartalmazza.
A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeit a
gazdálkodó szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző
iskola bevonásával – ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a
gazdálkodó szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek
ellenőrzésére is.
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3.

A szakképesítés elágazások óraterve
Bútor- és lakástextil eladó szakképesítés-elágazás
Képzési helyszín

Értékelési
időpont

16

tanterem

szakmai vizsga

32

tanterem

szakmai vizsga

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

32

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

379

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

2/10.
évfolyam

3/11.
évfolyam

e

gy

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

108

18

36

72

48

128

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

36

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

72

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

126

54

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

90

18

18

32

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

36

18

24

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

18

54

Bútorok- és lakástextíliák
forgalmazása

144

108

0004-11

0006-11

megnevezése

1/9.
évfolyam

18

1.0/0006-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0006-11

Értékesítés idegen nyelven

54

3.0/0006-11

Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása

90

4.0/0006-11

Bútorok és lakástextíliák
értékesítése

Tanévközi összesen:

36
72
36

56

36

504

64

198
18

252

8

18

126

603
192

32
54

32

252
396

8

36

36

72

128

612

168

739

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második
tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy= gyakorlat
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Élelmiszer- és vegyi áru- eladó szakképesítés-elágazás
Képzési helyszín

Értékelési
időpont

16

tanterem

szakmai vizsga

32

tanterem

szakmai vizsga

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

2/10.
évfolyam

3/13.
évfolyam

e

gy

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

108

18

36

72

48

128

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

36

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

72

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

126

54

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

90

18

18

32

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

36

18

24

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

18

54

Élelmiszerek és vegyiáruk
forgalmazása

144

108

0004-11

0007-11

megnevezése

1/9.
évfolyam

18

1.0/0007-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0007-11

Értékesítés idegen nyelven

54

3.0/0007-11

Élelmiszerek- és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása

90

4.0/0007-11

Élelmiszerek- és vegyiáruk
értékesítése

Tanévközi összesen:

36
72
36

56

36

504

64

198
18

252

8

18

126

603
192

tanterem

32
54

32

252
396

8

36

36

72

128

612

168

szintvizsga/szakmai vizsga

32

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

379

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

739

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második
tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Műszakicikk eladó szakképesítés-elágazás
Képzési helyszín

Értékelési
időpont

16

tanterem

szakmai vizsga

32

tanterem

szakmai vizsga

gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

32

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

379

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

2/10.
évfolyam

3/11.
évfolyam

e

gy

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

108

18

36

72

48

128

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

36

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

72

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

126

54

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

90

18

18

32

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

36

18

24

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

18

54

144

108

0004-11

0123-11

megnevezése

1/9.
évfolyam

Műszaki cikkek forgalmazása

18

1.0/0123-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0123-11

Értékesítés idegen nyelven

54

3.0/0123-11

Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása

90

4.0/0123-11

Műszaki cikkek értékesítése

Tanévközi összesen:

36
72

128

36

56

36

504

64

198
18
18

252

126

603
192

32
54

32

252
396

8

36

36

72

8

612

168

739

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második
tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Porcelán- és edényáru- eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

2/10.
évfolyam

gy

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

108

18

36

72

48

128

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

36

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

72

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

126

54

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

90

18

18

32

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

36

18

24

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

18

54

0121-11

Porcelán- és edényáruk
forgalmazása

144

108

1.0/0121-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0121-11

Értékesítés idegen nyelven

54

3.0/0121-11

Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása

90

4.0/0121-11

Porcelán- és edényáruk
értékesítése

Tanévközi összesen:

36
18

tanterem

szakmai vizsga

32

tanterem

szakmai vizsga

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

32

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

379

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

128
56

36

504

64

198
18

252

8

18

126

603
192

32
54

32

252
396

8

36

36

72

16

72
36

612

Értékelési
időpont

3/11.
évfolyam

e

0004-11

megnevezése

1/9.
évfolyam

Képzési helyszín

168

739

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második
tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Ruházati eladó szakképesítés-elágazás
Képzési helyszín

Értékelési
időpont

16

tanterem

szakmai vizsga

32

tanterem

szakmai vizsga

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

1/9.
évfolyam

2/10.
évfolyam

3/11.
évfolyam

e

gy

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

108

18

36

72

48

128

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

36

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

72

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

126

54

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

90

18

18

32

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

36

18

24

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

18

54

Ruházati termékek
forgalmazása

144

108

azonosítója
0004-11

0008-11

megnevezése

18

1.0/0008-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0008-11

Értékesítés idegen nyelven

54

3.0/0008-11

Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása

90

4.0/0008-11

Ruházati termékek értékesítése

Tanévközi összesen:

36
72

128

36

56

36

504

64

198
18
18

252

126

603
192

tanterem

32
54

32

252
396

8

36

36

72

8

612

168

szintvizsga/szakmai vizsga

32

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

379

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

739

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második
tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = csoportos gyakorlat
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Zöldség-gyümölcs eladó szakképesítés-elágazás
Képzési helyszín

Értékelési
időpont

16

tanterem

szakmai vizsga

32

tanterem

szakmai vizsga

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

32

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

379

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

1/9.
évfolyam

2/10.
évfolyam

3/11.
évfolyam

e

gy

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

108

18

36

72

48

128

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

36

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

72

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

126

54

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

90

18

18

32

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

36

18

24

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

18

54

Zöldség-gyümölcs termékek
forgalmazása

144

108

azonosítója
0004-11

0122-11

megnevezése

18

1.0/0122-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0122-11

Értékesítés idegen nyelven

54

3.0/0122-11

Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása

90

4.0/0122-11

Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése

Tanévközi összesen:

36
72

128

36

56

36

504

64

198
18
18

252

126

603
192

32
54

32

252
396

8

36

36

72

8

612

168

739

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 140 óra, a második
tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Bútor- és lakástextil eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

Értékelési
időpont

2/12.
évfolyam

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

72

144

128

80

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

18

32

tanterem

szakmai vizsga

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

54

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

90

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

tanterem

szintvizsga

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

54

18

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

18

48

tanterem

szakmai vizsga

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

54

36

tanterem

szintvizsga

0006-11

Bútorok és lakástextíliák
forgalmazása

108

648

1.0/0006-11

Áruelőkészítési feladatok

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

2.0/0006-11

Értékesítés idegen nyelven

36

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

3.0/0006-11

Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása

72

48

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

4.0/0006-11

Bútorok és lakástextíliák
értékesítése

320

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

0004-11

megnevezése

1/11.
évfolyam

Képzési helyszín

Tanévközi összesen:

144

80
144

144

216

208
64

90

80

342
324

576

882

416

656

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat

.
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Élelmiszer- és vegyiáru eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

Értékelési
időpont

2/12.
évfolyam

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

72

144

128

80

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

18

32

tanterem

szakmai vizsga

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

54

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

90

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

tanterem

szintvizsga

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

54

18

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

18

48

tanterem

szakmai vizsga

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

54

36

tanterem

szintvizsga

Élelmiszerek és vegyiáruk
forgalmazása

108

648

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

0004-11

0007-11

megnevezése

1/11.
évfolyam

Képzési helyszín

144

1.0/0007-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0007-11

Értékesítés idegen nyelven

36

3.0/0007-11

Élelmiszerek- és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása

72

4.0/0007-11

Élelmiszerek- és vegyiáruk
értékesítése
Tanévközi összesen:

80
144

144

216

208

tanterem

64
90

80

342
324

576

882

416

szintvizsga/szakmai vizsga

48

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

320

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

656

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Műszakicikk eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

Értékelési
időpont

2/12.
évfolyam

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

72

144

128

80

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

18

32

tanterem

szakmai vizsga

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

54

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

90

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

tanterem

szintvizsga

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

54

18

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

18

48

tanterem

szakmai vizsga

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

54

36

tanterem

szintvizsga

108

648

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

48

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

320

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

0004-11

0123-11

megnevezése

1/11.
évfolyam

Képzési helyszín

Műszaki cikkek forgalmazása

144

1.0/0123-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0123-11

Értékesítés idegen nyelven

36

3.0/0123-11

Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása

72

4.0/0123-11

Műszaki cikkek értékesítése
Tanévközi összesen:

80
144

144

216

208
64

90

80

342
324

576

882

416

656

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Porcelán- és edényáru eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

Értékelési
időpont

2/12.
évfolyam

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

72

144

128

80

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

18

32

tanterem

szakmai vizsga

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

54

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga

0004-11

megnevezése

1/11.
évfolyam

Képzési helyszín

144

80

A kereskedelmi egység
működtetése

144

90

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

54

18

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

18

48

tanterem

szakmai vizsga

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

54

36

tanterem

szintvizsga

0121-11

Porcelán- és edényáruk
forgalmazása

108

648

1.0/0121-11

Áruelőkészítési feladatok

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

2.0/0121-11

Értékesítés idegen nyelven

36

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

3.0/0121-11

Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása

72

48

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

4.0/0121-11

Porcelán- és edényáruk
értékesítése

320

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

0005-11

Tanévközi összesen:

144

144

216

208
64

90

80

342
324

576

882

416

656

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Ruházati eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

Értékelési
időpont

2/12.
évfolyam

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

72

144

128

80

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

18

32

tanterem

szakmai vizsga

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

54

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

90

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

tanterem

szintvizsga

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

54

18

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

18

48

tanterem

szakmai vizsga

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

54

36

tanterem

szintvizsga

Ruházati termékek
forgalmazása

108

648

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

48

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

320

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

0004-11

0008-11

megnevezése

1/11.
évfolyam

Képzési helyszín

144

1.0/0008-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0008-11

Értékesítés idegen nyelven

36

3.0/0008-11

Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása

72

4.0/0008-11

Ruházati termékek értékesítése
Tanévközi összesen:

80
144

144

216

208
64

90

80

342
324

576

882

416

656

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat
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Zöldség-gyümölcs eladó szakképesítés-elágazás
Óraszám
Szakmai követelménymodul/Tananyagegység

azonosítója

megnevezése

1/11.
évfolyam

Képzési helyszín

Értékelési
időpont

2/12.
évfolyam

e

gy

e

gy

Az áruforgalom lebonyolítása

72

144

128

80

1.0/0004-11

Általános áruismeret alkalmazása

18

32

tanterem

szakmai vizsga

2.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek

54

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0004-11

Áruforgalmi tevékenységek
gyakorlata

tanterem /
gazdálkodó szervezet

szakmai vizsga

0005-11

A kereskedelmi egység
szabályszerű működtetése

144

90

1.0/0005-11

Üzleti levelezés

18

18

tanterem

szintvizsga

2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

54

18

96

tanterem

szakmai vizsga

3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

18

18

48

tanterem

szakmai vizsga

4.0/0005-11

Bizonylatkitöltés

54

36

tanterem

szintvizsga

Zöldség-gyümölcs termékek
forgalmazása

108

648

demonstrációs terem /
gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

tanterem

szintvizsga/szakmai vizsga

48

tanterem/
demonstrációs terem

szintvizsga/szakmai vizsga

320

gazdálkodó szervezet

szintvizsga/szakmai vizsga

0004-11

0122-11

144

1.0/0122-11

Áruelőkészítési feladatok

2.0/0122-11

Értékesítés idegen nyelven

36

3.0/0122-11

Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása

72

4.0/0122-11

Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése
Tanévközi összesen:

80
144

144

216

208
64

90

80

342
324

576

882

416

656

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 szakképző évfolyam esetén az első tanévet követően 160 óra.
Jelmagyarázat:

e = elmélet

gy = gyakorlat

A táblázatok nem tartalmaznak szabad sávot
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II.

A központi program moduljai és tananyagegységei

1.

A modul azonosítója és megnevezése:
0004-11 Az áruforgalom lebonyolítása

1.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

1.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

1.3

1.4

192 óra
218 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
35 fő
− Gyakorlati oktatás:
12 fő
A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Információt ad a vezető árubeszerzési munkájához
Időszakos készletfelmérést végez, ennek alapján javaslatot tesz a megrendelésre
Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a
visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut
Átveszi mennyiségileg és minőségileg az árut/göngyöleget/berendezést/eszközt,
elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket
Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét,
szabályszerűségüket
Ellenőrzi a terméken lévő címkék információs tartalmát, szükség esetén
intézkedik
Készletre veszi az árut hagyományos, vagy elektronikus úton
Elhelyezi az árut szakszerűen a raktárban és az eladótérben
Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és
a mennyiségének megóvásáról
Betartja/betartatja a vagyon és biztonsági előírásokat
Leltárt készít/közreműködik a leltározásban
Előkészíti az árut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az áru szakmai
szabályok/arculat szerinti kihelyezéséről, az árak feltüntetéséről, az árjelzés
ellenőrzéséről
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit
Bemutatja az árut a vevőnek, és tájékoztatja az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról
Áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben
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3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(bolti gyakorlat)

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

2.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek

1.0/0004-11 Általános
áruismeret alkalmazása

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet
Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru
jellegétől függően becsomagolja az árut
Intézi a fogyasztói reklamációkat

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

Tananyagegységek

szint

3
3
3
4
4

szakmai készségek

Elemi számolási készség
Mennyiségérzék
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Hallott szakmai szöveg megértése
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3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(bolti gyakorlat)

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(csoportos gyakorlat)

X
X
X
X

X
X
X

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(bolti gyakorlat)

B
B

X
X
X

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(csoportos gyakorlat)

B
A
C
B
C
C
B
A
B

X
X
X

2.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek

A
B
B
B

Az árubeszerzést meghatározó tényezők, beszerzési források, módok
Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezelése
Az áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása
Árurendszerek
A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe
A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható
tényezők
Az áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok
Az egyes árucsoportok, áruféleségek jellemzői, minőségi követelményei
A leltározás menete, a leltáreredmény megállapítása
Az áruelőkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok,
előírások
Az árukihelyezés szabályai
Az árak feltüntetésére vonatkozó szabályok
A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
Az áru és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata
Az értékesítési módok jellemzői, alkalmazásuk
Az eladás folyamata a vevő fogadásától a vásárlás befejezéséig
A fizettetés módjai
A fogyasztói érdekvédelem alapvető előírásai, a vevőreklamáció
intézésének szabályai
Az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások
Az értékesítés során használt gépek, eszközök jellemzői, kezelésük
szabályai

1.0/0004-11 Általános
áruismeret alkalmazása

C
A
A
C
B
B

Szakmai ismeretek

2.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek

Típus

1.0/0004-11 Általános
áruismeret alkalmazása

Tananyagegységek

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

Megbízhatóság
Önállóság

X
X

X
X

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(bolti gyakorlat)

Személyes kompetenciák

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(csoportos gyakorlat)

1.0/0004-11 Általános
áruismeret alkalmazása

2.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek

Tananyagegységek

X
X

X
X

X

X
X

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(bolti gyakorlat)

Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(csoportos gyakorlat)

Társas kompetenciák

2.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek

1.0/0004-11 Általános
áruismeret alkalmazása

Tananyagegységek

X
X

X
X

1.5

X
X

X
X

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(bolti gyakorlat)

Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés

3.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
(csoportos gyakorlat)

Módszerkompetenciák

2.0/0004-11 Áruforgalmi
tevékenységek

1.0/0004-11 Általános
áruismeret alkalmazása

Tananyagegységek

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Jogszabályok szövegelemzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Adminisztrációs tevékenység
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
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1.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/0004-11 Általános áruismeret alkalmazása

52 óra

Árurendszerek
Az árurendszerezés feladata, hagyományos árurendszerek
Kódtípusú árurendszerek lényege, alkalmazásuk területei, előnyei (EAN, EAN 128,
TESZOR, VTSZ)
A vonalkód szerepe a kereskedelemben, belső cikkszámozás jelentősége, alkalmazása
Áruvédelem, vagyon védelem
Az elektronikus áruvédelem, jelzőcímkék fajtái, elhelyezésük a termékeken, jelzőrendszerek
típusai, működésük, alkalmazásuk
Áruvédelmi jelölések
Vagyonvédelmi rendszerek, eszközök fajtai, élőerős vagyonvédelem
Szabvány, szabványosítás
A szabvány, a szabványosítás fogalma, feladatai
Harmonizált szabványok az Európai Unióban
A szabványok fajtái
A minőség, minőségbiztosítás
A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése
A minőségi osztályba sorolás szabályai
A minőség objektív és szubjektív jellemzői
Minőségtanúsítás a kereskedők és a vásárlók számára, megkülönböztető minőségi jelek,
jelzések
Csomagolás
Csomagolás fogalma, funkciói,
A csomagolás anyagai, jellemzői, előnyös és hátrányos tulajdonságai
Csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk
Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem)
2.0/0004-11 Áruforgalmi tevékenységek

140 óra

Az áruforgalomi folyamat elemei
Árubeszerzés
A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban
A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének
meghatározása, a szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a
beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése)
Áruátvétel
Az áruátvétel célja, lebonyolításának hatása az egység eredményességére
Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése
Az áruátvétel lebonyolítása; az áru fogadása, az áruátvétel módjai (mennyiségi-minőségi),
szervezése, igazolása, kifogások érvényesítése.
Készletezés
Készlet fogalma, készletgazdálkodás jelentősége,
Optimális, minimális-, maximális készlet, kurrens, inkurrens áruk, standard, idényáruk
készletszükséglete.
A beérkezett áruk készletre vétele, a készletek hagyományos, és elektronikus nyilvántartása,
számbavétele
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Az áruk raktári elhelyezése és tárolása az állagvédelem, az áttekinthetőség, a
hozzáférhetőség, a kedvező helykihasználás, a vagyonvédelmi és a közegészségügyi
szabályok betartásával
Tárolási rendszerek (statikus és dinamikus) és tárolási módok (tömb- és soros, állványos és
állvány nélküli tárolás)
Az áruk tárolására szolgáló berendezések, eszközök
Árumozgató gépek, eszközök, alkalmazásuk, használatuk alapvető szabályai
A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai
A készletváltozás irányai, esetei és hatásuk az eredményességre
Leltározás
A leltár és leltározás fogalma, leltár céljai
A leltározás megszervezése, a leltározás menete (előkészítése, személyi és tárgyi feltételei,
lebonyolítása hagyományos és elektronikus úton, leltáreredmény megállapítása)
Leltározás módjai, bizonylatai
A leltáreltérés okainak megállapítása, elemzése, értékelése
Értékesítés
Áruelőkésztés
Az áruk előkészítése az értékesítésre (az áruk kicsomagolása, előrecsomagolása), a vevők
tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése, szükség szerinti feltüntetése,
áruvédelmi címkék elhelyezése a termékeken, azok fajtái és alkalmazása, a fogyasztói ár
feltüntetése a vonatkozó előírásoknak megfelelően
Az áruk eladótéri elhelyezése (az áruk jellegét, tulajdonságait, az alkalmazott értékesítési
módot, az áruk iránti keresletet, a kereskedelmi egység üzletpolitikáját, célkitűzéseit, a
munkaszervezési és vevőkényelmi szempontokat, az áruk minőségének védelmét, és a
vagyonvédelmet figyelembe véve)
Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósítása
Akciós, saját márkás termékek elhelyezésének szempontjai
Eladáshelyi reklám technikái, eszközei (POS)
Az áruk eladásra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri elhelyezésre
szolgáló berendezések
Vásárlást befolyásoló tényezők
A vásárlási döntés folyamata (a szükségletek kialakulása, információgyűjtés, az alternatívák
értékelése, a vásárlási döntés, a vásárlás utáni magatartás), a döntést befolyásoló tényezők
Vevőtípusok életkor, nem, vásárlási tudatosság, kompromisszumkészségük szerint, az eladó
feladata kiszolgálásukkor
Az
eladóval
szemben
támasztott
követelmények
(külső
megjelenés,
személyiségjegyek)
Értékesítési módok
Az egyes értékesítési módok – hagyományos, önkiszolgáló, önkiválasztó, minta utáni és
egyéb bolt nélküli értékesítési formák – jellemzői, előnyei, hátrányai, alkalmazásuk,
személyi és tárgyi feltételeik, az eladó feladatai
Értékesítés lebonyolítása
Az értékesítés folyamata; a vevő fogadása (személyes és személytelen), az áru bemutatása
(személyes és személytelen), az ellenérték elszámolása készpénzzel és készpénzkímélő
fizetési eszközökkel, a vásárolt áru becsomagolása, igény szerint díszcsomagolás készítése
Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokban
A kereskedelmi egységekben alkalmazott gépek, eszközök fajtái szerepük, használatukra
vonatkozó előírások (hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek,
árazást és készletnyilvántartást segítő gépek, eszközök, vagyonvédelmi eszközök és
berendezések)
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− Gyakorlat (csoportos)
3.0/0004-11 Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata

18 óra

Az udvarias kiszolgálás jelentősége, „a vevő mindenekelőtt”
A vevő üdvözlése, köszönési formák
A vevő megszólítása, a vásárlási szándékának megismerése
Az áru bemutatása, az áruajánlás szabályai
Helyettesítő termékek ajánlása
Az eladó feladatai a kiszolgálás befejezésekor (kiegészítő termékek ajánlása, utalás a csere
lehetőségére, útbaigazítás a fizetés és árukiadás módjáról, a vásárlás megköszönése, elköszönés a
vásárlótól, értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások megszervezése)
Viselkedés szabályai a csak érdeklődő nem vásárló vevővel
− Gyakorlat (bolti)
3.0/0004-11 Áruforgalmi tevékenységek gyakorlata

200 óra

Az áruforgalomi folyamat elemei
Az árubeszerzés folyamata
A beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása
A megrendelés módjai és dokumentumai
Az áruátvétel előkészítése, személyi és tárgyi feltételei
Áruátvételi terület tisztán tartása
Áruátvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-, árumozgató eszközök,
mérő- számláló eszközök, PDA, íróeszköz, bizonylat)
A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése (bizonylatolása, csomagba
rendezése, csomagolása)
A beérkező áruk okmányainak ellenőrzése
Az áruk mennyiségi és minőségi átvétele (mennyiségi és minőségi átvétel
szempontjai)
Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén
Az áruátvétel igazolása, kifogások intézése
Készletezés
A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnyilvántartás módszerei, eszközei
Az áruk szakszerű elhelyezése a raktárban
Árumozgató gépek, eszközök és kezelésük szabályai
Leltározás folyamata, a tényleges készlet felmérése, a leltáreredmény megállapítása
Az áruk eladásra történő előkészítése
Az áruk kicsomagolása és előcsomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló információk
meglétének ellenőrzése
A kereskedelmi egység által előrecsomagolt árukra tájékoztató címkék készítése, elhelyezése
a termékeken
Áruvédelmi címkék, eszközök fajtái és elhelyezésük a termékeken
A fogyasztói ár feltüntetése
Ajándékcsomag és/vagy díszcsomagolás készítése
Az áruk eladótéri elhelyezése, szabályai, szempontjai
Értékesítés
A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása
A kereskedelmi egység gépeinek, eszközeinek használatára vonatkozó előírások
megismerése, kezelésük, alkalmazásuk az áruforgalmi folyamatban
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1.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

2.

A modul azonosítója és megnevezése:
0005-11 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

2.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

2.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
254 óra
− Gyakorlat:
170 óra

2.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

2.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Alkalmazza az irodatechnikai eszközöket
Betartja az iratok kezelésére vonatkozó előírásokat
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti
leveleket ír
Betartja/betartatja a kereskedelmi egység nyitásával és
működési rendjével kapcsolatos előírásokat
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a
fogyasztói érdekvédelem előírásait
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi
előírásokat
Betartja és prioritásként kezeli a környezetvédelemi
szempontokat
Betartja/betartatja a minőségirányítási és higiéniai
előírásokat
Intézi a fogyasztói reklamációkat
Együttműködik a hatósági ellenőrzések során
Alkalmazza a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat
Kezeli a rendkívüli eseményeket

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(gyakorlat)

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (gyakorlat)

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (gyakorlat)

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(gyakorlat)

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(elmélet)

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (elmélet)

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (elmélet)

Feladatprofil

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(gyakorlat)

X

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (gyakorlat)

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési
szabályokat
Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet,
számlát készít
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási
kötelezettségeinek
Kitölti és kezeli a tevékenységhez szükséges
bizonylatokat, okmányokat

B
A
C
B
B
B
B
A
B
B
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A

A kommunikációs eszközök, fénymásolók
használati módja
A számítógépek és perifériáik használata
A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető
szabályai
A kereskedelmi egység működési rendjéhez
kapcsolódó szabályok
Fogyasztáshoz kapcsolódó adójogszabályok
A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési
kötelezettségek betartásának szabályai
Munkaügyi nyilvántartások
Baleset-, munka-, tűzvédelmi előírások
A csomagolóanyagok és a környezetvédelem
kapcsolata
Az egyes áruféleségekre vonatkozó
forgalmazási környezetvédelmi előírások
A kereskedelmet érintő minőségirányítási és
higiéniai előírások
A fogyasztói érdekvédelem alapvető szabályai,
a fogyasztói reklamáció intézésének szabályai
Hatósági ellenőrzésekre vonatkozó előírások
Az üzletek működésére vonatkozó biztonsági és
vagyonvédelmi előírások
Rendkívüli események fajtái
A pénzforgalom lebonyolításának módjai,
szabályai
A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
A pénztáros feladatai
A pénztárgépek használatának szabályai
A számlázás, nyugtaadás szabályai
Áruforgalmi nyilvántartások,
készletnyilvántartó programok
Pénzforgalmi nyilvántartások
A bizonylatok fajtái
A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok
kitöltésére vonatkozó szabályok

X

X

X
X

X
X

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (gyakorlat)

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(gyakorlat)

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(elmélet)

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (elmélet)

Szakmai ismeretek

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (elmélet)

Típus

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
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X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Társas kompetenciák

Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség
X
X
X

23
X

X
X

X
X
4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(gyakorlat)

Tananyagegységek
X
X
X
X
X
X
X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(gyakorlat)

X
X
X

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (gyakorlat)

X
X
X

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (gyakorlat)

X
X
X

X
X

X
X

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (gyakorlat)

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (elmélet)

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (elmélet)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(gyakorlat)

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (gyakorlat)

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(elmélet)

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (gyakorlat)

X
X

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (gyakorlat)

X
X

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(gyakorlat)

X

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(gyakorlat)

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(gyakorlat)

X
4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(elmélet)

X
X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(elmélet)

Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság
3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (elmélet)

Olvasott szakmai szöveg megértése
Számítógép elemi szintű használata
Elemi számolási készség
Elektronikus és számítógépes pénztárgépek
használata
Szakmai szöveg hallás utáni megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (elmélet)

Személyes kompetenciák

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(elmélet)

szakmai készségek

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (elmélet)

4
4

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (elmélet)

3
1
3
5

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(elmélet)

szint

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X
X

Tananyagegységek

2.5

X
X
X

X
X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(gyakorlat)

X
X
X

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (gyakorlat)

X
X
X

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (gyakorlat)

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(gyakorlat)

X
X

4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés
(elmélet)

X
X
X

3.0/0005-11 Pénzforgalmi
előírások betartása (elmélet)

Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság

2.0/0005-11 Jogszabályok
alkalmazása (elmélet)

Módszerkompetenciák

1.0/0005-11 Üzleti levelezés
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Számítógépes, pénztárgépes gyakorlás
Pénztáros elszámoltatásának készítése, bemutatása
Információk, ismeretek rendszerzése
Számítások, elemzések készítése feladatsor alapján
Jogszabályok szövegelemzése
Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés
Projektmunka
Tapasztalatok megosztása, értelmezése
Feladatlap megoldása, gyakorlás
Gépek, berendezések műszaki leírásának értelmezése
Mérés, árazás, vonalkód készítés
Bolti adminisztrációs tevékenység bemutatása
Bizonylatok kitöltése
Gyakorlati feladat bemutatása
Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

2.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

1.0/0005-11 Üzleti levelezés

36 óra

Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése
Számítógépek és perifériáik
Fénymásoló
Telefon, telefax
Diktafon
Iratmegsemmisítő
Iratkötő, spirálozó készülék
Irodatechnikai készülékek kezelése
Iratkezelés a kereskedelemben
Az iratkezelés szervezete
Az iratkezeléshez használt eszközök
Postabontás
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Az iratok iktatása
Az iratok tárolása
Az iratok megőrzése
Iratok selejtezésére vonatkozó szabályok alkalmazása
Az üzleti levelezés
Az üzleti levelek formai követelményei (a levelek fejrésze-, főrésze-, záró része)
Arculati elemek a levelezésben (vállalati arculat)
Az üzleti levelek tartalmi elemei
A kereskedelemben használatos levélfajták (szerződést előkészítő levelek, a szerződés
teljesítési szakaszában előforduló levelek, a szerződés megszegésével kapcsolatos levelek)
Ajánlat kérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolás, szállítási értesítés,
reklamáció, fizetési felszólítás.
Szakmai kifejezések helyesírása
Önálló fogalmazás, üzleti levél szerkesztése, készítése
A kereskedelmi egység működésével kapcsolatos dokumentáció
Jegyzőkönyv formai elemei
Jegyzőkönyv szerkezeti elemei
Jegyzőkönyv szerkesztésének követelményei
A telefonálás illemszabályai
2.0/0005-11 Jogszabályok alkalmazása

140 óra

A kereskedelmi egység nyitásával és működési rendjével kapcsolatos előírások
Üzletek nyitva tartására vonatkozó szabályok
A bolt nyitása, zárása
A kirakat szerepe és kialakításának szabályai
Reklámeszközök kihelyezésével kapcsolatos előírások, területfoglalás szabályai
A bolti környezet gondozása
Az üzleti tájékoztatók
A termékek forgalmazásával kapcsolatos szabályok
A fogyasztáshoz és a forgalomhoz kapcsolódó adók
Betétdíjas göngyölegek visszaváltásának szabályai
Mérőeszközök
Számla, nyugtaadási kötelezettség
A munkavállaló alkalmazásának jogi szabályozása
A munkaviszony alanyai, munkaviszony létesítésének szabályai
A belépő dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok
A munkaszerződés
A munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei
A munkavégzés szabályai
A munkaidő, pihenőidő szabályai
A munkarend kialakítása
A jelenléti ív
A szabadság kiadás szabályai
A munka díjazása
A munkabért terhelő adók-, és járulékok
A kártérítési felelősség
A munkaszerződés módosítására vonatkozó szabályok
A munkaviszony megszüntetése-, megszűnése
A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok
A munkaügyi jogvita intézésének módja
A munkaügyi ellenőrzés
25

Üzemi tanács
Kollektív szerződés
A vállalkozásokat érintő munka-, és balesetvédelmi előírások, azok alkalmazása
A munkavédelmi törvény célja és feladatai
A munkavédelem szabályozási rendszere
Munkavédelem, baleset és munkahelyi baleset fogalma
Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések fajtái
Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok
A biztonságos munkavégzés feltételei
A munkáltató felelőssége
A munkavállaló kötelezettségei és jogai
A munkavédelmi oktatás
Belső szabályozás, utasítási kötelezettség, tájékoztatás
Munkaruha, védőruha, formaruha
Védőeszközök fajtái, használatuk szabályai
Kézi és gépi anyagmozgatás munka és balesetvédelmi előírásai
Közlekedő utakra vonatkozó előírások
A kereskedelemben használatos eszközök kezelésével kapcsolatos előírások
Balesetek jelentése, dokumentálása
Munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzések
A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
Tűz-, és égésvédelmi alapfogalmak
A tűzvédelmi törvény
Tűzmegelőzési feladatok
Tűzvédelmi szabályzat
Tűzriadóterv
Tűzvédelmi oktatás
Tűzveszélyességi osztályok
Tűzállósági fokozatok
A kereskedelmi egységekben alkalmazható tűzoltási módok, oltóanyagok
A tűzoltó készülékek és az elhelyezésükre vonatkozó előírások
A tűzoltó készülékek feliratai-, jelölései-, használatuk szabályai, a tűzoltó készülékek
vizsgálata
A tűz jelzése, oltása
Tűzoltási út, kiürítési útvonal
Környezetvédelmi előírások és azok alkalmazása
A környezetvédelem jelentősége
A kereskedelem és a környezetvédelem kapcsolata
Környezeti ártalmak, (környezetszennyezés, környezetterhelés)
A környezetvédelem módszerei és területei
A környezetvédelem szervezete
Környezetszabályozási módok
Támogatások, bírságok
Környezettudatos vállalkozás jellemzői
Környezettudatos vásárlás
Hulladékkezelési szabályok
A környezetvédelem szabályozása, ellenőrzése, szankciói
A környezetvédelem és a csomagolóanyagok kapcsolata
A csomagolás célja
A termék védelme
A környezet védelme
A csomagolóanyagok megítélése környezetvédelmi szempontból
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A csomagolóanyagokon megjeleníthető címkék (veszélyes áruk, környezetbarát termékek)
A kereskedelmet érintő minőségirányítási
A kereskedelmi egység minőségpolitikája
Minőségirányítás a kereskedelemben
Minőségbiztosítási rendszerek tanúsítása
Egészségre ártalmas anyagok fajtái, jellemzői
A kereskedelmi tevékenység veszélyelemzése, és az ebből fakadó gyakorlati teendők
Hatósági ellenőrzés menete, dokumentációja
A fogyasztói érdekvédelem
A fogyasztói érdekvédelem jogi szabályozása
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Fogyasztói érdekvédelem feladatai
A fogyasztói jogorvoslat
A minőségvédelem jogi eszközei
A fogyasztóvédelem és a reklám
A fogyasztóvédelem és a versenyjog
Ellenőrzést végző szervek tevékenysége
Az áruk forgalmazásának jogszabályi feltételei
Kötelező vásárlói tájékoztatók
Fogyasztói árak feltüntetésének szabályi
Szavatosság, jótállás, vásárlók könyve
Vásárlói kifogások intézése
A hatósági ellenőrzés módja, hatóságok határozatai
Ellenőrző hatóságok
A hatóságok ellenőrzéseinek módszere, határozatai, jogkövetkezmények
Az ellenőrzést végző személy kötelezettségei
Az ellenőrzött szerv képviselőjének jogai, kötelezettsége
Az ellenőrzés dokumentálása, következménye, szankciók, jogorvoslat
Biztonsági és vagyonvédelmi előírások alkalmazása
Az áru-. és vagyonvédelem fontossága
Lopások és egyéb bűncselekmények
Bűncselekmények felismerése
Rendkívüli események kezelése
Rendkívüli esemény fogalma, kezelése
Áramkimaradás, gázszivárgás, csőtörés, mint kockázati tényezők
Hirtelen haláleset, rosszullét, baleset esetén teendő intézkedések
Elemi csapás esetén teendő intézkedések
Betörés esetén teendő intézkedések
Kiürítési terv
Egyéb szervek bevonása értesítése
3.0/0005-11 Pénzforgalmi előírások betartása

60 óra

A pénzforgalom szabályai
A készpénzforgalom szabályai (házi pénztár árupénztár)
Készpénzkímélő fizetési módok,
Készpénzkímélő eszközök elfogadásuk, kezelésük szabályai
A bankszámlával kapcsolatos tudnivalók (nyitása-, fajtái-, a bankkártya rendszer, hitelkártya)
Idegen valuta elfogadásának szabályai
Pénztár elszámolási feladatok
Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben
Pénztárgépekkel kapcsolatos előírások, követelmények
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Az ellenérték elszámolásának technikája
A pénztáros feladatai
Az áru és vagyonvédelem szerepe a pénztárak működése közben
Nyugta-, számlaadási kötelezettség
Pénztáros elszámoltatására vonatkozó szabályok
A pénztáros és a vevő kapcsolatában viselkedési szabályok
4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés

18 óra

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben
Bizonylat fogalma
Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem
Bizonylatok csoportosítása:
Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok)
Rendeltetési helyük szerint (elsődleges, másodlagos, összesítő bizonylatok)
Bizonylatkezelés általános szabályai
Szigorú számadású kötelezettség alá vont bizonylatok
Szigorú számadású nyomtatványok beszerzése, nyilvántartása
A bizonylatok kiállításával kapcsolatos szabályok (alaki és tartalmi kellékei)
A bizonylatok ellenőrzése (alaki, számszaki, tartalmi
A bizonylatok javításának szabályai
A bizonylatok megőrzése
A kereskedelmi egységekben használatos bizonylatok
Áruforgalom bizonylatai
Árumegrendelés bizonylata (megrendelés kézi/vagy gépi)
Árubeszerzés szállítótól (Készpénzfizetési számla, Számla, Szállítólevél)
Mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylata (Felvásárlási jegy)
„Boltközi” áruátadás/átvétel (Szállítólevél)
Visszáruzás bizonylata (Visszáru bizonylatok)
Jótállási jegy
Pénzforgalom bizonylatai
Értékesítés bizonylatai (Nyugta, Pénztári nyugta, Készpénzfizetési számla, Számla, Árucsere
utalvány,)
Pénztáros elszámolásának bizonylatai (Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás, Pénztárzárás
kézi/gépi, Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat, Üvegvisszaváltó jegy, Címletjegyzék,
Készpénzfeladási utalvány, Átutalási megbízás)
Készletnyilvántartás bizonylatai
Készlet megállapítás bizonylata (Áruforgalmi jelentés kézzel/géppel)
Leltározás bizonylatai (Leltárfelvételi ív árváltozáshoz, Leltárfelvételi jegy, Leltárfelvételi ív)
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifogásról (szállítói)
Jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről
Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén
Leltározási jegyzőkönyv
Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat (Árueltulajdonítási jegyzőkönyv)
Selejtezési jegyzőkönyv
Készlet mintavételi jegyzőkönyv és átminősítési jegyzőkönyv
− Gyakorlat (csoportos)
1.0/0005-11 Üzleti levelezés

18 óra
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Irodatechnikai eszközök fajtái, kezelése
Számítógépek és perifériáik
Fénymásoló
Telefon, telefax
Diktafon
Iratmegsemmisítő
Iratkötő, spirálozó készülék
Irodatechnikai készülékek kezelése
Az üzleti levelezés
Az üzleti levelek formai követelményei (a levelek fejrésze-, főrésze-, záró része)
Arculati elemek a levelezésben
Az üzleti levelek tartalmi elemei
A kereskedelemben használatos levélfajták:
Ajánlat kérés, ajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolás, szállítási értesítés,
reklamáció, fizetési felszólítás.
Szakmai kifejezések helyesírása
2.0/0005-11

Jogszabályok alkalmazása

18 óra

Munkaszerződés minta készítése, különös tekintettel a minimálisan kötelező tartalmi
elemekre
Munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentum készítése
Munkaviszony megszűnésekor a munkavállalónak kötelezően kiadandó dokumentumok
tartalmának értelmezése
Munkaköri leírás értelmezése
Jelenléti ív készítése
Árjelző táblák, vonalkódok készítése
3.0/0005-11

Pénzforgalmi előírások betartása

Elektronikus pénztárgép üzemeltetése
Pénztárgép, Pénztárrendszer, Pénztárterminál (POS rendszer)
Pénztárgép üzembe helyezése
Pénztárgép bekapcsolása
A pénztárszalag cseréjének elvégzése
Billentyűzet értelmezése
Gyűjtő regiszterek (ÁFA szerint, szállító szerint, árucsoportok szerint)
Dohányáruk regisztere
Bejelentkezés (nyitóösszeg jóváhagyása vagy a váltópénz bevitele)
Értékesítés
Egytételes eladás
Többtételes eladás
Törtrészes árucikk értékesítés
Részösszegző feladata
Törlés
Azonnali sztornó (utolsó árucikk azonnali sztornózása)
Utólagos sztornó (korábban bevitt tétel nyitott nyugtán belül utólagos sztornózása)
Százalékszámítás (engedmény adása, felár számolása)
Megszakítás (a folyamatban lévő tranzakció leállítása)
Fizetési módok (készpénzzel, utalvánnyal, valutával, bankkártyával, vegyesen)
Egyszerűsített (készpénzes) számla készítése
Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - zárás)
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44 óra

Nyugta- vagy számlakészítés
Szorzás
Engedményadás
Fizetés utalvánnyal
Fizetés bankkártyával
Göngyöleg visszaváltás
Fölözés
Pénztárzárás
4.0/0005-11 Bizonylatkitöltés:

90 óra

Áruforgalom bizonylatai
Árumegrendelés kézzel és/vagy géppel
Áruátvétel bizonylat nélkül („Vak áruátvétel”)
Szállítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel)
Visszáru jóváírás bizonylat, visszáru számla (tartalma, kitöltése)
Jótállási jegy kitöltése
Mezőgazdasági termékfelvásárlás bizonylata – Felvásárlási jegy (tartalma, kitöltése)
Pénzforgalom bizonylatai
Készpénzfizetési számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel)
Számla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel)
Nyugta (tartalma, kitöltése)
Árucsere utalvány (tartalma, kitöltése)
Üvegvisszaváltó jegy (tartalma, kitöltése)
Kiadási-, bevételi pénztárbizonylat (tartalma, kitöltése)
Pénztárjelentés, Pénztárelszámolás (tartalma, készítése)
Pénztárzárás (kézzel és/vagy géppel)
Címletjegyzék készítése
Készpénzfeladási utalvány
Átutalási megbízás
Készletnyilvántartás bizonylatai
Bizonylatok összesítése az Áruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel)
Készletszámítás az Áruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel)
Árváltozási leltárív (tartalma, kitöltése, árcsökkenés/növekedés)
Leltár felvétel (Leltárfelvételi jegy, Leltárfelvételi ív)
Leltáreredmény megállapítása
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifogásról (szállítói)
Jegyzőkönyv vásárlói minőségi kifogás elintézéséről
Jegyzőkönyv pénztár többlet vagy hiány esetén
Leltározási jegyzőkönyv
Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat (Árueltulajdonítási jegyzőkönyv)
Selejtezési jegyzőkönyv
Készlet mintavételi jegyzőkönyv és átminősítési jegyzőkönyv
2.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

3.

