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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 341 01
ELADÓ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
Kiz{rólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban Szt.) 92. § (27) bekezdése alapj{n
készült.
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet,
– a 34 341 01 Eladó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.
II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 341 01
Szakképesítés megnevezése: Eladó
Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztr{ció
[gazati besorol{s: XXVI. Kereskedelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 30%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70%
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III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. sz{mú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztr{ció szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k
birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
T{rgyi feltételek
V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés összes elvi órasz{ma (h{rom évfolyamos):
1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra
szakmai órasz{m (67%): 2640 óra
ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 792 óra
– gyakorlati órasz{m: 1848 óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2376 óra, de legfeljebb
2429 óra; a jelen tantervi aj{nl{s {ltal meghat{rozott tartalmú és tant{rgyi struktúr{jú
szakmai órasz{m
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma
évfolyamonként
Szakmai
követelménymodulok

10025-12
A kereskedelmi
egység
működtetése

10026-12
Az {ruforgalom
lebonyolít{sa
10027-12
A ruh{zati
cikkek és a
vegyes
iparcikkek
forgalmaz{sa
10028-12
Az élelmiszerek,
vegyi {ruk és
gyógynövények
forgalmaz{sa

10029-12
A műszaki
cikkek
forgalmaz{sa

1/9. évfolyam
Tant{rgyak

A működtetés
szab{lyai
(elmélet)
A működtetés
szab{lyai
(gyakorlat)
[ruforgalom
(elmélet)
[ruforgalom
gyakorlata
(gyakorlat)
[ltal{nos
{ruismeret I.
(elmélet)
[ruismeret
gyakorlata I.
(gyakorlat)
[ltal{nos
{ruismeret II.
(elmélet)
[ruismeret
gyakorlata II.
(gyakorlat)
[ltal{nos
{ruismeret III.
(elmélet)
[ruismeret
gyakorlata III.
(gyakorlat)
Értékesítési
szolg{ltat{sok
(elmélet)
Összes óra
Összes óra

elméleti
heti
órasz{m

gyakorlati heti
órasz{m

Összefüggő
ny{ri
gyakorlat

2/10. évfolyam
elméleti
heti
órasz{m

gyakorlati heti
órasz{m

Összefüggő
ny{ri
gyakorlat

3/11. évfolyam
elméleti
heti
órasz{m

gyakorlati heti
órasz{m

3

2
3

3
2

10

3

1

50

5

50

6

1

50

5

50

6

1

40

4

50

6

3

3

4
12

3

140

15

3

16
19

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m: 1624
szakmai elméleti órasz{m: 764
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160

7

20
27

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma
évfolyamonként
Órasz{m
Szakmai
követelménymodul

Tant{rgyak/témakörök

1/9. évfolyam
e

10025-12
A kereskedelmi
egység
működtetése

10026-12
Az {ruforgalom
lebonyolít{sa

10027-12
A ruh{zati cikkek
és a vegyes
iparcikkek
forgalmaz{sa

10028-12
Az élelmiszerek,
vegyi {ruk és
gyógynövények
forgalmaz{sa

2/10.
évfolyam

gy

ögy

e

gy

ögy

3/11.
évfolyam
e

Összesen

gy

A működtetés szab{lyai
(elmélet)

96

96

Jogszab{lyok alkalmaz{sa

24

24

Pénzforgalmi előír{sok
betart{sa

32

32

Bizonylatkitöltés

40

40

A működtetés szab{lyai
(gyakorlat)
Jogszab{lyok alkalmaz{sa
Pénzforgalmi előír{sok
betart{sa
Bizonylatkitöltés

64

64

20

20

22

22

22

[ruforgalom (elmélet)
108
[ltal{nos {ruismeret
50
alkalmaz{sa
[ruforgalmi tevékenységek 58
[ruforgalom gyakorlata
(gyakorlat)
Az {ruforgalmi
tevékenységek gyakorlata I.
Az {ruforgalmi
tevékenységek gyakorlata II.
[ltal{nos {ruismeret I.
108
(elmélet)
Textil és konfekcióipari
60
ismeretek
J{ték-, vas és edény{ru
48
ismeretek
[ruismeret gyakorlata I.
(gyakorlat)
Textil és konfekcióipari
ismeretek
J{ték-, vas és edény{ru
ismeretek
[ltal{nos {ruismeret II.
108
(elmélet)
Élelmiszeripari és
68
gyógynövény ismeretek
Vegyi {ru-ismeretek
40
[ruismeret gyakorlata II.
(gyakorlat)
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22

108

216

40

90

68

126
72

10

82

36

5

41

36

5

41
108
60
48

36

50

180

50

192

508

20

30

90

25

112

277

16

20

90

25

80

231
108
68
40

36

50

180

50

192

508

10029-12
A műszaki cikkek
forgalmaz{sa

Élelmiszeripari és
gyógynövény ismeretek
Vegyi {ru-ismeretek
[ltal{nos {ruismeret III.
(elmélet)
Műszaki berendezések
Szerelvények, szersz{mok,
vas{ruk
[ruismeret gyakorlata III.
(gyakorlat)
Műszaki berendezések
Szerelvények, szersz{mok,
vas{ruk
Értékesítési szolg{ltat{sok
(elmélet)
[ruhiteli ismeretek

22

30

100

30

120

302

14

20

80

20

72

206

108

108

54

54

54

54
36

40

144

50

192

462

18

20

72

25

96

231

18

20

72

25

96

231

Garancia, jót{ll{s,
h{zhozsz{llít{s, reklam{ció
Összesen:

128

128

64

64

64

64

432 108 140 108 576 160 224

640

764
32

1624
68

A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os ar{nya:

