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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
az
54 341 01
KERESKEDŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ,
valamint a
XXVI. KERESKEDELEM
[GAZATHOZ
A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő
szakképzési évfolyamon induló szakképzésekre vonatkozóan, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapj{n készült.
A szakképzési tantervi aj{nl{s óraterve a kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon
megszervezett szakképzésre vonatkozik, de a szakközépiskola 9-12., és ezt követő 13.
évfolyam{n megszervezett szakképzésre vonatkozó tervezett órasz{mokat is
tartalmazza.
Az aj{nl{s {gazatra vonatkozó része (két évfolyamos szakképzésben az első évfolyam
tartalma, 4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai
évfolyamokra előírt tartalom) a XXVI. Kereskedelem {gazat al{bbi szakképesítéseire
egységesen vonatkozik:
- 54 341 01 Kereskedő
- 54 345 01 Logisztikai ügyintéző
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,
– az 54 341 01 Kereskedő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (megjelenés alatt)
alapj{n készült.
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II.

A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 54 341 01
Szakképesítés megnevezése: Kereskedő
Szakmacsoport: 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztr{ció
[gazati besorol{s: XXVI. Kereskedelem
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 év
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
Elméleti képzési idő ar{nya: 60%
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 40%

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: 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.
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V.

A szakképesítés óraterve – nappali rendszerű oktat{sra
A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés m{sodik évfolyam{nak
(2/14.) szakmai tartalma, tant{rgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1
évfolyamos képzés érettségi ut{ni évfolyam{nak szakmai tartalm{val, tant{rgyi
rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési
évfolyam{nak (1/13.) {gazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tant{rgyi
rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12.
középiskolai évfolyamokra jutó {gazati szakközépiskolai szakmai
tant{rgyainak tartalm{val, összes órasz{m{val.
Szakközépiskolai képzés összes elvi szakmai órasz{ma (két évfolyamos): 1260
+160 +1120 = 2540 óra (öt évfolyamos képzésben: 1108 óra a 9-12. évfolyamok
szorgalmi időszak{ban, 175 óra 9. és 10. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 160 óra
a 11. évfolyam ny{ri gyakorlat{ban, 1120 óra érettségi ut{n, összesen 2563 óra).
(A kiz{rólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakközépiskola 912., és ezt követő 13. évfolyam{n megszervezett képzésben az azonos tant{rgyakra
meghat{rozott órasz{mok közötti csekély eltérés a szorgalmi időszak és a ny{ri
gyakorlat tanít{si heteinek eltérő sz{ma, és az órasz{mok oszthatós{ga miatt keletkezik!)
Ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 1524 (öt évfolyamos képzésben: 1538) óra
– gyakorlati órasz{m: 1016 (öt évfolyamos képzésben: 1025) óra
A szabad s{v (8-10%) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: legal{bb 2286 (öt
évfolyamos képzésben: 2307), de legfeljebb 2337 (öt évfolyamos képzésben:
2358) 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
[gazati
szakképzés
közismeret nélkül

[gazati szakképzés a közismereti oktat{ssal p{rhuzamosan
Szakmai
követelménymodulok

Tant{rgyak

9.
heti
órasz{m
e

10032-12
Marketing
10030-12
Az {ruforgalom
tervezése, ir{nyít{sa,
elemzése
10026-12
Az {ruforgalom
lebonyolít{sa
10033-12
A v{llalkoz{sok
működtetése
10025-12
A kereskedelmi
egység működtetése

gy

10.
heti
órasz{m
ögy

e

gy

11.
heti
órasz{m
ögy

A marketing alapjai (elmélet)
Marketing a gyakorlatban
(gyakorlat)
Az üzleti tevékenység
tervezése, elemzése (elmélet)

e

gy

ögy

1

e

e

20
2

Üzleti tevékenység a
gyakorlatban (gyakorlat)

[ruforgalom gyakorlata
(gyakorlat)
V{llalkoz{si ismeretek
(elmélet)
V{llalkoz{si ismeretek
(gyakorlat)
A működtetés szab{lyai
(elmélet)
A működtetés szab{lyai
(gyakorlat)

1/13.
heti
órasz{m

3

1

3

1

2

1

2
105

3

11

1

1
1

1
1

60

5/13 és 2/14.
heti órasz{m

gy

ögy

1

20

5

80

4,5

60

e

gy

3
1

80

1

70

gy

2

Vezetési ismeretek (elmélet)

[ruforgalom (elmélet)

12.
heti
órasz{m

Szakképesítésspecifikus
utolsó évf.

6
1

3
2
3
2
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10031-12
A főbb {rucsoportok
forgalmaz{sa
az {ruismeret
alkalmaz{s{val

[ruismeret- és forgalmaz{s
(elmélet)
Értékesítési gyakorlat
(gyakorlat)
Értékesítés idegen nyelven
(elmélet)
összes óra
összes óra

10
8
4
4

1
5

70

5

1
6

105

5

2
7

160

7

3
10

21

10,5
31,5

160

20

12
32

A t{bl{zatban szereplő heti órasz{mok összessége a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének
megfelelően a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb
90%-{t lefedik.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni úgy, hogy az
al{bbi heti órasz{mok teljesüljenek:
9. évfolyam: 6 óra, ebből szabad s{v: 1 óra
10. évfolyam: 7 óra, ebből szabad s{v: 1 óra
11. évfolyam: 8 óra, ebből szabad s{v: 1 óra
12. évfolyam: 11 óra, ebből szabad s{v: 1 óra
5/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v: 3 óra
1/13. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v: 3,5 óra
2/14. évfolyam: 35 óra, ebből szabad s{v: 3 óra
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2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma évfolyamonként

Szakmai
követelménymodul

Tant{rgyak, témakörök
9.
e

10032-12
Marketing

[gazati
szakképzés
órasz{ma

[gazati szakképzés
órasz{ma

gy

10.
ögy

e

gy

11.
ögy

e

gy

12.
ögy

e

gy

e

gy

ögy

e

A két
évfolyamos
szakképzés
összes
órasz{ma

gy

A marketing alapjai
(elmélet)

36

64

108

100

108

Marketing alapismeretek

36

18

54

54

54

46

54

46

54

Marketingkommunik{ció
Marketing a
gyakorlatban
(gyakorlat)

20

32

36

20

52

56

Marketing alapismeretek

20

16

18

20

36

38

16

18

16

18

396

384

396

110

110

110

270

258

270

16

16

16

Marketingkommunik{ció
10030-12 Az {ruforgalom tervezése,
ir{nyít{sa, elemzése

1/13.