A modul azonosítója és megnevezése:
0006-11 Bútorok és lakástextíliák forgalmazása
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3.1
3.2

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.
A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

3.3

244 óra
1215 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

35 fő
12 fő

3.4
A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák
X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Előkészíti és lebonyolítja a bútorok és lakástextíliák
mennyiségi és minőségi átvételét
Összeszereli a bútort
Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi a termékeket az
eladótérben
Kapcsolatot tart belsőépítészekkel és lakberendezőkkel
Tanácsot ad a lakberendezéshez
Számítógépen figyelemmel kíséri a készleten lévő
termékek mennyiségét
Katalógus alapján terméket ajánl, előjegyzést vesz fel
Tájékoztatja a vevőt a termékekhez kapcsolódó
használati-, kezelési jellemzőkről
Méri, sodorja, hajtogatja a lakástextilt
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Tájékoztatást ad az áruhitel lehetőségeiről
Kitölti a bútorokhoz és egyéb lakberendezési
termékekhez a jótállási jegyet, megszervezi a
kapcsolódó garanciális javítást
Megszervezi a bútorok házhoz szállítását
Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak
megfelelően
Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat
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4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat

3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

C
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B

A bútorok csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
A bútorok jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A bútorokhoz kapcsolódó kísérő okmányok
tartalma
Bútorok szerelési útmutatójának értelmezése
A bútorok szállítására, átvételére, tárolására
vonatkozó követelmények
Készletnyilvántartó számítógépes programok
A bútorok használatára, ápolására,
kezelésére vonatkozó előírások
A lakástextíliák csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
A lakástextíliák átvételére, tárolására
vonatkozó követelmények
A lakástextíliák anyagszükségletének
meghatározása
A lakástextíliák jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A lakástextíliák használatára, kezelésére
vonatkozó előírások

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
értékesítése (bolti gyakorlat)

X

1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

X

3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

X

1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Szakmai ismeretek

3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Típus

2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
értékesítése (bolti gyakorlat)

Elemi szintű számítógép-használat
Készletnyilvántartó program használata
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Hallott szakmai szöveg megértése

1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

1
4
4
4
4

Szakmai készségek

3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Szint

2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
értékesítése (bolti gyakorlat)

Közérthetőség
Hatékony kérdezés készsége

1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Társas kompetenciák
3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (elmélet)
1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)
3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)
4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
értékesítése (bolti gyakorlat)

Önállóság
Pontosság
Kézügyesség

3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Személyes kompetenciák
2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

4

2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

4
3
3
3
3
5
4
4

Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Árumozgató eszközök használata
Kézi szerszámok, eszközök használata
Árazó eszközök, gépek használata
Árleolvasó eszközök használata
Áruvédelmi címkék használata, hatástalanító
eszközök használata
Mérés, sodrás, hajtogatás
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X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

3.5

1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
értékesítése (bolti gyakorlat)

Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés

3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Módszerkompetenciák

2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Tesztfeladat megoldása
Válaszadásírásban mondatszintű kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Termékcímkék, minőségi bizonyítvány értelmezése
Alapanyagok, gyártástechnológia felismerésének gyakorlása
Bútor- és lakberendezési stílusok felismerésének gyakorlása
Műveletek gyakorlása
Csoportos helyzetgyakorlatok
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

3.6

A modul oktatási tartalmának leírása
Elmélet

2.0/0006-11 Értékesítés idegen nyelven

104 óra

Szakmai idegen nyelvi alapismeretek
A vásárló köszöntése, elköszönés idegen nyelven
Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő, akciós
ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok stb.
Bútor- lakástextil termékeken található tájékoztatók felhasználása az idegen
nyelvű vásárlási szituációkban
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A lakás helyiségei, a helyiségek berendezési tárgyai: bútorok, háztartási gépek.
A konyha, fürdőszoba, előszoba, nappali szoba, hálószoba, dolgozó szoba és
gyerekszoba berendezése.
Bútorok értékesítése idegen nyelven
Szekrénybútorok értékesítése idegen nyelven
Szekrénybútorok anyagai, felületkiképzése, színei, méretei, elhelyezése a
lakásban. A kezelésre, tisztításra, ápolásra vonatkozó tanácsadás.
Összeszerelésre vonatkozó tanácsadás.
Ülőbútorok (székek, fotelok) értékesítése idegen nyelven:
Fajtái, méretei, anyagai, felületkiképzése, színei, elhelyezése a lakásban. A
bútor- és kárpit tisztítására, kezelésére, ápolására vonatkozó tanácsadás.
Fekvőbútorok értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, felületkiképzése, színei, elhelyezése a lakásban. A
bútor- és kárpit tisztítására, kezelésére, ápolására vonatkozó tanácsadás.
Összeszerelésre vonatkozó tanácsadás.
Ágybetétek, matracok értékesítése idegen nyelven
Anyagai, szerkezete, tulajdonságai, választéka, felhasználása. Asztalok
értékesítése idegen nyelven: fajtái, méretei, anyagai, színei, elhelyezése a
lakásban.
Asztalok
Fajtái, méretei, anyagai, felületkiképzése, színei, elhelyezése a lakásban.
Tisztítására, ápolására vonatkozó tanácsadás. Összeszerelésre vonatkozó
tanácsadás.
Gyermekbútorok értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, felületkiképzése, színei, elhelyezése a lakásban. A
bútor- és kárpit tisztítására, kezelésére, ápolására vonatkozó tanácsadás.
Összeszerelésre vonatkozó tanácsadás.
Konyhabútorok értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, színei, felületkiképzése, elhelyezése a konyhában.
Konyhabútorok tisztítására, ápolására vonatkozó tanácsadás. Összeszerelésre
vonatkozó tanácsadás.
Kiegészítő bútorok (előszoba-, fürdőszoba- és egyéb kisbútorok) értékesítése idegen
nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, színei, felületkiképzése, elhelyezése a lakásban.
Kiegészítő bútorok tisztítására, ápolására vonatkozó tanácsadás.
Irodabútorok értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, színei, felületkiképzése, elhelyezése az irodában.
Irodabútorok tisztítására, ápolására vonatkozó tanácsadás. Összeszerelésre
vonatkozó tanácsadás.
Oktatási intézmények bútorainak értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, színei, felületkiképzése, elhelyezése az iskola/óvoda
helyiségeiben. Iskolai, óvodai bútorok tisztítására, ápolására vonatkozó
tanácsadás.
Szállodák és vendéglátó-ipari egységek bútorainak értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, színei, felületkiképzése, elhelyezése a
szállodában/vendéglátó egységekben. Szállodai bútorok tisztítására, ápolására
vonatkozó tanácsadás.
Kerti bútorok értékesítése idegen nyelven
Fajtái, méretei, anyagai, színei, felületkiképzése, elhelyezése a szabadban. A
bútorok tisztítására, ápolására, korrózióvédelmére vonatkozó tanácsadás.
Lakástextíliák értékesítése idegen nyelven
Bútorszövetek értékesítése idegen nyelven
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Fajtái, választéka, a bútor stílusával való összhangja, színei, méretei,
elhelyezése a lakásban. Bútorszövetek tisztítására, kezelésére, ápolására
vonatkozó tanácsadás.
Szőnyegek értékesítése idegen nyelven
Fajtái, választéka, a lakás stílusával való összhangja, színei, méretei,
elhelyezése a lakásban. Szőnyegek tisztítására, kezelésére vonatkozó
tanácsadás.
Függönyök (fényáteresztő- és sötétítő függönyök) értékesítése idegen nyelven
Fajtái, választéka, a helyiség stílusával való összhangja, színei, méretei,
elhelyezése a lakásban. Függönyök tisztítására, kezelésére vonatkozó
tanácsadás.
Ágytextíliák értékesítése idegen nyelven
Takarók értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése, felülete,
legfontosabb tulajdonságai, méretei, választéka. Kezelésére vonatkozó
tanácsadás.
Paplanok és párnák értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése,
felülete, legfontosabb tulajdonságai, méretei, választéka. Konfekcionált
ágynemű értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése, felülete,
legfontosabb tulajdonságai, méretei, választéka. Kezelésére vonatkozó
tanácsadás.
Konyhai textíliák értékesítése idegen nyelven
Asztalterítők/szalvéták értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése,
legfontosabb tulajdonságai, méretei, választéka. Kezelésére vonatkozó
tanácsadás. Bútorokhoz való ajánlása.
Konyharuhák értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése,
legfontosabb tulajdonságai, méretei, választéka. Kezelésére, tisztítására
vonatkozó tanácsadás.
Fürdőszobai textíliák értékesítése idegen nyelven
Törölközők értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése, legfontosabb
tulajdonságai, méretei, választéka. Kezelésére/tisztán tartására vonatkozó
tanácsadás.
Fürdőszobai szőnyegek értékesítése idegen nyelven: alapanyagai, lapképzése,
legfontosabb tulajdonságai, méretei, választéka. Kezelésére/tisztán tartására
vonatkozó tanácsadás.
Bútorok és lakástextíliák forgalmazásával kapcsolatos tájékoztatás idegen nyelven
A vásárló tájékoztatása idegen nyelven a jótállásról, szavatosságról.
A vásárló tájékoztatása a bútorok értékesítéséhez, lakástextíliákhoz kapcsolódó
szolgáltatásokról. (házhozszállítás, helyszíni összeszerelés, szerviz, javítás,
készre varrás, kárpitozás, szőnyegszegés)
Házhozszállítás megrendelése személyesen és telefonon.
Fizettetés készpénzzel, bankkártyával, csekkel.
Áruhitel feltételeinek ismertetése idegen nyelven.
Vásárló tájékoztatása idegen nyelven, reklamáció esetén.
3.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák áruismeretének alkalmazása

140 óra

A lakás fő funkciói, helyiségei, főbb jellemzői, berendezései
A korszerű lakás berendezése, a bútorokkal, lakástextíliákkal szemben támasztott
követelmények
A középületek speciális funkciói, főbb jellemzői, berendezései
A bútorok és lakástextíliák anyagai
Fa
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A fa metszetei, rajzolata, a bútorgyártás szempontjából fontos tulajdonságai
Legfontosabb hazai- és külföldi bútorfák
A bútorgyártásban felhasznál faáruk: fűrészáruk, lemezipari termékek, fahelyettesítő
anyagok
Fémek
A fémek legfontosabb tulajdonságai, fémalakító eljárások
Bútorok fémanyagai, kötőelemei
Bútorvasalások, díszek, szerelvények.
Műanyagok
Műanyagok legfontosabb tulajdonságai, felhasználásuk a bútorok készítésénél: lemezek,
kötőanyagok, felületkezelő szerek, ragasztóanyagok, díszek, szerelvények, kárpitos
anyagok.
Bőr és műbőr
Bőrök és műbőrök legfontosabb tulajdonságai, felhasználásuk a bútorok készítésénél.
Valódi bőrök
Csoportosításuk eredet, felület szerint. Valódi bőrök használati tulajdonságai. Bőrök
kezelésére vonatkozó szabályok.
Műbőrök
Műbőrök felhasználható alapanyagai, csoportosításuk szerkezet, és felület szerint.
Műbőrök használati tulajdonságai. Műbőrök kezelésére vonatkozó szabályok.
Üveg
Az üveg legfontosabb tulajdonságai, felhasználása a bútorok készítésénél.
Húzott-, hengerelt-, öntött üvegek.
Textíliák
A textíliák legfontosabb tulajdonságai, felhasználásuk a bútorok és a lakástextíliák
készítésénél.
A szálasanyagok fogalma, csoportosítása
Természetes eredetű szálasanyagok
Fajtái, legfontosabb használati tulajdonságaik, felhasználásuk a lakástextíliák
készítésénél.
Mesterséges eredetű szálasanyagok
Természetes alapú mesterséges szálak fajtái, legfontosabb használati tulajdonságaik,
felhasználásuk a lakástextíliák készítésénél
Szintetikus szálak általános tulajdonságai, fajtái, legfontosabb használati tulajdonságaik,
jelölésük, felhasználásuk a lakástextíliák készítésénél
Szálkeverés szükségessége, leggyakrabban alkalmazott szálkeverékek a lakástextíliák
gyártásánál. A késztermékek használati tulajdonságainak változása szálkeverékek
esetén
Terjedelmesítési eljárások
Terjedelmesítési eljárások célja, fajtái, jellemzői, felhasználásuk a lakástextíliák
alapanyagainak készítésénél.
Fonás, cérnázás
Fonási eljárások lényege. Kártolt, nyújtott, fésűsfonalak jellemzői, felhasználása a
lakástextíliák készítésénél.
Cérnázás lényege. Cérnák csoportosítása szerkezetük, felületük, sodrás irány szerint.
Cérnák felhasználása a lakástextíliák készítésénél.
Lapképzési eljárások
Szövés, szövetek jellemzői, gyártástechnológiából eredő használati tulajdonságok.
Alap- és levezetett szövések típusai, jellemzői, felhasználási területei. Kötött-hurkolt
kelmék jellemzői. Vetülék és láncrendszerű kötések fajtái, jellemzői, felhasználása a
lakástextíliák készítésében.
Egyéb lapképzési eljárások: malimo, maliwatt, malipol, tűzött, kettősvelúr, nemezelt-,
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tűnemezelt, vlies, pálcás (fémvetülékes láncbársony) technikai jellemzője és
felhasználása a lakástextíliák készítésében.
A lapképzés módja és a textília használati tulajdonságainak összefüggései
Textil kikészítő műveletek
Kikészítő műveletek szerepe, csoportosítása hatásuk alapján
Lakástextíliák kikészítő eljárásai, tulajdonságot befolyásoló hatásuk
Fehérítési-, és színezési eljárások fajtái, jellemzői. Az egyes színezési eljárások kezelési,
használati tulajdonságai
Textíliák kezelési, használati útmutatója
A mosást, kezelést befolyásoló tényezők. A kezelési, használati útmutatóra vonatkozó
előírások. Az alap-, és kiegészítő jelképek fajtái, jelentésük
Bútorkárpitok, szőnyegek, függönyök kezelése, tisztítása
Bútor- és lakásberendezés-stílusok
Bútor- és lakásberendezés-stílusok (bécsi, biedermeier, rusztikus, skandináv, angol,
tonett, rattan, bauhaus, high tech, modern, posztmodern) jellemzői
Bútorok és lakástextíliák illesztése stílus alapján, színek harmóniája
Bútorgyártás
Egyedi gyártás: egyedi bútorméretek.
Bútorok sorozatgyártása: méretek kialakítása (modulméret), a sorozatgyártás folyamata,
bútorrészek kialakítása, felületkialakítások, kárpitozás, díszítés, összeerősítés.
A gyártási műveletek hatása a bútorok minőségére.
Bútorok fajtái
Lakásbútorok
Szekrénybútorok méretei, típusai, anyagai, kereskedelmi és minőségi jellemzői. Ülőbútorok
(székek, fotelok) fajtái, méretei, anyagai, kereskedelmi- és minőségi jellemzői.
Fekvőbútorok fajtái, méretei, anyagai, minőségi- és kereskedelmi jellemzői.
Ágybetétek, matracok anyagai, szerkezete, tulajdonságai, felhasználása. Asztalok
fajtái, méretei, anyagai, kereskedelmi- és minőségi jellemzői.
Gyermekbútorok különleges tulajdonságai, típusai, anyagai, méretei, kereskedelmi- és
minőségi jellemzői.
Konyhabútorok különleges jellemzői (anyagai, felületkezelés, összeerősítés, kialakítás),
méretei, típusai, kereskedelmi- és minőségi jellemzői.
Kiegészítő (előszoba-, fürdőszoba-, egyéb-) bútorok típusai, funkciói, anyagai, méretei,
kereskedelmi- és minőségi jellemzői.
Középületek bútorai
Irodabútorok típusai, különleges követelményei, funkciói, anyagai, méretei,
kereskedelmi- és minőségi jellemzői. (asztalok, székek, tároló bútorok)
Oktatási intézmények bútorai, különleges jellemzői, fajtái, anyagai, méretei, kialakítása,
kereskedelmi- és minőségi jellemzői.
Szállodák és vendéglátó-ipari egységek bútorai, különleges jellemzői, fajtái, anyagai,
méretei, kereskedelmi- és minőségi jellemzői.
Kerti bútorok különleges követelményei, típusai, anyagai, kialakítása, kereskedelmi- és
minőségi jellemzői.
Bútorok minőségi bizonyítványa értelmezése.
Bútorok kezelése, tisztítása. Bútortisztító- és ápolószerek.
Lakástextíliák
Bútorszövetek
Funkciója, fajtái, alapanyagai, lapképzése, különleges követelményei.
Leggyakoribb bútorszövetek: bútorripsz, bútorbrokát, bútorbársony,
bútorplüss, bútorvelúr, epinglé, buklé, jacquard bútorszövet (gobelin, stíl,
biedermayer), nyüstös bútorszövet, bútor szatén, textílbőr.
A leggyakoribb bútorszövetek tulajdonságai, minőségi jellemzői, kezelése,
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felhasználása a különböző stílusú bútorokhoz.
Bútorvásznak
Felhasználható alapanyagaik, gyártástechnológiái, díszítési lehetőségek.
Bútorvásznak szélessége, felhasználása. Anyagszükséglet meghatározása.
Szőnyegek
Szőnyegek funkciója, alapanyagai, fajtái, kialakítása.
Kézi szőnyegek (csomózott, szőtt, hurkolt) és gépi szőnyegek (szőtt,
csomózott, tűzött, tűnemezelt, ragasztott, kettősvelúr, pálcás), jellemző
tulajdonságai, gyártástechnológiák felismerése - tanácsadás a vásárló részére.
Szőnyegek felület szerinti csoportosítása – és tisztíthatóságuk közötti
összefüggés
Szőnyegek hátoldal kiképzése – és funkciója
Darabáruként forgalomba kerülő szőnyegek csoportosítása, méretei –
elnevezésük (alátét szőnyeg, belépő szőnyeg, összekötő szőnyeg, kisebédlő
szőnyeg, ebédlő szőnyeg, nagyebédlő szőnyeg)
Méterben forgalomba kerülő szőnyegek csoportosítása, szélességük (futó
szőnyeg, faltól- falig szőnyeg, mozaik szőnyeg)
Méterben kapható szőnyegek anyagszükségletének meghatározása, terítési rajz
elkészítése.
Szőnyegek kikészítése (shotgard, lángmentesített stb.)
Szőnyegeken található piktogrammok értelmezése
Szőnyegek felhasználás szerinti csoportosítása (lábtörlő, belépő szőnyeg,
előszobai szőnyeg, fürdőszobai szőnyeg, szobai szőnyeg, faliszőnyeg, falikép)
Nappali szoba-, hálószoba-, előszoba-, gyerekszoba-, irodai- és szállodai
szőnyegek különleges követelményei, anyagai, felülete, méretei.
A szőnyegek kereskedelmi- és minőségi jellemzői. (alapanyag, lapképzés
módja, szépség, mintázat, méretei, értéke.) Szőnyegek kezelése, tisztítása.
Szőnyegek minőségi bizonyítványa értelmezése.
Függönyök
Funkciója, fajtái.
Fényáteresztő függönyök felhasználható alapanyagai
Fényáteresztő függönyök gyártástechnológiái, fajtái, jellemzői (szövött: száda,
muszlin v. voál, organza, etamin, bobin-csipke: raschel, struktúr, tüll, gardénia,
fonatolt: klöpli)
Megjelenési forma szerinti csoportosításuk, jellemzőik (panoráma függöny,
spagetti függöny, normál függöny)
Függönyök kikészítése (SOIL-RELEASE)
Függönyök széleldolgozása (olómnehezékes, rojtos, fodros, slingelt, normál
szegett)- funkciói
A függöny darabáru vagy méteráru.
Méterben forgalomba kerülő függönyök szélesség szerinti csoportosítása
(drapéria függöny, vitrázs függöny, normál függöny)
Függönyök méretei, szélességük, anyagszükséglet meghatározása.
Függönyök felerősítése, rögzítése. Függönykarnisok, kiegészítő alkatrészek,
rövidáruk.
Fényáteresztő függönyök díszítése: hímzett, szatén betétes, nyomott, égetett
mintájú, lapképzéssel mintázott, fehér, ekrü, színes függönyök.
Másodfüggönyök, dekoranyagok funkciója, alapanyagai, lapképzése,
kikészítése.
Másodfüggönyök fajtái: függöny brokátok, függöny taft, függöny szatén,
bútorvásznak, bútorszövetek
Másodfüggönyök kikészítése: lángmentesítő, Black out kikészítés
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Másodfüggönyök szélessége, anyagszükséglet meghatározása
Minőségi és kereskedelmi jellemzők.
Függönyök kezelése, tisztítása.
Ágytextíliák
Takarók feladata, minőségi követelményei, alapanyagai, lapképzése,
kikészítése, méretei. Takarók csoportosítása felület kiképzés szerint (normál
kártolt, polár, műszőrme). Takarók széleldolgozása. Ágytakarók fajtái,
jellemzői, méretezésük. Takarók kezelése, tisztítása.
Paplanok és párnák funkciója, szerkezete, méretei, kialakítása.
Paplanok csoportosítása külső borító- és töltőanyag szerint. A borító- és
töltőanyag, mint minőség/érték meghatározó tényező. Különleges töltőanyagok
fajtái, jelentőségük, ajánlásuk. (bio, memoriahab, hollofil stb.)
Különleges kikészítéssel ellátott paplanok, derékaljak, párnák (reuma paplan,
duó paplan, allergia elleni paplan, gyógynövényekkel kezelt paplanok stb.)
Paplanok és párnák mérete, márkajelzése.
Melegpontok jelentősége paplanoknál.
Ágyneműk karbantartása, tisztítása.
Konfekcionált ágynemű feladatai, alapanyagai, anyagai, minőségi
követelményei, lapképzése, kikészítése, méretei. A konfekcionált ágyneműk
fajtái (kispárnahuzat, nagypárnahuzat, paplanhuzat, dunnahuzat, lepedő) és
jellemzői (záródás, díszítés, széleldolgozás). Garnitúrában forgalmazott
ágyneműk darabszáma, tartalma. A konfekcionált ágynemű kezelése,
tisztítása.
Háztartási textíliák:
Konyhai textíliák (asztalterítők, szalvéták) feladata, minőségi követelményei,
alapanyagai, lapképzése, kikészítése, méretei, kezelése/tisztítása, felhasználása
a különböző stílusú bútorokhoz.
A bevarrt címkék és a csomagolás feliratainak értelmezése.
Konyharuhák, törlőruhák alapanyagai, gyártástechnológiái, felületi kiképzése.
Követelmény konyharuhák, törlőruhákkal szemben. Konyharuhák, törlők
méretei.
Fürdőszobai textíliák (törölközők, fürdőszoba szőnyegek) feladata, minőségi
követelményei, alapanyagai, lapképzése, csoportosításuk felületi kiképzés
szerint, kikészítése, jellemző méretei, kezelése/tisztítása.
A bevarrt címkék és a csomagolás feliratainak értelmezése.
Gyakorlat (csoportos)
1.0/0006-11 Áruelőkészítési feladatok

86 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Bútorok és lakástextíliák áruátvételének sajátosságai:
Mennyiségi áruátvétel jellegzetességei:
Szőnyegek - négyzetméter ár, folyóméter ár közötti különbségek,
négyzetméter árból darabárra történő átszámítás
Méterben forgalmazott lakástextíliák - Bruttó mennyiség, nettó mennyiség,
hibajelek, cumáz
Minőségi áruátvételi szempontok lakástextíliáknál:
Alapanyag, anyag, színezési hibák és felismerésük
Vásárlói tájékoztatókra, címkézésre vonatkozó előírások, kötelező adattartalom
Használati, kezelési útmutató meglétének, adattartalmának ellenőrzése
Bútorok minőségi bizonyítványának, jótállási jegyek meglétének ellenőrzése
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Bútorok és lakástextíliák tárolása
Bútorok tárolására vonatkozó követelmények
Lakástextíliák tárolására vonatkozó követelmények
Bútorok előkészítése az értékesítésre:
Bemutatásra való előkészítés:
A lakás helyiségeinek (konyha, hálószoba, nappali szoba, dolgozó szoba, gyerekszoba)
méretei, berendezése.
A bútorral berendezendő helyiségek (szobák, konyha) felmérése.
Egyszerű tervezési feladatok megoldása. A berendezésről rajzok készítése számítógépen.
Szekrénybútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése,
bútorok alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
Ülőbútorok (székek, fotelok, kanapé)
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése,
bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
Fekvőbútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
Gyermekbútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
Konyhabútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
Kiegészítő bútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
Kerti bútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
A bútorszövetek és függönyök, mint méteráruk előkészítése az értékesítésre
Bútorszövetek mérése, dublirozása, lagolása, sodrása
Bútorszövetek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Bútorszövetek méretre darabolásának szempontjai (szálhúzás, vágás, stb.), gyakorlása
Bútorszövetek eladótéri elhelyezése
Bútorszövetek bolti kezelése
Függönyök mérése, dublirozása, lagolása, sodrása
Függönyök címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Függönyök anyagszükségletének meghatározása.
Függönyök méretre darabolása (szálhúzás, vágás, hasítás stb.), gyakorlása
Függönyök eladótéri elhelyezése
Függönyök felszerelésére, vásárlók tájékoztatása a megvarrásról.
Függönyök kellékeinek ajánlása.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Függönyök bolti kezelése
Szőnyegek előkészítése az értékesítésre
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Futószőnyegek és faltól falig szőnyegek feltekercselése, állványokon való
elhelyezése. Árak feltüntetése. Vásárlói tájékoztatás a minőségjellemzőkről.
Szőnyegek feltekercselése.
Szőnyegek bemutató állványokon való elhelyezése. Árak feltüntetése.
Szőnyegek minőségi bizonyítványa adatainak értelmezése.
Szőnyegek bolti kezelése
Takarók előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt takarók elhelyezése polcokon, állványokon
Kicsomagolt takarók kiállításszerű elhelyezése az eladótérben.
Kicsomagolt takarók elhelyezése az ágyakon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
A takarókon elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke), vásárlói
tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
Takarók bolti kezelése
Paplanok és párnák előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt paplanok és párnák elhelyezése a polcokon, állványokon.
Kicsomagolt paplanok és párnák elhelyezése az ágyakon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
A paplanokon és párnákon elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke),
vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
A paplanok, párnák bolti kezelése.
Konfekcionált ágyneműk értékesítésre való előkészítése
Becsomagolt ágyneműk elhelyezése polcokon, állványokon
Kicsomagolt ágyneműk elhelyezése az ágyakon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Az ágyneműkön elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke),
vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
Konyhai textíliák előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt asztalterítők/szalvéták elhelyezése polcokon, állványokon
Kicsomagolt asztalterítők/szalvéták elhelyezése az asztalokon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Az asztalterítőkön/szalvétákon elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke),
vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése. Fürdőszobai textíliák
(törölközők, fürdőszoba szőnyegek) előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt törölközők, fürdőszoba szőnyegek elhelyezése polcokon,
állványokon
Kicsomagolt törölközők, fürdőszoba szőnyegek elhelyezése a kiállított
fürdőszobában.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Az törölközőkön és fürdőszoba szőnyegeken elhelyezett címkék (bevarrt címke,
etikett címke), vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
Lakástextíliák csomagolása
Eredeti csomagolások megbontása, és visszacsomagolásuk gyakorlása
Vásárlói csomagok készítése
Díszcsomagolások készítése
Vásárláshelyi ösztönzés gyakorlata
Eladótér kialakítása
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Eladótéri design tudatos megvalósítása termék és célcsoport szerint
Üzlettér részeinek kialakítása
Termék elrendezés, boltberendezés és eszközei
Vásárlótéren belüli útvonaltervezés megvalósítása
Világítástechnika szerepe és megoldásai
Vásárlókat ösztönző módszerek
Bútorok-, lakástextíliák kiállításszerű elhelyezése az eladótérben
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Eladáshelyi reklám eszközei, technikái (POS)
Vizuális marketing
Kampányok, akciók (kedvezmény, nyeremény, ajándék, bónusz, kupon, törzsvásárló kártya
stb.)
Eladókat ösztönző módszerek
Eladási verseny módszerei, értékelés és változtatás
3.0/0006-11 Bútorok és lakástextíliák áruismeretének alkalmazása

158 óra

Egyszerű tervezési feladatok megoldása
A korszerű lakás helyiségeinek funkció szerinti berendezése. –rajz készítése számítógépen.
A középületek (irodák, oktatási intézmények, szállodák, vendéglátó-ipari egységek) közcélú
helyiségeinek funkció szerinti berendezése. –rajz készítése számítógépen.
Egyedi- és modulméretek kialakítása.
Bútorok alapanyagai
Bútorok alapanyagainak megkülönböztetése, felismerése gyakorlása, használati
tulajdonságai felismerése.
A bútorkészítéshez használt faanyagok, fahelyettesítők, felületképzők, szerelvények
megkülönböztetése, felismerése, használati tulajdonságainak meghatározása.
A bútor anyagai és a bútor minősége összefüggéseinek bemutatása.
A minőségi bizonyítvány tartalmának értelmezése.
A gyári csomagolás feliratainak értelmezése, a csomagolás szabályszerű kibontása.
Az összeszerelési útmutató értelmezése.
Különböző felületű bútorok tisztításának, kezelésének, ápolásának bemutatása.
Bútortisztító- és ápolószerek típusainak, használatának bemutatása.
Bútorkárpitok anyagának, lapképzésének, kikészítésének felismerése, megkülönböztetése,
használati tulajdonságainak meghatározása. Használati-kezelési útmutatója értelmezése.
Kárpittisztító- és ápolószerek (textil-, bőr-, műbőr-) használatának bemutatása.
Bútorok fajtái
Szekrénybútorok méretei, elemeinek felismerése, anyagai, szerelvényeinek anyagai,
összeszerelés módja, - használati tulajdonságokat befolyásoló hatásainak ismertetése.
Ülőbútorok fajtái, méretei, elemeinek felismerése, anyagai, kárpitozás és összeszerelés
módja - használati tulajdonságokat befolyásoló hatásainak ismertetése.
Fekvőbútorok fajtái, méretei, anyagai, kárpitozás és összeszerelés módja - használati
tulajdonságokat befolyásoló hatásainak ismertetése.
Ágybetétek, matracok anyagai, szerkezete, méretei - használati tulajdonságokat befolyásoló
hatásainak ismertetése.
Asztalok fajtái, méretei, anyagai - használati tulajdonságokat befolyásoló hatásainak
ismertetése.
Gyermekbútorok méretei, anyagai, összeszerelése - használati tulajdonságokat befolyásoló
hatásainak ismertetése.
Konyhabútorok speciális követelményei, felépítése, méretei, anyagai, felületkezelése,
43

összeerősítése - használati tulajdonságokat befolyásoló hatásainak ismertetése.
Kiegészítő bútorok (előszoba-, fürdőszoba-, egyéb-) típusai, funkciói, speciális
követelményei, anyagai, méretei - használati tulajdonságokat befolyásoló hatásainak
ismertetése.
Kerti bútorok típusai, funkciói, speciális követelményei, anyagai, méretei - használati
tulajdonságokat befolyásoló hatásainak ismertetése.
Bútor stílusok, és ajánlásuk
Bútorstílusok képekről történő felismerése. Bútorkárpitok választása a különböző stílusú
bútorokhoz. Függönyök választása a különböző stílusú bútorokhoz. Szőnyegek választása a
különböző stílusú bútorokhoz. Harmonikus bútor- és lakástextilek kiválasztása.
Lakástextíliák
Szőnyegek
Nappali szoba-, hálószoba-, előszoba-, gyerekszoba-, irodai- és szállodai szőnyegek
alapanyagai, lapképzése, felület, és hátoldal kialakítása - használati tulajdonságokat
befolyásoló hatásainak ismertetése.
A szőnyegek minőségi bizonyítványa, csomagolása feliratai tartalmának,
jelöléseinek értelmezése.
A szőnyeg, mint darabáru legjellemzőbb méreteinek bemutatása.
A szőnyeg, mint méteráru jellemző szélességi méreteinek bemutatása, ismert
méretű területen anyagszükséglet meghatározása, terítési rajz készítése.
Szőnyegek alapanyagainak, lapképzésének, felületének, hátoldal kiképzésének
felismerése szemrevételezéssel, tapintással.
A tapasztalatok ismeretében használati tulajdonságainak, kezelésének,
ápolásának bemutatása.
Szőnyegeken található piktogrammok értelmezése.
Függönyök
Függönyök (nappali szoba-, hálószoba-, konyhai-, gyerekszoba-, irodai
fényáteresztő- és másodfüggönyök) anyagai, lapképzése, kikészítése –
használati tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismertetése.
Függönyök bevarrt címkéjének, csomagolás feliratainak, jelölések
értelmezése.
Függönyök fajták szemrevételezéssel, tapintással történő felismerése.
A függöny, mint méteráru jellemző szélességi métereinek bemutatása, ismert
méretű ablakra anyagszükséglet meghatározása.
A függönyfelszereléshez használt kellékek bemutatása, anyagszükséglet
meghatározása. Függönyvarratás megrendelése.
A függönyök felszerelésére, tisztítására, kezelésére vonatkozó tanácsadás.
Ágytextíliák
Takarók funkciója, anyagai, lapképzése, szegése, méretei – használati
tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismertetése.
Takarók bevarrt címkéjének, csomagolás feliratainak, jelöléseinek
értelmezése.
Takarók tisztítására, kezelésére vonatkozó tanácsadás.
Paplanok és párnák szerkezete, anyagai (burkolóanyag és töltet), kiképzése,
méretei – használati tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismertetése.
Paplanok és párnák bevarrt címkéjének, csomagolás feliratainak, jelöléseinek
értelmezése.
Paplanok és párnák tisztítására, kezelésére vonatkozó tanácsadás.
Konfekcionált ágynemű funkciója, anyagai, lapképzése, méretei – használati
tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismertetése.
Paplanok és párnák bevarrt címkéjének, csomagolás feliratainak, jelöléseinek
értelmezése.
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Paplanok és párnák tisztítására, kezelésére vonatkozó tanácsadás.
Konyhai textíliák
Asztalterítők, szalvéták funkciója, anyagai, lapképzése, szegése, méretei –
használati tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismertetése.
Asztalterítők bevarrt címkéjének, csomagolás feliratainak, jelöléseinek
értelmezése.
Asztalterítők tisztítására, kezelésére vonatkozó tanácsadás.
Asztalterítők különböző bútorstílusokhoz történő ajánlása.
Fürdőszobai textíliák
Törölközők, fürdőszoba szőnyegek funkciója, anyagai, lapképzése méretei
használati tulajdonságokat befolyásoló hatásának ismertetése.
Fürdőszobai textíliák bevarrt címkéjének, csomagolás feliratainak,
jelöléseinek értelmezése.
Fürdőszobai textíliák tisztítására, kezelésére vonatkozó tanácsadás.
Fürdőszobai textíliák ajánlása a vásárlóknak.
− Gyakorlat (bolti)
1.0-0006-11 Áruelőkészítési feladatok

340 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Bútorok és lakástextíliák áruátvétele
Mennyiségi áruátvétel gyakorlása: azonos árkategóriába tartozó méretskála szerinti
szortírozás, mérés, számlálás, adatok egyeztetése
Minőségi áruátvétel gyakorlása
Alapanyag, anyag, színezési, konfekcionálási hibák és felismerésük gyakorlása
Vásárlói tájékoztatók, címkék meglétének, adattartalmának ellenőrzése.
Használati kezelési útmutató meglétének, adattartalmának ellenőrzése
Bútorok és lakástextíliák tárolása
Tárolóberendezések fajtái, tisztántartásuk
Bútorok és lakástextíliák tárolására vonatkozó előírások alkalmazása
Bútorok előkészítése az értékesítésre
Bemutatásra való előkészítés
A bútorral berendezendő bemutató helyiségek felmérése, bútorok összeszerelése,
bemutató helyiségek berendezése.
Lakóterek helyiségeinek felmérése, egyszerű tervezési feladatok megoldása. A
berendezésről rajzok készítése számítógépen.
Szekrénybútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése,
bútorok alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak
feltüntetése.
Ülőbútorok (székek, fotelok, kanapé)
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
Fekvőbútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
Gyermekbútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
Konyhabútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
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alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
Kiegészítő bútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
Kerti bútorok
Kicsomagolása, összeszerelése, az összeszerelési útmutató értelmezése, bútorok
alkatrészeinek felismerése, elhelyezése a kiállító teremben. Az árak feltüntetése.
A bútorszövetek és függönyök, mint méteráruk előkészítése az értékesítésre:
Bútorszövetek mérése, dublirozása, lagolása, sodrása
Bútorszövetek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezése)
Bútorszövetek méretre darabolása (szálhúzás, vágás, stb.), gyakorlása
Bútorszövetek eladótéri elhelyezése
Bútorszövetek bolti kezelése
Függönyök mérése, dublirozása, lagolása, sodrása
Függönyök címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezése)
Függönyök anyagszükségletének meghatározása.
Függönyök méretre darabolása (szálhúzás, vágás, hasítás stb.), gyakorlása
Függönyök eladótéri elhelyezése
Függönyök felszerelésére, vásárlók tájékoztatása a varratás lehetőségeiről.
Függönyök kellékeinek ajánlása.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Függönyök bolti kezelése
Szőnyegek előkészítése az értékesítésre:
Futószőnyegek és faltól falig szőnyegek feltekercselése, állványokon való
elhelyezése. Árak feltüntetése. Vásárlói tájékoztatás a minőségjellemzőkről.
Szőnyegek feltekercselése.
Szőnyegek bemutató állványokon való elhelyezése. Árak feltüntetése.
Szőnyegek minőségi bizonyítványa adatainak értelmezése.
Szőnyegek bolti kezelése
Takarók előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt takarók elhelyezése polcokon, állványokon
Kicsomagolt takarók elhelyezése az ágyakon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
A takarókon elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke), vásárlói
tájékoztatók tartalma, értelmezése.
Takarók bolti kezelése
Paplanok és párnák előkészítése az értékesítésre
.Becsomagolt paplanok és párnák elhelyezése a polcokon, állványokon.
Kicsomagolt paplanok és párnák elhelyezése az ágyakon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
A paplanokon és párnákon elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke),
vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
A paplanok, párnák bolti kezelése.
Konfekcionált ágyneműk értékesítésre való előkészítése
Becsomagolt ágyneműk elhelyezése polcokon, állványokon
Kicsomagolt ágyneműk elhelyezése az ágyakon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Az ágyneműkön elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke), vásárlói
tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
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Konyhai textíliák előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt asztalterítők/szalvéták elhelyezése polcokon, állványokon
Kicsomagolt asztalterítők/szalvéták elhelyezése az asztalokon.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
Az asztalterítőkön/szalvétákon elhelyezett címkék (bevarrt címke, etikett címke),
vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
Fürdőszobai textíliák (törölközők, fürdőszoba szőnyegek) előkészítése az értékesítésre
Becsomagolt törölközők, fürdőszoba szőnyegek elhelyezése polcokon,
állványokon
Kicsomagolt törölközők, fürdőszoba szőnyegek elhelyezése a kiállított
fürdőszobában.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken.
Árak feltüntetése a termékeken, illetve a kiállításon.
A törölközőkön és fürdőszoba szőnyegeken elhelyezett címkék (bevarrt címke,
etikett címke), vásárlói tájékoztatóinak tartalma, értelmezése.
Lakástextíliák csomagolása
Eredeti csomagolások megbontása, és visszacsomagolásuk gyakorlása
Vásárlói csomagok készítése
Díszcsomagolások készítése
Dekorációkészítés
Bútorok-, lakástextíliák kiállításszerű elhelyezése az eladótérben
Lakástextíliák előkészítése, hajtogatása, raffolása
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
4.0/0006-11 Bútorok- és lakástextíliák értékesítése

636 óra

Kommunikáció
Kapcsolatteremtő képesség jelentősége az eladásban
Kapcsolatteremtés módszerei, kérdezés technika
Stílus, szókincs, magatartás
Bútorok- és lakástextil termékek ajánlása
Vevő fogadása, igényeinek feltárása
Áruválaszték bemutatása, ajánlása, érdeklődés felkeltése
Árubemutatási technikák bútor- és lakástextíliáknál.
Termék ismertetése, választás segítése
Személyre szabott eladás megvalósítása
Vevő visszatérésének előkészítése
Bútor termékek értékesítése
Szekrénybútorok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása, termékajánlás,
választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek figyelembevételével. A
bútorfajták ajánlása funkció, a tároló részek űrtartalma, és a család igényeinek
figyelembevételével. Különböző funkciójú bútorok ajánlása, a vásárló igényeit
figyelembe véve. Termékekhez szükséges használati, kezelési, tisztítási tanácsadás.
Vevő visszatérésének előkészítése.
Ülő- és fekvő bútorok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása, termékajánlás,
választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek figyelembevételével. A
bútorfajták ajánlása a család igényeinek, az ülőbútor funkciójának és ergonómiai
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szempontok figyelembevételével. Bútorkárpitok ajánlása, választás segítése.
Termékekhez szükséges használati, kezelési, tisztítási tanácsadás. Vevő visszatérésének
előkészítése.
Asztalok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása, termékajánlás,
választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek figyelembevételével. Az
asztalok ajánlása funkció, a család igényeinek és ergonómiai szempontok
figyelembevételével. Termékekhez szükséges használati, kezelési, tisztítási tanácsadás.
Vevő visszatérésének előkészítése.
Bútorok értékesítéséhez kapcsolódó feladatok
Bútorok készletezésére vonatkozó informatikai háttér megismerése, adatok
keresése
Áruajánlás katalógusból
Rendelés felvétel
Garancia, jótállási jegy kitöltése, műszaki leírások, szerelési útmutatók
meglétének ellenőrzése
Igény szerint házhoz szállítás szervezése
Igény szerint helyszíni szerelési munkák megrendelésének felvétele, ütemezése
Lakástextíliák értékesítése
Szőnyegek értékesítése
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek
figyelembevételével. Választás segítése az igények figyelembevételével
(alapanyag, felület, gyártástechnológia, hátoldalkiképzés, kikészítés, méret,
mintázat). A szőnyegeken található piktogrammok értelmezése áruajánlás
során. Méterben forgalomba kerülő szőnyegek anyagszükségletének
meghatározása, terítési rajz készítése. Tisztításra vonatkozó tanácsok. Vevő
visszatérésének előkészítése.
Bútorszövetek, bútorvásznak értékesítése
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek
figyelembevételével. Választás segítése az igények figyelembevételével
(alapanyag, felület, gyártástechnológia, mintázat). Bútorszövetek
anyagszükségletének megállapítása. Méretre vágás, lagolás, hajtogatás.
Használati kezelési tanácsadás Vevő visszatérésének előkészítése.
Függönyök értékesítése
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek
figyelembevételével. Választás segítése az igények figyelembevételével
(alapanyag, gyártástechnológia, mintázat, széleldolgozás, kikészítés)
Függönyök anyagszükségletének megállapítása. Méretre vágás, lagolás,
hajtogatás. Használati kezelési tanácsadás. Függöny elkészítéséhez, szükséges
rövidáru ajánlás, függöny dekorációajánlás. Tájékoztatás a készre varratás
lehetőségeiről, igény esetén varratás megrendelése, az ezzel kapcsolatos
adminisztráció készítése. Vevő visszatérésének előkészítése.
Ágytextíliák
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek
figyelembevételével. Választás segítése az igények figyelembevételével
Paplanok, párnák ajánlása (töltőanyag, külső borító, kikészítés, melegpontok,
méret figyelembevételével. Használati kezelési tanácsadás paplanokhoz,
párnákhoz. Vevő visszatérésének előkészítése.
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Takarók ajánlása alapanyag, felület, széleldolgozás méret figyelembevételével.
Használati kezelési tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Háztartási textíliák
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek
figyelembevételével. Asztalneműk, konyharuhák, törlőruhák ajánlása
alapanyag, gyártástechnológia, szín, mintázat, kikészítés, méret szerint.
Használati kezelési tanácsadás háztartási fehérárukhoz. Vevő visszatérésének
előkészítése.
Fürdőszobai textíliák
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Áruajánlás a lakás stílusának, színeinek
figyelembevételével. Törölközők ajánlása felhasznált alapanyag,
gyártástechnológia, felület, méret szerint. Tanácsadás a vásárló részére frottír
felületű törölközőkhöz. Használati kezelési tanácsadás.
Fürdőszobai szőnyegek ajánlása alapanyag, gyártástechnológia, hátoldal
kiképzés, felület, méret szerint. Termékhez kapcsolódó használati kezelési
tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
3.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

4.