2388

Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat

A t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező
szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m 90-92 %-a került feloszt{sra.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és
vizsgakövetelményben
a
szakképesítésre
meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
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A
10025-12 azonosító sz{mú,
A KERESKEDELMI EGYSÉG
MŰKÖDTETÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10025-12 azonosító sz{mú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Alkalmazza az irodatechnikai eszközöket
Betartja az iratok kezelésére vonatkozó előír{sokat
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket
Betartja/betartatja a kereskedelmi egység nyit{s{val és működési rendjével
kapcsolatos előír{sokat
Betartja/betartatja a munkajogi szab{lyokat és a fogyasztói érdekvédelem
előír{sait
Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi előír{sokat
Betartja és priorit{sként kezeli a környezetvédelemi szempontokat
Betartja/betartatja a minőségir{nyít{si és higiéniai előír{sokat
Intézi a fogyasztói reklam{ciókat
Együttműködik a hatós{gi ellenőrzések sor{n
Alkalmazza a biztons{gi és vagyonvédelmi előír{sokat
Kezeli a rendkívüli eseményeket
Betartja/betartatja a pénzelsz{mol{si/pénzkezelési szab{lyokat
Elsz{molja az ellenértéket, kezeli a pénzt{rgépet, sz{ml{t készít
Eleget tesz az adatszolg{ltat{si és nyilv{ntart{si kötelezettségeinek
Kitölti és kezeli a tevékenységhez szükséges bizonylatokat, okm{nyokat
SZAKMAI ISMERETEK
A kommunik{ciós eszközök, fénym{solók haszn{lati módja
A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szab{lyok
Fogyaszt{shoz kapcsolódó adójogszab{lyok
A munkaviszony jogi szab{lyoz{sa, a jelentési kötelezettségek betart{s{nak
szab{lyai
Munkaügyi nyilv{ntart{sok
Baleset-, munka-, tűzvédelmi előír{sok
A csomagolóanyagok és a környezetvédelem kapcsolata
Az egyes {ruféleségekre vonatkozó forgalmaz{si környezetvédelmi előír{sok
A kereskedelmet érintő minőségir{nyít{si és higiéniai előír{sok
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X
X
X

Bizonylatkitöltés

Pénzforgalmi előír{sok betart{sa

A
működtetés
szab{lyai
(gyakorlat)
Jogszab{lyok alkalmaz{sa

Bizonylatkitöltés

Pénzforgalmi előír{sok betart{sa

10025-12 A kereskedelmi egység működtetése

Jogszab{lyok alkalmaz{sa

A
működtetés
szab{lyai
(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

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

A fogyasztói érdekvédelem alapvető szab{lyai, a fogyasztói reklam{ció
intézésének szab{lyai
A hatós{gi ellenőrzésekre vonatkozó előír{sok
Az üzletek működésére vonatkozó biztons{gi és vagyonvédelmi előír{sok
Rendkívüli események fajt{i
A pénzforgalom lebonyolít{s{nak módjai, szab{lyai
A pénzkezelésre vonatkozó szab{lyok
A pénzt{ros feladatai
A pénzt{rgépek haszn{lat{nak szab{lyai
A sz{ml{z{s, nyugtaad{s szab{lyai
Pénzforgalmi nyilv{ntart{sok
A bizonylatok fajt{i
A kereskedelemben alkalmazott bizonylatok kitöltésére vonatkozó szab{lyok
[ruforgalmi nyilv{ntart{sok, készletnyilv{ntartó programok
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai sz{mítógépes szoftverek haszn{lata
Elemi sz{mol{si készség
Elektronikus és sz{mítógépes pénzt{rgépek haszn{lata
Szakmai szöveg hall{s ut{ni megértése, szakmai nyelvű beszédkészség
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Felelősségtudat
Pontoss{g
Megbízhatós{g
T[RSAS KOMPETENCI[K
Tömör fogalmaz{s készsége
Konfliktusmegoldó készség
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa
Körültekintés, elővigy{zatoss{g

9 / 39

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
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

1. A működtetés szab{lyai tant{rgy (elmélet)

96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A működtetés szab{lyai - elméleti tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók saj{títs{k
el a kereskedelmi egység működéséhez kapcsolódó részletes szab{lyokat. A tant{rgy
témakörei alapj{n a működési szab{lyok megismertetése a vonatkozó jogszab{lyi
előír{sok, a pénzforgalmi előír{sok és a szab{lyos bizonylatkitöltés köré csoportosítva
történik. A tanulók a papír alapú üzleti adminisztr{ció mellett megtanulj{k a modern
inform{ciós és kommunik{ciós eszközök alkalmazhatós{g{nak lehetőségeit is.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök, és elemeik
Jogszab{lyok alkalmaz{sa

24 óra

A kereskedelmi egység nyit{s{val és működési rendjével kapcsolatos előír{sok
A bolt nyit{sa, z{r{sa
A termékek forgalmaz{s{val kapcsolatos szab{lyok
A fogyaszt{shoz és a forgalomhoz kapcsolódó adók
Sz{mla, nyugtaad{si kötelezettség
A v{llalkoz{sokat érintő munka-, és balesetvédelmi előír{sok, azok alkalmaz{sa
Kézi és gépi anyagmozgat{s munka és balesetvédelmi előír{sai
Közlekedő utakra vonatkozó előír{sok
A kereskedelemben haszn{latos eszközök kezelésével kapcsolatos előír{sok
Balesetek jelentése, dokument{l{sa
Munkavédelemmel kapcsolatos ellenőrzések
A kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szab{lyok
Hulladékkezelési szab{lyok
A csomagol{s célja
A termék védelme
A csomagolóanyagokon megjeleníthető címkék (veszélyes {ruk, környezetbar{t
termékek)
Hatós{gi ellenőrzés menete, dokument{ciója
A fogyasztói érdekvédelem jogi szab{lyoz{sa
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Szavatoss{g, jót{ll{s, v{s{rlók könyve
V{s{rlói kifog{sok intézése
Az {ru-. és vagyonvédelem fontoss{ga
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Pénzforgalmi előír{sok betart{sa

32 óra

A pénzforgalom szab{lyai
A készpénzforgalom szab{lyai (h{zi pénzt{r, {rupénzt{r)
Készpénzkímélő fizetési módok,
Készpénzkímélő eszközök elfogad{suk, kezelésük szab{lyai
A banksz{ml{val kapcsolatos tudnivalók (nyit{sa-, fajt{i-, a bankk{rtya
rendszer, hitelk{rtya)
Idegen valuta elfogad{s{nak szab{lyai
Pénzt{r elsz{mol{si feladatok
Pénzt{rgépek fajt{i, szerepe a kereskedelemben
Pénzt{rgépekkel kapcsolatos előír{sok, követelmények
Az ellenérték elsz{mol{s{nak technik{ja
A pénzt{ros feladatai
Az {ru és vagyonvédelem szerepe a pénzt{rak működése közben
Nyugta-, sz{mlaad{si kötelezettség
Pénzt{ros elsz{moltat{s{ra vonatkozó szab{lyok
A pénzt{ros és a vevő kapcsolat{ban viselkedési szab{lyok
Bizonylatkitöltés