[gazati
Szakképesítésszakképzés
specifikus
összes
szakképzés
órasz{ma
órasz{ma
9-12.
5/13. és
évfolyam
2/14.

Az üzleti tevékenység
tervezése, elemzése
(elmélet)
Az {ruforgalom
tervezése
Az üzleti tevékenység
eredményessége,
elemzése
Üzleti levelezés

72

108

56

54
54

108

96

108

96

16

Vezetési ismeretek
(elmélet)

32

36

32

36

Vezetési alapismeretek I.

16

18

16

18

Vezetési alapismeretek II.

16

18

16

18

7 / 76

10033-12 A
v{llalkoz{sok
működtetése

10026-12 Az {ruforgalom lebonyolít{sa

Üzleti tevékenység a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Az üzleti tevékenység
eredményessége,
elemzése I.
Az üzleti tevékenység
eredményessége,
elemzése II.
[ruforgalom
(elmélet)
Által{nos {ruismeret
alkalmaz{sa
Áruforgalmi
tevékenységek
[ruforgalom
gyakorlata (gyakorlat)
Az {ruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
I.
Az {ruforgalmi
tevékenységek gyakorlata
II.
V{llalkoz{si
ismeretek (elmélet)
V{llalkoz{si
alapismeretek
A v{llalkoz{s erőforr{sa
és vagyona
A v{llalkoz{sok személyi
és t{rgyi feltételei

36

36

36

36

36

72

72

18

32

180

80

220

260

72

72

148

188

216

212

216

90

90

90

126

122

126

303

222

175

72

128

150

72

36
72

80

80

36

54

32

36

70

105

70

105

32

32
36

60

32

108

162

80

60

72

36
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60

32

90

60

96

96

16

16

20

20

20

20

20

20

Az üzleti terv

20

20

V{llalkoz{si
ismeretek (gyakorlat)
V{llalkoz{si
alapismeretek
A v{llalkoz{s erőforr{sa
és vagyona
A v{llalkoz{sok személyi
és t{rgyi feltételei
V{llalkoz{sok
gazd{lkod{sa
Az üzleti terv
A működtetés
szab{lyai (elmélet)
Jogszab{lyok
alkalmaz{sa
Pénzforgalmi előír{sok
betart{sa
Bizonylatkitöltés
A működtetés
szab{lyai (gyakorlat)
Jogszab{lyok
alkalmaz{sa
Pénzforgalmi előír{sok
betart{sa
Bizonylatkitöltés
[ruismeret és
forgalmaz{s (elmélet)
Élelmiszer- és vegyi {ruk
ismerete és forgalmaz{sa

10031-12
A főbb
{rucsopo
rtok
forgalma
z{sa az
{ruismer
et
alkalmaz
{s{val

10025-12 A kereskedelmi egység
működtetése

V{llalkoz{sok
gazd{lkod{sa
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64

64

8

8

14

14

14

14

14

14

14

14

96

96

24

24

32

32

40

40
64

64

20

20

22

22

22

22

320

320

90

90

Ruh{zati {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Bútor- és lak{stextil
{ruk ismerete és
forgalmaz{sa
Műszaki {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Értékesítési gyakorlat
(gyakorlat)
Élelmiszer- és vegyi {ruk
ismerete és forgalmaz{sa
Ruh{zati {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Bútor- és lak{stextil
{ruk ismerete és
forgalmaz{sa
Műszaki {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Értékesítés idegen
nyelven (elmélet)
Értékesítés idegen
nyelven I.
Értékesítés idegen
nyelven II.
Összesen

144

36

70

180 36

105

180

72

160

224

96

756

378

160

Elméleti órasz{mok/ar{nya

1396 (öt évfolyamos képzésben: 1368) / 60,2 (öt évfolyamos képzésben: 58,8) %

Gyakorlati órasz{mok/ar{nya

922 (öt évfolyamos képzésben: 959) / 39,8 (öt évfolyamos képzésben: 41,2) %

1303

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

A t{bl{zatban színes h{ttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az {gazati közös tartalmakat jelölik.
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90

90

70

70

70

70
256

256

70

70

70

70

58

58

58

58

128

128

64

64

64

64

640

384

2318

A szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a t{bl{zatban a nappali rendszerű
oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m legal{bb 90%-a feloszt{sra került.
Az időkeret fennmaradó része, melynek szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai programj{ban kell rendelkezni:
9. évfolyam: szorgalmi időszak: 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat: 0 óra
10. évfolyam: szorgalmi időszak: 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat: 0 óra
11. évfolyam: szorgalmi időszak: 36 óra; összefüggő szakmai gyakorlat: 0 óra
12. évfolyam: szorgalmi időszak: 32 óra
5/13. évfolyam: szorgalmi időszak: 96 óra
1/13. évfolyam: szorgalmi időszak: 126 óra; összefüggő szakmai gyakorlat 0 óra
2/14. évfolyam: szorgalmi időszak: 96 óra
A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghat{rozott elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell
teljesülnie.
A tant{rgyakra meghat{rozott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított órasz{m pedig aj{nl{s.
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A
10032-12 azonosító sz{mú,
MARKETING
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

12 / 76

A
10032-12
azonosító
sz{mú,
Marketing
megnevezésű
szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Feltérképezi a piaci szereplőket
Folyamatosan figyelemmel kíséri a piac alakul{s{t
A piackutat{s lehetséges módjai közül kiv{lasztja az
x
adott feladathoz a legmegfelelőbbet
Egyszerűbb piackutat{si folyamatot megtervez és
lebonyolít, valamint felméri az üzleti
x
környezet hat{sait
A piac szegment{l{s{val kapcsolatos feladatokat
végez
Felméri a fogyasztói szok{sokat, az eredmények
x
alapj{n megteszi a szükséges lépéseket
Javaslatot tesz a célpiacra, a pozícion{l{s területeire
Figyelemmel kíséri a termék életgörbéjét, az üzlet
termékkín{lat{t
Alkalmazza az {rpolitik{ban ismert eszközöket
Kiv{lasztja a beszerzési és értékesítési csatorn{kat
Kiv{lasztja a gazdas{gi lehetőségeinek megfelelő
hagyom{nyos és elad{shelyi
rekl{meszközöket
Előkészíti, megtervezi, értékeli a rekl{mokat, a
bemutatókat, és az értékesítési akciókat
Kialakítja és működteti a szervezet külső és belső
kommunik{ciós rendszerét és kultúr{j{t
Alkalmazza a személyes elad{s és a szponzor{l{s
hatékony módszereit
SZAKMAI ISMERETEK
A piac, típusai, szereplői
x
A piackutat{s, céljai, módszerei
x
A piac elemei, a működési mechanizmusa
x
A piac elemzésének módszerei
x
A piacszegment{l{s módszerei
x
A fogyasztói szok{sok felmérésének módszerei
x
A termékpolitika és termékfejlesztés fogalma, célja,
x
módszerei
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Marketingkommunik{ció