A modul azonosítója és megnevezése:
0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása

4.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

4.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

4.3

244 óra
1215 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

4.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyiáruk mennyiségi
és minőségi átvételét
Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk tárolására vonatkozó
speciális előírásokat
Vezeti a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez előírt
nyilvántartásokat
Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korlátozás betartását
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket és
szelektál
Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet
Biztosítja a hűtőláncot
Biztonsággal üzemelteti az élelmiszerek értékesítése során
használt gépeket, eszközöket
Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét
Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az élelmiszeripari és
vegyipari termékeket
Betartja az élelmiszerek és vegyiáruk értékesítésére vonatkozó
speciális előírásokat
Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító
élelmiszerekről
Leméri az árut
Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari
termékekről
Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek és vegyipari termékek
felhasználási lehetőségeiről
Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást készít
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat (árubemutatók,
kóstolók, árengedményes akciók)

50

4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

C

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
Hazai termékek és Hungaricumok
Az élelmiszerek szállítására, átvételére,
tárolására vonatkozó követelmények
Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő
okmányok, tájékoztató címkék tartalma
Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
A vegyiáruk átvételére, tárolására vonatkozó
követelmények
A vegyiáruk jellemzőiről való vevői
tájékoztatás

B
B
B
B
C
B
B

X

4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Szakmai ismeretek

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Típus

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4
3
4
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3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Árumozgató eszközök használata
Áruelőkészítő gépek, eszközök használata
(szeletelőgép, fóliázógép, csomagológép)
Mérőeszközök: mechanikus, elektronikus és
számítógépes mérlegek használata
Vágó-, szeletelő eszközök, gépek használata
Hűtőgépek, -pultok, mélyhűtők, fagyasztók
kezelése

1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

4
4
3
3
3
4

Szakmai készségek

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Szint

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

Módszerkompetenciák
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4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)
4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)
3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)
4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

X
X
X
X

1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Címkéző eszközök használata
Árazó eszközök, gépek használata
Árleolvasó eszközök használata
Kézi szerszámok, eszközök használata

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Kapcsolatteremtő készség
Segítőkészség

3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Társas kompetenciák

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Pontosság
Kézügyesség

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Személyes kompetenciák

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

4
5
4
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés

4.5

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Információk önálló rendezése
Tesztfeladatok megoldása
Válaszadásírásban mondatszintű kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Prezentáció, kiselőadás készítése
Termékcímkék, fogyaszthatósági, minőségmegőrzési idők felismerése
Műveletek gyakorlása
Csoportos helyzetgyakorlatok
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló munkavégzés irányítással
Önértékelés

4.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

2.0/0007-11 Értékesítés idegen nyelven

104 óra

Szakmai idegen nyelvi alapismeretek
Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő,
akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok stb.
Élelmiszer- és vegyiáru termékek csomagolásán található tájékoztatók felhasználása
az idegen nyelvű vásárlási szituációkban
Élelmiszer termékek értékesítése idegen nyelven
Malomipari termékek
Malomipari termékek fajtái, jellemzői ajánlásuk idegen nyelven.
Tésztaipari termékek
Száraztészták fajtái, jellemzői, ajánlásuk idegen nyelven.
Sütőipari termékek
Kenyér fajták ajánlása idegen nyelven.
Sütőipari fehértermékek fajtái, ajánlásuk idegen nyelven.
Édesítőszerek
Természetes édesítőszerek fajtái, ajánlásuk idegen nyelven.
Egyéb természetes édesítőszerek ajánlása idegen nyelven.
Mesterséges édesítőszerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Édesipari termékek
Cukorkák fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Kakaó- és csokoládéáruk fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Nugátok és nugátokhoz hasonló termékek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Édesipari lisztesáruk fajtái, ajánlása idegen nyelven.
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Diabetikus édesipari termékek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Gyümölcsök
Hazai gyümölcsök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Déli (egzotikus) gyümölcsök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tartósított gyümölcsök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Zöldségfélék, gombák
Zöldségfélék fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Gombák fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tartósított zöldségek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek
A fogyasztási tejek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tejkészítmények
Ízesített tejkészítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Savanyított tejkészítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Dúsított zsírtartalmú tejkészítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tejcukor érzékeny vásárlóknak ajánlható tej, tejkészítmények fajtái, ajánlása
idegen nyelven.
Tejtermékek
A vaj fajtái, ajánlása idegen nyelven.
A túró fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Természetes sajtok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Ömlesztett sajtok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Húsok
Nagy vágó állatok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Baromfihús fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Vadhúsok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Halak fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tenger gyümölcseinek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Húsfeldolgozóipari termékek
Töltelékes áruk
Hőkezeléssel készült termékek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hőkezelés nélkül készült termékek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Darabos húsipari készítmények
Pácolt, füstölt készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Pácolt, füstölt és főtt készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Étkezési szalonnafélék fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Húskonzervek
A húskonzervek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Egyéb tartósított termékek
Bébiételek és levesporok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Gyorsfagyasztott élelmiszerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tojás Tojások fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Étkezési zsírok, olajok
Zsírok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Olajok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Margarin fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Alkoholmentes italok
Gyümölcs- és zöldséglevek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Gyümölcsszörpök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Mesterséges ízesítésű szörpök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szénsavas üdítő italok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Ásványvizek fajtái, ajánlása idegen nyelven,
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Gyógyvizek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Alkohol tartalmú italok
A természetes borok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Likőrborok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szénsavas borok fajtái, ajánlása idegen nyelven
Sör fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szeszesital-ipari termékek
Pálinkák fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Rumok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Likőrök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Koffeintartalmú élvezeti készítmények
Kávé fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tea fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Fűszerek és ételízesítők
Fűszerek
Hazai fűszerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Külföldi fűszerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Fűszerkeverékek, fűszerpótlók fajtái, ajánlása idegen nyelven..
Ételízesítők
A konyhasó fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Ételecet fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Összetett ételízesítő készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Állományjavítók, módosítók
Állományjavítók, módosító anyagok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Dohányipari termékek
A cigaretták fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szivarok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Pipadohányok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Sodró-dohányok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Vegyiáruk értékesítése idegen nyelven
Háztartási tisztító- és ápolószerek
Mosószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Mosási segédanyagok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szappanok fajtái, ajánlása idegen nyelven
Mosogatószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Általános tisztítószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Súrolószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szőnyeg- és kárpittisztítószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Ablak-, üveg-, tükör tisztítószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Folttisztító szerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Bőr- cipő és műbőrtisztítószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Bútorápolószerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Fertőtlenítő, vízkőoldó, és maró hatású szerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Tűzhelytisztítók fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Padlóápolók fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Légfrissítők, levegőillatosítók fajtái, ajánlása idegen nyelven.
A háztartási tisztítószerek minőségi követelményei.
Kozmetikai készítmények
Arcápolási készítmények
Arckrémek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Arclemosó tejek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Arcvizek, tonikok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
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Arcpakolások, maszkok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Bőrradírok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Díszítő kozmetikumok
Ajakápolók fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szemkörnyéki kozmetikumok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Kendőzőszerek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Illatszerek
Dezodorok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Kölnivizek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Parfümök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények
Fürdő és tusoló készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Testápolótejek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hintőporok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szőrtelenítő készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hajápolási készítmények
Samponok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hajkondícíonálók, hajöblítők, hajbalzsamok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hajkrémek, hajpakolások fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hajszeszek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hajszőkítők, hajszínezők, hajfestékek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Hajlakk, hajhab, hajzselé, hajfixáló fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Fog- és szájápoló készítmények
Fogkrémek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Fogporok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szájvizek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Szájsprayk fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Műfogsortisztítók fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Borotválkozási készítmények
Borotvaszappanok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Borotvakrémek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Borotvahabok fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Borotválkozás utáni készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Villanyborotválkozási készítmények fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Vérzéscsillapító készítmények ajánlása idegen nyelven.
Babaápolási készítmények
Babaolajok, babaemulziók fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Babakrémek fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Babahintőporok ajánlása idegen nyelven.
Babasamponok ajánlása idegen nyelven.
Babafürdetők ajánlása idegen nyelven.
Babanapozók, ajánlása idegen nyelven.
Gyermek kölnik, illatosítók ajánlása idegen nyelven.
Tizenévesek kozmetikumainak ajánlása idegen nyelven.
Idős korosztály kozmetikumainak ajánlása idegen nyelven.
Norinbergi termékek
Kozmetikai kiegészítő termékek
Borotválkozáshoz használt eszközök fajtái, ajánlása idegen nyelven.
Manikűrkészletek és azok tartalmának ajánlása idegen nyelven
Fésű ajánlása idegen nyelven.
Neszesszer, piperetáska ajánlása idegen nyelven.
Mosdókesztyű, szivacs ajánlása idegen nyelven.
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Egészségügyi áruk
Fogápolási eszközök ajánlása idegen nyelven.
Gumikesztyű, védőkesztyű ajánlása idegen nyelven.
Tissue papírból készült termékek fajtái, ajánlásuk idegen nyelven.
Egészségügyi betétek, tamponok ajánlása idegen nyelven.
Háztartási áruk
Meszelő, kepe, és ecsetáruk ajánlása idegen nyelven.
Seprű áruk ajánlása idegen nyelven.
Vállfák, ruhaakasztók ajánlása idegen nyelven.
Ruhaszárító csipeszek ajánlása idegen nyelven.
Háztartási tisztítókendők ajánlása idegen nyelven.
Az élelmiszer- és vegyiáruk forgalmazásával kapcsolatos tájékoztatás idegen nyelven
Tárolásra, kezelésre vonatkozó tájékoztatás idegen nyelven.
Tájékoztatás az élelmiszerek- és vegyiáruk fogyasztásának, felhasználásnak módjáról
3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk áruismeretének alkalmazása

140 óra

Az élelmiszer-áruismeret alapjai
Az élelmiszerek alkotórészei: a víz, és szárazanyagok fajtái (tápanyagok, járulékos anyagok,
ballaszt anyagok) Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungaricumok,
táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú élelmiszerek (gyermek, diétás, reform,
bio, étrendkiegészítők)
A mikroorganizmusok csoportosítása, jellemzése, hatóanyagai, tevékenységük.
Az élelmiszerek tartósítása
Az élelmiszerek változása, és romlása
A tartósítás módszerei
Malomipari termékek
Gabonafélék, étkezési gabona magvak jellemzői, táplálkozástudományi jelentőségük
Malomipari termékek csoportosítása
Őrlemények fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Felhasználásuk
módja
Hántolt termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Felhasználásuk
módja,
Korszerű malomipari termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük.
Felhasználásuk módja.
Kevert-, és félkész malomipari termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk,
kezelésük. Felhasználásuk módja.
Tésztaipari termékek
Száraztészták gyártásához felhasznált anyagok, Száraztészták csoportosítása,, típusai,
jellemzői, tulajdonságaik, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Száraztészták minőségi
követelményei. Felhasználásuk módja.
Sütőipari termékek
Kenyér fajták csoportosítása alapanyag, alak, tömeg szerint, Különleges kenyerek
fajtái (diétás, tartós, korszerű) jellemzői, ajánlásuk. Kenyerek minőségi követelményei.
Kenyerek csomagolása, kezelése, tárolása.
Sütőipari fehértermékek csoportosítása összetétel szerint. Sütőipari fehértermékek
fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása, Sütőipari fehértermékek minőségi
követelményei
Édesítőszerek
Természetes édesítőszerek fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása.
Természetes édesítőszerek minőségi követelményei. Egyéb természetes édesítőszerek
(szőlőcukor, gyümölcscukor, malátacukor) jellemzői, csomagolása, ajánlása. Minőséget
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meghatározó tényezők.
Mesterséges édesítőszerek fajtái, jellemzői, csomagolása. Minőségmeghatározó tényezők.
Édesipari termékek
Cukorkák fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. Cukorkák minőségi követelményei.
Kakaó- és csokoládéáruk fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk.
Minőségmeghatározó tényezők.
Nugátok és nugátokhoz hasonló termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk
Minőségi követelményei
Édesipari lisztesáruk fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. Minőségi
követelményei
Diabetikus édesipari termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, ajánlásuk.
Minőségi követelményei
Gyümölcsök
Gyümölcsök összetétele, táplálkozástani jelentősége.
Hazai gyümölcsök (almatermésű, csonthéjas, bogyótermésű, kabakos, héjas
gyümölcsök-olajos magvak) jellemzői, felismerésük, táplálkozástani jelentőségük,
csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget meghatározó tényezők. Fogyasztásának,
felhasználásának módja.
Déli (egzotikus) gyümölcsök csoportjai (friss, szárított) fajtái, jellemző, felismerésük,
táplálkozástani
jelentőségük,
csomagolásuk,
tárolásuk,
kezelésük.
Minőséget
meghatározó tényezők. Fogyasztásának felhasználásának módja.
Tartósított gyümölcsök fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget
meghatározó tényezők.
Zöldségfélék, gombák
Zöldségfélék összetétel, táplálkozástani jelentősége.
Zöldségfélék csoportjai (burgonyafélék, káposztafélék, gyökérgumósok, kabakosok,
hagymafélék,
levélzöldségek,
hüvelyesek)
fajtái,
jellemzői,
felismerésük,
táplálkozástani
jelentőségük,
csomagolásuk,
tárolásuk,
kezelésük.
Minőséget
meghatározó tényezők. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Gombák csoportosítása (erdei, termesztett) fajtái. A gombák forgalmazására vonatkozó
előírások. A termesztett gombák fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolásuk, kezelésük.
Minőséget meghatározó tényezők. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Tartósított zöldségek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget
meghatározó tényezők.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek
Tej
A tej összetétele, táplálkozástani jelentősége, tulajdonságai, kezelése,
csomagolása.
A fogyasztási tejek fajtái eredet, zsírtartalom, kiszerelés szerint. Minőséget
meghatározó tényezői.
Tejkészítmények
Ízesített tejkészítmények fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Savanyított tejkészítmények fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Dúsított zsírtartalmú tejkészítmények fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőséget meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának
lehetőségei.
Tejcukor érzékeny vásárlóknak ajánlható tej, tejkészítmények fajtái, jellemzői.
Tejtermékek
A vaj összetétele, fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
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A túró összetétele, fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Sajtok összetétele. Csoportosításuk származás, állomány, zsírtartalom,
érésmód, lyukazottság, alak, készítési mód szerint. Természetes sajtok fajtái,
jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Minőséget meghatározó tényezői.
Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei. Ömlesztett sajtok fajtái,
jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Minőséget meghatározó
tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Különleges, import sajtok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése.
Minőséget meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának
lehetőségei.
Húsok
A hús kémiai összetétele, érzékszervi tulajdonságai. Táplálkozástani jelentőségük. A hús,
romlásos jelenségei.
Nagy vágó állatok (szarvasmarha, sertés, juh) húsának jellemzői, a hús részek minőségi
osztályozása, felhasználhatóság szerinti csoportosítása.
Baromfihús (tyúkfélék, pulyka, kacsa, liba) húsának jellemzői, forgalmazásának módja.
Vadhús (vaddisznó, őz, szarvas, nyúl) húsának jellemzői, forgalmazásának módja.
Halak csoportosítása származás, táplálkozási módjuk, húsuk színe szerint. A halhús
összetétele, táplálkozástani jelentősége. A halak forgalmazásának módja.
Tenger gyümölcsei (rákok, csigák, kagylók, polip) fajtái, jellemzői, forgalmazásának
módja.
A húsok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályok
Húsfeldolgozóipari termékek
Töltelékes áruk
Hőkezeléssel készült termékek (vörösáruk, felvágottak, füstölt- főtt
kolbászfélék, kenős-áruk, hurkafélék, hússajtok) fajtái, jellemzői, csomagolása,
tárolása, kezelése. Minőséget meghatározó tényezői. Fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei.
Hőkezelés nélkül készült termékek (szalámi félék, száraz kolbászok) fajtái,
jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Minőséget meghatározó tényezői.
Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Darabos húsipari készítmények
Pácolt, füstölt készítmények, csomagolása, tárolása, kezelése. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Pácolt, füstölt és főtt készítmények fajtái, jellemzői
Étkezési szalonnafélék csoportosítása testtáj-, feldolgozási mód szerint. A
szalonnák fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Húskonzervek
A húskonzervek csoportosítása alapanyag szerint, jellemzőik, csomagolási
módjuk, tárolásuk. Minőséget meghatározó tényezők. Felhasználásuk,
fogyasztásuk lehetőségei
Egyéb tartósított termékek
Bébiételek és levesporok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Minőséget
meghatározó tényezők. Fogyasztásuk, felhasználásuk lehetőségei.
Gyorsfagyasztott élelmiszerek
A gyorsfagyasztott élelmiszerek kereskedelmi választéka, csomagolása
Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök, húsok, félkész és készételek, desszertek
fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők.
Fogyasztásuk, felhasználásuk lehetőségei.
Tojás Tojás táplálkozástani jelentősége. A tyúktojás jellemzői, minőségi követelményei, a
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terméken található jelölések értelmezése, csomagolása, tárolása. Egyéb tojásfajták
jellemzői, felhasználási lehetőségei.
Étkezési zsírok, olajok
Zsírok
Zsírok táplálkozástani jelentősége. Zsírok fajtái (sertés, liba, kacsa, tepertő),
jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők.
Felhasználásuk, fogyasztásuk lehetőségei.
Olajok
Az olajok táplálkozástani jelentősége. Az olajok fajtái (napraforgó, repce,
olíva, kukoricacsira, tökmag, lenmag, salátaolaj) jellemzői, csomagolási módjuk,
tárolásuk. Minőséget meghatározó tényezők. Felhasználásuk, fogyasztásuk
lehetőségei.
Margarin
Margarin összetétele, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Alkoholmentes italok
Táplálkozástani jelentőségük.
Gyümölcs- és zöldséglevek fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk.
Gyümölcsszörpök fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk. Felhasználásuk,
fogyasztásuk.
Mesterséges ízesítésű szörpök fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk.
Felhasználásuk, fogyasztásuk.
Szénsavas üdítő italok csoportosítása összetétel szerint. Az egyes csoportok fajtái,
jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk. Felhasználásuk, fogyasztásuk.
Ásványvizek fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk,
Gyógyvizek csoportosítása összetétel szerint. (savanyúvizek, keserűvizek, egyéb
gyógyvizek) fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk.
Az alkoholmente italok minőségét meghatározó tényezői.
Alkohol tartalmú italok
Az alkohol élettani hatása. Az alkohol tartalmú italok csomagolásán található
jelölések
értelmezése.
Bor
A természetes borok fajtái (asztali-, minőségi-, különleges minőségi borok),
jellemzői, csomagolása, tárolása.
Likőrborok fajtái (csemege-, ürmös- fűszerezett borok) jellemzői, csomagolása,
tárolása.
Szénsavas borok fajtái (pezsgők, habzóbor, gyöngyöző bor, üdítőbor)
jellemzői, csomagolása, tárolása.
Sör
A sör összetétele, tápértéke, tulajdonságai, minősége. A sör fajtái, jellemző,
csomagolása, tárolása, forgalmazásának módja.
Szeszesital-ipari termékek
Pálinkák fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Pálinka címkéjén feltüntetett
jelölések értelmezése.
Rumok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Likőrök fajtái (gyümölcslikőr, krémlikőr, droggal ízesített likőr, egyéb likőrök)
jellemzői, csomagolása, tárolása.
Az alkoholtartalmú italok minőségét meghatározó tényezők.
Alkoholtartalmú italok forgalmazására vonatkozó szabályok.
Koffeintartalmú élvezeti készítmények
Kávé
A kávé fajták (nyerskávé, pörkölt kávé, kávé kivonat, kávé keverék, pótkávé,
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koffeinmente kávé) jellemzői, csomagolása, tárolása. A kávék minőségét
meghatározó tényezők. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsok.
Tea
Tea csoportosítása növény részek szerint (gyümölcs, levél, virág, mag), szín
szerint, kiszerelés szerint. gyógyhatásuk szerint. Az egyes teaféleségek
jellemzői, csomagolása, tárolása. Teák csomagolásán feltüntetett jelölések. A
teák minőségét meghatározó tényezők. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsok.
Fűszerek és ételízesítők
Fűszerek
Összetételük, hatóanyagaik. Csoportosítási lehetőségeik.
Hazai fűszerek fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Felhasználásra
vonatkozó tanácsok.
Külföldi fűszerek fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Felhasználásra
vonatkozó tanácsok.
Fűszerkeverékek, fűszerpótlók fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása,
Felhasználásra vonatkozó tanácsok
Fűszerek minőségi követelményei.
Ételízesítők
A konyhasó fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségét meghatározó
tényezők
Ételecet fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Felhasználásra vonatkozó
tanácsok.
Összetett ételízesítő készítmények (mustár, majonéz, paradicsomsűrítmény,
hagymás ételízesítők, hús ízt adó ételízesítők) jellemzői, csomagolása, tárolása.
Felhasználásra vonatkozó tanácsok.
Állományjavítók, módosítók
Állományjavítók, módosító anyagok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása
Felhasználásra vonatkozó tanácsok
Fűszerek és ételízesítők minőségét meghatározó tényezők.
Dohányipari termékek
A nikotin hatása a szervezetre. A dohánytermékek csomagolásán található jelölések
értelmezése. A dohánytermékek forgalmazására vonatkozó előírások.
A cigaretták fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Szivarok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Pipadohányok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása
Sodró-dohányok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Dohányipari termékek minőségét meghatározó tényezők.
Korszerű, és/vagy magyaros illetve speciális igényeket kielégítő termékek
Korszerű termékek
Korszerű élelmiszerek, táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek (gyermek, diétás, reform, bio, étrendkiegészítők) fajtái, jellemzői,
csomagolása, tárolása. Csomagoláson található jelölések értelmezése.
Felhasználásukra, fogyasztásukra vonatkozó tanácsok.
Hungaricumok
Hungaricumok, híres magyar termékek fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Csomagoláson található jelölések értelmezése. Felhasználásukra,
fogyasztásukra vonatkozó tanácsok.
Speciális igényeket kielégítő termékek
Speciális igényeket kielégítő termékek (élelmiszer érzékenység, illetve
élelmiszerek összetevőire való érzékenységek fajtái) fajtái, jellemzői,
csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán található jelölések
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értelmezése. Felhasználásukra, fogyasztásukra vonatkozó tanácsok.
Vegyiáruk csoportosítása, csomagolása, csomagoláson feltüntetett jelölések értelmezése. Vegyiáruk
tárolására, forgalmazására vonatkozó előírások.
Háztartási tisztító- és ápolószerek
Mosószerek
Mosószerek összetétele, fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Felhasználási
lehetőségeik.
Mosási segédanyagok
Mosási segédanyagok összetétele, fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Felhasználási lehetőségeik.
Szappanok
Szappanok alapanyagai, fajtái (pipereszappanok, borotvaszappanok,
kenőszappan), jellemzői, csomagolása, tárolása. Felhasználási lehetőségei.
Mosogatószerek
Mosogatószerek főbb csoportjai (kézi-, gépi), fajtái megjelenési forma szerint.
A mosogatószerek összetétele, csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási
lehetőségeik.
Általános tisztítószerek
Általános tisztítószerek főbb csoportjai a kezelt felület szerint (háztartási gép,
csempe, konyhai bútor, ajtó, ablak) jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk.
Súrolószerek
Súrolószerek fajtái megjelenési forma szerint, összetételük, jellemzői,
csomagolásuk, tárolásuk.
Szőnyeg- és kárpittisztítószerek
Szőnyeg- és kárpittisztítók összetétele, megjelenési formáik, felhasználási
módjuk, csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási lehetőségeik.
Ablak-, üveg-, tükör tisztítószerek
Csoportosításuk megjelenési forma, összetételük, csomagolási mód szerint.
Folttisztító szerek
Folttisztítók csoportosítása felhasználási mód szerint (általános, speciális),
megjelenési forma szerint, csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási
lehetőségek.
Bőr- cipő és műbőrtisztítószerek
Csoportosításuk, összetételük, megjelenési forma szerint. Csomagolásuk,
tárolásuk. Felhasználási lehetőségek.
Bútorápolószerek
Bútorápolók csoportosítása összetételük, megjelenési forma szerint.
Csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási lehetőségek.
Fertőtlenítő, vízkőoldó, és maró hatású szerek
Csoportosítása tisztítandó felület szerint, megjelenési forma szerint.
Csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási lehetőségek.
Tűzhelytisztítók
Tűzhelytisztítók csoportosítása összetétel szerint, megjelenési forma szerint.
Csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási lehetőségek.
Padlóápolók
Padlóápolók csoportosítása megjelenési forma szerint. Csomagolásuk,
tárolásuk. Felhasználási lehetőségek.
Légfrissítők, levegőillatosítók
Légfrissítők, levegőillatosítók csoportosítása összetétel, megjelenési forma
szerint. Csomagolásuk, tárolásuk. Felhasználási lehetőségek.
A háztartási tisztítószerek minőségi követelményei.
Kozmetikai készítmények
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A kozmetikai készítményekkel szemben támasztott követelmények. Csoportosításuk a
felhasználás funkciója szerint.
A bőr szerkezete, bőrtípusok fajtái jellemzői.
Arcápolási készítmények
Arckrémek összetétele, csoportosítása rendeltetés, hatóanyag, zsírozóanyag
mennyiség, arcbőr típusa szerint. Termékek jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőséget meghatározó tényezők. Felhasználási lehetőségeik.
Arclemosó tejek összetétele, csoportosítása az arcbőr típusa szerint. A
termékek jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők.
Felhasználási lehetőségek.
Arcvizek, tonikok összetétele, csoportosítása az arcbőr típusa szerint. A
termékek jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők.
Felhasználási lehetőségek
Arcpakolások, maszkok összetétele, csoportosítása az arcbőr típusa szerint. A
termékek jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők.
Felhasználási lehetőségek
Bőrradírok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezők. Felhasználási lehetőségek
Díszítő kozmetikumok
Ajakápolók összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezők. Felhasználási lehetőségek.
Szemkörnyéki kozmetikumok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőséget meghatározó tényezők. Felhasználási lehetőségek.
Kendőzőszerek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget
meghatározó tényezők. Felhasználási lehetőségek.
Illatszerek
Dezodorok (aeroszolos, levegőpumpás, stift, golyósdezodor, dezodoráló
kendő) összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Kölnivizek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása
Parfümök összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények
Fürdő és tusoló készítmények (fürdősó, fürdőtabletta, fürdő olaj, habfürdő,
tusfürdő) összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó
tényezők. .
Testápolótejek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények. .Hintőporok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőséget meghatározó tényezők.
Szőrtelenítő készítmények összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőséget meghatározó tényezők.
Hajápolási készítmények
Samponok csoportosítása haj típus szerint. A samponok összetétele, jellemzői,
csomagolása, tárolása. Minőségi követelményeik.
Hajkondicionálók, hajöblítők, hajbalzsamok csoportosítása haj típus szerint. A
termékek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelményeik.
Hajkrémek, hajpakolások csoportosítása haj típus szerint. A hajkrémek,
hajpakolások összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelményeik.
Hajszeszek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelményeik.
Hajszőkítők, hajszínezők, hajfestékek összetétele, megjelenési formái,
jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi követelményeik
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Hajlakk, hajhab, hajzselé, hajfixáló összetétele, csoportosítása haj típus
szerint, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi követelményeik.
Fog- és szájápoló készítmények
Egészségügyi követelmények a fog- és szájápolókkal szemben.
Fogkrémek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények,
Fogporok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények,
Szájvizek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények,
Szájsprayk összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények,
Műfogsortisztítók összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények,
Borotválkozási készítmények
Borotvaszappanok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények.
Borotvakrémek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények,
Borotvahabok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények.
Borotválkozás utáni készítmények összetétele, jellemzői, csomagolása,
tárolása. Minőségi követelmények.
Villanyborotválkozási készítmények összetétele, jellemzői, csomagolása,
tárolása. Minőségi követelmények.
Vérzéscsillapító készítmények összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőségi követelmények.
Babaápolási szerek
Babaolajok, babaemulziók összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőségi követelmények.
Babakrémek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények.
Babahintőporok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények.
Babasamponok összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények.
Babafürdetők összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények.
Babanapozók, fényvédőszerek összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőségi követelmények.
Gyermek kölnik, illatosítók összetétele, jellemzői, csomagolása, tárolása.
Minőségi követelmények.
Tizenévesek kozmetikumai
Tizenévesek jellegzetes bőrproblémái. A tizenéveseknek ajánlott
kozmetikumok fajtái összetétele, jellemzői. A csomagoláson feltüntetett
jelölések.
Idős korosztály kozmetikumai
Az időskorúak bőrszerkezetének jellemzői. Az idős korosztály számára ajánlott
kozmetikumok fajtái, összetétele, jellemzői. A csomagoláson feltüntetett
jelölések.
Norinbergi termékek
Kozmetikai kiegészítő termékek
64

Borotválkozáshoz használt eszközök fajtái, jellemzői, minőségi követelményei,
csomagolásuk.
Manikűrkészletek és azok tartalma.
Fésű csoportosítása alapanyag, fogazat, felhasználási cél szerint.
Neszesszer, piperetáska csoportosítása nemek, felhasznált anyaguk szerint.
Mosdókesztyű, szivacs anyagai, csomagolása.
Egészségügyi áruk
Fogápolási eszközök fajtái, jellemzői, csomagolása.
Gumikesztyű, védőkesztyű anyagai, csomagolása.
Tissue papírból készült termékek fajtái, felhasználásuk, minőségi
követelményeik, csomagolásuk, tárolásuk.
Egészségügyi betétek, tamponok felépítése, követelményei, csoportosítása
méret alapján.
Háztartási áruk
Meszelő, kepe, és ecsetáruk felépítése, jellemzői.
Seprű áruk csoportosítása felhasználás, és anyaguk szerint.
Vállfák, ruhaakasztók csoportosítása anyaguk szerint, forma- és felhasználás
szerint.
Ruhaszárító csipeszek csoportosítása anyaguk szerint.
Háztartási tisztítókendők csoportosítása anyaguk szerint. Minőségi
követelmények.
A noringbergi termékek tárolására vonatkozó szabályok.
− Gyakorlat (csoportos)
1.0/0007-11 Áruelőkészítési feladatok

86 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Közegészségügyi és higiéniai szabályok
A HACCP rendszer lényege, jellemzői, jogszabályi háttere
Az élelmiszer- és vegyiáruk átvételére, tárolására, forgalmazására vonatkozó különleges
előírások, és azok dokumentálása
Takarítási szabályok
Hulladékkezelési szabályok
Élelmiszer- és vegyi áru termékek áruátvételének sajátosságai
Mennyiségi és minőségi áruátvétel szabályai,
Minőségmegőrzési időre, eltarthatóságra vonatkozó ismeretek
Bruttó-, nettó mennyiség, tára súly
Minőségi áruátvételi szempontok élelmiszer-, és vegyi áru termékeknél
Élelmiszer termékek minőségi hibái, és felismerésük
Élelmiszer- és vegyiáruk tárolására, állagmegóvására vonatkozó szabályok
Szakraktárak fajtái, a bennük tárolt termékek fajtái, tárolási követelmények
Kézi- és gépi árumozgatás eszközei, használati szabályai
Élelmiszer- és vegyiáru termékek csomagolása
Élelmiszer termékek előrecsomagolása, szeletelőgép, mérleg, fóliázógép, csomagológép
használati szabályai, gyakorlása
Az élelmiszerek fogyasztói csomagolása, a rajtuk lévő címkék tartalma.
Címkenyomtatógép használati szabályai
Az élelmiszer-és vegyi árukra jellemző sajátos árukihelyezési és dekorációs feladatok
megismerése és gyakorlása
Polctükör jelentősége élelmiszer- és vegyiáruknál
Díszcsomagolások, ajándékkosarak készítése
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Vásárlói csomagok készítése
Malomipari termékek
Őrlemények, hántolt termékek, korszerű malomipari termékek, kevert- és félkész
malomipari termékek csomagolásának bontása. Termékek minőségmegőrzési idejének
folyamatos ellenőrzése, minőségi követelményeik. Termékek címkéjén található jelölések
értelmezése. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szempontjai
Tésztaipari termékek
Száraztészták csomagolásának bontása. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos
ellenőrzése, minőségi követelményeik. Termékek címkéjén található jelölések
értelmezése. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szempontjai.
Sütőipari termékek
Kenyerek minőségi követelményei. Kenyerek csomagolása, kezelése, tárolása.
Sütőipari fehértermékek minőségi követelményei. Fogyaszthatósági, és minőségmegőzési
idő folyamatos ellenőrzése. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek
árazása, eladótéri elhelyezésének szempontjai.
Édesítőszerek
Természete és mesterséges édesítőszerek minőségi követelményei. Minőségmegőrzési idő
folyamatos ellenőrzése, termékek válogatása. Árumozgató eszközök fajtái, használati
szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szempontjai.
Édesipari termékek
Cukorkák, kakaó- és csokoládéáruk, nugátok és nugátokhoz hasonló termékek, desipari
lisztesáruk, diabetikus édesipari termékek minőségi követelményei. Eredeti csomagok
bontása, minőségmegőrzési idő folyamatos ellenőrzése, termékek válogatása. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szempontjai.
Gyümölcsök
Hazai- és déli gyümölcsök minőséget meghatározó tényezőik. Gyümölcsosztályozó
használatának szabályai. Gyümölcsök tárolására vonatkozó szabályok. Hőmérséklet, pára
és etilénszint mérésére szolgáló eszközök, kezelésük szabályai. Hőmérsékleti értékek
dokumentálásának szabályai. Gyümölcsök folyamatos válogatása, romlott, selejtes
termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Gyümölcsök mérése, előrecsomagolási
lehetőségei. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök fajtái, használati
szabályai. Csomagoló eszközök fajtái, használatuk szabályai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai. Gyümölcsök árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Zöldségfélék, gombák
Zöldségfélék minőséget meghatározó tényezőik. Zöldségfélék tárolására vonatkozó
szabályok. Hőmérséklet, pára és etilénszint mérésére szolgáló eszközök, kezelésük
szabályai. Hőmérsékleti értékek dokumentálásának szabályai. Zöldségfélék folyamatos
válogatása, romlott, selejtes termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Zöldségfélék
mérése, előrecsomagolási lehetőségei. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése,
mérőeszközök fajtái használati szabályai. Csomagoló eszközök fajtái, használatuk
szabályai. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai.
Zöldségfélék
árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek
Tej, tejkészítmények, tejtermékek minőséget meghatározó tényezőik. Termékek tárolására
vonatkozó szabályok. Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése.
Hőmérséklet mérésére szolgáló eszközök, kezelésük szabályai. Hőmérsékleti értékek
dokumentálásának szabályai. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése,
romlott, selejtes termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
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Húsok
Húsok minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérésére
szolgáló eszközök, kezelésük szabályai. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos
figyelése, romlott, selejtes termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Húsok mérése,
előrecsomagolási
lehetőségei.
Mérő
eszközök
hitelességének
ellenőrzése,
mérőeszközök fajtái használati szabályai. Hőmérséklet vételi helyek meghatározása.
Hőmérsékleti értékek dokumentálásának szabályai. Csomagoló eszközök fajtái, használatuk
szabályai Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Húsfeldolgozóipari termékek
Töltelékes áruk
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet
mérésére szolgáló eszközök, kezelésük szabályai. Termékek minőségmegőrzési
idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek elkülönítésére
vonatkozó szabályok. Termékek mérése, előrecsomagolási lehetőségei. Mérő
eszközök hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök fajtái használati szabályai.
Hőmérséklet vételi helyek meghatározása. Hőmérsékleti értékek
dokumentálásának szabályai. Csomagoló eszközök fajtái, használatuk
szabályai Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Darabos húsipari készítmények
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes
termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Termékek mérése,
előrecsomagolási lehetőségei. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése,
mérőeszközök fajtái használati szabályai. Csomagoló eszközök fajtái,
használatuk szabályai Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Húskonzervek
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes
termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Egyéb tartósított termékek
Bébiételek és levesporok minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó
szabályok. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes
termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Árumozgató eszközök fajtái, használati
szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Gyorsfagyasztott élelmiszerek minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására
vonatkozó szabályok. Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése.
Hőmérséklet
mérésére
szolgáló
eszközök,
kezelésük
szabályai.
Termékek
minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek
elkülönítésére vonatkozó szabályok. Termékek mérése, előrecsomagolási lehetőségei.
Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök fajtái használati szabályai.
Hőmérséklet vételi helyek meghatározása Hőmérsékleti értékek dokumentálásának
szabályai. Csomagoló eszközök fajtái, használatuk szabályai Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tojás Minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
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Hőmérséklet folyamatos ellenőrzése, dokumentálása. Termékek minőségmegőrzési
idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek elkülönítésére vonatkozó
szabályok. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Étkezési zsírok, olajok
Zsírok minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérésére
szolgáló eszközök, kezelésük szabályai. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos
figyelése, romlott, selejtes termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Termékek
mérése, előrecsomagolási lehetőségei. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése,
mérőeszközök fajtái használati szabályai. Csomagoló eszközök fajtái, használatuk
szabályai Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Olajok minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Margarin minőségét meghatározó tényezők. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérsékletmérésére szolgáló
eszközök, kezelésük szabályai. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos
figyelése, romlott, selejtes termékek elkülönítésére vonatkozó szabályok. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Alkoholmentes italok
Az alkoholmente italok fajtáinak minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására
vonatkozó szabályok. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Alkohol tartalmú italok
Az alkohol tartalmú italok csomagolásán található jelölések értelmezése, minőségét
meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok. Áruvédelmi eszközök
fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Koffeintartalmú élvezeti készítmények
Kávék, teák minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Fűszerek és ételízesítők, állományjavítók
Minőségét meghatározó tényezőik. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Dohányipari termékek
A dohánytermékek csomagolásán található jelölések értelmezése. A dohánytermékek
minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Vegyiáruk, csomagolása, csomagoláson feltüntetett jelölések értelmezése. Vegyiáruk tárolására,
forgalmazására vonatkozó előírások.
Háztartási tisztító- és ápolószerek
Mosószerek
Mosószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó
szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
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Mosási segédanyagok
Mosási segédanyagok minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására
vonatkozó szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Szappanok
Szappanok minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó
szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Mosogatószerek
Mosogatószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására
vonatkozó szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Általános tisztítószerek
Általános tisztítószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására
vonatkozó szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Súrolószerek
Súrolószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó
szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Szőnyeg- és kárpittisztítószerek
Szőnyeg- és kárpittisztítók minőségét meghatározó tényezői. Termékek
tárolására vonatkozó szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük
szempontjai. Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek
árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Ablak-, üveg-, tükör tisztítószerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Folttisztítók
Folttisztítók minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó
szabályok. Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Bőr- cipő és műbőrtisztítószerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Bútorápolószerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató
eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Fertőtlenítő, vízkőoldó, és maró hatású szerek
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Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezésük szempontjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
Tűzhelytisztítók
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Padlóápolók
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Árumozgató eszközök fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Légfrissítők, levegőillatosítók
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
A háztartási tisztítószerek minőségi követelményei.
Kozmetikai készítmények
A kozmetikai készítményekkel szemben támasztott követelmények.
Arcápolási készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Díszítő kozmetikumok
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Illatszerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Hajápolási készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Fog- és szájápoló készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Borotválkozási készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Babaápolási szerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
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használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tizenévesek kozmetikumai
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Idős korosztály kozmetikumai
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Norinbergi termékek
Kozmetikai kiegészítő termékek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Egészségügyi áruk
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök fajtái,
használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Háztartási áruk
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek tárolására vonatkozó szabályok.
Áruvédelmi eszközök fajtái, elhelyezési módjai. Árumozgató eszközök
fajtái, használati szabályai Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Vásárláshely ösztönzés gyakorlata
Eladótér kialakítása
Eladótéri design tudatos megvalósítása termék és célcsoport szerint
Üzlettér részeinek kialakítása
Termék elrendezés, boltberendezés és eszközei
Vásárlótéren belüli útvonaltervezés megvalósítása
Világítástechnika szerepe és megoldásai
Polccímke jelentősége, adattartalma
Vásárlókat ösztönző módszerek
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Eladáshelyi reklám eszközei, technikái (POS)
Vizuális marketing
Kampányok, akciók (kóstoló, kedvezmény, nyeremény, ajándék, bónusz, kupon,
törzsvásárló kártya stb.)
Eladókat ösztönző módszerek
Eladási verseny módszerei, értékelés és változtatás
3.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk áruismeretének alkalmazása