40 óra

Bizonylatkezelés a kereskedelmi egységekben
Bizonylat fogalma
Bizonylati elv, bizonylati rend, bizonylati fegyelem
Bizonylatok csoportosít{sa:
Készítési helyük szerint (külső bizonylatok, belső bizonylatok)
Szigorú sz{mad{sú kötelezettség al{ vont bizonylatok
Szigorú sz{mad{sú nyomtatv{nyok beszerzése, nyilv{ntart{sa
A bizonylatok ki{llít{s{val kapcsolatos szab{lyok (alaki és tartalmi kellékei)
[ruforgalom bizonylatai
Jót{ll{si jegy
Pénzforgalom bizonylatai
Értékesítés bizonylatai (Nyugta, Pénzt{ri nyugta, Készpénzfizetési sz{mla,
Sz{mla, [rucsere utalv{ny,)
Pénzt{ros elsz{mol{s{nak bizonylatai (Pénzt{rjelentés, Pénzt{relsz{mol{s,
Pénzt{rz{r{s kézi/gépi, Kiad{si-, bevételi pénzt{rbizonylat, Üvegvisszav{ltó
jegy, Címletjegyzék,
Készpénzfelad{si utalv{ny, [tutal{si megbíz{s)
Készletnyilv{ntart{s, lelt{roz{s bizonylatai
Jegyzőkönyvek (sz{llítói, minőségi kifog{si, pénzt{r többlet vagy hi{nyról,
lelt{roz{si, stb.)
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1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
2. A működtetés szab{lyai tant{rgy (gyakorlat)

64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A működtetés szab{lyai - gyakorlati tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók az
elméleti működési szab{lyok elsaj{tít{s{t követően ismerjék meg a munkav{llal{shoz
kapcsolódó szerződéseket, dokumentumokat, tanulj{k meg az elektronikus
pénzt{rgép működését, és töltsenek ki a kereskedelemben haszn{latos bizonylatokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök, és elemeik
Jogszab{lyok alkalmaz{sa

20 óra

Munkaszerződés minta készítése, különös tekintettel a minim{lisan kötelező
tartalmi elemekre
Munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentum készítése
Munkaviszony megszűnésekor a munkav{llalónak kötelezően kiadandó
dokumentumok tartalm{nak értelmezése
Munkaköri leír{s értelmezése
Jelenléti ív készítése
[rjelző t{bl{k, vonalkódok készítése
Pénzforgalmi előír{sok betart{sa

22 óra

Elektronikus pénzt{rgép üzemeltetése
Pénzt{rgép, Pénzt{rrendszer, Pénzt{rtermin{l (POS rendszer)
Egytételes elad{s
Többtételes elad{s
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Részösszegző feladata
Törlés (azonnali, utólagos)
Fizetési módok (készpénzzel, utalv{nnyal, valut{val, bankk{rty{val, vegyesen)
Egyszerűsített (készpénzes) sz{mla készítése
Jelentések (X jelentés - napközben, Z jelentés - z{r{s)
Fölözés
Pénzt{rz{r{s
Bizonylatkitöltés

22 óra

[ruforgalom bizonylatai
[rumegrendelés kézzel és/vagy géppel
Sz{llítólevél (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel)
Vissz{ru jóv{ír{s bizonylat, vissz{ru sz{mla (tartalma, kitöltése)
Jót{ll{si jegy kitöltése
Pénzforgalom bizonylatai
Készpénzfizetési sz{mla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel)
Sz{mla (tartalma, bizonylat kitöltése, kézzel és/vagy géppel)
Nyugta (tartalma, kitöltése)
Pénzt{rjelentés, Pénzt{relsz{mol{s (tartalma, készítése)
Készletnyilv{ntart{s bizonylatai
Jegyzőkönyvek (sz{llítói, v{s{rlói minőségi kifog{s, stb.)
2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei

13 / 39

A
10026-12 azonosító sz{mú,
AZ [RUFORGALOM LEBONYOLÍT[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10026-12 azonosító sz{mú, Az {ruforgalom lebonyolít{sa megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Az {ruforgalmi
tevékenységek
gyakorlata II.

Az {ruforgalmi
tevékenységek
gyakorlata I.

[ruforgalom gyakorlata
(gyakorlat)

[ruforgalmi
tevékenységek

10026-12 Az {ruforgalom
lebonyolít{sa

[ltal{nos
{ruismeret
alkalmaz{sa

[ruforgalom (elmélet)

FELADATOK
Inform{ciót ad a vezető {rubeszerzési
munk{j{hoz
Időszakos készletfelmérést végez,
ennek alapj{n javaslatot tesz a
megrendelésre
Előkészíti a rakt{rt/{rumozgató
eszközöket az {ru fogad{s{ra,
előkészíti a visszasz{llítandó
göngyöleget és a vissz{rut
[tveszi mennyiségileg és minőségileg
az
{rut/göngyöleget/berendezést/eszközt,
elvégzi a hib{s teljesítésből adódó
teendőket
Ellenőrzi az {ruhoz előír{s szerint
csatolandó dokumentumok meglétét,
szab{lyszerűségüket
Ellenőrzi a terméken lévő címkék
inform{ciós tartalm{t, szükség esetén
intézkedik
Készletre veszi az {rut hagyom{nyos,
vagy elektronikus úton
Elhelyezi az {rut szakszerűen a
rakt{rban és az eladótérben
Az {ru jellegének/előír{soknak
megfelelően gondoskodik az {ru
minőségének és a mennyiségének
megóv{s{ról
Betartja/betartatja a vagyon és
biztons{gi előír{sokat
Lelt{rt készít/közreműködik a
lelt{roz{sban
Előkészíti az {rut értékesítésre, és
folyamatosan gondoskodik az {ru
szakmai szab{lyok/arculat szerinti
kihelyezéséről, az {rak feltüntetéséről,