Marketing a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Marketing
alapismeretek

10032-12 Marketing

Marketingkommunik{ció

Marketing
alapismeretek

A marketing alapjai
(elmélet)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

A termék-életgörbe szakaszai

x

Az {rpolitika, {rstratégia és {rtaktika, módszerei,
x
eszközei
A beszerzési és elad{si csatorn{k jelentősége,
x
szereplői
A rekl{mtevékenység megtervezésének szempontjai,
folyamata
A rekl{m- és értékesítési akciók szervezésének
szempontjai, folyamata
Az értékesítést ösztönző módszerek
A PR alapvető eszközei, funkciói
A személyes elad{s módszerei
A szponzor{l{s, célja, fajt{i
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
x
Köznyelvi beszédkészség
x
Szakmai olvasott szöveg megértése
x
Szakmai nyelvű ír{skészség
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Döntésképesség
Rugalmass{g
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Hatékony kérdezés készsége
Visszacsatol{si készség
x
Fogalmazókészség
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Kreativit{s, ötletgazdags{g
Eredményorient{lts{g
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
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

1. A marketing alapjai tant{rgy (elmélet)
108 óra / 100 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A Marketing alapjai tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy közvetítse és rendszerezze
azokat az ismereteket, amelyek segítségével a tanulók képesek a marketing
gazdas{gi szerepének, helyzetének meghat{roz{s{ra. Ismertesse meg a tanulókkal a
marketing feladatait, eszközeit, helyét és célj{t a v{llalkoz{s piaci működése sor{n.
Tudatosítsa a tanulókban a marketing szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing
jelentőségét, történeti kialakul{s{t, a kereskedelmi marketing lényegét, eszközeit. A
tanulók részletesen foglalkozzanak a marketingkommunik{ció fogalm{val,
jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunik{ció közvetlen,
közvetett eszközeivel. A tanulók ismerjék meg az im{zs fogalm{t, fajt{it,
szükségességét, a v{llalati arculat lényegét, kialakít{s{nak fontoss{g{t, tartalmi és
formai elemeit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök, és elemeik
Marketing alapismeretek

54 óra / 54 óra

A marketing fogalma, kialakul{sa, fejlődése, alkalmaz{si területei
A marketing fejlődési szakaszai
A marketing jellemző tendenci{i napjainkban
A marketing saj{toss{gai a kereskedelemben és a szolg{ltat{sban
A v{llalat mikro- és makrokörnyezetének elemei
A piac fogalma, kategóri{i
A piac szerkezete és piaci form{k
A piaci szereplők és piactípusok fajt{i jellemzői
Marketing stratégi{k típusai és megvalósít{s{nak elvei
A fogyasztói magatart{s modellje
A v{s{rlói magatart{st befoly{soló tényezők
V{s{rlói magatart{s megfigyelése
V{s{rlói típusok jellemzői
V{s{rlói típusok megfigyelése
Szervezeti v{s{rlói magatart{s
A differenci{latlan és a differenci{lt marketing jellemzői
Célpiaci marketing lényege, kialakul{sa
Piacszegment{l{s lényege, ismérvei
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Célpiac-v{laszt{s
Pozicion{l{s
Szervezeti v{s{rlók piacszegment{ciója
A marketing és piackutat{s kapcsolata
A piackutat{s fajt{i, módszerei, felhaszn{l{si területe, funkciói, folyamata,
módszerei
Adatforr{sok típusai
Piackutat{shoz szükséges inform{ciók beszerzése
Kutat{si terv, kutat{si jelentés
Kérdéstípusok
Kérdőívszerkesztés
Primer piackutat{si módszerek
Szekunder piackutat{si módszerek
Termékpolitika és termékfejlesztés
A termék fogalma, oszt{lyoz{sa, a termékfejlesztés folyamata
Termékpiaci stratégia és azok jelentősége
A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői
[rpolitika, {rstratégia és {rtaktika fogalma, lényege
[r fogalma, szerepe, {rképzési rendszerek
Fedezeti pont
[rdifferenci{l{s, {rdiszkrimin{ció
A fogyasztói {relfogad{st és {rérzékenységet befoly{soló tényezők
Értékesítéspolitika, értékesítési csatorn{k kiv{laszt{sa
A beszerzési és értékesítési csatorna szereplői, funkciói
A kereskedelem helye és szerepe a piacgazdas{gban
A marketing és az eloszt{si csatorn{k közötti összefüggés
A franchise lényege, jellemzői
Marketingkommunik{ció

54 óra / 46 óra

Kommunik{ciós politika fogalma, jelentősége
A kommunik{ció fogalma, fajt{i
A kommunik{ciós folyamat
Marketingkommunik{ció eszközrendszere
A marketingkommunik{ció lényege, a kommunik{ciós mix elemei
Rekl{m fogalma, szerepe, fajt{i
Rekl{meszközök fogalma, fajt{i
Elad{sösztönzés fogalma, funkciói
SP módszerek
Személyes elad{s fogalma, jellemzői, előnyei
PS területei
A kereskedővel szemben t{masztott követelmények, elad{si magatart{s
POS eszközök és alkalmaz{suk
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Akciók szervezése
Direkt marketing
PR fogalma, jellemzői, területei
Belső PR
Külső PR
Szponzor{l{s
Image lényege, fajt{i
Arculat fogalma, arculatot befoly{soló tényezők
Arculat formai és tartalmi elemei
Arculattervezés (v{llalat, honlap)
Internet szerepe, a v{llalati honlap
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. Marketing a gyakorlatban (gyakorlat)
36 óra + 20 óra ÖGY / 32 óra + 20 óra ÖGY*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók a marketing alapjainak elméleti {ttekintését követően lehetőséget kapjanak
a tanultak gyakorlati alkalmaz{s{ra, ismereteik elmélyítésére. A tant{rgy
koncentr{ltan
foglalkozik
a
piackutat{s,
a
kérdőívkészítés
és
a
marketingkommunik{ció eszközeinek valós{gos, illetve szimul{ciós környezetben
történő gyakorl{s{val.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök, és elemeik
Marketing alapismeretek