158 óra

Malomipari termékek
Gabonafélék, étkezési gabona magvak jellemzői, táplálkozástudományi jelentőségük
Malomipari termékek csoportosítása
Őrlemények, hántolt termékek, korszerű malomipari termékek, kevert-, és félkész
malomipari termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. A termékek
csomagolásán található feliratok értelmezése. A termékek felhasználásának módja.
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Tésztaipari termékek
Száraztészták típusai, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Száraztészták
minőségi követelményei. A termékek csomagolásán található feliratok értelmezése.
Felhasználásuk módja.
Sütőipari termékek
Kenyerek, különleges kenyerek fajtái jellemzői, ajánlásuk. Kenyerek minőségi
követelményei. Kenyerek csomagolása, kezelése, tárolása, ajánlása.
Sütőipari fehértermékek fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása, Sütőipari
fehértermékek minőségi követelményei, ajánlása.
Édesítőszerek
Természetes édesítőszerek fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása.
Természetes édesítőszerek minőségi követelményei. Egyéb természetes édesítőszerek
jellemzői, csomagolása, ajánlása. Minőséget meghatározó tényezők.
Mesterséges édesítőszerek fajtái, jellemzői, csomagolása. Minőségmeghatározó tényezők. A
termékek csomagolásán található jelölések értelmezése.
Édesipari termékek
Cukorkák fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. Cukorkák minőségi követelményei.
Kakaó- és csokoládéáruk fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. Minőségi
követelményei.
Nugátok és nugátokhoz hasonló termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk
Minőségi követelményei
Édesipari lisztesáruk fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. Minőségi
követelményei
Diabetikus édesipari termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, ajánlásuk.
Minőségi követelményei
A termékek csomagolásán található jelölések értelmezése.
Gyümölcsök
Gyümölcsök összetétele, táplálkozástani jelentősége.
Hazai gyümölcsök (almatermésű, csonthéjas, bogyótermésű, kabakos, héjas
gyümölcsök-olajos magvak) jellemzői, felismerésük gyakorlása, táplálkozástani
jelentőségük, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget meghatározó tényezők.
Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Déli (egzotikus) gyümölcsök csoportjai (friss, szárított) fajtái, jellemző, felismerésük
gyakorlása, táplálkozástani jelentőségük, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget
meghatározó tényezők. Fogyasztásának felhasználásának módja.
Tartósított gyümölcsök fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget
meghatározó tényezők.
Zöldségfélék, gombák
Zöldségfélék összetétel, táplálkozástani jelentősége.
Zöldségfélék csoportjai (burgonyafélék, káposztafélék, gyökérgumósok, kabakosok,
hagymafélék, levélzöldségek, hüvelyesek) fajtái, jellemzői, felismerésük gyakorlása,
táplálkozástani
jelentőségük,
csomagolásuk,
tárolásuk,
kezelésük.
Minőséget
meghatározó tényezők. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Gombák csoportosítása (erdei, termesztett) fajtái..A gombák forgalmazására vonatkozó
előírások. A termesztett gombák fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolásuk, kezelésük.
Minőséget meghatározó tényezők. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Tartósított zöldségek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk, kezelésük. Minőséget
meghatározó tényezők.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek
Tej
A tej táplálkozástani jelentősége, tulajdonságai, kezelése, csomagolása. A
termék csomagolásán található jelölések értelmezése.
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A fogyasztási tejek meghatározó tényezői.
Tejkészítmények
Ízesített tejkészítmények fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A termékek
csomagolásán található jelölések értelmezése. Minőséget meghatározó
tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Savanyított tejkészítmények fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A
termékek csomagolásán található jelölések értelmezése. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Dúsított zsírtartalmú tejkészítmények fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása.
A termékek csomagolásán található jelölések értelmezése Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Tejcukor érzékeny vásárlóknak ajánlható tej, tejkészítmények fajtái, jellemzői.
A termékek csomagolásán található jelölések értelmezése
Tejtermékek
A vaj fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. A termékek
csomagolásán található jelölések értelmezése Minőséget meghatározó
tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
A túró fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. A termékek
csomagolásán található jelölések értelmezése Minőséget meghatározó
tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának módja.
Természetes sajtok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. A sajtok
felismerésének gyakorlása. A termékek csomagolásán található jelölések
értelmezése Minőséget meghatározó tényezői. A sajtok darabolására
vonatkozó előírások. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei. Ömlesztett
sajtok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Ömlesztett sajtok
fajtáinak felismerésének gyakorlása. Minőséget meghatározó tényezői.
Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Különleges, import sajtok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése.
Minőséget meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának
lehetőségei.
Húsok
A hús érzékszervi tulajdonságai. Táplálkozástani jelentőségük. A hús, romlásos jelenségei.
Nagy vágó állatok húsának jellemzői, a hús részek minőségi
osztályozásának
jelölése,
felhasználhatóság szerinti csoportosítása. Húsfajták és húsrészek felismerésének gyakorlása.
Baromfihúsának
jellemzői,
forgalmazásának
módja.
Baromfihúsok
fajtáinak
felismerésének gyakorlása.
Vadhús jellemzői, forgalmazásának módja. Vadhúsok fajtáinak felismerésének gyakorlása.
Halak forgalmazásának módja. Halfajták felismerésének gyakorlása.
Tenger gyümölcseinek fajtái, Tenger gyümölcsinek felismerésének gyakorlása.
A húsok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályok
Húsfeldolgozóipari termékek
Töltelékes áruk
Vörösáruk, felvágottak, füstölt- főtt kolbászfélék,kenős-áruk, hurkafélék,
hússajtok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, Az egyes termékek
felismerésének gyakorlása. Minőséget meghatározó tényezői. Fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei.
Szalámi félék, száraz kolbászok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása,
kezelése. Az egyes termékek felismerésének gyakorlása. Minőséget
meghatározó tényezői. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Darabos húsipari készítmények
Pácolt, füstölt készítmények, csomagolása, tárolása, kezelése. Az egyes
termékek felismerésének gyakorlása Minőséget meghatározó tényezői.
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Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Pácolt, füstölt és főtt készítmények fajtái, jellemzői Az egyes termékek
felismerésének gyakorlása
Étkezési szalonnafélék fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Az
egyes termékek felismerésének gyakorlása Minőséget meghatározó tényezői.
Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Húskonzervek
A húskonzervek fajtáinak termékek felismerésének gyakorlása Minőséget
meghatározó tényezők. A termékeken található feliratok értelmezése.
Felhasználásuk, fogyasztásuk lehetőségei
Egyéb tartósított termékek
Bébiételek és levesporok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása, kezelése. Az egyes
termékek felismerésének gyakorlása Minőséget meghatározó tényezők. A termékeken
található feliratok értelmezése. Fogyasztásuk, felhasználásuk lehetőségei.
Gyorsfagyasztott élelmiszerek
A gyorsfagyasztott élelmiszerek kereskedelmi választéka, csomagolása
Gyorsfagyasztott zöldségek, gyümölcsök, húsok, félkész és készételek, desszertek
fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Az egyes termékek felismerésének gyakorlása
Minőséget meghatározó tényezők. A termékek csomagolásán található feliratok
értelmezése. Fogyasztásuk, felhasználásuk lehetőségei.
Tojás Tojás táplálkozástani jelentősége. A tyúktojás jellemzői, minőségi követelményei, a
terméken található jelölések értelmezése, csomagolása, tárolása. Egyéb tojásfajták
jellemzői, felhasználási lehetőségei.
Étkezési zsírok, olajok
Zsírok
Zsírok fajtái, jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. Az egyes termékek
felismerésének gyakorlása Minőséget meghatározó tényezők. A termék
csomagolásán található feliratok értelmezése. Felhasználásuk, fogyasztásuk
lehetőségei.
Olajok
Az olajok fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk. Az egyes termékek
felismerésének gyakorlása Minőséget meghatározó tényezők. A termékek
csomagolásán található jelölések értelmezése. Felhasználásuk, fogyasztásuk
lehetőségei.
Margarinok
Margarin jellemzői, csomagolása, kezelése, tárolása. Az egyes termékek
felismerésének gyakorlása. A termékek csomagolásán található feliratok
értelmezése. Minőséget meghatározó tényezői. Fogyasztásának,
felhasználásának módja.
Alkoholmentes italok
Gyümölcs- és zöldséglevek, Gyümölcs szörpök, Mesterséges ízesítésű szörpök Szénsavas
üdítőitalok, ásványvizek, gyógyvizek fajtái, jellemzői, csomagolási módjuk, tárolásuk. A
termékek csomagolásán található információk értelmezése.
Felhasználásuk, fogyasztásuk. Az alkoholmente italok minőségét meghatározó tényezői.
Alkohol tartalmú italok
Az alkohol tartalmú italok csomagolásán található jelölések értelmezése.
Borok, sörök szeszesital-iparitermékek fajtái jellemzői, csomagolása, tárolása. Híres
magyar termékek fajtái, címkéi. Az egyes termékek felismerésének gyakorlása, ajánlásuk.
Koffeintartalmú élvezeti készítmények
Kávék, teák fajták jellemzői, csomagolása, tárolása. A kávék minőségét meghatározó
tényezők. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsok. A termékek csomagolásán
található feliratok értelmezése.
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Fűszerek és ételízesítők
Fűszerek, ételízesítők, állományjavítók, módosítók fajtái, csomagolása, tárolása, kezelése. A
termékek csomagolásán található információk értelmezése. Használatukra vonatkozó
tanácsok.
Dohányipari termékek
A dohánytermékek csomagolásán található jelölések értelmezése. A dohánytermékek
forgalmazására vonatkozó előírások.
A cigaretták, szivarok, pipadohányok, sodró-dohányok fajtái, jellemzői, csomagolása,
tárolása, kezelése.
Vegyiáruk csoportosítása, csomagolása, csomagoláson feltüntetett jelölések értelmezése. Vegyiáruk
tárolására, forgalmazására vonatkozó előírások.
Háztartási tisztító- és ápolószerek
Mosószerek
Mosószerek fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségeik.
Mosási segédanyagok
Mosási segédanyagok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A termékek
csomagolásán található információk értelmezése Felhasználási lehetőségeik.
Szappanok
Szappanok fajtái jellemzői, csomagolása, tárolása. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségei.
Mosogatószerek
Mosogatószerek főbb csoportjai (kézi-, gépi), fajtái. A mosogatószerek
csomagolása, tárolása. A termékek csomagolásántalálható információk
értelmezése. Felhasználási lehetőségeik.
Általános tisztítószerek
Általános tisztítószerek főbb csoportjai jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A
termékek csomagolásán található információk értelmezése
Súrolószerek
Súrolószerek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek
csomagolásán található információk értelmezése
Szőnyeg- és kárpittisztítószerek
Szőnyeg- és kárpittisztítók csomagolása, tárolása. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségeik.
Ablak-, üveg-, tükör tisztítószerek
A termékek jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése
Folttisztító szerek
Folttisztítók fajtái, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségek.
Bőr- cipő és műbőrtisztítószerek
A termékek jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése
Bútorápolószerek
A termékek jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségek.
Fertőtlenítő, vízkőoldó, és maró hatású szerek
A termékek fajtái, jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek
csomagolásán található információk értelmezése Felhasználási lehetőségek.
Tűzhelytisztítók
A termékek jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségek.
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Padlóápolók
A termékek jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk értelmezése. Felhasználási lehetőségek.
Légfrissítők, levegőillatosítók
A termékek jellemzői, csomagolásuk, tárolásuk. A termékek csomagolásán
található információk Felhasználási lehetőségek.
A háztartási tisztítószerek minőségi követelményei.
Kozmetikai készítmények
A kozmetikai készítményekkel szemben támasztott követelmények. Csoportosításuk a
felhasználás funkciója szerint.
Arcápolási készítmények
Arckrémek, arclemosó tejek, arcvizek, tonikok, arcpakolások, maszkok,
bőrradírok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó
tényezők. A termékek csomagolásán található információk értelmezése
Felhasználási lehetőségeik.
Díszítő kozmetikumok
Ajakápolók, szemkörnyéki kozmetikumok, kendőzőszerek fajtái, jellemzői,
csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők. A termékek
csomagolásán található információk értelmezése Felhasználási lehetőségek.
Illatszerek
Dezodorok, kölnivizek, parfümök fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A
termékek csomagolásán található információk értelmezése. Termékek ajánlása.
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények
Fürdő és tusoló készítmények, testápolótejek, szőrtelenítő készítmények fajtái,
jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőséget meghatározó tényezők. A
termékek csomagolásán található információk értelmezése. A termékek
ajánlása.
Hajápolási készítmények
Samponok, hajkondicionálók, hajkrémek, hajszeszek, hajszőkítők, hajszínezők,
hajfestékek fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi követelményeik.
A termékek csomagolásán található információk értelmezése. A termékek
ajánlása.
Fog- és szájápoló készítmények
Fogkrémek, fogporok, szájvizek, szájsprayk, műfogsortisztítók fajtái,
jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi követelmények. A termékek
csomagolásán található információk értelmezése. A termékek ajánlása.
Borotválkozási készítmények
Borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahabok, borotválkozás utáni
készítmények, villanyborotválkozási készítmények, vérzéscsillapítók
készítmények, fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. Minőségi
követelmények. A termékek csomagolásán található információk értelmezése.
A termékek ajánlása.
Babaápolási szerek
Babaolajok, babaemulziók, babkrémek, babhintőporok, babsamponok,
babafürdetők, babanapozók, gyermek kölnik fajtái, jellemzői, csomagolása,
tárolása. Minőségi követelmények. A termékek csomagolásán található
információk értelmezése. A termékek ajánlása.
Tizenévesek kozmetikumai
A tizenéveseknek ajánlott kozmetikumok fajtái összetétele, jellemzői. A
csomagoláson feltüntetett jelölések. A termékek ajánlása.
Időskorosztály kozmetikumai
Az idős korosztály számára ajánlott kozmetikumok fajtái, jellemzői. A
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csomagoláson feltüntetett jelölések. A termékek ajánlása.
Norinbergi termékek
Kozmetikai kiegészítő termékek
Borotválkozáshoz használt eszközök, manikűrkészlet, fésű, neszesszer,
mosdókesztyű, szivacs fajtái, jellemzői, minőségi követelményei,
csomagolásuk. A termékek csomagolásán található információk értelmezése. A
termékek ajánlása.
Egészségügyi áruk
Fogápolási eszközök, gumikesztyű, védőkesztyű, tissue papíráru, egészségügyi
betétek, tamponok fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A termékek
csomagolásán található információk értelmezése. A termékek ajánlása.
Háztartási áruk
Meszelő, kepe, és ecsetáruk, seprű áruk, vállfák, ruhaakasztók, ruhaszárító
csipeszek, háztartási tisztítókendők fajtái, jellemzői, csomagolása, tárolása. A
termékek csomagolásán található információk értelmezése. A termékek
ajánlása.
− Gyakorlat (bolti)
1.0-0007-11 Áruelőkészítési feladatok

340 óra

Közegészségügyi és higiéniai szabályok
Az élelmiszer- és vegyiáruk átvételére, tárolására, forgalmazására vonatkozó
különleges előírások, és azok dokumentálása
Takarítási szabályok, alkalmazása
Hulladékkezelési szabályok alkalmazása
Élelmiszer- és vegyi áru termékek áruátvételének sajátosságai
Mennyiségi és minőségi áruátvétel szabályai, áruátvétel gyakorlása
Minőségmegőrzési időre, eltarthatóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása
Bruttó-, nettó mennyiség, tára súly számolási feladatok végzése
Minőségi áruátvételi szempontok élelmiszer-, és vegyi áru termékeknél
Élelmiszer termékek minőségi hibái, és felismerésük
Élelmiszer- és vegyiáruk tárolására, állagmegóvására vonatkozó szabályok
Szakraktárak fajtái, a bennük tárolt termékek fajtái, tárolási követelmények
alkalmazása
Hőmérők használata, hőmérsékleti helyek meghatározása, adatok
dokumentálása
Kézi- és gépi árumozgatás eszközei, használati szabályai, árumozgató eszközök
használatának gyakorlása
Élelmiszer- és vegyiáru termékek csomagolása
Élelmiszer termékek előrecsomagolása, szeletelőgép, mérleg, fóliázógép, csomagológép
használati szabályai, gyakorlása
Az élelmiszerek fogyasztói csomagolása, a rajtuk lévő címkék tartalma, címkék
adattartalmának ellenőrzése.
Címkenyomtatógép használatának gyakorlása
Az élelmiszer-és vegyi árukra jellemző sajátos árukihelyezési és dekorációs feladatok
megismerése és gyakorlása
Áruelhelyezés gyakorlása polctükör alapján
Díszcsomagolások, ajándékkosarak készítése
Malomipari termékek
Őrlemények, hántolt termékek, korszerű malomipari termékek, kevert- és félkész
malomipari termékek csomagolásának bontása. Termékek minőségmegőrzési idejének
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folyamatos ellenőrzése, minőségi követelményeik. Termékek címkéjén található jelölések
értelmezése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szempontjai
Tésztaipari termékek
Száraztészták csomagolásának bontása. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos
ellenőrzése, minőségi követelményeik. Termékek címkéjén található jelölések
értelmezése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szempontjai.
Sütőipari termékek
Kenyerek minőségi követelményei. Kenyerek csomagolása, kezelése, tárolása.
Sütőipari fehértermékek minőségi követelményei. Fogyaszthatósági, és minőségmegőzési
idő folyamatos ellenőrzése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek
árazása, eladótéri elhelyezésének szempontjai.
Édesítőszerek
Természete és mesterséges édesítőszerek minőségi követelményei. Minőségmegőrzési idő
folyamatos ellenőrzése, termékek válogatása. Árumozgató eszközök balesetmentes
használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szempontjai.
Édesipari termékek
Cukorkák, kakaó- és csokoládéáruk, nugátok és nugátokhoz hasonló termékek, édesipari
lisztesáruk, diabetikus édesipari termékek minőségi követelményei. Eredeti csomagok
bontása, minőségmegőrzési idő folyamatos ellenőrzése, termékek válogatása. Árumozgató
eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szempontjai.
Gyümölcsök
Hazai- és déli gyümölcsök minőséget meghatározó tényezőik. Gyümölcsosztályozó
használata. Gyümölcsök szakszerű tárolása. Hőmérséklet, pára és etilénszint mérésére
szolgáló eszközök, kezelése. Hőmérsékleti értékek dokumentálása. Gyümölcsök folyamatos
válogatása, romlott, selejtes termékek elkülönítése. Selejtes termékek megsemmisítése.
Gyümölcsök mérése, előrecsomagolása. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése,
mérőeszközök használata. Csomagoló eszközök használata. Árumozgató eszközök
balesetmentes használata. Gyümölcsök árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Zöldségfélék, gombák
Zöldségfélék minőséget meghatározó tényezői. Zöldségfélék szakszerű tárolása.
Hőmérséklet, pára és etilénszint mérésére szolgáló eszközök, használata. Hőmérsékleti
értékek dokumentálása. Zöldségfélék folyamatos válogatása, romlott, selejtes termékek
elkülönítése. Selejtes termékek megsemmisítése. Zöldségfélék mérése, előrecsomagolásai.
Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök használata. Csomagoló gépek
használata. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Zöldségfélék árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek
Tej, tejkészítmények, tejtermékek minőséget meghatározó tényezőik. Termékek szakszerű
tárolása. Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérése,
hőmérsékleti értékek dokumentálása. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos
figyelése, romlott, selejtes termékek elkülönítése. Selejtes termékek megsemmisítése.
Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Húsok
Húsok minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Hűtőlánc
biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése.
Hőmérséklet
mérése.
Termékek
minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek
elkülönítése. Selejtes termékek megsemmisítése. Húsok mérése, előrecsomagolásuk.
Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök használata. Hőmérséklet
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vételi helyeken hőmérés elvégzése. Hőmérsékleti értékek dokumentálása. Csomagoló
gépek használata. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Húsfeldolgozóipari termékek
Töltelékes áruk
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Hűtőlánc
biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérése.
Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott,
selejtes termékek elkülönítése. Selejtes termékek megsemmisítése. Termékek
mérése, előrecsomagolása. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése,
mérőeszközök használata. Hőmérséklet vételi helyeken hőmérséklet
mérése. Hőmérsékleti értékek dokumentálása. Csomagológépek használata.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése a termékeken. Árumozgató eszközök
balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Darabos húsipari készítmények
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Termékek
minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes
termékek elkülönítése. Selejtes termékek megsemmisítése. Termékek mérése,
előrecsomagolása. Mérő eszközök hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök
használata. Csomagológépek használata. Áruvédelmi eszközök
elhelyezése a termékeken. Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Húskonzervek
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Termékek
minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes
termékek elkülönítése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Egyéb tartósított termékek
Bébiételek és levesporok minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása.
Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek
elkülönítése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Gyorsfagyasztott élelmiszerek minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű
tárolása. Hűtőlánc biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérésére.
Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek
elkülönítése. Termékek mérése, előrecsomagolási lehetőségei. Mérő eszközök
hitelességének ellenőrzése, mérőeszközök használata. Hőmérséklet vételi helyek
meghatározása Hőmérsékleti értékek dokumentálása. Csomagológépek használata
Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tojás
Minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Hőmérséklet folyamatos
ellenőrzése, dokumentálása. Termékek minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése,
romlott, selejtes termékek elkülönítése. Árumozgató eszközök használata. Termékek
árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Étkezési zsírok, olajok
Zsírok minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Hűtőlánc
biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérése. Termékek
minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek
elkülönítése. Termékek mérése, előrecsomagolása. Mérő eszközök hitelességének
ellenőrzése, mérőeszközök használata. Csomagológépek használata Árumozgató
eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
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Olajok minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Árumozgató
eszközök balesetmentes használata,. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Margarin minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű tárolása. Hűtőlánc
biztosítása, hőmérséklet folyamatos ellenőrzése. Hőmérséklet mérése. Termékek
minőségmegőrzési idejének folyamatos figyelése, romlott, selejtes termékek
elkülönítése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Alkoholmentes italok
Az alkoholmente italok fajtáinak minőségét meghatározó tényezők. Termékek szakszerű
tárolása. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Alkohol tartalmú italok
Az alkohol tartalmú italok csomagolásán található jelölések értelmezése, minőségét
meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi eszközök használata.
Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Koffeintartalmú élvezeti készítmények
Kávék, teák minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Fűszerek és ételízesítők, állományjavítók
Minőségét meghatározó tényezőik. Termékek szakszerű tárolása. Árumozgató eszközök
használata Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Dohányipari termékek
A dohánytermékek csomagolásán található jelölések értelmezése. A dohánytermékek
minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi eszközök
elhelyezése. Árumozgató eszközök használata Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Vegyiáruk, csomagolása, csomagoláson feltüntetett jelölések értelmezése. Vegyiáruk tárolására,
forgalmazására vonatkozó előírások.
Háztartási tisztító- és ápolószerek
Mosószerek
Mosószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök balesetmentes
használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Mosási segédanyagok
Mosási segédanyagok minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű
tárolása. Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Áruvédelmi eszközök elhelyezése.
Árumozgató eszközök balesetmentes használata Termékek árazása, eladótéri
elhelyezésének szabályai.
Szappanok
Szappanok minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Mosogatószerek
Mosogatószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű
tárolása. Áruvédelmi eszközök elhelyezése szempontjai. Árumozgató eszközök
balesetmentes használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének
szabályai.
Általános tisztítószerek
Általános tisztítószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű
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tárolása. Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Súrolószerek
Súrolószerek minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Szőnyeg- és kárpittisztítószerek
Szőnyeg- és kárpittisztítók minőségét meghatározó tényezői. Termékek
szakszerű tárolása. Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök
használata. Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Ablak-, üveg-, tükör tisztítószerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Folttisztítók
Folttisztítók minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása.
Áruvédelmi eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata.
Termékek árazása, eladótéri elhelyezésének szabályai.
Bőr- cipő és műbőrtisztítószerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Bútorápolószerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Fertőtlenítő, vízkőoldó, és maró hatású szerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tűzhelytisztítók
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Padlóápolók
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Légfrissítők, levegőillatosítók
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
A háztartási tisztítószerek minőségi követelményei.
Kozmetikai készítmények
A kozmetikai készítményekkel szemben támasztott követelmények.
Arcápolási készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Díszítő kozmetikumok
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
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eladótéri elhelyezésének szabályai.
Illatszerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Hajápolási készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Fog- és szájápoló készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Borotválkozási készítmények
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Babaápolási szerek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Tizenévesek kozmetikumai
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Idős korosztály kozmetikumai
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Norinbergi termékek
Kozmetikai kiegészítő termékek
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Egészségügyi áruk
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
Háztartási áruk
Minőségét meghatározó tényezői. Termékek szakszerű tárolása. Áruvédelmi
eszközök elhelyezése. Árumozgató eszközök használata. Termékek árazása,
eladótéri elhelyezésének szabályai.
4.0/0007-11 Élelmiszerek és vegyiáruk értékesítése
Kommunikáció
Kapcsolatteremtő képesség jelentősége az eladásban
Kapcsolatteremtés módszerei, kérdezés technika
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636 óra

Stílus, szókincs, magatartás
Élelmiszer- és vegyiáru termékek ajánlása
Vevő fogadása, igényeinek feltárása
Áruválaszték bemutatása, ajánlása, érdeklődés felkeltése
Árubemutatási technikák élelmiszer- és vegyiáruknál.
Termék ismertetése, választás segítése
Személyre szabott eladás megvalósítása
Vevő visszatérésének előkészítése
Malomipari termékek
Gabonafélék, étkezési gabona magvak jellemzői, táplálkozástudományi jelentőségük
Malomipari termékek értékesítése
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása.
Vevő visszatérésének előkészítése.
Tésztaipari termékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása.
Vevő visszatérésének előkészítése.
Sütőipari termékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A
termék szeletelése, mérése, csomagolása. A termék tárolására vonatkozó tanácsadás.
Kiegészítő termék ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Édesítőszerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása.
Vevő visszatérésének előkészítése.
Édesipari termékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása.
Vevő visszatérésének előkészítése.
Gyümölcsök
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék szükség szerinti darabolása, mérése, csomagolása. A termék tárolására vonatkozó
tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Zöldségfélék, gombák
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék szükség szerinti darabolása, mérése, csomagolása. A termék tárolására vonatkozó
tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Tej, tejkészítmények, tejtermékek
Tej
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsadás. A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék
ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Tejkészítmények
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A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsadás. A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék
ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Tejtermékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsadás. A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék
ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Húsok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék szükség szerinti darabolása, mérése, csomagolása. A termék tárolására vonatkozó
tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Húsfeldolgozóipari termékek
Töltelékes áruk
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsadás. A termék szükség szerinti darabolása, szeletelése, mérése,
csomagolása. A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék
ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Darabos húsipari készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsadás. A termék szükség szerinti darabolása, mérése, csomagolása. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése.
Húskonzervek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó
tanácsadás. A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék
ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése
Egyéb tartósított termékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Tojás
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Étkezési zsírok, olajok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Alkoholmentes italok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
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Alkohol tartalmú italok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Koffeintartalmú élvezeti készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Fűszerek és ételízesítők
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Dohányipari termékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Korszerű és/vagy híres, illetve speciális igényeket kielégítő termékek értékesítése
Korszerű élelmiszerek, táplálkozási irányzatok, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek (gyermek, diétás, reform, bio, étrendkiegészítők) igények feltárása. Személyre
szabott termék bemutatása, termékajánlás, választás segítése. Fogyasztásra,
felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A termékek tárolására vonatkozó tanácsadás.
Kiegészítő termék ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Hungaricumok, híres magyar termékek ajánlása, bemutatása, választás segítése.
Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A termékek tárolására vonatkozó
tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Különböző ételekre, és/vagy összetevőikre érzékeny vásárlók igényeinek kielégítése,
termékek ajánlása, választás segítése. Fogyasztásra, felhasználásra vonatkozó tanácsadás.
A termékek tárolására vonatkozó tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése. Vegyiáruk
értékesítése
Háztartási tisztító- és ápolószerek
Mosószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Mosási segédanyagok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Szappanok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Mosogatószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
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termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Általános tisztítószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Súrolószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Szőnyeg- és kárpittisztítószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Ablak-, üveg-, tükör tisztítószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Folttisztító szerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Bőr- cipő és műbőrtisztítószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Bútorápolószerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Fertőtlenítő, vízkőoldó, és maró hatású szerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Tűzhelytisztítók
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Padlóápolók
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
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Légfrissítők, levegőillatosítók
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Kozmetikai készítmények
Arcápolási készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Díszítő kozmetikumok
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Illatszerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Testápoló és személyes higiéniát szolgáló készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Hajápolási készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Fog- és szájápoló készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Borotválkozási készítmények
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Babaápolási szerek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Tizenévesek kozmetikumai
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Idős korosztály kozmetikumai
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A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Norinbergi termékek
Kozmetikai kiegészítő termékek
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Egészségügyi áruk
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Háztartási áruk
A vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatása,
termékajánlás, választás segítése. Felhasználásra vonatkozó tanácsadás. A
termék tárolására vonatkozó tanácsadás. Kiegészítő termék ajánlása. Vevő
visszatérésének előkészítése
4.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

5.

A modul azonosítója és megnevezése:
0008-11 Ruházati termékek forgalmazása

5.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

5.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
244 óra
− Gyakorlat: 1215 óra

5.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

5.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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A ruházati áruk jellemzőinek figyelembevételével
mennyiségileg és minőségileg átveszi az árut
Szakszerűen tárolja a textilárukat
Szakszerűen elhelyezi az áruvédelmi eszközöket a
termékeken
Előkészíti a ruházati termékeket értékesítésre, szakszerűen
hajtogat, lagol, sodor
Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi a termékeket az
eladótérben
Tájékoztatja a vevőt a termékekhez kapcsolódó használati-,
viselési-, kezelési jellemzőkről
Segít a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon
kiválasztásában, igény szerint az aktuális divatnak
megfelelően
Leméri a ruházati textilárut
Méretre igazíttat (konfekció áruk)
Igény szerint csomagol, díszcsomagot készít
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Ellenőrzi a próbafülkéket
Pontosan vezeti a kirakatkönyvet
Külső/belső dekorációt készít/készíttet az aktualitásnak
megfelelően
Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat
Vezeti a bizományi készletek nyilvántartását, elszámolását
Kezeli a vevői adatbázist

X
X
X

X

X

X

X

4.0/0008-11 Ruházati termékek értékesítése
(bolti gyakorlat)

1.0-0008-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

3.0/0008-11 Ruházati termékek áruismerete
(elmélet)

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0008-11 Ruházati termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

A ruházati termékek csoportosítása, jellemzői,

1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

C

Szakmai ismeretek

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismerete (elmélet)

Típus

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

minőségi követelményei
A ruházati termékek átvételére, tárolására
vonatkozó követelmények
A ruházati termékek értékesítésének előkészítési
feladatai
A ruházati termékek eladótérben történő
elhelyezésének, bemutatásának szabályai
A ruházati termékek jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A vásárló méretének megállapítása,
anyagszükséglet meghatározása
A ruházati termékekhez kapcsolódó szolgáltatások
A ruházati termékekhez kapcsolódó címkék,
tájékoztatók tartalma
Az áruvédelmi eszközök elhelyezésének,
hatástalanításának szabályai
Kirakatkönyv szerepe, tartalma

B
B
C
B
B
B
B
B
B

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1.0-0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0008-11 Ruházati termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

3

X
X
X
X

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

4

Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Címkéző eszközök használata
Árazó gépek, eszközök használata
Áruvédelmi címkék használata, hatástalanító
eszközök használata
Mérés, sodrás, hajtogatás, vállfázás,
dublirozás, lagolás
Árumozgató eszközök használata

1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

4
4
3
3
4
5
4

Szakmai készségek

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismerete (elmélet)

Szint

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0008-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

4.0/0008-11 Ruházati termékek értékesítése
(bolti gyakorlat)

Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés

1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Módszerkompetenciák
3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismerete (elmélet)
1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)
3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)
4.0/0008-11 Ruházati termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

Hatékony kérdezés készsége
Meggyőző készség

3.0/0008-11 Ruházati termékek áruismerete
(elmélet)

Társas kompetenciák
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1.0-0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)
4.0/0008-11 Ruházati termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

X

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

3.0/0008-11 Ruházati termékek
áruismerete (elmélet)

X

1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Pontosság
Kézügyesség

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Személyes kompetenciák

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk önálló rendszerezése
Tesztfeladat megoldása
Válaszadásírásban mondatszintű kérdésekre
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Termékcímkék, méretjelölések értelmezése
Elemi szál, gyártástechnológia felismerésének gyakorlása
Fazonelemek, fazonok felismerésének gyakorlása
Műveletek gyakorlása
Csoportos helyzetgyakorlatok
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés

5.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

2.0/0008-11 Értékesítés idegen nyelven

104 óra

Szakmai idegen nyelvi alapismeretek
Vásárló tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő, akciós
ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok stb.
Ruházati termékeken található tájékoztatók felhasználása az idegen nyelvű vásárlási
szituációkban (alapanyag, méretjelölés, használati, kezelési útmutató)
Ruházati termékek értékesítése idegen nyelven
Méteráruk szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Szövet fajták, szélességek, színek, minták
Méteráruk ajánlása
Anyagszükségletek
Rövidáruk szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Termék fajták típusai, felhasználási lehetőségei, ajánlása.
Alsóruházati konfekció termékek (fehérnemű) szakszavai idegen nyelven, szituációs
párbeszédek a témakörben
Női nappali viseletű fehérneműk fajtái, fazonjai, méretezése, ajánlása. (fehérnemű
nadrág, melltartó, csípőszorító, fűző, harisnyatartó, body, kilot, vállasing, kombiné,
alsószoknya)
Női hálóruházati fehérneműk fajtái, méretezése, ajánlása. (hálóing, pizsama, bébydoll, teddy, köntös, ágykabát)
Férfi nappali viseletű fehérneműk fajtái, fazonjai, méretezése, ajánlása. (alsónadrág,
ing, atléta, body)
Férfi hálóruházati fehérneműk fajtái, fazonjai, méretezése, ajánlása. (pizsama,
hálóing, köntös)
Gyermek fehérneműk fajtái, fazonjai, méretezése, ajánlása.
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Felsőruházati konfekció termékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a
témakörben
Női konfekció termékek fajtái, fazonjai, ajánlása (blúz, szoknya, nadrág, blézer,
mellény, kosztüm, komplé, átmeneti- és télikabátok)
Férfi konfekció termékek fajtái, fazonjai, ajánlása (nadrág, zakó, mellény, öltöny,
átmeneti- és télikabátok)
Munkaruházati konfekciótermékek fajtái, fazonjai, ajánlása (munkaruha, formaruha)
Gyermekruhák fajtái, fazonjai, méretjelölése, ajánlása.
Felsőruházati kötöttáruk szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Kötöttáruk fajtái, ajánlásuk (pulóver, póló, kötött mellény, kardigán). Kötöttáruk
méretjelölése.
Sportruházati termékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Szabadidőruházat fazonja, ajánlása. Versenysport ruházat csoportosítása sportágak
szerint. Sportruházat méretezése.
Csecsemőruházat szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Csecsemőruházati termékek fajtái, fazonjai, ajánlása. (pelenkák, pólyák, kising, rékli,
body, rugdalódzó, tipegő, pulóver, kocsikabát, fürdőlepedő, hálózsák, előke.)
Csecsemőruházat méretezése.
Divatáruk szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Öltözék-kiegészítő termékek fajtái, jellemzői, ajánlásuk. (kendő, sál, vállkendő,
nyakkendő, sapka, kalap, kesztyű, zsebkendő, díszzsebkendő)
Bőrdíszmű- és bőröndös áruk fajtái, jellemzői, ajánlásuk. (pénztárca, levéltárca,
irattárca, szemüvegtok, cigarettatárca, névjegykártyatartó, neszesszer, női táska,
bőrönd, sporttáska, sportszatyor, iskolatáska, kollekciótáska, diplomata táska,
aktatáska, strandtáska, orvosi táska, hátizsák, autós táska, övtáska, hátizsák)
Harisnya, harisnyanadrág: alapanyagai, fazonjai, ajánlásuk. Harisnyák,
harisnyanadrágok méretezése.
Zokni: felhasználható alapanyagai, ajánlásuk. Zokni méretezése.
Strandruházat: Női fürdőruházat típusai, fazonjai, ajánlása. (monokini, bikini, trikini,
tankini, egyrészes)
Férfi fürdőruházat típusai, fazonjai, ajánlása. (fürdőnadrág, úszónadrág)
Fürdőruházati termékek méretezése.
Kiegészítő strandruházati cikkek típusai, ajánlása.
Lábbeli termékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
Lábbelik fazonjai, ajánlása. (papucsok, saruk, szandálok, szandálcipők, félcipők,
bokacipők, csizmák, szabadidő- és sportcipők, munkavédelmi cipők, ortopéd-, és
profilaktikus lábbelik)
Lábbelik méretezése.
3.0/0008-11 Ruházati termékek áruismerete