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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az {rjelzés ellenőrzéséről
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő
igényeit
Bemutatja az {rut a vevőnek, és
t{jékoztatja az {ruval kapcsolatos
szolg{ltat{sokról
[ruaj{nl{ssal segíti a vevőt a v{s{rl{si
döntésben
Készpénzzel és készpénzkímélő
módon fizettet
[tadja az {rut a vevőnek, a vevő
igényétől, az arculati jellemzőktől és
az {ru jellegétől függően becsomagolja
az {rut
Intézi a fogyasztói reklam{ciókat
X
SZAKMAI ISMERETEK
Az {rubeszerzést meghat{rozó
tényezők, beszerzési forr{sok, módok
Az {ru{tvételnél haszn{lt eszközök
működése, kezelése
Az {ru{tvétel folyamata, szempontjai,
igazol{sa
[rurendszerek
X
A szabv{nyosít{s, a szabv{ny
X
fogalma, szerepe
A minőség, minőségbiztosít{s
jelentősége, szerepe, a minőségre ható
X
tényezők
Az {ru jellegének megfelelő
rakt{roz{si módok, szab{lyok
Az egyes {rucsoportok, {ruféleségek
X
jellemzői, minőségi követelményei
A lelt{roz{s menete, a tényleges
készletérték meg{llapít{sa
Az {ruelőkészítés menete, az
előkészítésre vonatkozó szab{lyok,
előír{sok
Az {rukihelyezés szab{lyai
Az {rak feltüntetésére vonatkozó
szab{lyok
A különböző {ru- és vagyonvédelmi
X
rendszerek jellemzői
Az {ru és vagyonvédelmi
X
berendezések fajt{i, haszn{lata
A v{s{rl{s indítékai, a v{s{rl{si
döntés folyamata
Az értékesítési módok jellemzői,
alkalmaz{suk
Az elad{s folyamata a vevő
fogad{s{tól a v{s{rl{s befejezéséig
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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

X

A fizettetés módjai
A fogyasztói érdekvédelem alapvető
előír{sai, a vevőreklam{ció
intézésének szab{lyai
Az értékesítéshez kapcsolódó
szolg{ltat{sok
Az értékesítés sor{n haszn{lt gépek,
eszközök jellemzői, kezelésük
szab{lyai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Elemi sz{mol{si készség
X
Mennyiségérzék
X
Olvasott szakmai szöveg megértése
X
X
Szakmai nyelvű beszédkészség
X
X
Hallott szakmai szöveg megértése
X
X
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Megbízhatós{g
X
X
Ön{llós{g
X
X
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
X
X
Meggyőző készség
X
X
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Gyakorlatias feladatértelmezés
X
X
Helyzetfelismerés
X
X
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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

3. [ruforgalom tant{rgy (elmélet)

216 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az {ruforgalom tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók megismerjék az
{rurendszereket, a minőségbiztosít{s és minőségtanúsít{s elméleti teendőit. Ismerjék,
és tarts{k be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és minőségir{nyít{si
szab{lyokat, higiéniai előír{sokat. A tanulók legyenek képesek előkészíteni a rakt{rt
{ru{tvételre, {tvenni az {rut, gondoskodni megóv{s{ról, lelt{rt készíteni, és
előkészíteni az {rut értékesítésre. Legyenek képesek értékesíteni az {rukat betartva a
pénzelsz{mol{si / pénzkezelési szab{lyokat valamint a munkajogi szab{lyokat és a
fogyasztóvédelem előír{sait, és üzemeltetni az élelmiszerek értékesítése sor{n haszn{lt
gépeket, eszközöket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök, és elemeik
[ltal{nos {ruismeret alkalmaz{sa

90 óra

[rurendszerek
Az {rurendszerezés feladata, hagyom{nyos {rurendszerek
Kódtípusú {rurendszerek lényege, alkalmaz{suk területei, előnyei (EAN,
EAN 128, TESZOR, VTSZ)
A vonalkód szerepe a kereskedelemben, belső cikksz{moz{s jelentősége,
alkalmaz{sa
[ruvédelem, vagyon védelem
Az elektronikus {ruvédelem, jelzőcímkék fajt{i, elhelyezésük a termékeken,
jelzőrendszerek típusai, működésük, alkalmaz{suk
[ruvédelmi jelölések
Vagyonvédelmi rendszerek, eszközök fajtai, élőerős vagyonvédelem
Szabv{ny, szabv{nyosít{s
Minőségtanúsít{s a kereskedők és a v{s{rlók sz{m{ra, megkülönböztető
minőségi jelek, jelzések
Csomagol{s fogalma, funkciói,
[ruforgalmi tevékenységek

126 óra

Az {ruforgalomi folyamat elemei
[rubeszerzés
A beszerzés helye, szerepe az {ruforgalomban
A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő {ruk mennyiségének és
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összetételének meghat{roz{sa, a sz{llító partnerek kiv{laszt{sa, az {ruk
megrendelése, az {ruk {tvétele, a beszerzett {ruk ellenértékének
kiegyenlítése)
Az {ru{tvétel célja, lebonyolít{s{nak hat{sa az egység eredményességére
A vissz{ru és a visszasz{llítandó göngyölegek előkészítése
Készlet fogalma, készletgazd{lkod{s jelentősége,
A beérkezett {ruk készletre vétele, a készletek hagyom{nyos, és elektronikus
nyilv{ntart{sa, sz{mbavétele
Az {ruk rakt{ri elhelyezése és t{rol{sa az {llagvédelem, az {ttekinthetőség, a
hozz{férhetőség, a kedvező helykihaszn{l{s, a vagyonvédelmi és a
közegészségügyi szab{lyok betart{s{val
T{rol{si rendszerek (statikus és dinamikus) és t{rol{si módok (tömb- és soros,
{llv{nyos és {llv{ny nélküli t{rol{s)
A lelt{r és lelt{roz{s fogalma, lelt{r céljai
A lelt{roz{s megszervezése, a lelt{roz{s menete (előkészítése, személyi és
t{rgyi feltételei, lebonyolít{sa hagyom{nyos és elektronikus úton,
lelt{reredmény meg{llapít{sa)
Az {ruk eladótéri elhelyezése (az {ruk jellegét, tulajdons{gait, az alkalmazott
értékesítési módot, az {ruk ir{nti keresletet, a kereskedelmi egység
üzletpolitik{j{t, célkitűzéseit, a munkaszervezési és vevőkényelmi
szempontokat, az {ruk minőségének védelmét, és a vagyonvédelmet
figyelembe véve)
Vevőtípusok életkor, nem, v{s{rl{si tudatoss{g, kompromisszumkészségük
szerint, az eladó feladata kiszolg{l{sukkor
Az egyes értékesítési módok – hagyom{nyos, önkiszolg{ló, önkiv{lasztó,
minta ut{ni és egyéb bolt nélküli értékesítési form{k – jellemzői, előnyei,
h{tr{nyai, alkalmaz{suk, személyi és t{rgyi feltételeik, az eladó feladatai
Értékesítés lebonyolít{sa
Az értékesítés folyamata; a vevő fogad{sa (személyes és személytelen), az {ru
bemutat{sa (személyes és személytelen)
3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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4. [ruforgalom gyakorlata tant{rgy (gyakorlat)
A tant{rgy tanít{s{nak célja

72 óra / 10 ÖGY

Az {ruforgalom gyakorlat t{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanulók működő, valós{gos
üzleti környezetben alkalmazhass{k az {ruforgalom elméletéből elsaj{tított
ismereteket. A tanulók megismerik az {ruforgalmi folyamat elemeit, az {rubeszerzés
gyakorlati folyamat{t, a készletezéssel és értékesítéssel kapcsolatos gyakorlati
teendőket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök, és elemeik
Az {ruforgalmi tevékenységek gyakorlata I.