18 óra + 20 óra ÖGY / 16 óra + 20 óra ÖGY

Piackutat{si terv készítése
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Kérdőívkészítés
Megadott szempontok szerinti piackutat{s kiskereskedelmi egységben (ÖGY)
Megadott szempontok szerinti piackutat{s utc{n
Adatfeldolgoz{s
Prezent{ció
Termékek marketingstratégi{j{nak elemzése (ÖGY)
Egy elképzelt termék piaci bevezetésének megtervezése
Marketingkommunik{ció

18 óra / 16 óra

Rekl{meszközök és rekl{mtípusok
PR-eszközök
Egy elképzelt cég PR és arculati tervének elkészítése
Egy elképzelt termék rekl{m és elad{s ösztönzési tervének elkészítése
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

18 / 76

A
10030-12 azonosító sz{mú,
AZ [RUFORGALOM TERVEZÉSE,
IR[NYÍT[SA, ELEMZÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10030-12 azonosító sz{mú, Az {ruforgalom tervezése, ir{nyít{sa, elemzése
megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök
oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése II.

Üzleti
tevékenység a
gyakorlatban
(gyakorlat)
Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése I.

Vezetési alapismeretek II.

Vezetési
ismeretek
(elmélet)

Vezetési alapismeretek I.

Üzleti levelezés

Az üzleti tevékenység
eredményessége, elemzése

10030-12 Az {ruforgalom tervezése,
ir{nyít{sa, elemzése

Az {ruforgalom tervezése

Az üzleti tevékenység
tervezése, elemzése
(elmélet)

FELADATOK
Meghat{rozza a profilnak/ bolth{lózat
jellemzőinek megfelelő termékek körét,
v{laszték{t, mennyiségét
Megkeresi a lehetséges beszerzési
forr{sokat és kiv{lasztja az {r-érték ar{ny
szempontj{ból a legmegfelelőbbet
Megrendeli az {rut és a pénzügyisz{mviteli fegyelemnek megfelelő
nyomtatv{nyokat
Kitölti és vezeti az {ruforgalomhoz,
pénzkezeléshez kapcsolódó
bizonylatokat
Megszervezi az {ru{tvételt
Meghat{rozza a lelt{reredményt
Ellenőrzi a sz{ml{t, kiegyenlíti az
{ru/göngyöleg/berendezés/eszköz
ellenértékét
Figyelemmel kíséri a kötelezettségeket,
követeléseket
Ki{llítja a pénzügyi tranzakciókhoz
kapcsolódó bizonylatokat
Vezeti a sz{mla-, és {fa nyilv{ntart{sokat
Kialakítja a fogyasztói {rat
Következtetéseket von le a fogyasztói
szok{sok gyakorlati tapasztalataiból
Koordin{lja és ellenőrzi a kereskedelmi
egység tevékenységét
Megtervezi a v{rható bevételt és

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

kiad{sokat
Gazd{lkodik a készlettel
Következtetéseket von le a
gazd{lkod{sra vonatkozóan a
könyveléstől kapott inform{ciók és/vagy
az {ltala végzett alapvető gazdas{gi
sz{mít{sok elvégzése ut{n
Prognosztiz{lja a kereslet-kín{lat
alakul{s{t
Az {ruforgalmi folyamat szakaszai
A beszerzendő termékkör
meghat{roz{s{nak szempontjai
A beszerzési forr{sok kiv{laszt{s{nak
szempontjai
A szerződéskötéshez kapcsolódó
szab{lyok, előír{sok
Az {rurendelés módjai és befoly{soló
tényezői
A kommunik{ciós eszközök,
fénym{solók haszn{lati módja
A sz{mítógépek és periféri{ik haszn{lata
Hib{s teljesítésből adódó vezetői
feladatok, jegyzőkönyvek tartalma
A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető
szab{lyai
Az ellenérték kiegyenlítéséhez
kapcsolódó bizonylatok tartalma
Banki tranzakciókhoz kapcsolódó
bizonylatok fajt{i, tartalma
Sz{mla- és {fa nyilv{ntart{sok tartalma
Készletgazd{lkod{s, mutatósz{mai,
értelmezésük, hat{sa az eredményre
Az {ruforgalomhoz kapcsolódó
bizonylatok, és kitöltésük szab{lyai
[ruforgalmi jelentés szerepe, tartalma,
kitöltésének szab{lyai
Lelt{roz{si bizonylatok szerepe,
tartalma, lelt{reredmény meg{llapít{sa
Az {rkialakít{s szab{lyai, {rképzés
A v{rható bevétel és költségek
tervezésének módszerei
Költségek fajt{i, nagys{g{t meghat{rozó
tényezők
Költséggazd{lkod{s mutatói
Az eredmény keletkezésének folyamata
Az eredmény nagys{g{t befoly{soló
tényezők
A legfontosabb adónemek
Pénzforgalomhoz kapcsolódó

x

x

x

x

x

x
SZAKMAI ISMERETEK
x
x
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x
x
x
x
x
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x
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bizonylatok fajt{i, kitöltésük szab{lyai
A forgalom-alakul{s, a gazd{lkod{s
értékeléséhez szükséges alapvető
statisztikai elemzési módszerek
A kisz{mított/könyvelőtől kapott adatok
értelmezése, értékelése, felhaszn{l{sa a
döntésekben