140 óra

A divat fogalma, a divatipar működése
Viseletek története, az öltözködéskultúra kialakulása
A divatipar működése, gazdasági szerepe
A divat jellemzői: színek, alapanyagok, formák
Nagy divatházak szerepe a divatban
Világmárkák, prémium brandek, védjegy
Divattervezők a világban és Magyarországon
Öltözékek, öltözködési stílusok fajtái
Testalkat típusok
Ruházati termékek útja a tervezőtől a vásárlóig
Szín- és forma trendek, kollekciótervezés
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Divatbemutatók, divatkiállítások jelentősége
Divatmarketing és a reklám szerepe
Ruházati termékek gyártása és logisztika
Ruházati termékek árképzése, árazása
A szálasanyagok fogalma, csoportosítása
Természetes eredetű szálasanyagok
Fajtái, legfontosabb használati-, viselési tulajdonságaik, késztermékeken való
jelölésük, márkaneveik, leggyakoribb felhasználási területeik
Mesterséges eredetű szálasanyagok
Természetes alapú mesterséges szálak fajtái, legfontosabb használati-, viselési
tulajdonságaik, késztermékeken való jelölésük, márkaneveik, leggyakoribb
felhasználási területeik
Szintetikus szálak általános tulajdonságai, fajtái, legfontosabb használati-, viselési
tulajdonságaik, jelölésük, márkaneveik, leggyakoribb felhasználási területeik.
Szálkeverés szükségessége, leggyakrabban alkalmazott szálkeverékek. A késztermékek
használati-, viselési tulajdonságainak változása szálkeverékek esetén
Különleges textilanyagok
Bio-, Öko-, mikro szálak, rugalmas termékek jellemzői viselési tulajdonságai,
felhasználásuk
Bőr- és környezetbarát textíliák tulajdonságai és jelölésük
Innovatív alapanyagok és felhasználási lehetőségeik
Műszaki textilek, geo- textíliák, egészségügyi textíliák
Terjedelmesítési eljárások
Terjedelmesítési eljárások célja, fajtái, jellemzői, felhasználási területei.
Valódi bőrök
Csoportosításuk eredet, felület szerint. Valódi bőrök használati- viselési tulajdonságai.
Bőrök tárolására, kezelésére vonatkozó szabályok. Valódi bőrök leggyakoribb
felhasználási területei.
Műbőrök
Műbőrök felhasználható alapanyagai, csoportosításuk szerkezet, és felület szerint.
Műbőrök használati- viselési tulajdonságai. Műbőrök tárolására, kezelésére vonatkozó
szabályok. Műbőrök leggyakoribb felhasználási területei.
Szőrmék
Valódi szőrmék eredet szerinti csoportjai. Valódi szőrme minőségét meghatározó
vonatkozó
tényezők. Valódi szőrmék kikészítése. Valódi szőrmék tárolására, kezelésére
előírások. Szőrmék leggyakoribb felhasználási területei.
Fonás, cérnázás
Fonási eljárások lényege. Kártolt, nyújtott, fésűsfonalak jellemzői, felhasználási területei.
Kereskedelmi forgalomba kapható fonalak csoportosítása alapanyagösszetétel, felület,
felhasználás, kiszerelés szerint.
Cérnázás lényege. Cérnák csoportosítása szerkezetük, felületük, sodrás irány szerint.
Cérnák csoportosítása felhasználási területük szerint. Kereskedelmi forgalomba kapható
cérnák csoportosítása felhasználási terület szerint. Kézi-, és gépi-varrócérnák, hímző-,
stoppoló-, és horgolócérnák fajtái, jellemzői, kiszerelésük. Cérna kikészítési
eljárások
fajtái, jelentősége. Cérnák finomsági számozása.
Lapképzési eljárások
Szövés, szövetek jellemzői, gyártástechnológiából eredő használati- viselési
tulajdonságok. Alap- és levezetett szövések típusai, jellemzői, felhasználási területei. A
gyártástechnológia hatása a használati-, viselési tulajdonságokra.
Kötött-hurkolt kelmék jellemzői. Vetülék és láncrendszerű kötések fajtái, jellemzői,
felhasználási területei. A gyártástechnológia hatása a használati-, viselési tulajdonságokra.
Egyéb lapképzési eljárások: malimo, maliwatt, malipol, tűzött, kettősvelúr, nemezelt-,
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tűnemezelt, vlies, pálcás (fémvetülékes láncbársony) technika jellemzője és
leggyakoribb felhasználási területei.
Textil kikészítő műveletek
Kikészítő műveletek szerepe, csoportosítása hatásuk alapján.
Leggyakrabban alkalmazott kikészítő eljárások fajtái, tulajdonságot befolyásoló hatásuk.
Fehérítési-, és színezési eljárások fajtái, jellemzői. Az egyes színezési eljárások kezelési,
használati tulajdonságai.
Textíliák kezelési, használati útmutatója
A mosást, kezelést befolyásoló tényezők. A kezelési, használati útmutatóra vonatkozó
előírások. Alap-, és kiegészítő jelképek fajtái, jelentésük.
Méteráruk
Méteráruk csoportosítása alapanyag, felhasználási terület, szélesség szerint.
Pamut-, és pamut típusú szövetek fajtái, jellemzői, felhasználási területei
Len-, és len típusú szövetek fajtái, jellemzői, felhasználási területei
Selyem szövetek felhasználható alapanyagai, fajtái, jellemzői, felhasználási területei
Gyapjú-, és gyapjú típusú szövetek fajtái, jellemzői, felhasználási területei
Kötött-hurkolt méteráruk csoportosítása alapanyag, felület, felhasználási terület szerint
Egyéb lapképzési eljárással készült méteráruk fajtái, jellemzői, felhasználási területei
Anyagszükséglet meghatározása szimpla és duplaszéles méterárukból. Kellék-, és
bélés szövetek ajánlása, anyagszükségletének meghatározása különböző termékekhez.
Rövidáruk
Rövidáruk szerepe az öltözködésben. Rövidáruk csoportosítása.
Puha rövidáruk fajtái, jellemzői, felhasználási területei (pamut szalagok, selyem szalagok,
gumiszalagok, csipke szalagok, paszományáruk, fonalak, cérnák, egyéb puha rövidáruk)
Kemény rövidáruk fajtái, jellemzői, felhasználási területei (tűk, gombok, kapcsok,
csatok, gyöngyök, flitterek, egyéb kemény rövidáruk)
Alsóruházati konfekció termékek (fehérnemű)
Alsóruházati konfekciótermékekkel szemben támasztott követelmények. Alsóruházati
konfekció termékek csoportosítása életkor-, és nemek szerint.
Női nappali viseletű fehérneműk fajtái, felhasznált alapanyagai, anyagai, jellemzői,
fazonjai, méretezése. (fehérnemű nadrág, melltartó, csípőszorító, fűző, harisnyatartó,
body, kilot, vállasing, kombiné, alsószoknya)
Női hálóruházati fehérneműk fajtái, felhasznált alapanyagai, anyagai, jellemzői, fazonjai,
méretezése. (hálóing, pizsama, béby-doll, teddy, köntös, ágykabát)
Férfi nappali viseletű fehérneműk fajtái, felhasznált alapanyagai, anyagai, jellemzői,
fazonjai, méretezése. (alsónadrág, ing, atléta, body)
Férfi hálóruházati fehérneműk fajtái, felhasznált alapanyagai, anyagai, jellemzői,
fazonjai, méretezése. (pizsama, hálóing, köntös)
Gyermek fehérneműk fajtái, fazonjai, méretezése, eltérés a felnőtt ruházattól.
Felsőruházati konfekció termékek
Felsőruházati konfekciótermékekkel szemben támasztott követelmények.
Felsőruházati konfekciótermékek méretezése.
Női konfekció termékek fajtái, fazonjai, jellemzői (blúz, szoknya, nadrág, blézer,
mellény, kosztüm, komplé, átmeneti- és télikabátok)
Férfi konfekció termékek fajtái, fazonjai, jellemzői (nadrág, zakó, mellény, öltöny,
átmeneti- és télikabátok)
Munkaruházati konfekciótermékek fajtái, fazonjai jellemzői (munkaruha, formaruha)
Gyermek ruházattal szemben támasztott követelmények. Gyermekruhák alapanyagai,
fazonjai, méretjelölése.
Felsőruházati kötöttáruk
Kötött árukkal szemben támasztott követelmények. Kötöttáruk használati-, viselési
tulajdonságai. Kötöttáruk csoportosítása fazon, felhasznált alapanyag, felület szerint.
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(pulóver, póló, kötött mellény, kardigán). Kötöttáruk méretezése.
Sportruházati termékek
Sportruházattal szemben támasztott követelmények. Szabadidőruházat fazonjai,
jellemzői, méretezése. Szabadidőruhák belsőoldal kiképzése, bélelése – viselési
tulajdonságokra gyakorolt hatása. Versenysport ruházat csoportosítása sportágak szerint.
Versenysportruházat fazonjai, jellemzői, alkalmazott kikészítési műveletei.
Csecsemőruházat
Csecsemőárukkal szemben támasztott követelmények. A csecsemőruházathoz
felhasználható alapanyagok. Csecsemőruházati termékek fajtái, fazonjai, jellemzői.
(pelenkák, pólyák, kising, rékli, body, rugdalódzó, tipegő, pulóver, kocsikabát,
fürdőlepedő, hálózsák, előke.) A fazon jelentősége csecsemőruházatnál. Csecsemőruházat
méretezése. Babakelengye meghatározása, kelengyéhez ajánlható darabszámok, méretek.
Divatáruk
Öltözék-kiegészítő termékek fajtái, jellemzői, ajánlásuknál figyelembe veendő
szempontok. (kendő, sál, vállkendő, nyakkendő, sapka, kalap, kesztyű, zsebkendő,
díszzsebkendő)
Bőrdíszmű- és bőröndös áruk fajtái, jellemzői, ajánlásuknál figyelembe veendő
szempontok. (pénztárca, levéltárca, irattárca, szemüvegtok, cigarettatárca,
névjegykártyatartó, neszesszer, női táska, bőrönd, sporttáska, sportszatyor, iskolatáska,
kollekciótáska, diplomata táska, aktatáska, strandtáska, orvosi táska, hátizsák, autós
táska, övtáska, hátizsák)
Harisnya, harisnyanadrág: felhasználható alapanyagai, kötésmódok felismerése.
Csoportosításuk nadrágrész-kiképzés szerint, orr-, sarok szerint. Harisnyák,
harisnyanadrágok finomsági számozása. Különleges kikészítésű harisnyák,
harisnyanadrágok. Harisnyák, harisnyanadrágok méretezése. Tanácsadás a vásárlónak.
Zokni: felhasználható alapanyagai, csoportosítás szár- és talpkiképzés szerint. Különleges
kikészítésű zoknik fajtái, jellemzői. Zokni méretvétele, méretezése.
Strandruházat: Fürdőruházattal szemben támasztott követelmények. Fürdőruházathoz
felhasználható alapanyagok. Csoportosítás életkor- és nemek szerint.
Női fürdőruházat típusai, fazonjai. (monokini, bikini, trikini, tankini, egyrészes)
Férfi fürdőruházat típusai, fazonjai. (fürdőnadrág, úszónadrág)
Fürdőruházati termékek méretezése.
Kiegészítő strandruházati cikkek típusai, ajánlása.
Lábbeli termékek
Lábbeli feladat, velük szemben támasztott követelmények. Lábbelik fő részei, és
felhasználható alapanyagai. Alapanyag jelölésére alkalmazott piktogrammok, és
értelmezésük.
Lábbelik talp- és sarok kiképzése: az egyes talpkiképzések jelentősége, különböző
sarokformák, magasságok, felerősítések jelentősége, járást, testtartást befolyásoló
tulajdonságok. Talpfelerősítési eljárások fajtái használati tulajdonságokra gyakorolt
hatásai. Különleges talp- és sarok megoldások – jelentőségük a testtartásra, járásra.
Lábbelik béleléséhez felhasznált alapanyagok, anyagok. Bélések feladatai, jelentősége.
Lábbelik záródása, díszítési megoldásai.
Lábbelik csoportosítása idényjelleg, nemek, felhasználás szerinti. Lábbelik fazonjai,
jellemző, használati, viselési tulajdonságai. (papucsok, saruk, szandálok, szandálcipők,
félcipők, bokacipők, csizmák, szabadidő- és sportcipők, munkavédelmi cipők, ortopéd-, és
profilaktikus lábbelik)
Gore-tex, impregnált kikészítésű lábbelik jellemzői.
Lábbelik méretezése, kezelésre- tárolásra, használatra vonatkozó tanácsok. Lábbelik
ajánlásánál figyelembe veendő szempontok.

96

− Gyakorlat (csoportos)
1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok

86 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Ruházati termékek áruátvételének sajátosságai
Mennyiségi áruátvétel jellegzetességei ruházati termékeknél:
Méteráruk: kilós árból méter árra történő átszámítása, Bruttó mennyiség, nettó
mennyiség, hibajelek, cumáz.
Rövidáruk: mennyiségi jelzések egységcsomagolásokon: C, D, Grosz, tucat stb.
Minőségi áruátvételi szempontok ruházati termékeknél:
Alapanyag, anyag, színezési, konfekcionálási hibák és felismerésük
Vásárlói tájékoztatókra, címkézésre vonatkozó előírások, kötelező adattartalom.
Használati kezelési útmutató meglétének, adattartalmának ellenőrzése
Ruházati termékek tárolásának sajátosságai
Tárolási szempontok az alapanyag-összetétel figyelembevételével.(pamut, gyapjú,
hernyóselyem, valódi bőr, valódi szőrme, mesterséges eredetű alapanyagok tárolása)
Késztermékekre vonatkozó különleges tárolási előírások
Méteráruk
Méteráruk mérése, dublirozása, lagolása, sodrása
Méteráruk címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Méteráruk méretre darabolásának szempontjai (szálhúzás, vágás, hasítás stb.),
gyakorlása
Méteráruk eladótéri elhelyezése
Rövidáruk
Méterben forgalmazott rövidáruk mérésének, sodrásának gyakorlása
Méterben forgalmazott rövidáruk címkézése, árazása
Darabáruként forgalmazott rövidáruk címkézése, árazása (egyedi, bliszteres, gyűjtő)
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Rövidáruk eladótéri elhelyezése
Alsó-, és felsőruházati konfekció termékek
Alsó-, és felsőruházati konfekció termékek hajtogatása, vállfázása
A ruházati termékek címkéjének (bevarrt címke, etikett címke), vásárlói
tájékoztatóinak tartalma, értelmezése
Címkéző eszközök használata
Konfekcionált ruházati termékek árfeltüntetése, árazó eszközök használata
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Konfekcionált termékek eladótéri elhelyezése
Felsőruházati kötöttáruk
Felsőruházati kötöttáruk hajtogatása, vállfázása
Felsőruházati kötöttáruk címkézése, árazása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Felsőruházati kötöttáruk eladótéri elhelyezése,
Sportruházati termékek
Sportruházati termékek címkézése, árazása
Sportruházati termékek hajtogatása, vállfázása,
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Sportruházati termékek eladótéri elhelyezése
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Csecsemőruházat
Csecsemőruházati termékek hajtogatása, vállfázása
Csecsemőruházati termékek címkézése, árazása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Csecsemőruházati termékek eladótéri elhelyezése
Divatáruk
Öltözékkiegészítő termékek címkézése, árazása
Öltözékkiegészítő termékek hajtogatása,
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Öltözékkiegészítő termékek eladótéri elhelyezése
Bőrdíszmű és bőröndös áruk címkézése, árazása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Bőrdíszmű és bőröndös áruk eladótéri elhelyezése
Harisnya, harisnyanadrág, zokni címkéjén, csomagolásán található információk
értelmezése
Harisnya, harisnyanadrág, zokni árazása
Harisnya, harisnyanadrág, zokni eladótéri elhelyezése
Strandruházati termékek hajtogatása, vállfázása
Strandruházati termékek címkézése, árazása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Strandruházati termékek eladótéri elhelyezése
Lábbelik
Lábbeli terméken és csomagolásán található információk értelmezése,
Lábbelik árazása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Lábbelik eladótéri elhelyezése
Ruházati termékek csomagolása
Eredeti csomagolások megbontása, és visszacsomagolásuk gyakorlása
Díszcsomagolások készítése
Vásárlói csomagok készítése
Vásárláshelyi ösztönzés gyakorlata
Eladótér kialakítása
Eladótéri design tudatos megvalósítása termék és célcsoport szerint
Üzlettér részeinek kialakítása
Termék elrendezés, boltberendezés és eszközei
Vásárlótéren belüli útvonaltervezés megvalósítása
Világítástechnika szerepe és megoldásai
Próbafülke kialakítása
Vásárlókat ösztönző módszerek
A kirakat szerepe, kirakatrendezés, kirakati bábuk
Kirakati babák öltöztetése, dekorálására
Torzók öltöztetése, dekorálása
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Kirakatkönyv szerepe, tartalma, kirakatkönyv vezetése
Kirakati áruk címkézése, árazása
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Késztermékek kirakati előkészítése, hajtogatása, raffolása,
Méteráruk kirakati előkészítése, hajtogatása, raffolása
Kirakati dekorációkészítés
Eladáshelyi reklám eszközei, technikái (POS)
Vizuális marketing
Kampányok, akciók (kedvezmény, nyeremény, ajándék, bónusz, kupon, törzsvásárló
kártya stb.)
Eladókat ösztönző módszerek
Eladási verseny módszerei, értékelés és változtatás
3.0/0008-11 Ruházati termékek áruismeretének alkalmazása

158 óra

A divatipar működése
Aktuális divatra vonatkozó képek, katalógusok, prospektusok weboldalak keresése,
elemzése
Divat diktátorok weboldalainak megtekintése
Aktuális divatszínek, trendek meghatározása, összegyűjtött információk alapján
Testalkat típus, stílus, színek összhangja: tanácsadás gyakorlása
Alapanyagok felismerésének gyakorlása, használati-, viselési tulajdonságaik meghatározása
Késztermékek bevarrt-, függő címkéjén, és csomagolásán található alapanyagösszetételre vonatkozó jelölések értelmezése
Alapanyag-összetétel ismeretében használati-, viselési tulajdonságok meghatározása
Alapanyag-összetétel meghatározásának gyakorlása fogás, tapintás alapján
Bőr, szőrme
Valódi és műbőrök megkülönböztetésének gyakorlása. Az egyes bőr felületek
felismerésének gyakorlása. Műbőrök hordozó rétegének felismerése. A különböző
hordozó rétegek jelentősége a használati- viselési tulajdonságokra.
Valódi szőrmék felismerése. Legjellemzőbb szőrmefajták megkülönböztetése.
Valódi és műbőrtermékek címkéjén található információk értelmezése.
Valódi szőrmetermékek címkéjén található információk értelmezése.
Fonalak, cérnák
Fonalak címkéjén található információk, kötelezően feltüntetett adatok értelmezése.
Anyagszükséglet meghatározása fonalakból. Különböző fonal felületek
felismerésének gyakorlása.
Cérnák címkéjén szereplő adatok értelmezése. Az egyes cérnafajták ajánlása. Cérnák
finomsági számozásának értelmezése.
Lapképzési eljárások
Szövetek, szövésfajták felismerésének, megkülönböztetésének gyakorlása.
Kötött-hurkolt gyártástechnológiával készült termékek felismerésének gyakorlása.
Saját ruházat, anyagminták, késztermékek gyártástechnológiájának meghatározása,
felismerés gyakorlása.
Egyéb lapképzési eljárással készült termékek gyártástechnológiájának felismerése,
tulajdonságaik meghatározása.
Kikészítő műveletek
Anyagminták, késztermékek kikészítésének meghatározása tapintás, termékcímke
alapján.
Szinezési eljárások felismerésének gyakorlása anyagminta, késztermékek
segítségével. Terméktulajdonság meghatározása színezése által. Kikészítésre utaló
védjegyek, emblémák, jelölések keresése készterméken, web-en. Talált jelölések
értelmezése.
Textíliák kezelési, használati útmutatója
Késztermékeken található kezelési, használati útmutatók jelképeinek értelmezésének
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gyakorlása. Vásárlói tájékoztatók tartalma, értelmezése.
Méteráruk
Pamut- és pamut típusú szövetek fajtáinak felismerésének gyakorlása
Len- és len típusú szövetek felismerésének gyakorlása
Selyemszövetek fajtáinak felismerésének gyakorlása
Gyapjú- és gyapjú típusú szövetek felismerésének gyakorlása
Kötött-hurkolt méteráruk felismerésének gyakorlása
Egyéb gyártástechnológiával készült méteráruk felismerésének gyakorlása
Anyagszükséglet meghatározásának gyakorlása
Méteráruk sodrása, dublirozása, lagolása
Méteráru termékcímke készítés, terméken való elhelyezés szempontjai
Méteráru termékek mérése, vágása, hasítása
Teendő hibajeles méteráruk forgalmazásakor
Méteráru lagolása, hajtogatása, csomagolása
Rövidáruk
Puha- és kemény rövidáruk felismerésének gyakorlása.
Rövidáruk felhasználási területei, ajánlásuk.
Termékeken található jelzések értelmezése.
Rövidáru termékekből megfelelő méret, mennyiség meghatározásának gyakorlása.
Rövidáruk címkézése.
Árfeltüntetésre vonatkozó különleges szabályok. (egységár, csomag ár).
Méterben kapható rövidáruk sodrása, mérése, tekercselése, csomagolása
Alsóruházati konfekció termékek
Női-, férfi-, gyermek fehérneműk alapanyagainak, anyagainak, fazonjainak
felismerése, ajánlási szempontjai. Használati-, viselési tulajdonságok
meghatározásának gyakorlása alapanyag, anyag, fazon, formai jellemzők
figyelembevételével.
Fehérneműk méretének megállapítása, méretezési lehetőségei, összefüggés az egyes
méretjelölések között.
Fehérneműk címkéjén, csomagolásán található információk értelmezése.
Használati kezelési tanácsadás fehérneműkhöz.
Felsőruházati konfekció termékek
Női-, férfi-, gyermek konfekció termékek alapanyagainak, anyagainak, fazonjainak
felismerése, ajánlási szempontjai. Használati-, viselési tulajdonságok
meghatározásának gyakorlása alapanyag, anyag, fazon, formai jellemzők
figyelembevételével.
Konfekciótermékek méretének megállapítása, méretezési lehetőségei, összefüggés az
egyes méretjelölések között.
Konfekció termékek címkéjén, csomagolásán található információk értelmezése.
Használati kezelési tanácsadás konfekció termékekhez.
Sportruházat
Sportruházati termékek alapanyagainak, anyagainak, fazonjainak felismerése,
ajánlási szempontjai. Használati-, viselési tulajdonságok meghatározásának
gyakorlása alapanyag, anyag, fazon, formai jellemzők, bélelés, kikészítés
figyelembevételével.
Sportruházati termékek méretének megállapítása, méretezi lehetőségei, összefüggés
az egyes méretjelölések között.
Sportruházat címkéjén, csomagolásán található információk értelmezése.
Használati kezelési tanácsadás spotruházathoz.
Csecsemőruházat
Csecsemőruházati termékek alapanyagainak, anyagainak, fazonjainak felismerése.
Alapanyag, szabásvonal jelentősége bébiáruknál.
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Különleges alapanyagok, textilanyagok felismerése, jelölések keresése.
Használati-, viselési tulajdonságok meghatározásának gyakorlása.
Bébiáruk méretezési lehetőségei, méretek jelentése, ajánlási szempontok.
Bébiruházat címkéjén, csomagolásán található információk értelmezése.
Használati, kezelési tanácsadás bébiruházathoz.
Bébikelengye összeállításának gyakorlása.
Divatáruk
Öltözék-kiegészítő termékek fajtái, fazonjai, felhasználható anyagai. Divatirányzatok
jelentősége öltözék-kiegészítő termékeknél.
Öltözék-kiegészítők ajánlásának szempontjai.
Öltözék-kiegészítők méretezési lehetőségei, használati, kezelési tanácsadás.
Bőrdíszmű- és bőröndös áruk fajtái, típusai, felhasználható anyagai.
Bőrdíszmű- és bőröndös áru használati tulajdonságai, ajánlásának szempontjai.
Méretezési lehetőségek bőrdíszmű- és bőröndös áruknál.
Bőrdíszmű- és bőröndös áruk kezelésére vonatkozó tanácsok.
Harisnya, harisnyanadrágok alapanyagának, kötésmódjának felismerése.
Különleges kikészítésű harisnyák, harisnyanadrágok jelölésének értelmezése, ajánlási
szempontjai.
Harisnyák, harisnyanadrágok ajánlása nadrágrész-, sarok-, orrkiképzés valamint
finomságuk figyelembevételével.
Termékcímkén, csomagoláson található információk értelmezése.
Harisnyanadrágok tárolására, forgalmazására vonatkozó előírások.
Harisnyák, harisnyanadrágok méretezési lehetőségei, méretek ajánlásának
gyakorlása.
Kezelési, használati tanácsadás harisnyához, harisnyanadrághoz.
Zoknik alapanyagának, kötésmódjának felismerése.
Termékcímén, csomagoláson található információk értelmezése.
Különleges kikészítésű zoknik jelölésének értelmezése, ajánlási szempontjai.
Zokni méretének megállapítása, méretezési lehetőségei.
Kezelési, használati tanácsadás zoknikhoz.
Strandruházati cikkek alapanyagának, anyagának, fazonjainak felismerése.
A divatirányzatnak megfelelő strandruházat ajánlása. Különleges kikészítésű
termékek jelölése, ajánlása. Használati-, viselési tulajdonságok strandcikkeknél.
Termékcímén, csomagoláson található információk értelmezése.
Strandruházat méretezési lehetőségei, összefüggés az egyes méretek között.
Kezelési, használati tanácsadás strandruházathoz.
Lábbelik
Lábbelik felhasználható alapanyagainak felismerése, piktogrammok értelmezése.
Különböző lábbeli fazonok felismerése, ajánlása.
Különleges talp-, talpbélés kialakítások, sarokmegoldások jelölése, ajánlása.
Lábbelik használati-, viselési tulajdonságai.
Lábbelik méretezési lehetőségei, méretek közötti összefüggések.
Kezelési, használati tanácsadás lábbelikhez.
− Gyakorlat (bolti)
1.0/0008-11 Áruelőkészítési feladatok

340 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Ruházati termékek áruátvétele
Mennyiségi áruátvétel gyakorlása: azonos árkategóriába tartozó méretskála szerinti
szortírozás, mérés, számlálás, adatok egyeztetése
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Minőségi áruátvétel gyakorlása
Alapanyag, anyag, színezési, konfekcionálási hibák és felismerésük gyakorlása
Vásárlói tájékoztatók, címkék meglétének, adattartalmának ellenőrzése.
Használati kezelési útmutató meglétének, adattartalmának ellenőrzése
Ruházati termékek tárolása
Tárolóberendezések fajtái, tisztántartásuk
Ruházati termékek tárolására vonatkozó előírások alkalmazása
Árumozgató eszközök balesetmentes használata
Méteráruk
Méteráruk mérése, dublirozása, lagolása, sodrása
Méteráruk címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai).
Árazó és címkézőgép kezelése.
Méteráruk méretre darabolásának szempontjai (szálhúzás, vágás, hasítás stb.),
gyakorlása
Méteráruk eladótéri elhelyezése
Rövidáruk
Méterben forgalmazott rövidáruk mérésének, sodrásának gyakorlása
Méterben forgalmazott rövidáruk címkézése, árazása
Darabáruként forgalmazott rövidáruk címkézése, árazása (egyedi, bliszteres, gyűjtő).
Árazó és címkézőgép kezelése.
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Rövidáruk eladótéri elhelyezése
Alsó-, és felsőruházati konfekció termékek
Alsó-, és felsőruházati konfekció termékek hajtogatása, vállfázása
A ruházati termékek címkéjének (bevarrt címke, etikett címke), vásárlói
tájékoztatóinak tartalma, értelmezése
Címkéző eszközök használata
Konfekcionált ruházati termékek árfeltüntetése, árazó eszközök használata
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Konfekcionált termékek eladótéri elhelyezése
Felsőruházati kötöttáruk
Felsőruházati kötöttáruk hajtogatása, vállfázása
Felsőruházati kötöttáruk címkézése, árazása, eszközök használata
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Felsőruházati kötöttáruk eladótéri elhelyezése,
Sportruházati termékek
Sportruházati termékek címkézése, árazása, eszközök használata
Sportruházati termékek hajtogatása, vállfázása,
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Sportruházati termékek eladótéri elhelyezése
Csecsemőruházat
Csecsemőruházati termékek hajtogatása, vállfázása
Csecsemőruházati termékek címkézése, árazása, eszközök használata
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Csecsemőruházati termékek eladótéri elhelyezése
Divatáruk
Öltözékkiegészítő termékek címkézése, árazása
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Öltözékkiegészítő termékek hajtogatása,
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Öltözékkiegészítő termékek eladótéri elhelyezése
Bőrdíszmű és bőröndös áruk címkézése, árazása, eszközök használata
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Bőrdíszmű és bőröndös áruk eladótéri elhelyezése
Harisnya, harisnyanadrág, zokni címkéjén, csomagolásán található információk
értelmezése
Harisnya, harisnyanadrág, zokni árazása, eszközök használata
Harisnya, harisnyanadrág, zokni eladótéri elhelyezése
Strandruházati termékek hajtogatása, vállfázása
Strandruházati termékek címkézése, árazása, eszközök használata
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Strandruházati termékek eladótéri elhelyezése
Lábbelik
Lábbeli terméken és csomagolásán található információk értelmezése,
Lábbelik árazása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Lábbelik eladótéri elhelyezése
Ruházati termékek csomagolása
Eredeti csomagolások megbontása, és visszacsomagolásuk gyakorlása
Díszcsomagolások készítése
Vásárlói csomagok készítése
Dekorációkészítés
Kirakati babák öltöztetése, dekorálására
Torzók öltöztetése, dekorálása
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Kirakatkönyv szerepe, tartalma, kirakatkönyv vezetése
Kirakati áruk címkézése, árazása
Késztermékek kirakati előkészítése, hajtogatása, raffolása,
Méteráruk kirakati előkészítése, hajtogatása, raffolása
Kirakati dekorációkészítés
4.0/0008-11 Ruházati termékek értékesítése

636 óra

Kommunikáció
Kapcsolatteremtő képesség jelentősége az eladásban
Kapcsolatteremtés módszerei, kérdezés technika
Stílus, szókincs, magatartás
Ruházati termékek ajánlása
Vevő fogadása, igényeinek feltárása
Áruválaszték bemutatása, ajánlása, érdeklődés felkeltése
Árubemutatási technikák ruházatnál.
Termék ismertetése, választás segítése
Személyre szabott eladás megvalósítása
Vevő visszatérésének előkészítése
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Méteráru értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, anyagszükséglet meghatározás, mérés, vágás, hajtogatás gyakorlása.
Kiegészítő termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési
tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Rövidáruk értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, anyagszükséglet meghatározás, mérés, vágás, hajtogatás gyakorlása.
Kiegészítő termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési
tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Alsóruházati konfekció termékek értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, méret megállapítás gyakorlása. Segédkezés ruhapróbánál. Kiegészítő
termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési tanácsadás. Vevő
visszatérésének előkészítése.
Felsőruházati konfekció termékek értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, méret megállapítás gyakorlása. Segédkezés ruhapróbánál. Kiegészítő
termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési tanácsadás. Vevő
visszatérésének előkészítése.
Sportruházati termékek értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, méret megállapítás gyakorlása. Segédkezés ruhapróbánál. Kiegészítő
termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési tanácsadás. Vevő
visszatérésének előkészítése.
Csecsemőruházat értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, méret megállapítás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Termék
csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési tanácsadás. Vevő visszatérésének
előkészítése.
Divatáruk értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, méret megállapítás gyakorlása. Segédkezés próbánál.
Kiegészítő
termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési tanácsadás. Vevő
visszatérésének előkészítése.
Lábbelik értékesítése
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás, termékajánlás,
választás segítése, méret megállapítás gyakorlása. Segédkezés próbánál.
Kiegészítő
termékajánlás. Termék csomagolása. Termékhez kötődő használati, kezelési tanácsadás. Vevő
visszatérésének előkészítése.
5.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

6.

A modul azonosítója és megnevezése:
0121-11 Porcelán- és edényáruk forgalmazása

6.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel
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6.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

6.3

244 óra
1215 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

6.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Előkészíti és lebonyolítja a porcelán- és edényáruk
mennyiségi és minőségi átvételét
Szakszerűen tárolja a porcelán- és edényárukat
Szakszerűen elhelyezi az áruvédelmi eszközöket a
termékeken
Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi és bemutatja a
porcelán- és edényárukat
Igény szerint tájékoztatást ad a vevőnek a termékek
jellemzőiről, használatáról, kezeléséről
Tájékoztatja a vásárlót a korszerű edényáruk választékáról,
használatának előnyeiről
Tájékoztatást ad a hazai termékekről és Hungaricumokról
Kitölti a jótállási jegyet
Igény szerint csomagol, díszcsomagot készít
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Előkészíti és lebonyolítja a reklámakciókat
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X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0-0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

2.0/0121-11 Értékesítés idegen
nyelven (elmélet)

Tananyagegységek

X
X

X

B
B
B
C
B
B
B
B

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása
(csoportos gyakorlat)

1.0-0121-11 Áruelőkészítési
feladatok (bolti gyakorlat)

4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

A porcelán áruk csoportosítása, jellemzői,
minőségi követelményei
A porcelán áruk szállítására, átvételére, tárolására
vonatkozó követelmények
A porcelán árukhoz kapcsolódó kísérő okmányok,
tájékoztató címkék tartalma
A porcelán áruk jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
Az edényáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi
követelményei
Az edényáruk szállítására, átvételére, tárolására
vonatkozó követelmények
Az edényárukhoz kapcsolódó kísérő okmányok,
tájékoztató címkék tartalma
Az edényáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás

1.0/0121-11 Áruelőkészítési
feladatok (csoportos gyakorlat)

C

Szakmai ismeretek

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Típus

2.0/0121-11 Értékesítés idegen
nyelven (elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

Az áruvédelmi eszközök elhelyezésének,
hatástalanításának szabályai

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
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3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

X
X
X
X

1.0-0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Árumozgató eszközök használata
Árazó eszközök, gépek használata
Árleolvasó eszközök használata
Címkéző eszközök használata

1.0/0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

4
4
3
3
3
5
4
4

Szakmai készségek

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Szint

2.0/0121-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
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3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés

1.0/0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Módszerkompetenciák
X
X
X
X
X
X

4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0-0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Kapcsolatteremtő készség
Hatékony kérdezés készsége

3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Társas kompetenciák

2.0/0121-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)
3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (elmélet)
1.0/0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)
3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0121-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)
4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk
értékesítése (bolti gyakorlat)

Pontosság
Türelem

2.0/0121-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Személyes kompetenciák

2.0/0121-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk önálló rendezése
Tesztfeladatok megoldása
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre
Termékfelismerés képek alapján
Termékfelismerés
Prezentáció, kiselőadás készítése
Termékcímkék, fogyaszthatósági, minőségmegőrzési idők értelmezése
Műveletek gyakorlása
Csoportos helyzetgyakorlatok
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló munkavégzés irányítással
Önértékelés

6.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

2.0/0121-11 Értékesítés idegen nyelven

104 óra

Szakmai idegen nyelvi alapismeretek
Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő, akciós
ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok stb.
Porcelán- és edényáru termékeken, és csomagolásán található tájékoztatók felhasználása az
idegen nyelvű vásárlási szituációkban
Porcelán- és edényáruk értékesítése idegen nyelven
Fémedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása zománcozott edényekről,tűzhelyen való alkalmazási
lehetőségről, sérülési lehetőségeiről, tisztításáról, kezeléséről.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése.
Rozsdamentes acéledények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Rozsdamentes acéledények tűzhelyen való alkalmazási lehetősége, főző-, illetve sütőedény,
tisztítása, kezelése.
Termofejes (hőmérős) fém-, illetve üveg fedelek előnyös tulajdonságainak bemutatása.
Rozsdamentes acélból készült gyorsfőző edény (kukta) használata, előnyös
tulajdonságainak, tisztításának és kezelésének bemutatása. Választás segítése, személyre
szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Csiszolt acéledények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Csiszolt acéledények tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek,
tisztításának és
kezelésének bemutatása. Választás segítése, személyre szóló eladás
megvalósítása.
Vevő visszatérésének előkészítése.
108

Horganyzott acéledények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Horganyzott acéledények tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Öntöttvas edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Öntöttvas edények használati tulajdonságainak, tisztításának kezelésének
bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Alumínium edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Alumínium edények előnyös, hátrányos tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek
tisztításának és kezelésének bemutatása.
Alumínium gyorsfőző edény (kukta) használata, tisztításának, kezelésének
bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Teflonbevonatú edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Teflonbevonat edényeken való alkalmazása előnyös és hátrányos tulajdonságainak
bemutatása. A korszerű ételkészítés lehetőségei. Választás segítése, személyre szóló
eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Kerámia edényáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
kerámia edényáruk felhasználhatóságának, értékének meghatározása, bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Fazekasáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók tájékoztatása az edények
tulajdonságairól,
használatáról, kezeléséről, tisztításáról. Választás segítése, személyre
szóló eladás
megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítés.
Kőedényáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Készletben forgalmazott kőedényáruk darabjainak bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Porcelánáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Készletben forgalmazott porcelán áruk darabjainak bemutatása.
Híres porcelán márkák.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Üvegedények
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A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Üvegedények ajánlása, felhasználási lehetőségeik bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Fúvott üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Ólomüveg edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Sajtolt üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
A
sajtolt üvegedények választékának bemutatása.
Vásárlók tájékoztatása az üvegáruk kezeléséről, tisztításáról. Választás segítése, személyre
szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Hőálló üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Műanyag edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
A
műanyag edények ajánlása, minőségük, felhasználási lehetőségeik bemutatása.
Mikrohullámú sütőkben használható műanyag edények választékának bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Faedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Evő- és tálalóeszközök
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Kések
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Kések fajtáinak bemutatása, funkció szerinti csoportosítása. A kések karbantartása,
tisztítása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
A porcelán- és edényáruk értékesítésével kapcsolatos idegen nyelvű tájékoztatás
Edényáruk felületére ragasztott matricák feliratainak értelmezése. Jelzésekről való
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tájékoztatás. Edények kísérő okmányai tartalmáról a vásárlók tájékoztatása.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk áruismeretének alkalmazása