36 óra / 5 ÖGY

Az {ruforgalmi folyamat elemei
Az {rubeszerzés folyamata
A beszerzendő {ruk mennyiségének és összetételének meghat{roz{sa
A megrendelés módjai és dokumentumai
[ru{tvételhez szükséges eszközök előkészítése (göngyölegbontó-,
{rumozgató eszközök, mérő- sz{ml{ló eszközök, PDA, íróeszköz,
bizonylat)
A vissz{ru és a visszasz{llítandó göngyölegek előkészítése
(bizonylatol{sa, csomagba rendezése, csomagol{sa)
Az {ruk mennyiségi és minőségi {tvétele (mennyiségi és minőségi {tvétel
szempontjai)
Teendő mennyiségi és/vagy minőségi eltérés esetén
Az {ru{tvétel igazol{sa, kifog{sok intézése
Készletezés
A beérkezett {ruk készletre vétele
Az {ruk szakszerű elhelyezése a rakt{rban
Az {ruk szakszerű elhelyezése az eladótérben
Az {ruforgalmi tevékenységek gyakorlata II.
36 óra / 5 ÖGY
Készletezés
A készletnyilv{ntart{s módszerei, eszközei
[rumozgató gépek, eszközök kezelésének szab{lyai
Lelt{roz{s folyamata, a tényleges készlet felmérése, a lelt{reredmény
meg{llapít{sa
Lelt{roz{s a gyakorlatban
Az {ruk elad{sra történő előkészítése
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Az {ruk kicsomagol{sa és előcsomagol{sa, a vevők t{jékoztat{s{t
szolg{ló inform{ciók meglétének ellenőrzése
[ruvédelmi címkék, eszközök fajt{i és elhelyezkedésük a termékeken
A fogyasztói {r feltüntetése
Az {ruk eladótéri elhelyezése, szab{lyai, szempontjai
A vevők fogad{sa, a v{s{rlói igények megismerése, az {ruk bemutat{sa,
aj{nl{sa
4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10027-12 azonosító sz{mú
A RUH[ZATI CIKKEK ÉS A VEGYES
IPARCIKKEK FORGALMAZ[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10027-12 azonosító sz{mú, A ruh{zati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmaz{sa
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

J{ték-, vas és edény{ru
ismeretek

[ruismeret
gyakorlata I.
(gyakorlat)
Textil és konfekcióipari
ismeretek

J{ték-, vas és edény{ru
ismeretek

10027-12
A ruh{zati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmaz{sa

Textil és konfekcióipari
ismeretek

[ltal{nos
{ruismeret I.
(elmélet)

FELADATOK
T{jékoztatja a vevőt a lak{stextil termékekhez
kapcsolódó haszn{lati, kezelési jellemzőkről
T{jékoztatja a vevőt a ruh{zati és l{bbeli termékekhez
kapcsolódó haszn{lati, viselési, kezelési jellemzőkről
Segíti a vevőt a megfelelő méret, szín és fazon
kiv{laszt{s{ban, igény szerint az aktu{lis divatnak
megfelelően
Igény szerint t{jékoztat{st ad a vevőnek az edény{ru
termékek jellemzőiről, haszn{lat{ról, kezeléséről
T{jékoztatja a v{s{rlót a korszerű edény{ruk
v{laszték{ról, haszn{lat{nak előnyeiről
T{jékoztat{st ad a hazai termékekről és a
Hungaricumokról
T{jékoztat{st ad a papír-, írószer {ruk v{laszték{ról
T{jékoztat{st ad a sport-, kemping- és j{ték {ruk
v{laszték{ról
T{jékoztat{st ad a vetőmagok és növény{pol{si cikkek
v{laszték{ról
T{jékoztat{st ad a kapcsolódó szolg{ltat{sokról

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

SZAKMAI ISMERETEK
A lak{stextíli{k anyagszükségletének meghat{roz{sa
A lak{stextíli{k jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A lak{stextíli{k haszn{lat{ra, kezelésére vonatkozó
előír{sok
A ruh{zati és l{bbeli termékek csoportosít{sa, jellemzői,
minőségi követelményei
A ruh{zati és l{bbeli termékek jellemzőiről való vevői
t{jékoztat{s
A v{s{rló méretének meg{llapít{sa, anyagszükséglet
meghat{roz{sa
A ruh{zati termékekhez kapcsolódó szolg{ltat{sok
A ruh{zati termékekhez kapcsolódó címkék,
t{jékoztatók tartalma
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X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

Az edény{ruk csoportosít{sa, jellemzői, minőségi
követelményei
Az edény{rukhoz kapcsolódó kísérő okm{nyok,
t{jékoztató címkék tartalma
Az edény{ruk jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A papír- és írószer{ruk csoportosít{sa, jellemzői,
minőségi követelményei
A sport-, kemping és j{ték {ruk csoportosít{sa,
jellemzői, minőségi követelményei
Vetőmagok és növény{pol{si cikkek csoportosít{sa,
jellemzői, minőségi követelményei
A termékek értékesítéséhez kapcsolódó szolg{ltat{sok
fajt{i

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
[rumozgató eszközök kézi szersz{mok-, eszközök
haszn{lata
Jelölések, rajzok, piktogramok értelmezése

X

X
X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

Pontoss{g
T[RSAS KOMPETENCI[K
Közérthetőség
Meggyőző készség

MÓDSZER KOMPETENCI[K
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5. [ltal{nos {ruismeret I. tant{rgy (elmélet)