x

x

x

x

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai sz{mol{si készség
X
X
Szakmai nyelvű ír{skészség
X
X
x
Szakmai nyelvű beszédkészség
X
X
x
Inform{cióforr{sok keresése és kezelése
X
X
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Pontoss{g
X
X
x
Precizit{s
X
X
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Tömör fogalmaz{s készsége
x
x
x
Motiv{ló készség
Kommunik{ciós rugalmass{g
X
X
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Következtetési képesség
X
X
Problémaelemzés, felt{r{s
X
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3. Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tant{rgy (elmélet)
396 óra / 384 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy a tanulók
képesek legyenek meghat{rozni a beszerzendő {ru / berendezés / eszköz /
nyomtatv{ny mennyiségét és v{laszték{t. Tudj{k kiv{lasztani a sz{mukra
legkedvezőbb beszerzési forr{sokat, és megkötni a szerződést, valamint megrendelni
az {rut. Legyenek képesek ellenőrizni a sz{ml{t, kiegyenlíteni az {ru / göngyöleg /
berendezés / eszköz ellenértékét, tudjanak gazd{lkodni a készlettel, kialakítani a
fogyasztói {rat, és banki tranzakciókat végezni. Igazodjanak el az adóz{s
rendszerében. Statisztikai módszerek segítségével legyenek képesek elemezni a
kereskedelmi v{llalat gazdas{gi tevékenységét, legyenek tiszt{ban a fontosabb
költség, bevétel, profit kategóri{kkal. Felelősségteljesen tudjanak következtetéseket
levonni gazd{lkod{s{ra vonatkozóan a könyveléstől kapott inform{ciók és/vagy az
{ltaluk végzett alapvető gazdas{gi sz{mít{sos elvégzése ut{n. Tudjanak az
{ruforgalomhoz,
pénzkezeléshez,
pénzügyi
tranzakciókhoz
kapcsolódó
bizonylatokat kitölteni. Ismerkedjenek meg az üzleti levelezés alapjaival.

Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök, és elemeik
Az {ruforgalom tervezése

110 óra / 110 óra

Az {ruforgalmi folyamat szakaszai
A beszerzés fogalma, helye az {ruforgalom folyamat{ban
A beszerzendő termékkör meghat{roz{sa, a beszerzési forr{sok kiv{laszt{s{nak
szempontjai
A centraliz{lt és decentraliz{lt beszerzés jellemzői
A gazdas{gos rendelési tételnagys{g meghat{roz{sa
A kereskedelemben haszn{lt szerződések
A szerződéskötéshez kapcsolódó szab{lyok, előír{sok
Az {rurendelés módjai, az {rurendelést befoly{soló tényezők
Az {rurendelés eszközei
[rurendelés készítése
Készletgazd{lkod{s fogalma, szerepe, hat{sa a gazd{lkod{s eredményére
A készletek nagys{g{nak és összetételének kialakít{s{n{l figyelembe veendő
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szempontok
Készlet nyilv{ntart{si rendszerek, a készletnyilv{ntart{s szerepe
A készletezési döntéseket megalapozó sz{mít{si módszerek: {tlagkészlet,
forg{si sebesség, készletvonzat
Feladatok készletgazd{lkod{sra
A lelt{r fogalma, fajt{i
A lelt{r eredmény meg{llapít{sa
Feladatok lelt{r eredmény meg{llapít{s{ra
Az értékesítési politika kialakít{sa: az értékesítendő {ruk mennyiségének,
v{laszték{nak, {rfekvésének meghat{roz{sa
[rpolitika, stratégia és stratégiai döntések az {rak kialakít{s{n{l
Az {rkialakít{s szab{lyai, jogszab{lyi h{ttere
Fogyasztói {r kialakít{sa, az {rak felépítése
Feladatok {rképzésre
Pénzforgalom fogalma, a pénzforgalomhoz kapcsolódó jogszab{lyok
Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése

270 óra / 258 óra

Az adóz{s fogalma, az adó fajt{i
Az adóztat{s {ltal{nos jellemzői (funkciói, alapelvei, fogalmak)
A v{llalkoz{st, illetve a mag{nszemélyt érintő adónemek és j{rulékok jellemzői
({fa, t{rsas{gi adó, SZJA, munkaadókat-, és munkav{llalókat terhelő j{rulékok),
bevall{suk, befizetésük, nyilv{ntart{suk
A forgalom, az {rbevétel meghat{roz{sa
A forgalom nagys{g{nak, szerkezetének elemzése
A kereskedelmi egységekben hozott {ruforgalmi döntések hat{sa a v{llalkoz{s
bevételeire és r{fordít{saira
Statisztikai elemzési módszerek
Tervfeladat,
tervteljesítési,
dinamikus
viszonysz{mok,
megoszl{si
viszonysz{mok
T{bl{zatok, grafikonok készítése és elemzése
A forgalomalakul{s, a gazd{lkod{s értékeléséhez szükséges alapvető statisztikai
elemzési módszerek
Következtetések levon{sa a gazd{lkod{sra vonatkozóan a könyveléstől kapott
inform{ciók és a gazdas{gi sz{mít{sok elvégzése ut{n
[tlagkészlet, forg{si sebesség, készletvonzat fogalma, jelentősége
A készlettart{s hat{sa az eredményre
A forgalomalakul{s és a készletgazd{lkod{s értékeléséhez szükséges alapvető
statisztikai elemzési módszerek
[ruforgalmi mérlegsor
Lelt{reredmény meg{llapít{sa
A költség fogalma, a költségek összetétele, csoportosít{sa, az egyes
költségnemek tartalma
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A költségekre ható tényezők
Az élőmunka fogalma, létsz{mgazd{lkod{s és hatékonys{gi mutatók
Bérgazd{lkod{s, bérezési mutatók
A forgalom alakul{s és a költséggazd{lkod{s kapcsolata, a v{llalkoz{s
eredményességére való hat{sa
A létsz{m és bérgazd{lkod{s elemzése és tervezése a haszn{lt mutatósz{mok
segítségével
Az eredmény keletkezésének folyamata
Az eredmény nagys{g{t befoly{soló tényezők
Az eredmény elemzéséhez, tervezéséhez haszn{lt statisztikai mutatósz{mok
Az eredmény nagys{g{ra, alakul{s{ra ható tényezők elemzése, értékelése
Következtetések levon{sa a gazd{lkod{sra vonatkozóan a könyveléstől kapott
inform{ciók és a gazdas{gi sz{mít{sok elvégzése ut{n
Eredmény kimutat{sok elemzése
Az eredmény adóz{sa és felhaszn{l{sa
Üzleti levelezés