140 óra

Háztartási edények készítéséhez használt anyagok, tulajdonságai, hatása az edényáruk
tulajdonságaira
Fémek
A fémek, edénygyártás szempontjából legfontosabb tulajdonságai (mechanikai,
technológiai, kémiai).
Korrózió, fémek korrózió elleni védelme.
Fémalakító eljárások, különös tekintettel az edényáruk formázó és összeerősítő
eljárásaira.
Fémek tulajdonságainak módosítása ötvözéssel és hőkezeléssel. A háztartási
edények gyártásához felhasznált leggyakoribb fémek és fém-ötvözetek. (acél- és alumíniumötvözetek)
Kerámia
A kerámia termékek nyersanyagai, gyártása – mint kerámia tulajdonságokat
befolyásoló tényezők. Kerámiamázak, a kerámiák festése, díszítése.
Edényáruk készítéséhez használt kerámiák szerkezete (tömör, lyukacsos) színe
(fehérre, színesre égő), tulajdonságai, mázazása, díszítése: fazekasáruk, kőedényáruk
(fehércseré, fajansz) porcelánáruk.
Üveg
Az üveg jellegzetes tulajdonságai. Az üveggyártás nyersanyagai, gyártása – mint
üvegtulajdonságokat befolyásoló tényezők. Fúvott- és sajtolt üvegáruk jellegzetes
tulajdonságai. Az üvegáruk csoportosítása összetétel szerint.
Az üvegedények gyártásához felhasznált leggyakoribb üvegfajták: nátronüveg, káliüveg,
ólomüveg, csiszolt üvegek, vésett üvegek, opálüveg, kvarcüveg,
vitrokerámia, fátyolüveg, hőálló üvegek, átlátszó és színes üvegek.
Műanyag
A műanyagok fogalma, jellegzetes tulajdonságai. A műanyagok csoportosítása
eredet és
előállítás és hővel szembeni viselkedés szerint. A műanyagok formázása.
Az edényáruk gyártásához használt műanyagok tulajdonságai, felhasználási
lehetőségei.
Az edényáruk gyártásához felhasznált műanyagok: polietilén, polipropilén,
polivinilklorid és kopolimerei, polisztirol, aminoplasztok, akril-nitril-butadiénsztirol kopolimer,
teflon, folyékony kristályos polimerek. A műanyagok jelölése, a
jelölések felismerése.
A műanyag edények és a teflonbevonatú edények élelmezés-egészségügyi szempontból
történő értékelése.
Fa
A fa szerkezete, metszetei, az edények- és konyhai eszközök készítésénél
felhasználható tulajdonságai. Az edények- és konyhai eszközök készítéséhez
felhasználható hazai- és külföldi fafajták (bükk, éger, juhar, fenyő).
Háztartási edényáruk
Funkciói, velük szemben támasztott minőségi követelmények (funkciónak való megfelelés,
esztétikai, gazdaságossági, élelmezés-egészségügyi).
Korszerű háztartási edények
Az edények szerepe az egészséges, magas tápanyagtartalmú ételek
elkészítésében.
Háztartási edények fajtái
Háztartási edények alapanyag szerinti csoportosítása: fémedények, kerámia edények,
üvegedények, műanyag edények, faedények, vegyes anyagú edények. Háztartási edények
felületi bevonás szerinti csoportosítása: tűzzománcozott, ónozott,
horganyzott,
teflonozott, ezüstözött.
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Háztartási edények rendeltetés szerinti csoportosítása: főzőedények, sütőedények,
tálaló edények, evő- és tálalóeszközök, egyéb konyhatechnikai eszközök. Korszerű
főző- és sütőedényekkel szemben támasztott követelmények. Tálaló edényekkel szemben
támasztott követelmények. Főzésre, sütésre és tálalásra alkalmas edényáruk. Gázüzemű-,
elektromos-, illetve indukciós készülékekben használható edények.
Fémedények
Acéledények, öntöttvas edények, alumínium edények ajánlása, minőségi
követelményeik felhasználási lehetőségei a tulajdonságaikkal való összefüggésben.
Acéledények
Az acéledények (zománcozott, rozsdamentes, csiszolt, horganyzott)
formázása, felületkiképzése, alakja, peremkiképzése, kivitelezése, fedő- és
fülkialakítása, felhasználási lehetőségei a gázüzemű- és villamos főző- és
sütőkészülékekben, előnyös és hátrányos tulajdonságai az ételkészítés.
szempontjából
Horganyzott edények
Ételkészítésre nem használható horganyzott edények típusai, tulajdonságai,
felhasználási lehetőségei.
Korszerű edények
Korszerű acéledények: gyorsfőző edények, teflonbevonatú edények,
nemesacélsütő- és főzőedények, pároló edények előnyös, hátrányos
tulajdonságai, típusai, a bennük való korszerű ételkészítési lehetőségek.
A különböző bevonatú/felületű acéledények tisztítása, kezelése.
Teflonbevonatú acél edények
Teflonbevonatú acél edények előnyös, hátrányos tulajdonságai, használata,
tisztítása.
Zománcozott-, rozsdamentes acéledények és teflonbevonatú acéledények
tulajdonságainak felhasználhatóságának, kezelhetőségének/tisztíthatóságának
összevetése.
Termofejes (hőmérős) fém-, illetve üveg fedelek.
Edényáruk felületére ragasztott matricák feliratai, értelmezésük.
Márkajelzések.
Acéledények kísérő okmányai, tartalma.
Öntöttvas edények
Öntöttvas edények jellegzetes tulajdonságai, előnyei és hátrányos tulajdonságai az
ételkészítésben.
Alumínium edények
Alumínium edények (99,5 %-os alumínium, aludúr, hidronálium) formázása,
felületkiképzése, korrózióvédelme, szerelvényei, használati tulajdonságai,
előnyös tulajdonságai az ételkészítésben.
Alumínium gyorsfőző edények felépítése, működése, használatának előnyei,
választéka.
Teflonbevonatú alumínium edények előnyös, hátrányos tulajdonságai, használata,
tisztítása.
A gyorsfőző edények (kukta) működésének elve, az edény részei, használatának
szabályai. A gyorsfőző edények (kukta) használatának előnyei.
Az alumínium- és rozsdamentes gyorsfőző edények tisztántartása.
A különböző bevonatú/felületű alumínium edények tisztítása, kezelése.
Edényáruk felületére ragasztott matricák feliratai, értelmezésük.
Márkajelzések.
Alumínium edények kísérő okmányai, tartalma.
Kerámia edények
Kerámiaedények ajánlása, felhasználási lehetőségei tulajdonságaikkal összefüggésben.
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Fazekasáruk anyagai, gyártása, formázása, máz nélküli vagy mázzal történő
felületkiképzése, tulajdonságai. Fazekasáruk különleges díszítése: engóbozás,
kavicsozás.
Római tál (Römertopf) tulajdonságai, felhasználása az ételkészítésben.
Hungarikumok: Miska-kancsó,vizes, illetve boros korsó, tejesköcsög, kulacsok, butellák,
szilkék, (mezőcsáti, hódmezővásárhelyi, karcagi, tiszafüredi) máz nélküli termékek
(mohácsi, szentesi, nádudvari) –fekete, barna edények jellegzetességei.
A mázas termékek élelmezés-egészségügyi követelményei, tálaló edényként való
felhasználása.
A fazekasáruk tisztítása, kezelése.
A fazekasáruk díszműtárgyként való felhasználása.
A fazekasárukból készült edények kísérő okmányainak tartalma. Használati-kezelési
útmutató.
Kőedényáruk
Kőedényáruk (fajansz) anyagai, gyártása, tulajdonságai. Kőedényáruk kivitelezése sima
vagy bordás, egyenes vagy hullámos szélű, fehér vagy színes, máz alatti vagy máz feletti
festésű lehet. Kőedény áruk díszítése.
Kőedényáruk háztartási-, illetve díszítő edényként való felhasználása.
Kőedényáruk felhasználása: mély-, lapos-, csemege-, gyümölcsös-, és zsúrtányérok –
tömegcikkek a vendéglátásban, közétkeztetésben.
Kőedényből készült edényáruk: tányérok, tálak, csészék, kávés- és teás kannák, bögrék,
cukor- és sótartók, bonbonierek, hamutartók, cigarettatartók.
Készletben forgalmazott kőedény termékek: étkészletek, süteményes készletek,
teáskészletek, kávés készletek, gyermekkészletek. A kőedény anyagú készletek része,
elemei 6- illetve 1 személyre.
A kőedényáruk tisztítása, kezelése.
Kőedényáruk márkajelzései, felismerésük.
Kőedényárukból készült edények kísérő okmányainak tartalma.
Porcelánáruk
A porcelángyártás története. Porcelán manufaktúrák a világon (Japán, Kína), Európában
(Meissen, Bécs, Velence, Sévres, Augarten, Ludwigsburg, Csehország), Magyarországon
(Herend, Hollóháza, Pécs, majd Hódmezővásárhely, Kalocsa, Budapest).
Porcelánáruk anyagai, gyártása, szerkezete, jellemző tulajdonságai, értéke.
Porcelánáruk díszítése: fehér, színtelen, színes mázzal, festés nélkül, matricával, kézi
festéssel.
Porcelánmázak: ólom- és kadmium tartalmú mázak, ólommentes mázak, színtelen mázak,
színes mázak, fehér mázak, különleges mázak (eozin máz), fényes, félmatt, matt mázak.
Porcelán díszműáruk: vázák, szobrok, figurák.
Porcelán edényáruk: tányérok, tálak, csészék, kávés- és teás kannák, bögrék, cukor- és
sótartók, bonbonierek, hamutartók, cigarettatartók, készletek.
Készletben forgalmazott porcelán termékek: étkészletek, süteményes készletek,
teáskészletek, kávés készletek, gyermekkészletek. A porcelán készletek része, elemei 6illetve 1 személyre.
A porcelánedények tisztítása, kezelése.
A porcelán áruk kísérő okmányinak tartalma.
Porcelángyárak védjegyei. A porcelán áruk minőségi bizonyítványa tartalma.
Hungarikumok a porcelángyártásban: Herendi-, Hollóházi-, Zsolnay porcelánok jellegzetes
tulajdonságai, felismerésük, márkajelzéseik.
Híres külföldi porcelán márkák: Villeroy & Boch, Hummel, Rosenthal, Goebel, Guy
Degrenne, Wedgwood, Royal Dux Bohemia, Seltmann, Luminarc, Limoges, Cartier, Tifany
and Co.
Üvegedények
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Üvegedények ajánlása, felhasználási lehetőségei tulajdonságaikkal összefüggésben. Az
üvegedényekkel szemben támasztott minőségi
követelmények.
Fúvott üvegedények
A fúvott üvegedények készítéséhez használt üvegfajták: zöld/barna üvegek,
nátronüveg, káli- és ólomüveg. Az üvegfajták tulajdonságai, díszítése, használati
tulajdonságai.
Zöld/barna üvegekből készített termékek: palackok.
Durva üvegekből készült termékek: poharak, kelyhek, tálak, tányérok, kancsók, korsók,
palackok, bonbonierek, vázák, hamutartók.
Minőségi üvegekből készült termékek: poharak, ivókészletek, bonbonierek, vázák,
hamutartók.
A fúvott üvegedények esztétikai és használati jellemzői.
Márkajelzések.
Sajtolt üvegedények
A sajtolt üvegedények készítéséhez használt üvegfajták, esztétikai és használati
jellemzőik.
Sajtolt üvegekből készült termékek: poharak, serlegek, kelyhek, tálak, tálcák, só-, cukor-,
vajtartók, citromprések, almareszelők, csészék, hamutartók, vázák.
Az üvegedények kísérő okmányainak tartalma.
Háló üvegedények
Hőálló üvegedények különleges tulajdonságai: hőállóság, hőlökésállóság, szilárdsági
jellemzők, tűzállóság.
Hőálló üvegedények anyagai, tulajdonságai, kezelése, tisztítása, felhasználása. A
felhasználhatóságot jelző feliratok az üvegedények csomagolásán.
Vitrokerámia edények szerkezete, előnyös és hátrányos tulajdonságai, felhasználása.
Hőálló üvegedények márkajelzései.
A hőálló üvegedények kísérő okmányainak tartalma.
Műanyag edények
Az edénygyártáshoz felhasznált műanyagok (aminoplasztok, polisztirol, polietilén,
polipropilén) legjellemzőbb tulajdonságai, különös tekintettel a hőállóságra és az
élelmiszerekkel való kölcsönhatásra.
Műanyagok edények felhasználási lehetőségei a háztartásban: konyhai
előkészítőműveletekhez használható edények, tároló edények.
Mikrohullámú sütőben felhasználható műanyag edények, tulajdonságai, tisztítása a
használatot követően.
A mikrohullámú sütőedények kísérő okmányainak tartalma.
Faedények
Faedények funkciói: előkészítő-, illetve tálaló edények.
Faedények formázása. A különböző fafajtákból készült edények felhasználási
lehetőségei.
Faedények tisztán tartása, karbantartása.
A faedények kísérő okmányainak tartalma.
Evő- és tálalóeszközök (Háztartási tömegcikkek)
A háztartási tömegcikkek készítéséhez használt anyagok: rozsdamentes acél,
alumínium- és alumínium-ötvözetek, műanyag és fa.
A háztartási tömegcikkek fémalakító- és műanyag alakító eljárásai, formázása.
A háztartási tömegcikkekkel szemben támasztott minőségi követelmények, legfontosabb
használati tulajdonságaik. Korrózió- és vegyszerállóság.
Háztartási tömegcikkek csoportosítása:
A konyhai előkészítő eljárásokhoz használt eszközök: kések, húsvillák, bárdok, aprító- és
szeletelő eszközök, kiszúrók, szűrők, habverők, aprítók, konzervbontók, stb.
A konyhai befejező műveletekhez használható eszközök: adagoló- és tálaló eszközök,
114

daraboló eszközök, evőeszközök.
Az evő- és tálalóeszközök részei, felépítése, minőségüket befolyásoló tényezők,
használati tulajdonságaik.
Márkajelzések.
Az evő- és tálalóeszközök kísérő okmányainak tartalma.
Kések fajtái különböző felhasználásra való alkalmasság szerint. Késpengék anyagai,
méretei, kialakítása, különleges tulajdonságai. Nyél anyagai (fa, műanyag, csont) kiképzése.
Kések karbantartása, tisztítása.
Márkajelzések.
A kések kísérő okmányainak tartalma.
− Gyakorlat (csoportos)
1.0/0121-11 Áruelőkészítési feladatok

86 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Edények anyagainak felismerése, a használatra való alkalmasság meghatározása.
Edényáruk csoportosítás a raktárban anyaguk, majd felhasználás szerint. Az edényáruk raktárból
való kiszállítása. Az anyagmozgatás szabályainak betartása a raktárból való kiszállítás során.
Fémedények
Fémből készült edényáruk kicsomagolása, összeszerelése (ha szükséges), az alkatrészek
felismerése, az összeszerelési útmutató értelmezése.
Fém edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása.
Fémből készült edényáruk anyagmozgatása során betartandó szabályok követése. A
mechanikai sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során.
Fém edényáruk előkészítése a kirakatban való elhelyezéshez.
Edényáruk elhelyezése a polcon. Színek, formák harmóniájának követése az
áruelhelyezés során. Az edények/eszközök funkciója összhangjának követése az
áruelhelyezés során.
Edényáruk elhelyezése a kiállító teremben, tűzhelyen, sütőben.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Kerámia/ porcelánedények
Kerámia/porcelán edényáruk kicsomagolása.
Kerámia/porcelán edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok
tartalmának értelmezése.
Kerámia/porcelán edényáruk csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése. Minőségi osztályba sorolásra utaló jelzés felismerése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. A
kerámia/porcelánedény készlet darabjainak ellenőrzése.
Kerámia/porcelán edényáruk anyagmozgatása során betartandó szabályok követése. A
mechanikai sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során.
Kerámia/porcelán edényáruk előkészítése a kirakatban való elhelyezéshez.
Porcelán edényáruk elhelyezése vitrinben.
Kerámia/porcelán edényáruk elhelyezése a polcon. Színek, formák harmóniájának
követése az áruelhelyezés során.
Kerámia anyagminőség és márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Kerámia edényáruk elhelyezése a kiállító teremben, tűzhelyen, sütőben.
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Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Üvegedények
Üveg edényáruk kicsomagolása.
Üveg edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Üveg edényáruk csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. Az
üveg edény készlet darabjainak ellenőrzése.
Az üveg edényáruk anyagmozgatása során betartandó szabályok követése. A mechanikai
sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során.
Üveg edényáruk előkészítése a kirakatban való elhelyezéshez.
Üveg edényáruk elhelyezése a polcon. Formák, funkciók, méretek harmóniájának
követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Üveg edényáruk elhelyezése a kiállító teremben. Hőálló üveg edényáruk elhelyezése
tűzhelyen, sütőben.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Műanyag edények
Műanyag edényáruk kicsomagolása.
Műanyag edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Műanyag edényáruk csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. A több
darabos műanyag edény készlet darabjainak ellenőrzése.
Műanyag edényáruk elhelyezése a polcon. Műanyag edényáruk elhelyezése a kirakatban.
Műanyag edényáruk elhelyezése a kiállító teremben.
Formák, funkciók, színek, méretek harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása, a fénytől való védelem technikai megoldása.
Faedények
Fából készült edényáruk kicsomagolása.
Fa edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása.
Fa edényáruk elhelyezése a kirakatban.
Fa edényáruk elhelyezése a polcon. Fa edényáruk elhelyezése a kiállító teremben.
Anyagok, formák, funkciók harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Evő- és tálaló eszközök
Evő- és tálaló eszközök kicsomagolása.
Evő- és tálaló eszközök kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Evő- és tálaló eszközök csomagolás feliratainak értelmezése.
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Márkajelzés felismerése.
A kicsomagolt evő- és tálaló eszközök minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a
minőséghibák felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése,
visszaszállíttatása. Az evő- és tálalóeszköz készlet darabjainak ellenőrzése.
Evő- és tálaló eszközök elhelyezése kiállításon. Evő- és tálaló eszközök elhelyezése a
polcon/gondolán.
Evő- és tálaló eszközök készleteinek elhelyezése kiállításon, polcon/gondolán.
Formák, funkciók, méretek, anyagok harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Kések
Kések kicsomagolása.
Kések kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Kések csomagolása feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
Kések minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák felismerése. A minőséghibás
termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. A késkészlet darabjainak ellenőrzése.
Kések elhelyezése vitrinben.
Kések elhelyezése polcokon/gondolán.
Kések elhelyezése kiállításon.
Formák, funkciók, méretek, anyagok harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Kések minőségi bizonyítványai tartalmának értelmezése.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Vásárláshely ösztönzés gyakorlata
Eladótér kialakítása
Eladótéri design tudatos megvalósítása termék és célcsoport szerint
Üzlettér részeinek kialakítása
Termék elrendezés, boltberendezés és eszközei
Vásárlótéren belüli útvonaltervezés megvalósítása
Világítástechnika szerepe és megoldásai
Polccímke jelentősége, adattartalma
Vásárlókat ösztönző módszerek
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Eladáshelyi reklám eszközei, technikái (POS)
Vizuális marketing
Kampányok, akciók (kedvezmény, nyeremény, ajándék, bónusz, kupon, törzsvásárló kártya
stb.)
Eladókat ösztönző módszerek
Eladási verseny módszerei, értékelés és változtatás
Dekorációkészítés
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Vásárlói csomagok, díszcsomagok készítése
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3.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk áruismeretének alkalmazása

158 óra

Fémedények
Fém edényáruk anyagainak felismerése.
Fém edényáruk felületi bevonatának, felületkezelésének felismerése.
Vásárlók tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről,
tisztításáról. Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Vásárlók tájékoztatása zománcozott edényekről: az edény falvastagságáról,
bevonatáról, fenék- és peremkiképzéséről, a benne történő főzési időről, gázüzemű-,
elektromos/indukciós tűzhelyen való alkalmazási lehetőségről, sérülési lehetőségeiről,
korrózió-állóságáról, tisztításáról, kezeléséről.
A különböző termékek összevetése, a minőségi különbségek felismerése. A különböző
minőségjellemzők összehasonlítása.
Rozsdamentes acéledények
Rozsdamentes acéledények felismerése, szerkezetük, felépítésük bemutatása: az edény
falvastagsága, fenék- és peremkiképzése, a benne történő ételkészítési idő, gázüzemű-,
elektromos/indukciós tűzhelyen való alkalmazási lehetősége, főző-, illetve sütőedény,
sérülési lehetőségei, korrózió-állóság, tisztítása, kezelése.
Termofejes (hőmérős) fém-, illetve üveg fedelek előnyös tulajdonságainak bemutatása.
A különböző termékek összevetése, a minőségi különbségek felismerése. A különböző
minőségjellemzők összehasonlítása.
Rozsdamentes acélból készült gyorsfőző edény (kukta) felépítése, használata, előnyös
tulajdonságainak, tisztításának és kezelésének bemutatása. A normál- és a gyorsfőző
edényben való ételkészítés összehasonlítása.
Csiszolt acéledények
Csiszolt acéledények felismerése, tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek,
tisztításának és kezelésének bemutatása.
Horganyzott acéledények
Horganyzott acéledények felismerése, tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek
bemutatása.
Öntöttvas edények
Öntöttvas edények felismerése, használati tulajdonságainak, tisztításának kezelésének
bemutatása.
Alumínium edények
Alumínium edények felismerése, előnyös, hátrányos tulajdonságainak, felhasználási
lehetőségeinek tisztításának és kezelésének bemutatása.
Alumínium gyorsfőző edény (kukta) felépítése, használata, tisztításának, kezelésének
bemutatása.
Teflonbevonatú edények
Teflonbevonat edényeken való alkalmazása előnyös és hátrányos tulajdonságainak
bemutatása. A korszerű ételkészítés lehetőségeinek, a teflon élelmezés-egészségügyi
jellemzőnek ismertetése. A teflonbevonat tisztítása, épsége megőrzésének bemutatása.
Fém edényáruk felületére ragasztott matricák feliratainak értelmezése. A vásárlók jelzésekről való
tájékoztatása.
Fém edények kísérő okmányai tartalmáról a vásárlók tájékoztatása.
Kerámia edényáruk
Kerámia edényáruk, anyagainak, gyártásának felismerése, ennek ismeretében
minőségének összehasonlítása, a minőségi különbségek bemutatása.
A kerámia edényáruk felhasználhatóságának, értékének meghatározása, bemutatása.
Fazekasáruk
A fazekasáruk anyagainak, gyártásmódjának felismerése. Ennek ismeretében a
minőségjellemzők és a felhasználhatóság bemutatása. (sütő-, tálalóedény, tartóedény,
118

díszműáru). A fazekasáru származási helyének felismerése.
Kőedényáruk
A kőedényáruk anyagának, gyártásmódjának felismerése, a minőségjellemzők és a
felhasználhatóság bemutatása. Készletben forgalmazott kőedényáruk darabjainak
bemutatása.
A kőedényáruk márkajelzéseinek felismerése.
Porcelánáruk
A porcelánáruk anyagának, gyártásmódjának, díszítésének felismerése, a minőségjellemzők
és a felhasználhatóság bemutatása. A porcelánok értékének
megbecsülése.
Készletben forgalmazott porcelán áruk darabjainak bemutatása.
Porcelánáruk összehasonlítása, minőségi különbségeinek bemutatása.
A porcelánáruk márkajelzéseinek felismerése.
Híres porcelán márkák felismerése.
A porcelán árukhoz mellékelt minőségi bizonyítvány adattartalma bemutatása.
Üvegedények
Üvegedények ajánlása, minőségük, felhasználási lehetőségeik bemutatása.
Üvegedények árukezelésének bemutatása.
Az üvegedények kísérő okmányai tartalma értelmezése.
Fúvott üvegedények
A fúvott üvegedények felismerése, anyagainak, anyagjellemzőinek, díszítésének,
használati lehetőségeinek bemutatása.
Zöld/barna üvegekből, durva és minőségi üvegekből készült termékek minőségi
jellemzőinek, használati tulajdonságainak és választékának bemutatása.
Az áruminőség és felhasználhatóság összefüggéseinek felismerése.
Ólomüveg edények
Az ólomüveg felismerése, különleges tulajdonságainak bemutatása. Az ólomüveg
tárgyakon található jelzések értelmezése. Az ólomüveg csiszolási lehetőségeinek
bemutatása.
Márkajelzések felismerése.
Sajtolt üvegedények
A sajtolt üvegedények felismerése, anyagainak, jellemző tulajdonságainak bemutatása. A
sajtolt üvegedények választékának bemutatása.
Vásárlók tájékoztatása az üvegáruk kezeléséről, tisztításáról.
Hőálló üvegedények
Hőálló üvegedények felismerése, anyagai, gyártásmódja, felhasználása bemutatása.
Híres hőálló üvegedény márkák felismerése, a vásárlóknak való bemutatása. A hőálló
üvegedények minőségi különbségeinek, felhasználhatóságának bemutatása. A
csomagolás- és az edények feliratainak, jelzéseinek értelmezése, a vásárlóknak történő
bemutatása.
Hőálló üvegedények kísérő okmányainak értelmezése.
Műanyag edények
A műanyag edények ajánlása, minőségük, felhasználási lehetőségeik bemutatása.
A műanyag edények kísérő okmányainak, az edények feliratainak értelmezése. A
műanyagok jelölésének felismerése.
A műanyagok anyagai, formázása felismerése, használati tulajdonságainak
meghatározása.
A műanyag edények áruválasztékának bemutatása, a minőségi különbségek felfedése.
Tanácsadás a műanyag edények használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Mikrohullámú sütőkben használható műanyag edények választékának bemutatása.
Mikrohullámú sütőkben használható műanyag edények feliratainak és kísérő
okmányainak tartalma értelmezése, a jelzések vásárlóknak való bemutatása.
Műanyag edények márkajelzéseinek felismerése.
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Faedények
A faedények ajánlása, anyagainak, formázásának felismerése, használati tulajdonságainak
meghatározása.
A faedények kísérő okmányainak értelmezése.
Evő- és tálalóeszközök
Evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) ajánlása, minőségük, használati
lehetőségeik bemutatása.
Evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) árukezelésének bemutatása.
Evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) kísérő okmányai tartalma
értelmezése.
Evő- és tálalóeszközök részeinek, a részek anyagának felismerése, a használati
tulajdonságok, tisztítsuk/kezelésük meghatározása.
Azonos rendeltetésű, különböző márkájú termékek választékának bemutatása, a minőségi
különbségek felfedése.
Az evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) márkajelzései, az azonos márkájú
termékek választékának bemutatása.
Az evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) kísérő okmányai tartalma
értelmezése.
Kések
Kések fajtáinak bemutatása, funkció szerinti csoportosítása. A nyél és a penge anyagai,
kiképzése, méterei.
A kések karbantartása, tisztítása.
Kések márkajelzéseinek bemutatása.
A kések feliratainak és kísérő okmányainak tartalma értelmezése.
Gyakorlat (bolti)
1.0-0121-11 Áruelőkészítési feladatok

340 óra

Porcelán és edényáruk áruátvétele
Mennyiségi áruátvétel: termékek szortírozása, számolása, készletek darabszámának
ellenőrzése
Minőségi áruátvétel: okmányai meglétének ellenőrzése, összeszerelési útmutató meglétének
ellenőrzése egyes árukhoz, edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, minőségi
osztályba sorolás ellenőrzése, egyeztetés a termék minőséggel
Porcelán és edényáruk tárolására vonatkozó előírások
Mechanikai sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során. Árumozgató
eszközök balesetmentes használata.
Porcelán és edényáruk előkészítése
Edények anyagainak felismerése, a használatra való alkalmasság meghatározása.
Edényáruk csoportosítás a raktárban anyaguk, majd felhasználás szerint. Az edényáruk
raktárból való kiszállítása. Az anyagmozgatás szabályainak betartása a raktárból való
kiszállítás során.
Fémedények
Fémből készült edényáruk kicsomagolása, összeszerelése (ha szükséges), az alkatrészek
felismerése, az összeszerelési útmutató értelmezése.
Fém edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása.
Fémből készült edényáruk anyagmozgatása során betartandó szabályok követése. A
mechanikai sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során.
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Fém edényáruk előkészítése a kirakatban való elhelyezéshez.
Edényáruk elhelyezése a polcon. Színek, formák harmóniájának követése az
áruelhelyezés során. Az edények/eszközök funkciója összhangjának követése az
áruelhelyezés során.
Edényáruk elhelyezése a kiállító teremben, tűzhelyen, sütőben.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Kerámia/ porcelánedények
Kerámia/porcelán edényáruk kicsomagolása.
Kerámia/porcelán edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok
tartalmának értelmezése.
Kerámia/porcelán edényáruk csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése. Minőségi osztályba sorolásra utaló jelzés felismerése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. A
kerámia/porcelánedény készlet darabjainak ellenőrzése.
Kerámia/porcelán edényáruk anyagmozgatása során betartandó szabályok követése. A
mechanikai sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során.
Kerámia/porcelán edényáruk előkészítése a kirakatban való elhelyezéshez.
Porcelán edényáruk elhelyezése vitrinben.
Kerámia/porcelán edényáruk elhelyezése a polcon. Színek, formák harmóniájának
követése az áruelhelyezés során.
Kerámia anyagminőség és márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Kerámia edényáruk elhelyezése a kiállító teremben, tűzhelyen, sütőben.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Üvegedények
Üveg edényáruk kicsomagolása.
Üveg edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Üveg edényáruk csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. Az
üvegedény készlet darabjainak ellenőrzése.
Az üveg edényáruk anyagmozgatása során betartandó szabályok követése. A mechanikai
sérülések elleni védelem biztosítása az anyagmozgatás során.
Üveg edényáruk előkészítése a kirakatban való elhelyezéshez.
Üveg edényáruk elhelyezése a polcon. Formák, funkciók, méretek harmóniájának
követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Üveg edényáruk elhelyezése a kiállító teremben. Hőálló üveg edényáruk elhelyezése
tűzhelyen, sütőben.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Műanyag edények
Műanyag edényáruk kicsomagolása.
Műanyag edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Műanyag edényáruk csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
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felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. A több
darabos műanyag edény készlet darabjainak ellenőrzése.
Műanyag edényáruk elhelyezése a polcon. Műanyag edényáruk elhelyezése a kirakatban.
Műanyag edényáruk elhelyezése a kiállító teremben.
Formák, funkciók, színek, méretek harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása, a fénytől való védelem technikai megoldása.
Faedények
Fából készült edényáruk kicsomagolása.
Fa edényáruk kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
A kicsomagolt edényáruk minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák
felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása.
Fa edényáruk elhelyezése a kirakatban.
Fa edényáruk elhelyezése a polcon. Fa edényáruk elhelyezése a kiállító teremben.
Anyagok, formák, funkciók harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Evő- és tálaló eszközök
Evő- és tálaló eszközök kicsomagolása.
Evő- és tálaló eszközök kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Evő- és tálaló eszközök csomagolás feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
A kicsomagolt evő- és tálaló eszközök minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a
minőséghibák felismerése. A minőséghibás termékek értékelése, kezelése,
visszaszállíttatása. Az evő- és tálalóeszköz készlet darabjainak ellenőrzése.
Evő- és tálaló eszközök elhelyezése kiállításon. Evő- és tálaló eszközök elhelyezése a
polcon/gondolán.
Evő- és tálaló eszközök készleteinek elhelyezése kiállításon, polcon/gondolán.
Formák, funkciók, méretek, anyagok harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
Kések
Kések kicsomagolása.
Kések kísérő okmányai meglétének ellenőrzése, az okmányok tartalmának
értelmezése.
Kések csomagolása feliratainak értelmezése.
Márkajelzés felismerése.
Kések minőségvizsgálata szemrevételezéssel, a minőséghibák felismerése. A
minőséghibás termékek értékelése, kezelése, visszaszállíttatása. A késkészlet darabjainak
ellenőrzése.
Kések elhelyezése vitrinben.
Kések elhelyezése polcokon/gondolán.
Kések elhelyezése kiállításon.
Formák, funkciók, méretek, anyagok harmóniájának követése az áruelhelyezés során.
Márkajelzés követése az árukihelyezés során.
Kések minőségi bizonyítványai tartalmának értelmezése.
Az árak feltüntetése.
A kiállítás/kirakat tisztán tartása.
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4.0/0121-11 Porcelán- és edényáruk értékesítése

636 óra

Kommunikáció
Kapcsolatteremtő képesség jelentősége az eladásban
Kapcsolatteremtés módszerei, kérdezés technika
Stílus, szókincs, magatartás
Porcelán- és edényáruk termékek ajánlása
Vevő fogadása, igényeinek feltárása
Áruválaszték bemutatása, ajánlása, érdeklődés felkeltése
Árubemutatási technikák ruházatnál.
Termék ismertetése, választás segítése
Személyre szabott eladás megvalósítása
Vevő visszatérésének előkészítése
Fémedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Vásárlók tájékoztatása zománcozott edényekről: az edény falvastagságáról,
bevonatáról, fenék- és peremkiképzéséről, a benne történő főzési időről, gázüzemű-,
elektromos/indukciós tűzhelyen való alkalmazási lehetőségről, sérülési lehetőségeiről,
korrózió-állóságáról, tisztításáról, kezeléséről.
A különböző termékek összevetése, a minőségi különbségek felismerése. A különböző
minőségjellemzők összehasonlítása. Választás segítése, személyre szóló eladás
megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Rozsdamentes acéledények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Rozsdamentes acéledények
szerkezetük, felépítésük bemutatása: az edény falvastagsága, fenék- és peremkiképzése, a
benne történő ételkészítési idő, gázüzemű-, elektromos/indukciós tűzhelyen való
alkalmazási lehetősége, főző-, illetve sütőedény, sérülési lehetőségei, korrózió-állóság,
tisztítása, kezelése.
Termofejes (hőmérős) fém-, illetve üveg fedelek előnyös tulajdonságainak bemutatása.
A különböző termékek összevetése, a minőségi különbségek felismerése. A különböző
minőségjellemzők összehasonlítása.
Rozsdamentes acélból készült gyorsfőző edény (kukta) felépítése, használata, előnyös
tulajdonságainak, tisztításának és kezelésének bemutatása. A normál- és a gyorsfőző
edényben való ételkészítés összehasonlítása. Választás segítése, személyre szóló eladás
megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Csiszolt acéledények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása a fém edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Csiszolt acéledények felismerése, tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek,
tisztításának és kezelésének bemutatása. Választás segítése, személyre szóló eladás
megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése.
Horganyzott acéledények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Horganyzott acéledények felismerése, tulajdonságainak, felhasználási lehetőségeinek
123

bemutatása. Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Öntöttvas edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Öntöttvas edények felismerése, használati tulajdonságainak, tisztításának kezelésének
bemutatása. Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Alumínium edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Alumínium edények felismerése, előnyös, hátrányos tulajdonságainak, felhasználási
lehetőségeinek tisztításának és kezelésének bemutatása.
Alumínium gyorsfőző edény (kukta) felépítése, használata, tisztításának, kezelésének
bemutatása. Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Teflonbevonatú edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról.
Teflonbevonat edényeken való alkalmazása előnyös és hátrányos tulajdonságainak
bemutatása. A korszerű ételkészítés lehetőségeinek, a teflon élelmezés-egészségügyi
jellemzőnek ismertetése. A teflonbevonat tisztítása, épsége megőrzésének bemutatása.
Fém edényáruk felületére ragasztott matricák feliratainak értelmezése. Jelzésekről való
tájékoztatás. Fém edények kísérő okmányai tartalmáról a vásárlók tájékoztatása. Választás
segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Kerámia edényáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Kerámia edényáruk, anyagainak,
gyártásának felismerése, ennek ismeretében minőségének összehasonlítása, a minőségi
különbségek bemutatása.
A kerámia edényáruk felhasználhatóságának, értékének meghatározása, bemutatása.
Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének
előkészítése
Fazekasáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Áruválaszték bemutatása, ajánlása.
Vásárlók tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről,
tisztításáról. Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A fazekasáruk
anyagainak, gyártásmódjának felismerése. Ennek ismeretében a minőségjellemzők és a
felhasználhatóság bemutatása. (sütő-, tálalóedény, tartóedény, díszműáru). A fazekasáru
származási helyének felismerése. Választás segítése, személyre szóló eladás
megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Kőedényáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A kőedényáruk anyagának,
gyártásmódjának felismerése, a minőségjellemzők és a felhasználhatóság bemutatása.
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Készletben forgalmazott kőedényáruk darabjainak bemutatása.
A kőedényáruk márkajelzéseinek felismerése. Választás segítése, személyre szóló
eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Porcelánáruk
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A porcelánáruk anyagának,
gyártásmódjának, díszítésének felismerése, a minőségjellemzők és a felhasználhatóság
bemutatása. A porcelánok értékének megbecsülése.
Készletben forgalmazott porcelán áruk darabjainak bemutatása.
Porcelánáruk összehasonlítása, minőségi különbségeinek bemutatása.
A porcelánáruk márkajelzéseinek felismerése.
Híres porcelán márkák felismerése.
A porcelán árukhoz mellékelt minőségi bizonyítvány adattartalma bemutatása. Választás
segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Üvegedények ajánlása, minőségük,
felhasználási lehetőségeik bemutatása.
Üvegedények árukezelésének bemutatása.
Az üvegedények kísérő okmányai tartalma értelmezése. Választás segítése, személyre
szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Fúvott üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A fúvott üvegedények felismerése,
anyagainak, anyagjellemzőinek, díszítésének, használati lehetőségeinek bemutatása.
Zöld/barna üvegekből, durva és minőségi üvegekből készült termékek minőségi
jellemzőinek, használati tulajdonságainak és választékának bemutatása.
Az áruminőség és felhasználhatóság összefüggéseinek felismerése. Választás segítése,
személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Ólomüveg edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Az ólomüveg felismerése, különleges
tulajdonságainak bemutatása. Az ólomüveg tárgyakon található jelzések értelmezése. Az
ólomüveg csiszolási lehetőségeinek bemutatása.
Márkajelzések felismerése. Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása.
Vevő visszatérésének előkészítése
Sajtolt üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A sajtolt üvegedények felismerése,
anyagainak, jellemző tulajdonságainak bemutatása. A sajtolt üvegedények
választékának bemutatása.
Vásárlók tájékoztatása az üvegáruk kezeléséről, tisztításáról. Választás segítése, személyre
szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Hőálló üvegedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Hőálló üvegedények felismerése,
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anyagai, gyártásmódja, felhasználása bemutatása.
Híres hőálló üvegedény márkák felismerése, a vásárlóknak való bemutatása. A hőálló
üvegedények minőségi különbségeinek, felhasználhatóságának bemutatása. A
csomagolás- és az edények feliratainak, jelzéseinek értelmezése, a vásárlóknak történő
bemutatása.
Hőálló üvegedények kísérő okmányainak értelmezése. Választás segítése, személyre szóló
eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Műanyag edények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A műanyag edények ajánlása,
minőségük, felhasználási lehetőségeik bemutatása.
A műanyag edények kísérő okmányainak, az edények feliratainak értelmezése. A
műanyagok jelölésének felismerése.
A műanyagok anyagai, formázása felismerése, használati tulajdonságainak
meghatározása.
A műanyag edények áruválasztékának bemutatása, a minőségi különbségek felfedése.
Tanácsadás a műanyag edények használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Mikrohullámú sütőkben használható műanyag edények választékának bemutatása.
Mikrohullámú sütőkben használható műanyag edények feliratainak és kísérő
okmányainak tartalma értelmezése, a jelzések vásárlóknak való bemutatása.
Műanyag edények márkajelzéseinek felismerése. Választás segítése, személyre szóló
eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Faedények
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. A faedények ajánlása, anyagainak,
formázásának felismerése, használati tulajdonságainak meghatározása.
A faedények kísérő okmányainak értelmezése. Választás segítése, személyre szóló
eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
Evő- és tálalóeszközök
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Evő- és tálalóeszközök (háztartási
tömegcikkek) ajánlása, minőségük, használati lehetőségeik bemutatása.
Evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) árukezelésének bemutatása.
Evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) kísérő okmányai tartalma
értelmezése.
Evő- és tálalóeszközök részeinek, a részek anyagának felismerése, a használati
tulajdonságok, tisztítsuk/kezelésük meghatározása.
Azonos rendeltetésű, különböző márkájú termékek választékának bemutatása, a minőségi
különbségek felfedése.
Az evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) márkajelzései, az azonos márkájú
termékek választékának bemutatása.
Az evő- és tálalóeszközök (háztartási tömegcikkek) kísérő okmányai tartalma
értelmezése. Választás segítése, személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő
visszatérésének előkészítése
Kések
A vevő fogadás, igényeinek feltárása. Áruválaszték bemutatása, ajánlása. Vásárlók
tájékoztatása az edények tulajdonságairól, használatáról, kezeléséről, tisztításáról.
Vásárlók tájékoztatása a szavatosságról, jótállásról. Kések fajtáinak bemutatása, funkció
szerinti csoportosítása. A nyél és a penge anyagai, kiképzése, méterei.
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A kések karbantartása, tisztítása.
Kések márkajelzéseinek bemutatása.
A kések feliratainak és kísérő okmányainak tartalma értelmezése. Választás segítése,
személyre szóló eladás megvalósítása. Vevő visszatérésének előkészítése
6.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

7.

A modul azonosítója és megnevezése:
0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek forgalmazása

7.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel.

7.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

7.3

244 óra
1215 óra

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

7.4

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!