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az [ltal{nos {ruismeret I. elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
biztons{ggal eligazodjanak a textilipari és a konfekcióipari termékek jellemzői között,
legyenek képesek csoportosítani azokat és elméleti t{jékoztat{st nyújtani a vevőknek.
A vegyes iparcikkek esetében a csoportosít{son és a jellemzőkön túlmenően ismerjék a
minőségi követelményeket és a hozz{juk tartozó felhaszn{lói tapasztalatokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Textil és konfekcióipari ismeretek
Textilipari nyersanyagok, csoportosít{suk
Ruh{zati termékek csoportosít{sa, jellemzői, minőségi követelményei
Ruh{zati termékekhez kapcsolódó címkék, t{jékoztatók tartalma
Ruh{zati termékek jellemzőiről való vevőt{jékoztat{s
Ruh{zati termékek eladótérben történő elhelyezésének, bemutat{s{nak
Szab{lyai

60 óra

J{ték-, vas és edény{ru ismeretek

48 óra

J{ték-, vas és edény{ru csoportosít{sa, jellemzői, minőségi követelményei
J{ték-, vas és edény{ru {tvételére vonatkozó előír{sok
J{ték-, vas és edény{ru t{jékoztató címkéinek tartalma
Vevőt{jékoztat{s saj{toss{ga
J{tékokra vonatkozó biztons{gi előír{sok
5.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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6. [ruismeret gyakorlata I. tant{rgy (gyakorlat)

408 óra / 100 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az [ruismeret gyakorlata I. gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
ismerjék a konfekcióipari és textilipari címkék, t{jékoztatók tartalm{t, a haszn{lati és
kezelési jellemzőket. Legyenek képesek {tadni a vezetőknek, segíteni őket a megfelelő
méret, fazon és egyéb jellemzők kiv{laszt{s{ban . A vegyes iparcikkek értékesítése
sor{n legyen képes segítséget nyújtani a vevőknek a szükségletük szerinti
{rukiv{laszt{sban, t{jékoztassa a termékek haszn{lat{nak előnyeiről.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
6.1. Témakörök és elemeik
Textil és konfekcióipari ismeretek

222 óra / 55 ÖGY

Vevőt{jékoztat{s haszn{lati, kezelési jellemzőkről
Méret, szín és fazon kiv{laszt{sa
Aktu{lis szezon{lis, valamint divattermékek elhelyezése, {rjelzés
Dekor{ció készítés az eladótérben és a kirakatban
Rekl{makciókhoz kapcsolódó t{jékoztat{s
Bizom{nyi értékesítés {tad{s-{tvétele
J{ték-, vas és edény{ru ismeretek

186 óra / 45 ÖGY

J{ték-, vas és edény{ru mennyiségi, minőségi {tvétele
Szakszerű t{rol{s előír{sai
Esztétikus {rubemutat{s, {rukihelyezés
Vevőt{jékoztat{s jellemzőkről, kezelésről, speci{lis haszn{latról
Reklam{ciók intézése
Jót{ll{s szab{lyai, jót{ll{si jegy kitöltése
6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10028-12 azonosító sz{mú
AZ ÉLELMISZEREK, VEGYI [RUK ÉS
GYÓGYNÖVÉNYEK FORGALMAZ[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10028-12 azonosító sz{mú, Az élelmiszerek, vegyi {ruk és gyógynövények
forgalmaz{s megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a
témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Vegyi {ru-ismeretek

[ruismeret
gyakorlata II.
(gyakorlat)
Élelmiszeripari és
gyógynövény
ismeretek

Vegyi {ru-ismeretek

10028-12
Az élelmiszerek, vegyi {ruk és gyógynövények
forgalmaz{s

Élelmiszeripari és
gyógynövény
ismeretek

[ltal{nos
{ruismeret II.
(elmélet)

X

X

X

X

FELADATOK
Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek, vegyi {ruk és
gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi
{tvételét
Betartja az élelmiszerek, vegyi {ruk és gyógynövénytermékek t{rol{s{ra vonatkozó speci{lis előír{sokat
Vezeti az élelmiszerbiztons{gi minőségbiztosít{si
rendszer működtetéséhez előírt nyilv{ntart{sokat
Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és a korl{toz{s
betart{s{t
Ellenőrzi a fogyaszthatós{gi, minőségmegőrzési időket
és szelekt{l
Ellenőrzi és feljegyzi a t{rol{si hőmérsékletet
Biztosítja a hűtől{ncot
Biztons{ggal üzemelteti az élelmiszerek és
gyógynövény-termékek értékesítése sor{n haszn{lt
gépeket, eszközöket, gondoskodik azok megfelelő
higiéniai {llapot{ról
Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét
Szakszerűen kihelyezi és bemutatja az élelmiszeripari és
vegyipari, gyógynövény termékeket
Betartja az élelmiszerek, vegyi {ruk és gyógynövények
értékesítésére vonatkozó speci{lis előír{sokat
Igény szerint t{jékoztat{st ad a korszerű t{pl{lkoz{st
biztosító élelmiszerekről
Leméri az {rut
Igény szerint t{jékoztat{st ad a környezetbar{t vegyipari
termékekről
Igény szerint t{jékoztat{st ad az élelmiszerekről, vegyi
{rukról, gyógynövény termékekről, azok hat{sairól
T{jékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyipari és
gyógynövény termékek felhaszn{l{si lehetőségeiről
Igény szerint csomagol: aj{ndékkosarat, díszcsomagol{st
készít
T{jékoztat{st ad a kapcsolódó szolg{ltat{sokról
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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

Előkészíti és lebonyolítja a rekl{makciókat
({rubemutatók, kóstolók, {rengedményes akciók)
Magas fokú személyi higiéni{t tart fenn az élelmiszer,
vegyi {ru és gyógynövény-termék forgalmaz{s sor{n
Betartja és betartatja a HACCP és m{s vonatkozó
minőségellenőrző rendszerek előír{sai

X

X
X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
Az élelmiszerek csoportosít{sa, jellemzői, minőségi
követelményei
Hazai termékek és Hungaricumok
Az élelmiszerek sz{llít{s{ra, {tvételére, t{rol{s{ra
vonatkozó követelmények
Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő okm{nyok,
t{jékoztató címkék tartalma
Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A vegyi {ruk csoportosít{sa, jellemzői, minőségi
követelményei
A vegyi {ruk {tvételére, t{rol{s{ra vonatkozó
követelmények
A vegyi {ruk jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A gyógynövények csoportosít{sa, jellemzői, minőségi
követelményei
A gyógynövények {tvételére, t{rol{s{ra vonatkozó
követelmények
A gyógynövények jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
HACCP, élelmiszerbiztons{gi, higiéniai követelmények

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

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű
beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű
beszédkészség
Eszközök, {ruelőkészítő gépek kezelése, haszn{lata
[razó, {rleolvasó eszközök, gépek haszn{lata
Kézi szersz{mok, eszközök haszn{lata

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g

X

Kézügyesség

X

X
T[RSAS KOMPETENCI[K

Kapcsolatteremtő készség

X

X

Segítőkészség

X

X

Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
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7.