16 óra / 16 óra

Irodatechnikai eszközök fajt{i, kezelése
Sz{mítógépek és periféri{ik
Fénym{soló
Telefon, telefax
Diktafon
Iratmegsemmisítő
Iratkötő, spir{lozó készülék
Irodatechnikai készülékek kezelése
Iratkezelés a kereskedelemben
Az iratkezelés szervezete
Az iratkezeléshez haszn{lt eszközök
Postabont{s
Az iratok iktat{sa
Az iratok t{rol{sa
Az iratok megőrzése
Iratok selejtezésére vonatkozó szab{lyok alkalmaz{sa
Az üzleti levelezés
Az üzleti levelek formai követelményei (a levelek fejrésze-, főrésze-, z{rórésze)
Arculati elemek a levelezésben (v{llalati arculat)
Az üzleti levelek tartalmi elemei
A kereskedelemben haszn{latos levélfajt{k (szerződést előkészítő levelek, a
szerződés teljesítési szakasz{ban előforduló levelek, a szerződés
megszegésével kapcsolatos levelek)
Aj{nlat kérés, aj{nlat, megrendelés, megrendelés visszaigazol{s, sz{llít{si
értesítés, reklam{ció, fizetési felszólít{s.
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Szakmai kifejezések helyesír{sa
Ön{lló fogalmaz{s, üzleti levél szerkesztése, készítése
A kereskedelmi egység működésével kapcsolatos dokument{ció
Jegyzőkönyv formai elemei
Jegyzőkönyv szerkezeti elemei
Jegyzőkönyv szerkesztésének követelményei
A telefon{l{s illemszab{lyai
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
4. Vezetési ismeretek tant{rgy (elmélet)
36 óra / 32 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerkedjenek meg a vezetés alapfogalmaival, funkcióival, a
vezetéselméletekből sz{rmazó vezetési módszerekkel. Tudjanak p{rhuzamot vonni a
modellek és a gyakorlati munkahelyükről szerzett tapasztalatok között. A vezetési
ismeretek elmélete mellett ismerkedjenek meg az üzleti életben gyakori szerepekkel,
viselkedési form{kkal, és a munkajog alapvető szab{lyaival. Legyenek képesek egy
kereskedelmi v{llalat munkafolyamatainak feltérképezésére és az ehhez kapcsolódó
hatékony munkaerő gazd{lkod{sra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök, és elemeik
Vezetési alapismeretek I.

18 óra / 16 óra

Vezetés fogalma, funkciói
Vezetési módszerek
Az üzleti t{rgyal{s megtervezése, lebonyolít{sa
Az üzleti élet protokoll szab{lyai
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Alapvető munkajogi ismeretek
Vezetési alapismeretek II.

18 óra / 16 óra

Kereskedelmi munkafolyamatok
Munkaerő-tervezés, felvétel
Munkakörelemzés, munkaköri leír{s
Toborz{s, kiv{laszt{s
A munkaerő megtart{sa
Munkacsoportok – csoportmunka
A motiv{ció
Teljesítményértékelés
Képzés, fejlesztés
Elbocs{t{s
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
5. Üzleti tevékenység a gyakorlatban tant{rgy (gyakorlat)
180 óra + 80 óra ÖGY / 140 óra + 80 óra ÖGY*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók az üzleti tevékenység tervezése, elemzése t{rgyban elméleti felkészítést
kapnak az {ruforgalomhoz kapcsolódó tervezési, ir{nyít{si és elemzési feladatokból.
Emellett kiemelten fontos, hogy a tanulók az elmélethez kacsolódóan képesek
legyenek az adóz{shoz, a készletezéshez, a forgalomhoz, a költségekhez és az
eredményhez kapcsolódó sz{mít{si feladatok szakszerű elvégzésére, illetve
kimutat{sok, elemzések készítésére és mutatók meghat{roz{s{ra, értelmezésére és a
pénzforgalomhoz és {ruforgalomhoz kapcsolódó bizonylatok kitöltésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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5.1. Témakörök, és elemeik
Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése I.

72 óra / 72 óra

Bizonylatkitöltés
Pénzforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: nyugta,
készpénzfizetési sz{mla, sz{mla, {tutal{si megbíz{s,
[ruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok: {rumegrendelés
bizonylata, sz{llítólevél, {ruforgalmi jelentés, lelt{rfelvételi jegy,
lelt{rfelvételi ív, jót{ll{si jegy
Gyakorló feladatok az [FA sz{mít{s{ra
Gyakorló feladatok a személyi jövedelemadó sz{mít{sra
Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése II.
108 óra + 80 óra ÖGY / 68 óra + 80 óra ÖGY*
Gyakorló feladatok a bér j{rulékainak sz{mít{s{ra
Gyakorló feladatok a t{rsas{gi adó elsz{mol{s{ra
Bizonylatkitöltés gazd{lkodó szervezetnél (ÖGY)
Gyakorló feladatok az értékesítés elemzésére és tervezésére
Értékesítés elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY)
Gyakorló feladatok a készlet elemzésére
Készletek elemzése a gyakorlatban (ÖGY)
Statisztikai t{bl{zatok, elemzések készítése a forgalom, a készletek, a beszerzés
alakul{s{ról
Gyakorló feladatok a költség elemzésére és tervezésére
Költségek elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY)
Gyakorló feladatok az eredmény elemzésére és tervezésére
Az eredmény elemzése és tervezése a gyakorlatban (ÖGY)
A mutatók értelmezése, elemzések készítése
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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A
10026-12 azonosító sz{mú,
AZ [RUFORGALOM LEBONYOLÍT[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei

29 / 76

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

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Előkészíti az {rut értékesítésre, és
folyamatosan gondoskodik az {ru
szakmai szab{lyok/arculat szerinti
kihelyezéséről, az {rak feltüntetéséről,
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
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döntés folyamata
Az értékesítési módok jellemzői,
alkalmaz{suk
Az elad{s folyamata a vevő
fogad{s{tól a v{s{rl{s befejezéséig
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

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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6. [ruforgalom tant{rgy (elmélet)
216 óra / 212 óra*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
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
6.1. Témakörök, és elemeik
[ltal{nos {ruismeret alkalmaz{sa

90 óra / 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
A szabv{ny, a szabv{nyosít{s fogalma, feladatai
Harmoniz{lt szabv{nyok az Európai Unióban
A szabv{nyok fajt{i
A minőség, minőségbiztosít{s
A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése
A minőségi oszt{lyba sorol{s szab{lyai
A minőség objektív és szubjektív jellemzői
Minőségtanúsít{s a kereskedők és a v{s{rlók sz{m{ra, megkülönböztető
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minőségi jelek, jelzések
Csomagol{s
Csomagol{s fogalma, funkciói,
A csomagol{s anyagai, jellemzői, előnyös és h{tr{nyos tulajdons{gai
Csomagolóeszközök fajt{i, alkalmaz{suk
Reverz logisztika (csomagolóeszközök összegyűjtése, környezetvédelem)
[ruforgalmi tevékenységek