Előkészíti és lebonyolítja a zöldség-gyümölcs áruk
mennyiségi és minőségi átvételét
Személyesen beszerzi az árut
Betartja a zöldség-gyümölcs tárolására vonatkozó
előírásokat
Naponta átválogatja, szükség szerint letakarja az árut
Visszaraktározza az árut
Osztályozza az árut

X
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X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

1.0-0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0/0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

2.0/0122-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

Szakszerűen és esztétikusan kihelyezi és bemutatja a
zöldség-gyümölcs termékeket
Zöldséget, gyümölcsöt ajánl, kiszolgálja a vevőt
Tájékoztatja a vásárlót a termékek fogyaszthatóságáról,
felhasználhatóságáról
Leméri az árut
Szakszerűen csomagolja az árut
Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

B
B

3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

A zöldség-gyümölcs áruk csoportosítása,
jellemzői, minőségi követelményei
A zöldség-gyümölcs áruk szállítására, átvételére,
tárolására vonatkozó követelmények
A zöldség-gyümölcs áruk jellemzőiről való vevői
tájékoztatás

1.0/0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

C

Szakmai ismeretek

3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Típus

2.0/0122-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
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1.0-0122-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

X
X
X
X

3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Árumozgató eszközök használata
Címkéző eszközök használata
Árazó eszközök, gépek használata
Árleolvasó eszközök használata
Mérőeszközök: mechanikus, elektronikus és
számítógépes mérlegek használata

1.0/0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

4
4
3
3
3
4
5
4
4

Szakmai készségek

3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Szint

2.0/0122-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

1.0/0122-11 Áruelőkészítési
feladatok (csoportos gyakorlat)

3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs
termékek áruismeretének
alkalmazása (csoportos gyakorlat)

1.0-0122-11 Áruelőkészítési
feladatok (bolti gyakorlat)

4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs
termékek értékesítése (bolti
gyakorlat)

Ismeretek helyén való alkalmazása
A környezet tisztán tartása

3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs
termékek áruismeretének
alkalmazása (elmélet)

Módszerkompetenciák

2.0/0122-11 Értékesítés idegen
nyelven (elmélet)
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3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0122-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)
4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

Udvariasság
Közérthetőség
1.0/0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Társas kompetenciák
3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (elmélet)
1.0/0122-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)
3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)
1.0-0122-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)
4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek
értékesítése (bolti gyakorlat)

Önállóság
Pontosság
2.0/0122-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Személyes kompetenciák

2.0/0122-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

4
Hűtőgépek kezelése
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tananyagegységek

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

7.5

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Információk önálló rendezése
Tesztfeladatok megoldása
Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre
Termékfelismerés képek alapján
Termékfelismerés
Prezentáció, kiselőadás készítése
Termékcímkék, fogyaszthatósági, minőségmegőrzési idők értelmezése
Műveletek gyakorlása
Csoportos helyzetgyakorlatok
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Önálló munkavégzés irányítással
Önértékelés

7.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

2.0/0122-11 Értékesítés idegen nyelven

104 óra

Szakmai idegen nyelvi alapismeretek
Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő,
akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok stb.
Zöldség-gyümölcs termékek csomagolásán található tájékoztatók felhasználása az
idegen nyelvű vásárlási szituációkban
Zöldségek értékesítése idegen nyelven
Káposztafélék
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Csucsorfélék (burgonyafélék)
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Hüvelyesek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Gyökérzöldségek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Kabakosok
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Levélzöldségek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
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fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Hagymafélék
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Egyéb zöldségek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Gyümölcsök értékesítése idegen nyelven
Almatermésűek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Csonthéjú gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Héjas gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Bogyós gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Szőlő
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Egzotikus (déli) gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Tartósított gyümölcsáruk
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
A zöldség-gyümölcs kereskedelem egyéb áruinak értékesítése idegen nyelven
Alkoholmentes italok
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Méz és méhészeti termékek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
Tojás
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
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Jégkrémek
Vevő fogadása, igények feltárása, választás segítése, tájékoztatás a termék,
fogyaszthatóságáról, felhasználási lehetőségeiről. Kiegészítő termékajánlás.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Elköszönés.
3.0/1226-11 Zöldség-gyümölcs termékek áruismeretének alkalmazása

140 óra

A zöldség-gyümölcsfélék árutulajdonságai
A zöldség- és gyümölcsfélék táplálkozás-élettani értéke, összetétele, tápértékük. Zöldséggyümölcsfélék minőségét meghatározó tényezői. Az áru felhasználásra való érettsége, az
érettség fokozatai. A zöldség-gyümölcs áruk szennyezettsége – a biztonság veszélyeztetése.
A zöldség-gyümölcs áruk élvezeti, biológiai- és tápértékének csökkenése.
Zöldségek
A zöldségek termesztése, biológiailag értékes hatóanyagai, fogyasztásuk élettani hatásai.
A zöldségek csoportosítása
Káposztafélék
Fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, karfiol, bimbóskel, brokkoli, kínai kel, leveles kel.
Táplálkozástani értéke. Káposzta félék, jellemző színe, fej-gumó alakja, fej átlagtömege,
termesztési-forgalmazásának módja szerint. Az egyes káposztafélék felismerése, használási
lehetőségei.
Csucsorfélék (burgonyafélék)
Burgonya
Táplálkozástani értéke. Csoportosítása felhasználási terület alapján,
tenyészidő alapján, burgonyahéj, és színe alapján. Jelentősebb burgonyafajták
jellemzői (gumó alakja, felülete, héj színe, hús színe alapján),
Batáta
Batáta vagy édesburgonya táplálkozástani értéke, gumó jellemzői,
felhasználási lehetőségei.
Jamgyökér, csicsóka, táró
Táplálkozástani értéke, gumó jellemzői, felhasználási lehetőségei.
Paradicsom
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb paradicsom fajták jellemzői érésidő,
alak, bogyó nagyság, termesztési mód szerint. Paradicsom fajták felismerése,
felhasználási lehetőségei.
Paprika
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb étkezési paprikák fajtái, jellemzői (szín,
bogyó nagyság, íz alapján. Étkezési paprika fajták felismerése, felhasználási
lehetőségei.
Fűszerpaprikák fajtái, jellemzői festéktartalom, íz, bogyónagyság szerint.
Fűszerpaprikák felismerése, felhasználási lehetőségei.
Tojásgyümölcs (padlizsán)
Táplálkozástani értéke. A termés jellemzői szín, alak, érettség, méret alapján.
Tojásgyümölcs felismerése, felhasználási lehetőségei.
Gyökérzöldségek
Sárgarépa
Táplálkozástani értéke., Legjellemzőbb sárgarépák fajtái, jellemzői a gyökér
alakja, csúcsa, termesztési mód alapján. A gyökér hosszmetszetének részei,
jelentősége a felhasználásnál. A sárgarépa felismerése, felhasználási
lehetőségei.
Petrezselyemgyökér, és -zöld
Táplálkozástani értéke., Legjellemzőbb petrezselyem fajtái, jellemzői a gyökér
alakja, színe, nagysága, levélzet, termesztési mód alapján. A petrezselyem
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gyökér és petrezselyem zöld felismerése, felhasználási lehetőségei.
Zellergyökér, retek, cékla, fekete gyökér vagy téli spárga, pasztinák, mángold, manióka
gyökér, torma, lestyán
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb fajták, jellemzői a gyökér alakja, mérete, a
levélzet színe, nagysága, termesztési mód alapján. A gyökérzöldségek felismerése,
felhasználási lehetőségei.
Kabakosok
Görög- és sárgadinnye zöldségként való felhasználásuk jellemzői.
Uborka, főzőtök, (spárgatök), sütőtök, laskatök (téli tök, fügelevelű tök), patiszon (
csillagtök) cukkini
Táplálkozástani értéke, Legjellemzőbb fajták jellemzői, színük, hosszméretük,
vastagságuk, felületük, termesztés módja alapján. A termékek felismerése,
felhasználási lehetőségei.
Levélzöldségek
Fejes saláta, kötözősaláta (római saláta), metélősaláta (tépősaláta, endívia saláta
(salátakatáng), galambbegy saláta, spenót (paraj), sóska, articsóka, halványító zeller, rucola
kapor zöld, rebarbara, cikória, mángold
Táplálkozástani értéke. A legfontosabb levélzöldség fajták jellemzői levélzet
mérete, színe, tömöttsége, termesztési mód alapján. A levélzöldség fajták
felismerése, felhasználási lehetőségei
Hüvelyesek
Zöldborsó
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb zöldborsó fajták jellemzői felhasználás,
érettség, mag szín, mag nagyság alapján. A zöldborsó felismerése,
felhasználási lehetőségei.
Zöldbab, fejtett bab
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb zöldbab fajták jellemzői hüvely színe,
babhüvely hossza alapján. A zöldbab, fejtett bab felismerése, felhasználási
lehetőségei.
Száraz termésű hüvelyesek
Szárazbab, lencse, csicseriborsó, szójabab
Táplálkozástani értéke. A legjellemzőbb száraz termésű hüvelyesek jellemzői szín,
forma, méret alapján. A száraz termésű hüvelyesek felismerése, felhasználási
lehetőségei.
Hagymafélék
Vöröshagyma
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb vöröshagyma fajták, jellemzői a
héjszín, alak, nagyság, tárolhatósága alapján. Zöldhagyma jellemző,
felhasználási lehetőségei. A vöröshagyma fajtáinak felismerése, felhasználási
lehetőségei.
Fokhagyma
Táplálkozástan, gyógyhatástani értéke. Fokhagyma csoportosítása érése
szerint. A fokhagyma jellemzői, illat, méret, erősség alapján. Fokhagyma
felismerése, felhasználási lehetőségei.
Metélőhagyma, póréhagyma, téli sarjadék hagyma
Táplálkozástani értéke. A növények jellemzői, mérete, forgalmazásának módja. A
hagyma fajták felismerése, felhasználási lehetőségei.
Egyéb zöldségfélék
Csemegekukorica, spárga
Táplálkozástani értéke. Csemegekukorica fajtái a szemek tulajdonságai alapján. A
spárga növény jellemzői, fogyasztásra alkalmas részei. Csemegekukorica és spárga
felismerése, felhasználási lehetőségei.
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Gomba
Vadontermő és termesztett gombák fajtái. A gomba forgalmazására
vonatkozó szabályok. A gombák táplálkozástani értéke. Legfontosabb
termesztett gombák fajtái, jellemzői. A gomba fajták felismerése, felhasználási
lehetőségei.
Csirazöldségek: Csira nyerésére alkalmas magvak fajtái. Táplálkozástani értékük.
Tartósított zöldségáruk
Zöldségkonzervek: Legfontosabb natúr és ízesített zöldségkonzervek fajtái jellemzői.
Vízelvonással tartósított zöldségáruk fajtái, jellemzői.
Aszeptikus eljárással tartósított zöldségáruk fajtái, jellemzői.
Cukrozással tartósított zöldségáru jellemzői
Pácolással tartósított zöldségáruk fajtái, jellemzői
Sózással tartósított zöldségáruk fajtái, jellemzői
A zöldségfélék táplálkozási értékét meghatározó tényezők:
Vitaminok
Nitrogéntartalmú anyag, (fehérje, aminosav, savamid)
Szénhidráttartalom (cukor, keményítő, cellulóz)/
Ásványi anyag tartalom (kálium, vas, foszfor, kalciumvegyületek)
Íz és illatanyagok (sárgarépában: aszparagin, sóskában és parajban: oxálsav, fokhagymában:
fokhagymaolaj, retekben mustárolaj, salátában citromsav)
Víztartalom szerepe, és hatása a zöldség minőségi jellemzői szempontjából.
Zöldségtermesztési technológiák
Minőség és környezetvédelem a termelés során
Biotermelés környezeti előírásai, biozöldség besorolási feltételei
A zöldségfélék szerepe az egészséges táplálkozásban, betegségek megelőzésében, fogyasztási
szokások.
A zöldségfélék minőségi kategóriába sorolásának feltételei, fajtánként
A zöldségfélékre vonatkozó méret, és minőségi szabványok
A zöldségfélék specifikus csomagolási feltételei
A zöldség tárolási feltételei: hőmérséklet, relatív páratartalom hatása a tárolási időre.
A zöldségfélék esetében alkalmazható tárolási módok
A zöldségfélék szállíthatóságát befolyásoló tulajdonságok, módszerek
Gyümölcsök
A gyümölcsök termesztése, biológiailag értékes hatóanyagai, fogyasztásuk élettani hatásai.
A gyümölcsök termőhelyei, termesztésük éghajlati, domborzati és egyéb feltételei
A gyümölcsfélék árutulajdonságai
A termék növénytani tulajdonságai: kifejlődés, növekedés folyamata, a termék szövetei, és a
termék morfológiája. A termék fiziológiai tulajdonságai: a termék fizikai tulajdonságai, a
termék vízháztartása.
Az áru felhasználásra való érettsége, az érettség fokozatai.
A gyümölcsök csoportosítása
Almatermésűek:
Alma, körte, birs, naspolya
Táplálkozástani értéke. A leggyakrabban előforduló fajták jellemzői,
érési idő, héj szín, forma, méret, zamat alapján. Az egyes fajták
felismerése, fogyasztásának lehetőségei.
Csonthéjú gyümölcsök
Cseresznye, meggy, szilva, őszbarack, kajszibarack
Táplálkozástani értéke. A termések jellemzői, forma, illat, héj szín,
felület, zamat alapján. A termés fajták felismerése, fogyasztásának
lehetőségei.
Héjas gyümölcsök-olajos magvak
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Mandula, dió, mogyoró, földimogyoró, gesztenye, mák, tökmag, napraforgómag
Táplálkozástani értéke. Az egyes magvak főbb csoportjai jellemzői íz, forgalmazási
lehetőségeik, alapján. A magvak felismerése, fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei.
Bogyós gyümölcsök
Köszméte (egres), ribiszke, málna, szamóca (földeper), szeder, faeper, szőlő, bodza,
berkenye, csipkebogyó, galagonya, tőzegáfonya, kék és fekete áfonya
Táplálkozástani értéke. Az egyes növények és termések jellemzői. Csoportosítás
szín, bogyóméret, zamat alapján. Az egyes bogyós gyümölcsök felismerése,
fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei
Kabakos gyümölcsök
Görögdinnye, sárgadinnye
Táplálkozástani értéke. A dinnye fajtáinak jellemzői érési idő,
forma, méret, héj szín, gyümölcshús szín alapján. A dinnye fajták
felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei
Egzotikus (déli) gyümölcsök
Citrusfélék
Citrom, citrus, narancs, mandarin, greifruit, egyéb citrusfélék (pomelo, tangelo, minneola,
ugli, lime, cédrátcitrom, kaffir citrus, ditronád, limekvat, bergamott narancs, kamkvat)
Táplálkozástani értéke. A növények, és termések jellemzői érési idő, forma,
méret, héj szín, zamat alapján. A citrom, gyógyító hatásai. A citrus félék felismerése,
fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Füge, datolya, pisztácia, gránátalma, ananász, avokádó mangó kiwi, banán, szentjános
kenyér, olajbogyó, mazsola
Táplálkozástani értéke, jellemzői. Az egyes gyümölcsök felismerése, fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei
Egyéb egzotikus gyümölcsök
(Maracuya, Carambola, Datolyaszilva, Licsi, Rambután, Kígyógyümölcs,
Babaco, Papaya, Feijoa, Golgotagyümölcs, Pithaya, Tamarillo, Physalis,
Pepino). Táplálkozástani értékük. A termések jellemzői, felismerésük,
fogyasztásuk, felhasználásuk lehetőségei
Trópusi diófélék
Kókuszdió, kesudió, kóladió, makadámdió, paradió
Táplálkozástani értéke. A diófélék jellemzői, forma, méret, szín, íz, alapján. A
diófélék felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei
Vadon termő gyümölcsök
(Csipkerózsa, erdei szamóca, csattogó szamóca, erdei málna, erdei szeder,
hamvas szeder, sajmeggy, vadmeggy, fekete bodza, húsos som, kökény,
vadalma, vadkörte, szelidgeszenye, fekete áfonya, vadőszibarack,
vadcseresznye, cseresznyeszilva) Táplálkozástani értékük. A termések
jellemzői, forma, méret, szín, íz, alapján. A termések felismerése,
fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei
Tartósított gyümölcsáruk
Gyümölcskonzervek –befőttek fajtái, jellemzői
Vízelvonással tartósított áruk fajtái, jellemzői
Szárítással (szárítmányok, aszalványok) tartósított áruk fajtái, jellemzői
Cukrozással tartósított áruk fajtái, jellemzői
A gyümölcsök táplálkozási értékét meghatározó tényezők
Vitaminok: Zsírban oldódó, vízben oldódó vitaminok,
Nyomelemek
Szénhidráttartalom (gyümölcscukor, keményítő, cellulóz)
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Ásványi anyag tartalom (kálium, vas, mangán, cink, kén, foszfor, magnézium, csersav,
kalciumvegyületek,)
Íz, aroma és illatanyagok, színanyagok, flavonoidok szerepe
Víztartalom szerepe, és hatása a gyümölcs minőségi jellemzői szempontjából.
Gyümölcstermesztési technológiák
Minőség és környezetvédelem a termelés során
Biotermelés környezeti előírásai, biogyümölcs besorolási feltételei
A gyümölcsök szerepe az egészséges táplálkozásban, betegségek megelőzésében, fogyasztási
szokások
A gyümölcsök szerepe az egészséges táplálkozásban, betegségek megelőzésében, fogyasztási
szokások.
A gyümölcsök minőségi kategóriába sorolásának feltételei, fajtánként
A gyümölcsökre vonatkozó méret, és minőségi szabványok
A gyümölcsök specifikus csomagolási feltételei
A gyümölcs tárolási feltételei: hőmérséklet, relatív páratartalom hatása a tárolási időre.
A gyümölcsök esetében alkalmazható tárolási módok
A gyümölcsök szállíthatóságát befolyásoló tulajdonságok, módszerek
A zöldség-gyümölcs kereskedelem egyéb árui
Alkoholmentes italok
Ásványvizek – gyógyvizek választéka, termékjellemzői (palackozott ivóvíz, szikvíz,
autószifon patronok, természetes vizek, gyógyvizek)
Üdítőitalipari termékek választéka, termékjellemzői (szörpök, gyümölcs- és
zöldséglevek, üdítőitalok, diétás italok)
Méz és méhészeti termékek
Méz táplálkozástani értéke. Méz fajtái, jellemzői. Forgalmazásának, fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei.
Virágpor (pollen), méhkenyér (lépollen), méhpempő, propolisz (méhszurok), méhviasz
táplálkozástani értéke, termékjellemzők. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Tojás
A tyúktojás árutulajdonságai és minőségi előírásai. A tojás minősítése, tömeg szerinti
csoportosítása.
Egyéb tojásfajták
Gyöngytyúktojás, fürjtojás, strucctojás, teknőstojás, bibictojás jellemzői, felismerésük.
Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei.
Jégkrémek
Jégkrémek felhasználható alapanyagai, jellemző csomagolási módja, tárolási
követelmények.
Az egyes műszaki eszközök (szállítójárművek, raktári berendezések, értékesítési eszközök)
termékminőségre gyakorolt hatása,
Higiénia és nyomonkövethetőség - a kritikus pontok meghatározása és a negatív hatások
megelőzése, kezelése az értékesítés során.
Minőség és környezetvédelem az értékesítési pontokon
Az áru minőségi változása az értékesítési folyamat során - az értékesítést megelőző egyes
technológiai elemek (előhűtés, ellenőrzött utóérlelés, csomagolás) és az értékesítés körülményeinek
hatása a termék élettartamára,
Mérgező anyagok a zöldség gyümölcsökben:
Természetes eredetű méreganyagok
Mikroorganizmusok által termelt mérgek
Szermaradványok
Technológiai eredetű méreganyagok.
Zöldség-gyümölcs tartósítása
A tartósítás szerepe
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A zöldség-gyümölcs romlásának jelenségei
Fizikai eredetű változások (nedvességtartalom változás)/
Kémiai eredetű változások (íz, illatváltozások)
Enzimek okozta romlási folyamatok (rothadás)
Mikrobiológiai romlások (penészek)
Tartósítóipari tevékenységek formái
Hőelvonás (hűtés, fagyasztás)
Hőkezelés (pasztőrözés, sterilizálás)
Vízelvonás (besűrítés, szárítás)
Erjesztés
Savanyítás
Kémiai tartósítás
Sugárzás
Kombinált tartósítás
Zöldfűszerek:
Babér, bazsalikom, borsikafű, borsmenta, citromfű, kakukkfű, kapor, lestyán, majoranna,
metélőhagyma, petrezselyem, rozmaring, tárkony, zeller.
A zöldség-gyümölcs felvásárlásának, értékesítésének rendszere Magyarországon
A zöldség-gyümölcs piac tagozódása, szerepe az elosztásban
Termelői csoportok létrehozásának jelentősége az egységes minőség és megjelenés fontossága a
piacon, termékértékesítő szövetkezetek jelentősége (TÉSZ)
A zöldség és gyümölcskereskedelem speciális piacainak megismerése
A kistermelői piac, a helyi felvásárlás feladatainak megismerése
A nagybani piac megismerése
Export-import szerepe az ellátásban
− Gyakorlat (csoportos)
1.0/0122-11 Áruelőkészítési feladatok

86 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Közegészségügyi és higiéniai szabályok
A HACCP rendszer lényege, jellemzői, jogszabályi háttere
Az élelmiszer- és vegyiáruk átvételére, tárolására, forgalmazására vonatkozó különleges
előírások, és azok dokumentálása
Takarítási szabályok
Hulladékkezelési szabályok
A zöldség-gyümölcs termékek áruátvételére vonatkozó szabályok:
Mennyiségi áruátvétel: Bruttó súly, nettó súly, tára súly
Minőségi áruátvétel: friss áruk permetezési naplója, eredetigazolása,
Minőségi osztályba sorolás és termékjellemzők,
Friss termékeknél szavatossági idő, csomagolás épségének ellenőrzése
Érzékszervi vizsgálat – hibás, sérült termékek leválogatása
A zöldség-gyümölcs termékek tárolására vonatkozó szabályok:
Árukezelési szabályok: rekeszek, ládák, dobozok rakodási szintje, formája
Tárolási hőmérséklet, páratartalom, etilénszint: az egyes termékek optimális tárolási
hőmérséklete, páratartalma, szellőzés, párásítás lehetőségei. Etilénszint mérése. Egyes
gyümölcsök együtt tárolásának hatása. UV sugárzás jelentősége tárolásnál.
Egyes zöldség-gyümölcs termékre vonatkozó különleges tárolási szabályok (burgonya,
szamóca, málna, banán, bogyós- és csonthéjas gyümölcsök, tojás)
Teendő romlott, sérült termékekkel.
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Zöldségek előkészítése
Káposztafélék:
Minőségi követelményei, ellenőrzési módja Káposztafélék jellegzetes
árukárosodásai, és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek
kezelése. Káposztafélék eladótéri kihelyezésének szabályai. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Csucsorfélék (burgonyafélék):
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja.
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Termékek előrecsomagolása, mérés, címkézés.
Csucsorfélék eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Hüvelyesek:
Friss és száraz hüvelyesek minőségi követelményei, ellenőrzési módja.
Hüvelyesek jellegzetes árukárosodása, felismerésük. Károsodott, de még
forgalmazható termékek kezelése. Hüvelyesek eladótéri kihelyezésének
szabályai, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Gyökérzöldségek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Termékek előrecsomagolása, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes
használata. Gyökérzöldségek eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei.
Fogyasztói árak feltüntetése.
Kabakosok:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Kabakosok eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Levélzöldségek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése. Előre
csomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata.
Levélzöldségek eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Hagymafélék:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata.
Hagymafélék eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Egyéb zöldségek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése. Egyéb
zöldségek eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Tartósított zöldségek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Termékek eladótéri
kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztó árak feltüntetése.
Gyümölcsök előkészítése
Almatermésűek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
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Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Almatermésű gyümölcsök eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei.
Fogyasztói árak feltüntetése.
Csonthéjú gyümölcsök:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Csonthéjú gyümölcsök eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei.
Fogyasztói árak feltüntetése.
Héjas gyümölcsök:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Héjas gyümölcsök eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói
árak feltüntetése.
Bogyós gyümölcsök:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Gyümölcsök eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói
árak feltüntetése.
Szőlő:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Gyümölcsök eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói
árak feltüntetése.
Egzotikus (déli) gyümölcsök:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Gyümölcsök eladótéri kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói
árak feltüntetése.
Tartósított gyümölcsáruk:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Termékek eladótéri
kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztó árak feltüntetése.
A zöldség-gyümölcs kereskedelem egyéb árui
Alkoholmentes italok:
Egységcsomagok bontása. Alkoholmentes italok eladótéri kihelyezésének
szabályai, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése, árazó és címkézőgép
használati szabályai.
Méz és méhészeti termékek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Minőségmegőrzési idő
folyamatos figyelése. Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de
még forgalmazható termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés,
csomagológép balesetmentes használata Termékek eladótéri kihelyezésének
szabályai, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése, címkéző és árazógép
használata.
Tojás
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Minőségmegőrzési idő
folyamatos figyelése. Árukárosodások fajtái és felismerésük. Tojások eladótéri
kihelyezésének szabályai, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
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Jégkrémek:
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Minőségmegőrzési idő
folyamatos figyelése. Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de
még forgalmazható termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés,
csomagológép balesetmentes használata Jégkrémek eladótéri kihelyezésének
szabályai, eszközei. Hűtőberendezések fajtái, tárolási hőmérséklete. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Vásárláshelyi ösztönzés gyakorlata
Eladótér kialakítása
Eladótéri design tudatos megvalósítása termék és célcsoport szerint
Üzlettér részeinek kialakítása
Termék elrendezés, boltberendezés és eszközei
Vásárlótéren belüli útvonaltervezés megvalósítása
Világítástechnika szerepe és megoldásai
Vásárlókat ösztönző módszerek
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Eladáshelyi reklám eszközei, technikái (POS)
Vizuális marketing
Kampányok, akciók (kóstoló, kedvezmény, nyeremény, ajándék, bónusz, kupon,
törzsvásárló kártya stb.)
Eladókat ösztönző módszerek
Eladási verseny módszerei, értékelés és változtatás
Dekorációkészítés
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Vásárlói csomagok, díszcsomagok készítése
3.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek áruismeretének alkalmazása

158 óra

Zöldségek
Káposztafélék
Fejes káposzta, kelkáposzta, karalábé, karfiol, bimbóskel, brokkoli, kínai kel, leveles kel.
Táplálkozástani értéke. Káposzta fajtái áru jellemzőinek meghatározása.
Káposzta fajtáinak felismerése, felhasználási lehetőségei. Forgalmazásuk
módja.
Csucsorfélék (burgonyafélék)
Burgonya,
Táplálkozástani értéke. Jelentősebb burgonyafajták árujellemzőinek
meghatározása, felismerésük gyakorlása. Burgonyafajták felhasználása,
forgalmazásának módja.
Batáta vagy édesburgonya táplálkozástani értéke, árujellemzőinek
meghatározása, felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja.
Jamgyökér, csicsóka, táró
Táplálkozástani értéke, árujellemzőinek meghatározása, felhasználási
lehetőségei, forgalmazásának módja.
Paradicsom
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb paradicsom fajták árujellemzőinek
meghatározása. Paradicsom fajták felismerése, felhasználási lehetőségei,
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forgalmazásának módja.
Paprika
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb étkezési paprikák fajtái,
árujellemzőinek meghatározása. Étkezési paprika fajták felismerése,
felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja,
Fűszerpaprikák fajtái, árujellemzőinek meghatározása. Fűszerpaprikák
felismerése, felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja.
Tojásgyümölcs (padlizsán)
Táplálkozástani értéke. A termés árujellemzőinek meghatározása.
Tojásgyümölcs felismerése, felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja.
Gyökérzöldségek
Sárgarépa
Táplálkozástani értéke Legjellemzőbb sárgarépák fajtái, árujellemzőinek
meghatározása. A sárgarépa felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Petrezselyemgyökér, és -zöld,
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb petrezselyem fajtái, árujellemzőinek
meghatározása. A petrezselyem gyökér és petrezselyem zöld felismerése,
felhasználási lehetőségei, forgalmazásuk módja.
Zellergyökér retek, cékla, fekete gyökér vagy téli spárga, pasztinák, mángold, manióka
gyökér, torma, lestyán
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb fajták, árujellemzőinek
meghatározása. A gyökérzöldségek felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Kabakosok
Görög- és sárgadinnye: zöldségként való felhasználásuk jellemzői.
• Uborka főzőtök, (spárgatök), sütőtök, laskatök (téli tök, fügelevelű tök), patiszon
(csillagtök) cukkini
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb fajták árujellemzőinek
meghatározása. A kabakos termés fajták felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásuk módja.
Levélzöldségek
Fejes saláta, kötözősaláta (római saláta), metélősaláta (tépősaláta, endívia saláta
(salátakatáng), galambbegy saláta, spenót (paraj), sóska, articsóka, halványító zeller, rucola
kapor zöld, rebarbara, cikória, mángold
Táplálkozástani értéke. A legfontosabb fajták árujellemzőinek
meghatározása. A termék fajták felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásuk módja.
Hüvelyesek
Zöldborsó
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb zöldborsó fajták árujellemzőinek
meghatározása. A zöldborsó fajták felismerése, felhasználási lehetősége,
forgalmazásának módja.
Zöldbab, fejtett bab
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb zöldbab fajták árujellemzőinek
meghatározása. A zöldbab, fejtett bab felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Száraz termésű hüvelyesek
Szárazbab, lencse, csicseriborsó, szójabab
Táplálkozástani értéke. A legjellemzőbb száraz termésű hüvelyesek árujellemzőinek
meghatározása. A termékek felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módja.
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Hagymafélék
Vöröshagyma
Táplálkozástani értéke. Legjellemzőbb vöröshagyma fajták árujellemzőinek
meghatározása. Zöldhagyma jellemzői felhasználási lehetőségei. A
vöröshagyma fajtáinak felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Fokhagyma
Táplálkozástan, gyógyhatástani értéke. A fokhagyma árujellemzőinek
meghatározása. Fokhagyma felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módjai.
Metélőhagyma, póréhagyma, téli sarjadék hagyma
Táplálkozástani értéke. A termékek árujellemzőinek meghatározása. A
termékek felismerése, felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja.
Egyéb zöldségfélék
Csemegekukorica, spárga
Táplálkozástani értéke. Csemegekukorica és spárga fajtáinak árujellemzőinek
meghatározása. A termékek felismerése, felhasználási lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Gombák
Vandontermő és termesztett gombák fajtái, jellemzőinek meghatározása. A
gomba forgalmazására vonatkozó szabályok. A gombák táplálkozástani értéke.
Legfontosabb termesztett gombák fajtái árujellemzőinek meghatározása. A
gomba fajták felismerése, felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja.
Csirazöldségek
Csira nyerésére alkalmas magvak fajtái, árujellemzőinek meghatározása
Táplálkozástani értékük, felhasználási lehetőségei, forgalmazásának módja.
Tartósított zöldségáruk
Zöldségkonzervek: Legfontosabb natúr és ízesített zöldségkonzervek fajtái árujellemzőinek
meghatározása, forgalmazásának módja.
Vízelvonással, aszeptikus eljárással, cukrozással-, pácolással-, sózással- tartósított
zöldségáruk fajtái, árujellemzőinek meghatározása, forgalmazásának módja.
A gyümölcsök csoportosítása
Almatermésűek
Alma, körte, birs naspolya
Táplálkozástani értéke. A leggyakrabban előforduló fajták
árujellemzőinek meghatározása. Az egyes fajták felismerése,
fogyasztásának lehetőségei, forgalmazásának módja.
Csonthéjú gyümölcsök
Cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszibarack
Táplálkozástani értéke. A csonthéjú gyümölcsök árujellemzőinek meghatározása.
A termék fajták felismerése, fogyasztásának lehetőségei, forgalmazásának
módja.
Héjas gyümölcsök-olajos magvak
Mandula, dió, mogyoró, földimogyoró, gesztenye, mák, tökmag, napraforgómag
Táplálkozástani értéke. Az árujellemzők meghatározása. A termékek
felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei, forgalmazásának módja.
Bogyós gyümölcsök
Köszméte (egres) ribiszke, málna, szamóca (földeper), szeder, faeper, szőlő, bodza,
berkenye, csipkebogyó, galagonya, tőzegáfonya, kék és fekete áfonya
Táplálkozástani értéke. Az árujellemzők meghatározása. Az egyes termékek
felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei, forgalmazásának
módja.
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Kabakos gyümölcsök
Görögdinnye, sárgadinnye
Táplálkozástani értéke. A görög-, sárgadinnye fajtáinak árujellemzőinek
meghatározása. A görög-, sárgadinnye fajták felismerése, fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei, forgalmazásának módja.
Egzotikus (déli) gyümölcsök
Citrusfélék
Citrom
Táplálkozástani értéke. A citrom árujellemzőinek meghatározása. A citrom,
gyógyító hatásai. A citrom felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Citrusok, citrus, narancs, mandarin, greifruit
Táplálkozástani értéke. A termékek árujellemzőinek meghatározása. A citrus félék
gyógyító
hatásai. A citrus félék felismerése, fogyasztásának, felhasználásának
lehetőségei, forgalmazásának módja.
Egyéb citrusfélék
(Pomelo, Tangelo, Minneola, Ugli, Lime, Cédrátcitrom, Kaffir citrus, Ditronád,
Limekvat, Bergamott narancs, Kamkvat) Táplálkozástani értékük. Az egyes
termések jellemzői forma, méret, héj szín, alapján. A termések árujellemzőinek
meghatározás, felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei,
forgalmazásuk módja.
Füge datolya, pisztácia, gránátalma, ananász, avokádó mangó kiwi, banán, szentjános
kenyér, olajbogyó, mazsola
Táplálkozástani értéke. Az egyes termékek árujellemzőinek meghatározása. A
termékek
felismerése,
fogyasztásának,
felhasználásának
lehetőségei,
forgalmazásának
módja.
Egyéb egzotikus gyümölcsök
(Maracuya, Carambola, Datolyaszilva, Licsi, Rambután, Kígyógyümölcs,
Babaco, Papaya, Feijoa, Golgotagyümölcs, Pithaya, Tamarillo, Physalis,
Pepino). Táplálkozástani értékük. A termések árujellemzőinek meghatározása,
felismerésük, fogyasztásuk, felhasználásuk lehetőségei, forgalmazásuk módja.
Trópusi diófélék
Kókuszdió, kesudió, makadámdió, paradió
Táplálkozástani értéke. A diófélék árujellemzőinek meghatározása. Az egyes dió
félék felismerése, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei, forgalmazásának
módja.
Vadon termő gyümölcsök
Csipkerózsa, erdei szamóca, csattogó szamóca, erdei málna, erdei szeder,
hamvas szeder, sajmeggy, vadmeggy, fekete bodza, húsos som, kökény,
vadalma, vadkörte, szelidgeszenye, fekete áfonya, vadőszibarack,
vadcseresznye, cseresznyeszilva. Táplálkozástani értékük. A termések
árujellemzőinek meghatározása. A termések felismerése, fogyasztásának,
felhasználásának lehetőségei, forgalmazásuk módja.
Tartósított gyümölcsáruk
Gyümölcskonzervek –befőttek fajtái árujellemzőinek meghatározása, fogyasztásuk,
felhasználásuk, forgalmazásuk módja.
Vízelvonással-,(szárítmányok, aszalványok) szárítással-, cukrozással-, tartósított áruk fajtái,
árujellemzőinek meghatározása, fogyasztásuk, felhasználásuk, forgalmazásuk módja.
A zöldség-gyümölcs kereskedelem egyéb árui
Alkoholmentes italok
Ásványvizek – gyógyvizek választéka, termékjellemzői (palackozott ivóvíz, szikvíz,
autószifon patronok, természetes vizek, gyógyvizek) Ajánlott felhasználásuk,
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fogyasztásuk, forgalmazásuk módja.
Üdítőitalipari termékek választéka, termékjellemzői (szörpök, gyümölcs- és
zöldséglevek, üditőitalok, diétás italok) Ajánlott felhasználásuk, fogyasztásuk,
forgalmazásuk módja.
Méz és méhészeti termékek
Méz táplálkozástani értéke. Méz fajtái, árujellemzőinek meghatározása. Forgalmazásának,
fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei, forgalmazásának módja.
Virágpor (pollen), méhkenyér (lépollen), méhpempő, propolisz (méhszurok), méhviasz
táplálkozástani értéke, termékjellemzők. Fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Tojás
A tyúktojás árujellemzőinek meghatározása, fogyasztásának, felhasználásának lehetőségei,
forgalmazásuk módja.
Egyéb tojásfajták
Gyöngytyúktojás, fürjtojás, strucctojás, teknőstojás, bibictojás árujellemzőinek
meghatározása,
felismerésük.
Fogyasztásának,
felhasználásának
lehetőségei,
forgalmazásának módja.
Jégkrémek
Jégkrémek árujellemzőinek meghatározása. Forgalmazásának módja.
Gyakorlat (bolti)
1.0-0122-11 Áruelőkészítési feladatok

340 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Közegészségügyi és higiéniai szabályok
A HACCP rendszer szerinti áruátvétel, tárolás, árukezelés és azok dokumentálása
Takarítási feladatok végzése
Hulladékkezelés
A zöldség-gyümölcs termékek áruátvétele
Mennyiségi áruátvétel: Termékek szortírozása, mérése, számlálása, kapcsolódó bizonylatok
kezelése
Minőségi áruátvétel: termékcímkék, csomagolások, osztályba sorolás ellenőrzése
Minőségmegőrzési idő, szavatosság ellenőrzése
Érzékszervi áruvizsgálatok végzése
Sérült- hibás termékek leválogatása
A zöldség-gyümölcs termékek tárolására vonatkozó szabályok
Zöldség-gyümölcsök válogatása, osztályozása
Selejtes termékek elkülönítése, dokumentálása
Még fogalomba hozható termékek kezelése (csírátlanítás, fonnyadt levelek
eltávolítása, torzsa visszavágása, vízpermetezés stb.)
Egyes áruféleségekre vonatkozó előírások szerinti tárolása
Raktárak hőmérsékletének, páratartalmának, etilénszintjének folyamatos ellenőrzése
Szükség szerint fűtő-, hűtő-, szellőztető berendezések működtetése
Ki- és betárolási feladatok végzése
Zöldségek előkészítése
Káposztafélék
Káposztafélék jellegzetes árukárosodásainak felismerése. Károsodott, de még
forgalmazható termékek kezelése. Árumozgató eszközök balesetmentes
használata. Káposztafélék eladótéri kihelyezése. Fogyasztói árak feltüntetése.
Csucsorfélék (burgonyafélék)
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
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termékek kezelése. Termékek előrecsomagolása, mérése, címkézése.
Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Csucsorfélék eladótéri
kihelyezése. Fogyasztói árak feltüntetése.
Hüvelyesek
Hüvelyesek árukárosodásainak felismerése. Károsodott, de még
forgalmazható termékek kezelése. Árumozgató eszközök balesetmentes
használata Hüvelyesek eladótéri kihelyezése. Fogyasztói árak feltüntetése.
Gyökérzöldségek
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Termékek előrecsomagolása, mérése, címkézése,
csomagológép balesetmentes használata. Árumozgató eszközök
balesetmentes használata Gyökérzöldségek eladótéri kihelyezése, eszközei.
Fogyasztói árak feltüntetése.
Kabakosok
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Kabakosok
eladótéri kihelyezése. Fogyasztói árak feltüntetése.
Levélzöldségek
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előre csomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata. Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Levélzöldségek eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Hagymafélék
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata. Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Hagymafélék eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Egyéb zöldségek
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Árumozgató eszközök balesetmentes használata. Egyéb
zöldségek eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Tartósított zöldségek
Minőségmegőrzési idő, szavatosság folyamatos ellenőrzése. Árumozgató
eszközök balesetmentes használata Termékek eladótéri kihelyezése, eszközei.
Fogyasztó árak feltüntetése.
Gyümölcsök előkészítése
Almatermésűek
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Almatermésű gyümölcsök eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Csonthéjú gyümölcsök
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata. Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Csonthéjú gyümölcsök eladótéri kihelyezése eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése.
Héjas gyümölcsök
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
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Héjas gyümölcsök eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Bogyós gyümölcsök
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Gyümölcsök eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Szőlő
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Gyümölcsök eladótéri kihelyezése. Fogyasztói árak feltüntetése.
Egzotikus (déli) gyümölcsök
Árukárosodások fajtái és felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható
termékek kezelése. Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép
balesetmentes használata Árumozgató eszközök balesetmentes használata.
Gyümölcsök eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Tartósított gyümölcsáruk
Szavatossági idő folyamatos ellenőrzése. Árumozgató eszközök balesetmentes
használata. Termékek eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztó árak
feltüntetése.
A zöldség-gyümölcs kereskedelem egyéb áruinak előkészítése
Alkoholmentes italok
Egységcsomagok bontása. Árumozgató eszközök balesetmentes használata
Alkoholmentes italok eladótéri kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak
feltüntetése, árazó és címkézőgép használata.
Méz és méhészeti termékek
Minőségmegőrzési idő folyamatos figyelése. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Árumozgató eszközök balesetmentes használata Termékek eladótéri
kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése, címkéző és árazógép
használata.
Tojás
Minőségi követelményei, azok ellenőrzési módja. Minőségmegőrzési idő
folyamatos figyelése. Árukárosodások fajtái és felismerésük. Tojások eladótéri
kihelyezése, eszközei. Fogyasztói árak feltüntetése.
Jégkrémek
Minőségmegőrzési idő folyamatos figyelése. Árukárosodások fajtái és
felismerésük. Károsodott, de még forgalmazható termékek kezelése.
Előrecsomagolás, mérés, címkézés, csomagológép balesetmentes használata
Jégkrémek eladótéri kihelyezése, eszközei. Hűtőberendezések
hőmérsékletének folyamatos ellenőrzése. Fogyasztói árak feltüntetése.
Dekorációkészítés
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Vásárlói csomagok, díszcsomagok készítése
4.0/0122-11 Zöldség-gyümölcs termékek értékesítése
Kommunikáció
Kapcsolatteremtő képesség jelentősége az eladásban
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636 óra

Kapcsolatteremtés módszerei, kérdezés technika
Stílus, szókincs, magatartás
Zöldség-gyümölcs termékek ajánlása
Vevő fogadása, igényeinek feltárása
Áruválaszték bemutatása, ajánlása, érdeklődés felkeltése
Árubemutatási technikák ruházatnál.
Termék ismertetése, választás segítése
Személyre szabott eladás megvalósítása
Vevő visszatérésének előkészítése
Zöldségek értékesítése
Káposztafélék
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Csucsorfélék (burgonyafélék)
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Hüvelyesek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Gyökérzöldségek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Kabakosok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Levélzöldségek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Hagymafélék
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
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Egyéb zöldségek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Gyümölcsök értékesítése
Almatermésűek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Csonthéjú gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Héjas gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Bogyós gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Szőlő
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Egzotikus (déli) gyümölcsök
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Tartósított gyümölcsáruk
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
A zöldség-gyümölcs kereskedelem egyéb áruinak értékesítése
Alkoholmentes italok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
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termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Méz és méhészeti termékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Tojás
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék, fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Jégkrémek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termék bemutatás,
termékajánlás, választás segítése, tájékoztatás a termék ,fogyaszthatóságáról,
felhasználási lehetőségeiről. Mérőeszközök szabályszerű használata, kezelése,
hitelességük ellenőrzése. Kiegészítő termékajánlás. Termékek csomagolása.
Termékhez kötődő otthoni tárolási tanácsadás. Vevő visszatérésének előkészítése.
7.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.