[ltal{nos {ruismeret II. tant{rgy (elmélet)

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az [ltal{nos {ruismeret II. elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k az élelmiszerek jellemzőit, minőségi követelményeit, legyenek képesek
csoportosítani azokat. Ismerjék az élelmiszerbiztons{gi l{nc folyamatait, tarts{k be az
élelmiszerbiztons{gi előír{sokat és tudj{k vezetni a kapcsolódó nyilv{ntart{sokat. A
gyógynövényeket képesek legyenek csoportosítani, ismerjék jellemzőiket és hat{sukat.
Legyenek képesek a vegyi {ruk minőségi csoportosít{s{ra jellemzői alapj{n, legyenek
tiszt{ban a t{rol{si követelményekkel.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Élelmiszeripari és gyógynövény ismeretek

68 óra

Élelmiszerek csoportosít{sa, jellemzői, minőségi követelményei
Élelmiszerek sz{llít{s{ra, {tvételére, t{rol{s{ra vonatkozó követelmények
T{jékoztató címkék tartalma
Vevőt{jékoztat{s fontoss{ga (speci{lis felhaszn{l{s területei)
Gyógynövények jellemzői, csoportosít{suk
Gyógynövények szakszerű t{rol{sa
Gyógynövények felhaszn{l{si területei
Gyógynövények forgalmaz{s{hoz kötelezően előírt okm{nyok ismerete
Vegyi {ru-ismeretek

40 óra

Vegyi-{ruk csoportosít{sa, jellemzői, minőségi követelményei
Vegyi-{ruk sz{llít{s{ra, {tvételére, t{rol{s{ra vonatkozó körülmények
T{jékoztató címkék tartalma
Vevőt{jékoztat{s fontoss{ga
Környezet-terhelés, környezetvédelem jelentősége
Veszélyes hulladékok speci{lis kezelése
7.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
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7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
8. [ruismeret gyakorlata II. tant{rgy (gyakorlat)

408 óra / 100 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az [ruismeret gyakorlata II. gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók a
napi munkarutin szintjén elsaj{títs{k az élelmiszeripari termékek mennyiségi és
minőségi {tvételét. Biztons{ggal alkalmazz{k az élelmiszerek t{rol{si l{ncolat{nak
előír{sait és üzemeltessék az értékesítés sor{n haszn{lt gépeket, eszközöket.
T{jékoztass{k a vevőket a gyógynövényekről, hat{sukról, legyenek képesek
tan{csokat adni felhaszn{l{sukról. Ismerje a vegyi {ruk környezetre és fogyasztókra
gyakorolt hat{s{t, hívja fel a figyelmet ezekre.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Élelmiszeripari és gyógynövény ismeretek

242 óra / 60 ÖGY

Vevőt{jékoztat{s felhaszn{l{si javaslatokról, egészségügyi jellemzőkről
Betartja a t{rol{sra vonatkozó speci{lis előír{sokat
Szavatoss{gi idők ellenőrzése
Élelmiszer biztons{gi l{nc üzemeltetése
Hűtől{nc biztosít{sa (t{rol{si hőmérséklet)
Korszerű t{pl{lkoz{s ismerete, t{jékoztat{s a bolti készletről
Dekor{ció készítés az eladótérben és a kirakatban
Rekl{makciókhoz kapcsolódó t{jékoztat{s
Vegyi {ru-ismeretek

166 óra / 40 ÖGY

Vegyi-{ruk t{rol{sa, mozgat{sa, eladótérbe való kihelyezése
Vevőt{jékoztat{s, címke inform{ciók ismerete, speci{lis hat{sok
Egészségügyi t{jékoztat{s
Környezetterhelés kock{zata
Reklam{ció kezelése
8.2.A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.3.A

tant{rgy

elsaj{tít{sa

sor{n
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alkalmazott

módszerek,

tanulói

tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4.A tant{rgy értékelésének módja
8.5.A tov{bbhalad{s feltételei

32 / 39

A
10029-12 azonosító sz{mú
A MŰSZAKI CIKKEK FORGALMAZ[SA
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Garancia, jót{ll{s,
h{zhozsz{llít{s,
reklam{ció

[ruhitel ismeretek

Szerelvények,
szersz{mok, vas{ruk

Értékesítési
szolg{ltat{sok
(elmélet)

Műszaki berendezések

[ruismeret
gyakorlata III.
(gyakorlat)

Szerelvények,
szersz{mok, vas{ruk

10029-12
A műszaki cikkek forgalmaz{s

[ltal{nos
{ruismeret III.
(elmélet)
Műszaki berendezések

A 10029-12 azonosító sz{mú, A műszaki cikkek forgalmaz{sa megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Előkészíti és lebonyolítja a műszaki cikkek mennyiségi
és minőségi {tvételét
Az {ru jellegének és az arculatnak megfelelően kihelyezi
a műszaki cikkeket
[rubemutató eszközön, panelon beépíti, csatlakoztatja,
működteti az {rut, útmutató alapj{n
Bemutatja a műszaki cikkek haszn{lat{t és kezelését,
meggyőződik üzemképességükről
Ellenőrzi a műszaki cikkekhez szükséges
dokumentumok meglétét, tartalm{t
Sz{mítógépen figyelemmel kíséri a készleten lévő
termékek mennyiségét
A vevő igényeinek megfelelően a bolti {rukészletből
és/vagy katalógusból terméket aj{nl
T{jékoztat{st ad az {ruhitel lehetőségeiről
T{jékoztat{st ad a kapcsolódó szolg{ltat{sokról
Megszervezi a h{zhozsz{llít{st, vagy {tadja a vevőnek
az {rut
Előjegyzést vesz fel
Megszervezi vagy t{jékoztat{st ad a műszaki cikkekhez
kapcsolódó garanci{lis javít{ssal kapcsolatban

X
X

X
X

X

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
A műszaki cikkek (villamoss{gi, vil{gít{stechnikai,
elektronikai, hírad{stechnikai, sz{mít{stechnikai
termékek, kéziszersz{mok, kisgépek, vas{ruk)
csoportosít{sa, jellemzői, minőségi követelményei
Haszn{lati útmutatók értelmezése
A műszaki cikkek beépítése, csatlakoztat{sa,
működtetése
A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő okm{nyok
tartalma
A műszaki cikkek {tvételére, sz{llít{s{ra, t{rol{s{ra