126 óra / 122 óra

Az {ruforgalomi folyamat elemei
[rubeszerzés
A beszerzés helye, szerepe az {ruforgalomban
A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő {ruk mennyiségének és
összetételének meghat{roz{sa, a sz{llító partnerek kiv{laszt{sa, az {ruk
megrendelése, az {ruk {tvétele, a beszerzett {ruk ellenértékének
kiegyenlítése)
[ru{tvétel
Az {ru{tvétel célja, lebonyolít{s{nak hat{sa az egység eredményességére
Az {ru{tvétel előkészítése, a lebonyolít{s személyi és t{rgyi feltételei
A vissz{ru és a visszasz{llítandó göngyölegek előkészítése
Az {ru{tvétel lebonyolít{sa; az {ru fogad{sa, az {ru{tvétel módjai
(mennyiségi, minőségi), szervezése, igazol{sa, kifog{sok érvényesítése.
Készletezés
Készlet fogalma, készletgazd{lkod{s jelentősége,
Optim{lis, minim{lis-, maxim{lis készlet, kurrens, inkurrens {ruk, standard,
idény{ruk készletszükséglete.
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)
Az {ruk t{rol{s{ra szolg{ló berendezések, eszközök
[rumozgató gépek, eszközök, alkalmaz{suk, haszn{latuk alapvető szab{lyai
A készletnagys{g meg{llapít{s{nak szerepe, módjai
A készletv{ltoz{s ir{nyai, esetei és hat{suk az eredményességre
Lelt{roz{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)
Lelt{roz{s módjai, bizonylatai
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A lelt{reltérés okainak meg{llapít{sa, elemzése, értékelése
Értékesítés
[ruelőkésztés
Az {ruk előkészítése az értékesítésre (az {ruk kicsomagol{sa,
előrecsomagol{sa), a vevők t{jékoztat{s{t szolg{ló inform{ciók meglétének
ellenőrzése, szükség szerinti feltüntetése, {ruvédelmi címkék elhelyezése a
termékeken, azok fajt{i és alkalmaz{sa, a fogyasztói {r feltüntetése a
vonatkozó előír{soknak megfelelően
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)
Útvonaltervezés, eladótéri design megvalósít{sa
Akciós, saj{t m{rk{s termékek elhelyezésének szempontjai
Elad{shelyi rekl{m technik{i, eszközei (POS)
Az {ruk elad{sra történő előkészítését segítő gépek, eszközök, az eladótéri
elhelyezésre szolg{ló berendezések
V{s{rl{st befoly{soló tényezők
A v{s{rl{si döntés folyamata (a szükségletek kialakul{sa, inform{ciógyűjtés,
az alternatív{k értékelése, a v{s{rl{si döntés, a v{s{rl{s ut{ni magatart{s), a
döntést befoly{soló tényezők
Vevőtípusok életkor, nem, v{s{rl{si tudatoss{g, kompromisszumkészségük
szerint, az eladó feladata kiszolg{l{sukkor
Az eladóval szemben t{masztott követelmények (külső megjelenés,
személyiségjegyek)
Értékesítési módok
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), az ellenérték elsz{mol{sa
készpénzzel és készpénzkímélő fizetési eszközökkel, a v{s{rolt {ru
becsomagol{sa, igény szerint díszcsomagol{s készítése
Eladói feladatok az értékesítéshez kapcsolódó szolg{ltat{sokban
A kereskedelmi egységekben alkalmazott gépek, eszközök fajt{i szerepük,
haszn{latukra vonatkozó előír{sok (hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-,
aprító- és csomagológépek, {raz{st és készletnyilv{ntart{st segítő gépek,
eszközök, vagyonvédelmi eszközök és berendezések)
6.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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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
7. [ruforgalom gyakorlata tant{rgy (gyakorlat)
162 óra + 60 óra ÖGY / 68 óra + 235 óra ÖGY*
*Kiz{rólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés/9-13. évfolyamon megszervezett
képzés
A tant{rgy tanít{s{nak célja
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
7.1. Témakörök, és elemeik
Az {ruforgalmi tevékenységek gyakorlata I.
72 óra / 0 óra + 175 ÖGY*
Az {ruforgalomi folyamat elemei
Az {rubeszerzés folyamata
A beszerzendő {ruk mennyiségének és összetételének meghat{roz{sa
A megrendelés módjai és dokumentumai
Az {ru{tvétel előkészítése, személyi és t{rgyi feltételei
[ru{tvételi terület tiszt{n tart{sa
[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)
A beérkező {ruk okm{nyainak ellenőrzése
Az {ruk mennyiségi és minőségi {tvétele (mennyiségi és minőségi
{tvétel szempontjai)
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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.
90 óra + 60 óra ÖGY / 68 óra + 60 óra ÖGY*
Készletezés
A készletnyilv{ntart{s módszerei, eszközei
[rumozgató gépek, eszközök
[rumozgató gépek, eszközök kezelésének szab{lyai (ÖGY)
Lelt{roz{s folyamata, a tényleges készlet felmérése, a lelt{reredmény
meg{llapít{sa
Lelt{roz{s a gyakorlatban (ÖGY)
Az {ruk elad{sra történő előkészítése (ÖGY)
Az {ruk kicsomagol{sa és előcsomagol{sa, a vevők t{jékoztat{s{t
szolg{ló inform{ciók meglétének ellenőrzése (ÖGY)
A kereskedelmi egység {ltal előrecsomagolt {rukra t{jékoztató címkék
készítése, elhelyezése a termékeken (ÖGY)
[ruvédelmi címkék, eszközök fajt{i és elhelyezkedésük a termékeken
A fogyasztói {r feltüntetése
Aj{ndékcsomag és/vagy díszcsomagol{s készítése (ÖGY)
Az {ruk eladótéri elhelyezése, szab{lyai, szempontjai
Értékesítés
A vevők fogad{sa, a v{s{rlói igények megismerése, az {ruk bemutat{sa,
aj{nl{sa (ÖGY)
A kereskedelmi egység gépeinek, eszközeinek haszn{lat{ra vonatkozó
előír{sok megismerése, kezelésük, alkalmaz{suk az {ruforgalmi
folyamatban (ÖGY)
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:
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10033-12 azonosító sz{mú,
A V[LLALKOZ[SOK MŰKÖDTETÉSE
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10033-12 azonosító sz{mú, A v{llalkoz{sok működtetése megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

Az üzleti terv

V{llalkoz{sok gazd{lkod{sa

A v{llalkoz{s erőforr{sa és
vagyona
A v{llalkoz{sok személyi és t{rgyi
feltételei

V{llalkoz{si alapismeretek

V{llalkoz{si ismeretek
(gyakorlat)