8.

A modul azonosítója és megnevezése:
0123-11 A műszaki cikkek forgalmazása

8.1

A modulra vonatkozó belépési feltételek:
Megegyeznek a képzés megkezdéséhez szükséges feltételekkel

8.2

A modul javasolt időkerete:
− Elmélet:
− Gyakorlat:

8.3

A maximális tanulói létszám:
− Elméleti oktatás:
− Gyakorlati oktatás:

8.4

244 óra
1215 óra

35 fő
12 fő

A modul elvégzése során szerezhető kompetenciák

X-szel történik a megjelölés, hogy melyik tananyagegységhez mely feladatok, szakmai ismeretek,
szakmai készségek, személyes-, társas, módszerkompetenciák tartoznak!
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Előkészíti és lebonyolítja a műszaki cikkek mennyiségi és
minőségi átvételét
Az áru jellegének és az arculatnak megfelelően kihelyezi a
műszaki cikkeket
Árubemutató eszközön, panelon beépíti, csatlakoztatja,
működteti az árut, útmutató alapján
Bemutatja a műszaki cikkek használatát és kezelését,
meggyőződik üzemképességükről
Ellenőrzi a műszaki cikkekhez szükséges dokumentumok
meglétét, tartalmát
Számítógépen figyelemmel kíséri a készleten lévő termékek
mennyiségét
A vevő igényeinek megfelelően a bolti árukészletből
és/vagy katalógusból terméket ajánl
Tájékoztatást ad az áruhitel lehetőségeiről
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról
Megszervezi a házhozszállítást, vagy átadja a vevőnek az
árut
Előjegyzést vesz fel
Kitölti a jótállási jegyet
Megszervezi vagy tájékoztatást ad a műszaki cikkekhez
kapcsolódó garanciális javítással kapcsolatban

X

X

X

X

X

X

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése
(bolti gyakorlat)

1.0-0123-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (csoportos gyakorlat)

1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

Feladatprofil

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (elmélet)

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (csoportos gyakorlat)

1.0-0123-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése
(bolti gyakorlat)

B

A műszaki cikkek (villamossági, világítástechnikai,
elektronikai, híradástechnikai,
Használati, útmutatók értelmezése

1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

C

Szakmai ismeretek

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (elmélet)

Típus

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B
B
B
B

A műszaki cikkek beépítése, csatlakoztatása,
működtetése
A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői
tájékoztatás
A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő okmányok
tartalma
A műszaki cikkek átvételére, szállítására, tárolására
vonatkozó követelmények

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése
(bolti gyakorlat)

X

1.0-0123-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

X
X
X
X

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (csoportos gyakorlat)

Elemi szintű számítógép használat
Készletnyilvántartó program használata
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Árumozgató eszközök használata
Kézi szerszámok, eszközök használata
Címkéző eszközök használata
Árazó eszközök, gépek használata
Árleolvasó eszközök használata
Műszaki rajzok értelmezése
Piktogramok értelmezése

1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

1
4
4
4
3
3
3
3
4
5
4
4
4

Szakmai készségek

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (elmélet)

Szint

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0123-11 Műszaki cikkek
áruismeretének alkalmazása (csoportos
gyakorlat)

1.0-0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(bolti gyakorlat)

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése
(bolti gyakorlat)

Önállóság
Felelősségtudat
Pontosság

3.0/0123-11 Műszaki cikkek
áruismeretének alkalmazása (elmélet)

Személyes kompetenciák

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (csoportos gyakorlat)

1.0-0123-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése
(bolti gyakorlat)

Segítőkészség
Közérthetőség

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (elmélet)

Társas kompetenciák

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

8.5

1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok
(csoportos gyakorlat)

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (csoportos gyakorlat)

1.0-0123-11 Áruelőkészítési feladatok (bolti
gyakorlat)

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése
(bolti gyakorlat)

Ismeretek helyén való alkalmazása
Eredményorientáltság

3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének
alkalmazása (elmélet)

Módszerkompetenciák

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)

Tananyagegységek

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

A modul elsajátításának módszerei, tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlatok
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel
Információk feladattal vezetett rendszerezése
Információk önálló rendszerezése
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján
Műveletek gyakorlása
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása
Olvasott szöveg önálló feldolgozása
Önálló szakmai munkavégzés irányítással
Önértékelés
Piktogramok értelmezése
152

Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása
Rajz értelmezése
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban
Termékcímkék értelmezése
Tesztfeladat megoldása
Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre
8.6

A modul oktatási tartalmának leírása
− Elmélet

2.0/0123-11 Értékesítés idegen nyelven

104 óra

Szakmai idegen nyelvi alapismeretek
A vásárló köszöntése, elköszönés.
Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási idő,
akciós ajánlatok, ajándékvásárlás, vételár, fizetési módok stb.
Műszaki termékeken található tájékoztatók felhasználása az idegen nyelvű vásárlási
szituációkban
Szakmai ismeretetek idegen nyelven
Kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek szakszavai idegen nyelven, szituációs
párbeszédek a témakörben,
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Villamos szerelési anyagok szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek szakszavai idegen nyelven, szituációs
párbeszédek a témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Fűtő- és vízmelegítő készülékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a
témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Konyhai kisgépek és készülékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a
témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Egyéb elektromos készülékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a
témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Elektromos háztartási nagygépek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a
témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Híradástechnikai készülékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
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Mobiltelefonok. szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Számítástechnikai termékek szakszavai idegen nyelven, szituációs párbeszédek a témakörben
A termékek fajtái legfontosabb jellemzői, használatukra, tisztításukra vonatkozó
tanácsok idegen nyelven
Egyéb a műszaki cikkekhez kapcsolódó idegen nyelvű tájékoztatás
A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkekhez kapcsolódó jótállásról, garanciáról.
A vásárló tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról.
(házhozszállítás, helyszíni összeszerelés, üzembe helyezés, szerviz, javítás)
Házhozszállítás megrendelése személyesen és telefonon.
Áruhitel feltételeinek ismertetése idegen nyelven.
Vásárló tájékoztatása reklamáció esetén.
3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása

140 óra

Kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek
A kötőelemek fajtái, tartozékai, méretmegadási módjai.
Kéziszerszámok
Az általános és fémipari kéziszerszámok fajtái, jellemzői, felhasználási
területei.(csavarhúzók, csavarkulcsok, kalapácsok, reszelők, csiszolóvásznak, vésők,
vágók, fúrószárak pontozók)
Faipari szerszámok fajtái, jellemzői.(fűrészek, ráspolyok, csiszolópapírok, fúrók és
fúrószárak, vésők, gumi és fakalapácsok)
Motors általános és fémipari kéziszerszámok (sarokcsiszoló, fúrógép, köszörűgép)
jellemzői, tulajdonságai,
Motoros faipari kéziszerszámok (láncfűrész, körfűrész, gyalu, marógép, vibrációs és
szalagcsiszoló) jellemzői, tulajdonságai.
Rúd és idomacélok fajtái. Méretezése, felhasználási területei
Házi/ házkörüli kertészeti kisgép (sövényvágó, lomb porszívó, járdaseprő), fajtái,
jellemezői tulajdonságai.
Zárak
A zárak fajtái jellemzői. Zárbetétek fajtái.
A lakatok fajtái. A lakatpántok tulajdonságai.
Csavarok
Csavarok, menet, fejtípus, felületvédelem szerinti csoportosítása. Csavarok
méretezése. Speciális csavarok. Szegecsek anyagai, méretezése, fej típusai. POP
szegecs, vagy húzószegecs jellemzői, méretezése, anyaga. Szegecshúzók működése.
Fémek korróziója, korrózióvédelmi megoldások. A szakszerű festés kellékei, lépései.
A különféle kötőelemek rajzról történő felismerése. Mérőeszközök használata.
Villamos szerelési anyagok
A vezetékek, a kábelezési segédanyagok, védőcsövek és tartozékaik fajtái,
méretezésük. Színjelzések. Szigetelés anyaga, módja. Védőcsövek és dobozok fajtái,
anyaga.
A biztosítók fajtái, feladata. Olvadóbetétek színjelzései, a „lomha” típusjelzés módja
felhasználási területei. A kismegszakítók működése, fajtái.
A kapcsolók fajtái, típusjelzései. Működtetés és felszerelési mód szerinti
csoportosítás. Különleges kapcsolók.
A csatlakozó aljzatok és villák feladata, fajtái.
A foglalatok csoportosítása alapanyag, méret, kivitel és felhasználás szerint.
A különféle fényforrások fajtái, tulajdonságai. Izzók működése, hátrányai. Kompakt
fényforrások előnyei, teljesítményértelmezés. LED fényforrások előnyei,
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teljesítményértelmezés.
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek
A különböző energiahordozók összehasonlítása (PB és földgáz, elektromos áram)
Telepítési és bekötési feltételek.
A fűtőbetétek és a hőfokszabályozók fajtái. A thermoelektromos hőfokszabályozás
előnyei. Az üvegkerámia hővezető tulajdonságai.
Gáztűzhelyek
Felépítése, főzőhelyek száma szerinti csoportosítás. Égésbiztosítási megoldások.
Sütő tulajdonságai, hőszabályozási és hőegyenetlenségi problémák.
Elektromos tűzhelyek
A főzőfelületek típusai. A kerámia főzőfelület előnyei. Az automata főzőhelyek
előnyei.
Sütők
Fajtái (hagyományos alsó-felső fűtés, grillbetétes, motoros grillbetétes, légkeveréses)
Az egyes megoldások műszaki és használati előnyei.
Sütők öntisztuló megoldásai (katalitikus, pirolítikus)
A reteszelés lényege. Elektromos tűzhelyek összteljesítménye, terheléssel
kapcsolatos számítások.
Kombinált tűzhelyek
A kombinált tűzhelyek előnyei, alkalmazásának esetei.
Beépíthető tűzhelyek
Főzőlapok.
Egy és két főzőhelyes főzőlapok.
Grill-, kontakt- és olajsütők
A grillsütés lényege, az így készült ételek jellemzői, előnyős tulajdonságai.
Grillsütők fajtái (mini, gyros, 1-2 csirkés motoros grillsütő)
A kontakt hőátadás lényege, előnye. Kontakt sütők fajtái kivitel és sütőfelületek
szerint.
Olajsütők
Az olajsütők fajtái méret, tartálykialakítás és tartálybevonat szerint. Szénszűrő
szerepe. Hőfokszabályozás, piktogramok jelentése. Különleges megoldások (hideg
fal, lift, betekintő ablak, forgó kosár, olajleeresztő, miroszűrő)
Kenyérsütők
A kenyérsütők fajtái, méret és dagasztólapátok száma szerint. kenyérsütők
programjai.
Mikrohullámú készülékek
A mikrohullámú energia tulajdonságai, élettani hatása. A mikrohullámú sütők
alkalmazási lehetőségei. Grill és légkeveréses kombinációk.Különleges megoldások
(digitális kezelőpanel, automatikus programok, súlyelektronika, crips tál)
Légkeveréses edények
Működési tulajdonságok, előnyök.
Kenyérsütő készülékek.
Sütőfelület-bevonatok, programok, a sütés kellékei.
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
A hőszükséglet, hőkülönbség, hőveszteség, hőszigetelés értelmezése. Páratartalom
és hőérzet összefüggései. A korszerű fűtés jellemzői.
A gázüzemű fűtőkészülékek:
Gázkonvektorok
A kéményes és a parapetes konvektorok működése, összehasonlítása. A telepítés
műszaki és hatósági előfeltételei (kémény béléscsövezés, statikai, ÁNTSZ és
műemlékvédelmi engedélyek) Várható telepítési költségek.
Gáz falipajzsok
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A megfelelő hősugárzás biztosítása. Telepítési feltételek.
Siesta rendszerű gáz hősugárzók.
A készülék működése, használatának szabályai.
Gázkazánok
A gázkazánok fajtái működés és felszerelés szerint. (hagyományos égésterűkondenzációs, kéményes - parapetes, álló-fali)
Gázkazánok automatizálása. A központi fűtés főbb részei (csövek, radiátorok,
szabályozó, elzáró, leeresztő, légtelenítő csapok és szelepek, tágulási tartály)
A padló és a falfűtés jellemzői.
Elektromos fűtőkészülékek
Hősugárzók
A hősugárzás lényege. Fűtőbetét és hővisszaverő felület. A készülék elhelyezési és
működtetési szabályai.
Hő kandallók
A készülék használati tulajdonságai. Elhelyezési és üzemeltetési szabályok. A
fokozatkapcsolás és a hőfokszabályozás közti különbségek.
Ventilátoros hőkandallók
A készülék kompakt méretéből és kettős szigeteléséből és az erősebb légáram
kialakításából adódó előnyök. Vészkapcsolók, eldőlés elleni védelem.
Olajradiátorok
Az olaj szerepe. Teljesítmény, tagok száma és felületi hőmérsékletközti
összefüggések. A hőtehetetlenségből adódó hátrányok. Időkapcsolóval kombinált
olajradiátorok.
Hőtárolós kályhák
A csökkentett tarifájú időszak (korábban éjszakai áram) értelmezése. A készülék
magas teljesítményének magyarázata. A teljesítmény és a fogyasztás közötti
kapcsolatok, tévhitek.
A készülék telepítésének műszaki és egyéb feltételei.
Vízmelegítő készülékek
A vízmelegítő készülékek felépítése (zárt rendszerű, nyílt- vagy szabad kifolyású, átfolyó
rendszerű). A különböző rendszerek előnyei, hátrányai.
Gáz- vízmelegítők
Az átfolyós rendszerű gáz-vízmelegítők működése, tulajdonságai. A l/perc
teljesítményadat értelmezése. Hatásfok, energiatakarékosság. Parapetes, kéményes és
kéménycsatlakozást nem igénylő készülékek. Alkalmazási nehézségek
zuhanypanelek esetében.
A zártrendszerű gáz-vízmelegítők működése, előnye, hatásfokai. Kéményes és
füstelvezetést nem igénylő készülékek. Méretei. Felszerelési és beszerelési
szabályok.
Elektromos vízmelegítők
A nyílt rendszerű, vagy szabad kifolyású vízmelegítők működése, teljesítménye. A
magas teljesítmény okai. Méretei. Csap alá és csap fölé szerelhető változatok. A
különleges csaptelep (tartozék) eltérései a hagyományos csaptelepekétől. A működés
közbeni csepegés oka.
A zárt rendszerű vízmelegítők működése, teljesítménye, méretei. A kombinált szelep
(tartozék) feladata. Tartálybevonatok, tartálygarancia. Aktív anódos védelem. A
rendszeres vízkőtelenítés.
Az átfolyó rendszerű elektromos vízmelegítők teljesítménye. A magas teljesítmény
műszaki okai. Telepítési akadályok (áramkör terhelhetősége).
Konyhai kisgépek és készülékek
Az univerzális motorok jellemzői. A szakaszos üzem értelmezése.
A darálás és őrlés közötti különbségek.
156

Kávéőrlők
A kalapácskéses és az őrlőműves kávéőrlők műszaki és működési különbségei.
Biztonsági megoldások a kalapácskéses készülékek esetében.
Turmixgépek, botmixerek
A folyadékhasználat okai. A kehely anyaga, tisztítása. Az alapgép teljesítménye.
A túlterhelés elleni védőkapcsoló szerepe, működése. Fokozatszabályozás.
Pépesítők
A készülék működése, használati előnyei.
Szeletelők, elektromos kések
A körpenge működése, szeletvastagság állítás.
Az elektromos kések előnyei, működése. A mirelit penge működése.
Gyümölcscentrifugák
Táplálkozási előnyök. A készülék működése. Lé és rostanyag tartály. A fordulatszám
és a hatékonyság összefüggései.
Az elektromos húsdarálók
Szerkezeti felépítés (csigahenger, kés, lukas tárcsa) Biztonsági megoldások (tömőfa,
mély betöltő nyílás) Kiegészítő adapterek.
Robotgépek
Alapgép és tartozékok. Habverő, tésztakeverő adapter. Állvány. Kiegészítő adapterek
(húsdaráló, kávéőrlő, zöldség szeletelő, gyümölcscentrifuga).
Kávéfőzők
A jó kávé elkészítésének feltételei.
Zárt rendszerű kávéfőzők.
Midipress jellegű kávéfőzők tulajdonságai, működése.
A kotyogó jellegű kávéfőzők tulajdonságai, működésük.
Az eszpresszó rendszerű kávéfőzők tulajdonságai, működésük. Gőzcső szerepe.
Az elektromágneses – nyomásfokozós kávéfőzők jellemzői (nyomás, hőmérséklet)
A podos és a patronos kávéfőzők jellemzői.
Biztonsági megoldások. Vízkőtelenítés
Kenyérpirítók
A készülék, működési jellemzői. Hosszú és rövid, 1 és 2 szeletes változatok.
Korszerű megoldások (morzsatálca, zsemlefeltét, hideg fal, középre igazítás)
Konyhai légtisztítók
A recirkulációs készülékek működési jellemzői. Szénszűrő feladata.
A kivezetéses készülékek működési jellemzői, előnyei.
A zsírszűrő paplan feladata. A légtisztítók tisztítása. Bekötési szabályok.
Mérlegek
A torziórugós, tekercsrugós, szalagrugós és elektronikus mérlegek működése. Mérési
pontosság.
Egyéb elektromos készülékek
A vasalók
A gőzöléses vasalás előnyei. Hőfokszabályozás, hőmérsékletjelzések.
Vasalók talp anyag szerinti csoportosítása, tulajdonságai (polírozott alumínium,
teflonozott, krómacél, durilium, kerámia) Gőzmennyiség állítás, ezek jelzései.
Csapvízzel működő készülékek, vízkőtelenítés. Vezeték nélküli vasalók.
Gőzállomások.
Elektromos háztartási nagygépek
Hűtőgépek
A hűtés lényege, folyamata. Korszerű környezetkímélő hűtőközegek.
Hűtőgépek fajtái.
Hagyományos kivitelű hűtőgépek. Csillagjelzések jelentése, hőmérséklet
tartományok (mélyhűtőrekesz – normál tér). Leolvasztási módok. Méretezés.
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Hátlap-elpárologtatós hűtőgépek. Hőmérséklet tartomány. Energiafogyasztás.
Kombinált hűtőgépek. Alsó – felső kombinációk. Méretezés, típusszám szerinti
méretértelmezés.
No-frost (külső elpárologtatós) hűtőgépek. A rendszer működési elve, előnyei. A
jegesedés mentes működés műszaki okai. Energiafogyasztás.
Side by side (no-frost) hűtőgépek. A készülék előnyei, működése. A különböző terek
jellemzői. Különleges szolgáltatások (0 fokos rekesz, italadagoló, digitális kijelző,
LCD képmegjelenítő, antibakteriális bevonat)
A hűtőgépek energia címkéjén található jelzések értelmezése. A készülékek helyes
elhelyezése, szállítása. Ajtónyitás megfordítása.
Fagyasztókészülékek
A gyorsfagyasztás lényege. Fagyasztókészülékek csillagjelzései, a gyorsfagyasztó és
a tároló tér elkülönítése, helyes használata. Fagyasztókapacitás /kg/24 óra) helyes
értelmezése. A fagyasztókészülékek leolvasztása, tisztítása.
Készülékek helyes elhelyezése. Teendők áramszünet esetén.
A visszajelzők szerepe, jelzéseik értelmezése.
Fagyasztó ládák.
A rendszer felépítéséből adódó előnyök. Gyakoribb méretek. A gyorsfagyasztó-tér
elhelyezkedése. A készülék helyigénye.
Fagyasztó szekrények.
Felépítésből adódó hátrányok. Gyakoribb méretek. Az osztott ajtós kivitel előnyei. A
gyorsfagyasztó-tér jelölése.
Készülékek helyes elhelyezése. Teendők áramszünet esetén.
Mosógépek
Az ideális mosás körülményei. A hő, vegyi és mechanikai hatás helyes aránya. A
flottaarány jelentése. A különböző mosási rendszerek mosási elve, sajátosságai.
Keverőtárcsás (hagyományos) mosógépek.
Felépítés, működési jellemzők. Az erős ruhakoptató hatás és a magas vízigény okai.
Kapacitás, mosási hőmérséklet, mosási idő, a mosással eltöltött idő.
Forgódobos (automata) mosógépek.
Vízigény, kapacitás. Mosási hőmérsékletek. Programok. Öblítés minősége. A
mosással eltöltött idő.
Korszerű megoldások, programok (esőztető rendszer, öblítő stop, fél-töltet és
gyorsprogram, súlyérzékelő, direkt hajtás, magas kapacitás (10-12kg) kímélő
programok, független hőmérséklet-állítás, emelt fordulatszámú centrifugálás).
Felül és elöltöltős változatok. Külső és belső rugózás. Keskenyített kivitel.
Mosógépek szállítása, dobrögzítők szerepe, eltávolítása.
Bekötési feltételek (víz, szennyvíz, elektromos áram)
Szárítógépek
A kondenzációs és a légkivezetéses szárítók működése, telepítési feltételek.
Energiafogyasztás. A különböző szárazsági fokok értelmezése.
Mosó-szárítók
A rendszer előnyei, hátrányai.
Centrifugák
A fordulatszám, a dobátmérő és a víztelenítő képesség összefüggései. Biztonsági
megoldások (tetővezérelt áramtalanító és fékrendszer)
Mosogatógépek
A mosogatógép működési. Segédanyagok, hőmérséklet. Vízfelhasználási előnyök.
A nagy kapacitású (12 terítékes) készülékek előnyei. Az alacsony hőmérsékletű
hosszú időtartamú programok előnyei.
Takarítógépek
A por, poratka okozta kellemetlenségek, betegségek.
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Szívóteljesítmény értelmezése (szíváserősség, szállított levegő mennyisége).
Motorteljesítmény.
Porszívók
A porszívók működése. Kézi és önhordó porszívók. A 3-4-5 szőrös szűrőrendszerek
értelmezése. A papír porzsák előnyei, hátrányai. A HEPA filterrel szerelt porzsák
nélküli rendszerek lényege. A motor filter és a mikroszűrő feladata.
Vizes porszívók működési elve, előnyei.
Korszerű műszaki megoldások (előtartály, teljesítményszabályozó, kábelvisszahúzás,
porzsák telítettség jelző, teleszkópos fém toldócső, parkírozó és tároló funkció,
készülékben elhelyezhető tartozékok).
A szívófejek fajtái, működése.
Ipari porszívók jellemzői.
Szőnyeg és kárpittisztítók
A vizes takarítás előnyei, a készülék hátrányai. Mosószeres tartály elhelyezése,
vízporlasztás. Különleges szívófejek.
Biztonsági megoldások (érintésvédelem, túltöltődés).
Klímaberendezések
A helyes hőmérséklet megválasztásának szabályai. Páratartalom hőérzetre gyakorolt
hatása. A hőmérséklet különbségek és az energiafogyasztás összefüggései. A klíma,
mint fűtőberendezés. Klímaberendezések időszakos tisztítása, fertőtlenítése.
A klímaberendezések fajtái (mobil, split). A klimák működése.
Beszerelési költségek, építési engedély beszerzése.
Híradástechnikai készülékek
A híradástechnikai készülékek legfontosabb műszaki paraméterei, és azok jelentése.
Csatlakozók fajtái. Az analóg és a digitális jel különbségei, a digitális rendszerek előnyei.
Mikrofonok
Kristály, dinamikus és kondenzátor mikrofonok tulajdonságai, felhasználási területei.
Érzékenység, kimenő feszültség, frekvencia átvitel, irány karakterisztika.
Hangszórók, hangdobozok
A dinamikus hangszórók felépítése, fajtái (mély, középmély, közép, magas) A több
utas rendszerek értelmezése. Hangdobozok mérete és a mélyhangok minősége közti
összefüggések. Mélyhang kiemelés (loudness, bass reflex, ellenütemű csatolású
bassreflex rendszer, mindkét irányban aktív hangsugárzók, subwooferek)
A hangszórók helyes bekötése, elhelyezése. Impedancia, teljesítmény, polaritás.
Dolby surround és Dolby Digital 5.1 hangrendszerek
A házimozi lényege. A DSP feladata. Az analóg Hi-Fi sztereó rendszerek és a DVD
digitális hangrendszerének lehetőségei. Hangszórók fajtái (front, szatelit, center, sub)
és elhelyezése.
Erősítők
Az erősítők feladata, műszaki jellemzői (teljesítmény, frekvencia átvitel, torzítás,
áthallás). Hangerő, hangszínszabályozás. Be és kimenetek. Sztereo és Dolby
surround erősítők
Rádió-vevőkészülékek
A rádióadás és vétel lényege. Rádióhullámok fajtái, terjedése. URH (FM) sztereo
rádiózás. Hangolási módok. Az RDS szolgáltatások A műholdas, digitális rádióadás.
Magnetofonok
A mágneses rögzítés lényege. Magnetofonok működése. Kompakt (C) kazetta
rendszerek. Az analóg magnetofonok hátrányai.
DAT magnetofonok. A digitális mágneses rögzítés lényege.
Minidiskek .A magneto – optikai rögzítés lényege.
CD lejátszók
A kompakt diszkek anyaga, kapacitása. A CD lejátszók működése, kapacitása. DA
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átalakítók.Optikai (digitális) és analóg kimenetek. CD lejátszók szolgáltatásai.
Többlemezes CD lejátszók (tálcás, fiókos).
Televízió vevőkészülékek
A TV adás-vétellényege. Alapszínek a televíziózásban (RGB) Színnormák (PAL,
SECAM, NTSC)
A CRT készülékek működése.
Az LCD képmegjelenítők jellemzői. Kontraszt, fényerő és képfrissítési adatok
értelmezése. A LED LCD TV-k
A plazma képmegjelenítők jellemzői.
A projektorok jellemzői.
A különböző rendszerek összehasonlítása (kontraszt, színtelítettség, frissítés,
színhűség).
A televíziók elhelyezése, ajánlott nézési távolság. Bemenetek (RF, AV, DVI, HDMI)
A HD ready és a Full HD értelmezése. DVBT (M-Peg 4) tunerek. DVBT beltéri
egységek. Mindig TV – földi sugárzású digitális TV adók.
Műholdas televíziózás. Tükör, fej, beltéri egység feladata.
DVD lejátszók
A digitális képjelek jellemzői. DVD lemezek kapacítása. DVD lejátszók.
Videoformátumok, tömörítési eljárások.
A DVD lejátszók szolgáltatásai.
DVD recorderek. HDD-vel kombinált DVD írók.
Blu-ray
A BD lemezek kapacitása. Különbség a DVD rendszerhez képest. Várható elterjedés.
A full HD képminőség jellemzői.
Videokamerák
Analóg és digitális video kamerák. Adattárolók szerinti csoportosítás (kazettás,
lemezes, HDD-s, memóriakártyás) Rögzíthető adatmennyiség. A HD minőség.
Kamerák kezelőszervei, szolgáltatásai. Digitális és optikai zoom.
Fényképezőgépek
A digitális fényképezőgépek működése, eltérések a hagyományos fényképező
gépektől. A megapixel adat értelmezése. Optikai és digitális zoom. LCD kijelzők.
Mobiltelefonok
A GSM rendszer felépítése és szolgáltatásai. Szakkifejezések értelmezése (térerő,
lefedettség). A mobiltelefon-készülékek fajtái. A mobiltelefon-készülékek
szolgáltatásai. A számlázás lehetőségei (előfizetés, feltöltő kártya).
Számítástechnikai termékek
A számítógépek típusai, felépítése és szolgáltatásai. Intel és AMD platform. A
számítógép részegységei és azok minőségi paraméterei (alaplap, CPU, RAM, HDD,
DVD, VGA).
TFT monitorok fajtái, méretei.
Operációs rendszerek. Játék és egyéb programok. Jogtiszta szoftverek jelentése.
Hordozható számítógépek (notebookok, EEPC-k)
Játékkonzolok
Műholdas navigációs rendszerek
− Gyakorlat (csoportos)
1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok

86 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Műszakicikkek áruátvételének sajátosságai
Mennyiségi áruátvétel: termékek szortírozása, mérése, számlálása, egyeztetés a
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beszerzés okmányaival
Minőségi áruátvételi szempontok
Magyar nyelvű kezelési útmutató, minőségi tanúsítvány, garancialevél
Műszaki cikkek készletezése
Készletnyilvántartó programok használata (készletre vétel, adatkérés, értékesítése)
Műszakicikkek tárolásának sajátosságai, tárolásra vonatkozó előírások
Árumozgató eszközök fajtái, használatukra vonatkozó szabályok
Kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri és raktári elhelyezése
Vasudvarok kialakítása
Termékek eladótéri kihelyezésének szempontjai
Villamos szerelési anyagok
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Vezetékek mérésének, csomagolásának gyakorlása
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Készülékek csatlakoztatásának, összeszerelésének, kipróbálásának gyakorlása.
A készülékek emelésének, szállításának gyakorlása, árumozgató eszközök
balesetmentes használatának gyakorlása.
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
A készülékek emelésének, szállításának gyakorlása, árumozgató eszközök
balesetmentes használatának gyakorlása.
Konyhai kisgépek és készülékek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Mintadarabok összeszerelése, üzembe helyezésének, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Egyéb elektromos készülékek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Mintadarabok üzembe helyezésének, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Elektromos háztartási nagygépek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Mintadarabok üzembe helyezésének, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
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elhelyezésének gyakorlása
Emelés, szállítás gyakorlása, árumozgató eszközök balesetmentes használatának
gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai,
Híradástechnikai készülékek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Mintadarabok összeszerelésének, csatlakoztatásának gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Mobiltelefonok
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
A készülékek beüzemelésének gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Számítástechnikai termékek
Termékek címkézése, árazása (címke adattartalma, elhelyezésének szempontjai)
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének szempontjai, áruvédelmi eszközök
elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezésének szempontjai
Vásárláshelyi ösztönzés gyakorlata
Eladótér kialakítása
Eladótéri design tudatos megvalósítása termék és célcsoport szerint
Üzlettér részeinek kialakítása
Termék elrendezés, boltberendezés és eszközei
Vásárlótéren belüli útvonaltervezés megvalósítása
Világítástechnika szerepe és megoldásai
Vásárlókat ösztönző módszerek
Akciós feliratok, táblák készítése
Akciós termékek eladótéri elhelyezése
Akciós termékek árazása
Eladáshelyi reklám eszközei, technikái (POS)
Vizuális marketing
Kampányok, akciók (kedvezmény, nyeremény, ajándék, bónusz, kupon, törzsvásárló
kártya stb.)
Részletfizetési lehetőségek, hitelvásárlás, tájékoztatás hitelügyintézésről
Eladókat ösztönző módszerek
Eladási verseny módszerei, értékelés és változtatás
3.0/0123-11 Műszaki cikkek áruismeretének alkalmazása

158 óra

Kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek
A kötőelemek fajtái, tartozékai, méretmegadási módjai. A kéziszerszámok. A
zárak. A lakatok. A kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek ajánlása, a
különböző termékek minőségi jellemzőik alapján történő összehasonlítása. A
különféle kötőelemek rajzról történő felismerése. Mérőeszközök használata.
Az elméletben tanult ismeretek alapján a helyes áruajánlás gyakorlása.
Villamos szerelési anyagok
A vezetékek, a kábelezési segédanyagok, védőcsövek és tartozékaik fajtái,
méretezésük. A biztosítók fajtái. A kapcsolók. A csatlakozó aljzatok és villák. A
foglalatok. A különféle fényforrások. A villamos szerelési anyagok ajánlása, a
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különböző termékek minőségi jellemzőik
alapján
történő
összehasonlítása.
Vezetékek mérésének, csomagolásának gyakorlása.
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek
A fűtőbetétek és a hőfokszabályozók fajtái. A gáz-, elektromos és kombinált
tűzhelyek, főzőlapok, sütők fajtái, legfontosabb műszaki jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. Grill-, kontakt- és olajsütők, mikrohullámú
készülékek,
légkeveréses edények, kenyérsütő készülékek legfontosabb
műszaki
jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk.
Az elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek ajánlása, a különböző
termékek minőségi jellemzőik alapján történő összehasonlítása. A készülékek üzembe
helyezésének a gyakorlása.
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
A gázüzemű fűtő- és vízmelegítő készülékek fajtái, legfontosabb minőségi jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. Az elektromos üzemű fűtő- és
vízmelegítő készülékek fajtái, legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. A központi fűtés berendezései, azok legfontosabb minőségi
jellemzői, üzemeltetésük, használatuk.
A fűtő- és vízmelegítő készülékek ajánlása, a különböző termékek minőségi
jellemzőik alapján történő összehasonlítása. A készülékek üzembe helyezésének a
gyakorlása. A konyhai kisgépek és készülékek ajánlása, a különböző termékek
minőségi jellemzőik alapján történő összehasonlítása. A készülékek üzembe
helyezésének a gyakorlása.
Elektromos háztartási gépek
Konyhai kisgépek és készülékek
Az elektromos és nem elektromos aprító, szeletelő készülékek legfontosabb minőségi
jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. Az elektromos és nem elektromos
darálók legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. Az
elektromos és nem elektromos mixerek, robotgépek legfontosabb minőségi jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A gyümölcscentrifugák
legfontosabb
minőségi jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. Az elektromos kések és
egyéb elektromos kiskészülékek legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. A mérlegek legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. A kávéfőzők legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. A kenyérpirítók legfontosabb minőségi jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A konyhai légtisztítók legfontosabb minőségi
jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A hulladékőrlők legfontosabb
minőségi jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk.
Egyéb elektromos készülékek
A vasalók legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A
kozmetikai és testápoló készülékek legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. A szoláriumok legfontosabb minőségi
jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk.
Elektromos háztartási nagygépek
A hűtő- és fagyasztógépek legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
használatuk, tisztításuk. A mosógépek legfontosabb minőségi jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A szárítók legfontosabb minőségi jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A centrifugák legfontosabb minőségi
jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A mosogatógépek legfontosabb
minőségi jellemzői, üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk. A porszívók legfontosabb
minőségi jellemzői, üzemeltetésük, használatuk,
tisztításuk. A takarítógépek legfontosabb minőségi jellemzői, üzemeltetésük,
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használatuk, tisztításuk. A klímaberendezések legfontosabb minőségi jellemzői,
üzemeltetésük, használatuk, tisztításuk.
Az elektromos háztartási nagygépek ajánlása, a különböző termékek minőségi
jellemzőik alapján történő összehasonlítása. A készülékek üzembe helyezésének a
gyakorlása. A híradástechnikai készülékek ajánlása, a különböző termékek minőségi
jellemzőik alapján történő összehasonlítása. A készülékek üzembe helyezésének
a
gyakorlása.
Híradástechnikai készülékek
A híradástechnikai készülékek legfontosabb műszaki paraméterei, és azok jelentése, a
készülékek csatlakoztatási lehetőségeket. A mikrofonok üzembe helyezése, kezelése,
szolgáltatásai. A hangszórók, hangszóró rendszerek üzembe helyezése,
kezelése,
szolgáltatásai. A magnetofonok üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai. A CD- és
DVD-lejátszók, DVD-felvevők üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai. A rádió
vevőkészülékek üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai. A tv vevőkészülékek
üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai. Az antennák üzembe helyezése, kezelése,
szolgáltatásai. A videokészülékek üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai. A
videokamerák üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai. Az audio szalagok,
videokazetták, digitális jelhordozók üzembe helyezése, kezelése, szolgáltatásai.
Hagyományos és digitális fényképezőgépek
üzembe
helyezése,
kezelése,
szolgáltatásai.
Mobiltelefonok
A GSM rendszer felépítése és szolgáltatásai. A mobiltelefon-készülékek fajtái. A
mobiltelefon-készülékek szolgáltatásai. A számlázás lehetőségei. A mobiltelefonok
ajánlása, a különböző termékek minőségi jellemzőik alapján történő összehasonlítása.
A készülékek üzembe helyezésének a gyakorlása.
A számítástechnikai termékek ajánlása, a különböző termékek minőségi jellemzőik
alapján történő összehasonlítása. A készülékek üzembe helyezésének a gyakorlása.
Számítástechnikai termékek
A számítógépek típusai, felépítése és szolgáltatásai. A számítógép részegységei és
azok minőségi paraméterei. A számítógépek tartozékai. Operációs rendszerek. Irodai
programcsomagok. Játék és egyéb programok.
− Gyakorlat (bolti)
1.0/0123-11 Áruelőkészítési feladatok

340 óra

Áruelőkészítési feladatok végzése
Műszaki cikkek áruátvétele
Mennyiségi áruátvétel gyakorlása: szortírozás, mérés, számlálás, adatok egyeztetése
Minőségi áruátvétel gyakorlása
Vásárlói tájékoztatók, címkék meglétének, adattartalmának ellenőrzése.
Műszaki cikkek készletezése
A termékek eladását segítő technikai háttér megismerése és alkalmazása.
Műszaki cikkek tárolása
Tárolóberendezések fajtái, tisztántartásuk
Műszaki cikkek tárolására vonatkozó előírások alkalmazása
Kézi- és gépi árumozgatás. Árumozgató eszközök balesetmentes használata
Kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezése
Villamos szerelési anyagok
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Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Termékek eladótéri elhelyezése
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Konyhai kisgépek és készülékek
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok összeszerelése, üzembehelyezése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Egyéb elektromos készülékek
Termékek címkézése, árazásának
Mintadarabok üzembehelyezése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Elektromos háztartási nagygépek
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok üzembehelyezése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Híradástechnikai készülékek
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Mobiltelefonok
Termékek címkézése, árazásának gyakorlása
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
Számítástechnikai termékek
Termékek címkézése, árazása
Mintadarabok, mintafal összeszerelése, gyakorlása
Áruvédelmi eszközök elhelyezésének gyakorlása
Balesetmentes kézi- és gépi árumozgatás
Termékek eladótéri elhelyezése
165

4.0/0123-11 Műszaki cikkek értékesítése

636 óra

Kommunikáció
Kapcsolatteremtő képesség jelentősége az eladásban
Kapcsolatteremtés módszerei, kérdezés technikák
Stílus, szókincs, magatartás
Műszaki cikkek ajánlása
Vevő fogadása, igényeinek feltárása
Áruválaszték bemutatása, ajánlása, érdeklődés felkeltése
Árubemutatási technikák műszaki cikkeknél.
Termék ismertetése, választás segítése
Termékhez kapcsolódó címkék, tájékoztatók, műszaki leírások, szerelési útmutatók
tartalmának megfelelő árubemutatás gyakorlása
Személyre szabott eladás megvalósítása
Vevő visszatérésének előkészítése
Műszaki cikkek értékesítése
Kötőelemek, kéziszerszámok, ipari tömegcikkek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Készletnyilvántartó program használatának gyakorlása. A termék
karbantartására, tisztítására vonatkozó tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő
termékajánlás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Villamos szerelési anyagok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Készletnyilvántartó program használatának gyakorlása. A termék
karbantartására, tisztítására vonatkozó tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő
termékajánlás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről. Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Tájékoztatás a szállítási-,
üzembehelyezési lehetőségekről. Vevő visszatérésének előkészítése.
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről. Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Tájékoztatás a szállítási-,
üzembehelyezési lehetőségekről. Vevő visszatérésének előkészítése.
Konyhai kisgépek és készülékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Készletnyilvántartó program használatának gyakorlása. A termék
karbantartására, tisztítására vonatkozó tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő
termékajánlás. Vevő visszatérésének előkészítése.
Egyéb elektromos készülékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
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gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről. Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Tájékoztatás a szállítási-,
üzembehelyezési lehetőségekről. Vevő visszatérésének előkészítése.
Elektromos háztartási nagygépek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről. Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Tájékoztatás a szállítási-,
üzembehelyezési lehetőségekről. Vevő visszatérésének előkészítése.
Híradástechnikai készülékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről. Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Tájékoztatás a szállítási-,
üzembehelyezési lehetőségekről. Vevő visszatérésének előkészítése.
Mobiltelefonok
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Vevő visszatérésének
előkészítése.
Számítástechnikai termékek
Vevő fogadása, igények feltárása. Személyre szabott termékajánlás, bemutatás,
választás segítése, használatra, összeszerelésre, működésre vonatkozó tájékoztatás
gyakorlása. Tájékoztatás a hitelvásárlás lehetőségeiről. Készletnyilvántartó program
használatának gyakorlása. A termék karbantartására, tisztítására vonatkozó
tájékoztatás gyakorlása. Kiegészítő termékajánlás. Tájékoztatás a szállítási-,
üzembehelyezési lehetőségekről. Vevő visszatérésének előkészítése.
8.7

A modul értékelésének módja
A modulban meghatározott ismeretek és/vagy kompetenciák mérése a képző intézmény által
meghatározott módon.
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