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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vonatkozó követelmények
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai szoftverek haszn{lata
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű
beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű
beszédkészség
[rumozgató eszközök kézi szersz{mok-, eszközök
haszn{lata
Műszaki rajzok, piktogramok értelmezése

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ön{llós{g

X

X

Felelősségtudat

X

X

X

X

Pontoss{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K

T[RSAS KOMPETENCI[K
Segítőkészség
Közérthetőség

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa

X

Eredményorient{lts{g
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X

9. [ltal{nos {ruismeret III. tant{rgy (elmélet)

108 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az [ltal{nos {ruismeret III. elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
ismerjék a műszaki cikkek széles sk{l{j{t, jellemzőit, minőségi követelményeit és ezek
alapj{n legyenek képesek csoportosítani azokat. Értsék és alkalmazz{k a haszn{lati
útmutatókat, biztons{ggal tudjanak felhaszn{lói tan{csokat adni a vevőknek, azonos
termékkörön belül v{s{rl{si javaslatokat nyújtani.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Műszaki berendezések

54 óra

A műszaki cikkek csoportosít{sa, jellemzői, minőségi követelményei
A műszaki cikkek jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A műszaki cikkekhez kapcsolódó kísérő okm{nyok tartalma
A műszaki cikkekhez kapcsolódó fogyasztói reklam{ciók intézése
A műszaki cikkek {tvételére, sz{llít{s{ra, t{rol{s{ra vonatkozó követelmények
A szórakoztató elektronikai cikkek aktu{lis ir{nyzatainak ismerete
Szerelvények, szersz{mok, vas{ruk

54 óra

A szerelvények, szersz{mok, vas{ruk csoportosít{sa, jellemzői, minőségi
követelményei
A szerelvények, szersz{mok, vas{ruk jellemzőiről való vevői t{jékoztat{s
A szerelvények, szersz{mok, vas{rukhoz kapcsolódó kísérő okm{nyok tartalma
A szerelvények, szersz{mok, vas{rukhoz kapcsolódó fogyasztói reklam{ciók
intézése
A szerelvények, szersz{mok, vas{ruk {tvételére, sz{llít{s{ra, t{rol{s{ra
vonatkozó követelmények
9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
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9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
10. [ruismeret gyakorlata III. tant{rgy (gyakorlat)

372 óra/90 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az [ruismeret gyakorlata III. gyakorlati oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
elsaj{títs{k a műszaki cikkek bemutat{s{t, csatlakoztat{s{t, működtetését. Legyenek
képesek haszn{lni, kezelni azokat és meggyőzni a potenci{lis érdeklődőket.
Biztons{ggal alkalmazz{k a mennyiségi és minőségi {tvételről tanultakat, az
{ruvédelmi előír{sokat. Ismerjék a t{rol{si gyakorlatot és legyenek képesek
előkészíteni a műszaki cikkeket a vevőnek való kisz{llít{sra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
10.1.

Témakörök és elemeik

Műszaki berendezések

186 óra/ 45 ÖGY

A műszaki cikkek mennyiségi és minőségi {tvételének előkészítése és lebonyolít{sa
Az {ru jellegének és az arculat{nak megfelelően a kín{lt műszaki cikkek
v{laszték{nak bemutat{sa
A műszaki cikkek haszn{lat{nak és kezelésének bemutat{sa és üzemképességükről
való meggyőződés
A vevő igényeinek megfelelően a bolti {rukészletből vagy katalógusból terméket
aj{nl{sa
A h{zhozsz{llít{s megszervezése
Az {ruhitel ügyintézése
Ingyenes szolg{ltat{st nyújt{sa
Előjegyzés felvétele
A h{zhoz nem sz{llított műszaki cikkeket {tad{sa a vevőnek
Jót{ll{si jegy kitöltése, garanci{lis ügyek intézése, szervizekkel való együttműködés
Szerelvények szersz{mok, vas{ruk

186 óra/ 45 ÖGY

A szerelvények, szersz{mok, vas{ruk mennyiségi és minőségi {tvételének előkészítése
és lebonyolít{sa
Az {ru jellegének és az arculat{nak megfelelően a kín{lt szerelvények, szersz{mok,
vas{ruk v{laszték{nak bemutat{sa
A szerelvények, szersz{mok, vas{ruk haszn{lat{nak és kezelésének bemutat{sa
A vevő igényeinek megfelelően a bolti {rukészletből vagy katalógusból terméket
aj{nl{sa
A h{zhozsz{llít{s megszervezése
37 / 39

Az {ruhitel ügyintézése
Ingyenes szolg{ltat{st nyújt{sa
Előjegyzés felvétele
A h{zhoz nem sz{llított szerelvények, szersz{mok, vas{ruk {tad{sa a vevőnek
Jót{ll{si jegy kitöltése, garanci{lis ügyek intézése, szervizekkel való együttműködés
10.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

10.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa
tevékenységform{k

sor{n

alkalmazott

módszerek,

tanulói

A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4.

A tant{rgy értékelésének módja

10.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

11. Értékesítési szolg{ltat{sok tant{rgy (elmélet)

128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az Értékesítési szolg{ltat{sok elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy a tanulók
ismerjék és alkalmazni tudj{k a jót{ll{si és garanci{lis előír{sokat, valamint kezeljék a
vevőreklam{ciót. Legyenek tiszt{ban az értékesítés minden munkafolyamat{val és a
j{rulékos szolg{ltat{sokkal. Kiemelten kezeljék az {ruhiteli inform{ciókat, segítség a
vevőket eligazodni a hitelkín{latban.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1.

Témakörök és elemeik

[ruhiteli ismeretek

64 óra

Hitel, kölcsön fogalma saj{toss{gai
Hitel felépítése
Hitelhez kapcsolódó mutatósz{mok tartalma, jelentése
Hitelkonstrukciók összehasonlít{sa
Hitelezés folyamata
A vevőt{jékoztat{s egyedi igények alapj{n
Garancia, jót{ll{s, h{zhozsz{llít{s, reklam{ció
Fogyasztóvédelmi jogszab{lyok
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64 óra

Garancia, jót{ll{s fogalma saj{toss{ga
Szavatoss{g fogalma, szavatoss{gi igény érvényesítése
Reklam{ciók ügyintézése, vevőt{jékoztat{s
H{zhozsz{llít{s megszervezése
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