Az üzleti terv

V{llalkoz{sok gazd{lkod{sa

A v{llalkoz{s erőforr{sa és
vagyona
A v{llalkoz{sok személyi és t{rgyi
feltételei

10033-12 A v{llalkoz{sok működtetése

V{llalkoz{si alapismeretek

V{llalkoz{si ismeretek
(elmélet)

FELADATOK
Felméri a piaci viszonyokat, és dönt
v{llalkoz{sa profilj{ról, jellegéről,
helyszínéről
Elkészíti/elkészítteti az üzleti tervet
Kiv{lasztja a megfelelő v{llalkoz{si
form{t, és v{llalkoz{st hoz létre
Megtervezi, megtervezteti a telephely
(üzlethelyiség) kialakít{s{t, {talakít{s{t
Kivitelezteti a terveket
Igénybe veszi a belső és külső forr{sokat a
v{llalkoz{s finanszíroz{s{hoz
Egyeztet a működési engedély kiad{s{hoz
szükséges szakhatós{gi előír{sok
t{rgy{ban
Bejelenti az üzlet működésének
megkezdését
Biztosítja a berendezések és eszközök
működőképességét, szükség szerinti
fejlesztését
Meg{llapítja a szükséges létsz{mot és
munkaköröket
Munk{ltatói feladatokat l{t el
Gazd{lkodik a rendelkezésre {lló
erőforr{sokkal, működteti a v{llalkoz{st
Figyelemmel kíséri a v{llalkoz{s
működésével kapcsolatos
jogszab{lyv{ltoz{sokat és p{ly{zati
lehetőségeket.
T{jékozódik a közbeszerzési p{ly{zatokról
Szükség szerint gondoskodik v{llalkoz{s{nak {tszervezéséről, megszüntetéséről
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x

Következtetéseket von le és alkalmazza a
könyvvezetés adatait
SZAKMAI ISMERETEK
A v{llalkoz{si form{k és azok jellemzői
x
Az üzleti terv tartalma, felépítése
Jogi alapok a v{llalkoz{s
engedélyeztetéséhez és a folyamatos
x
működés fenntart{s{hoz
A v{llalkoz{s létrehoz{s{nak gyakorlati
feladatai
A belső és külső forr{sok biztosít{s{nak
x
lehetőségei
A telephely kiv{laszt{s{nak szempontjai
x
A szükséges létsz{m és munkakörök
x
meg{llapít{s{nak szempontjai
A tevékenységhez szükséges t{rgyi
x
feltételek kialakít{sa
A hum{nerőforr{s-gazd{lkod{s szerepe,
x
feladatai
A munkaszerződések megkötésére,
x
felbont{s{ra vonatkozó jogszab{lyok
A munkat{rsak kiv{laszt{s{nak
x
folyamata, a béralku lefolytat{sa
Pénzügyi, sz{mviteli előír{sok
x
A finanszíroz{s lehetőségei, a likvidit{s
x
fenntart{s{nak módjai
A vagyon tagol{sa és a mérleg szerkezete
x
A befektetett és a forgóeszközök körébe
x
tartozó vagyont{rgyak
A saj{t és az idegen forr{sok
x
A vagyonmérleg és az
eredménykimutat{s adatainak
x
értelmezése, felhaszn{l{sa a döntésekben
A v{llalkoz{s {tszervezésének form{i,
x
gyakorlati teendői
A v{llalkoz{s megszüntetésének form{i,
x
gyakorlati teendői
Közbeszerzési és egyéb p{ly{zatokon való
x
részvétel alapjai
A munkafolyamatok meghat{roz{sa, a
felelős munkat{rsak kiv{laszt{s{nak
x
szempontjai
A munkakörök kialakít{s{nak,
{tszervezésének, a munkaköri leír{sok
x
elkészítésének szab{lyai
Vezetési módszerek, a vezetői munka
x
szakaszai
Az üzleti t{rgyal{s megtervezésének
x
lépései, a lebonyolít{s szab{lyai
Az üzleti élet protokoll-szab{lyai
x
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Köznyelvi olvasott szöveg megértése
x
x
x
x
Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban
x
x
x
x
Szakmai olvasott szöveg megértése
x
x
x
x
Szakmai nyelvű ír{skészség
x
x
x
x
V{llalkozói mentalit{s
x
x
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ir{nyító készség
x
Szervezőkészség
x
x
x
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatfenntartó készség
x
x
Hat{rozotts{g
x
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s
x
x
x
x
[ttekintő képesség
x
x
x
x
Inform{ciógyűjtés
x
x
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8. V{llalkoz{si ismeretek tant{rgy (elmélet)

96 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A V{llalkoz{si ismeretek elméleti oktat{s{nak alapvető célja, hogy segítse elő a
tanulók gazdas{gi gondolkod{smódj{nak kialakul{s{t és fejlesztését, j{ruljon hozz{
a piacgazdas{g működésének megértéséhez, tegye képessé a tanulókat a munka
vil{g{nak, ezen belül a v{llalkoz{sok jellemzőinek és működésüknek megértésére.
Segítsen magyar{zatot adni a tapasztalt eseményekre, hogy felelősséggel tudj{k
értékelni a gazdas{gpolitikai folyamatokat, gazdas{gi döntéseket. Biztosítsa, hogy a
tanulók gondolkod{s{nak részévé v{ljon a gazdas{gi racionalit{s.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
V{llalkoz{si alapismeretek

16 óra

Gazdas{gi alapismeretek
A gazd{lkodó szervezetek szerepe, közös von{sai
A gazd{lkodó szervezetek saj{toss{gai
A gazd{lkodó szervezetek fajt{i és jellemzői a tulajdonforma, a tevékenység
jellege, a méret és a t{rsas{gi forma szerint
V{llalkoz{sok alapít{s{ra vonatkozó jogi szab{lyoz{s, adatszolg{ltat{si
kötelezettségek, személyes és internetes cég alapít{s{nak lehetőségei
A v{llalkoz{s módosít{s{ra, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó jogi
szab{lyoz{s, adatszolg{ltat{si kötelezettségek
Okm{nyirod{k és cégbírós{g v{llalkoz{ssal kapcsolatos feladataik
Üzlet működéséhez szükséges engedélyek, hatós{gok
A gazdas{gi szervezeti form{k közötti v{laszt{s szempontjai
P{ly{zati lehetőségek felkutat{sa: magyar és Európai Unió-s p{ly{zatok
elérhetősége
Közbeszerzés alapfogalmai
A közbeszerzési intézményrendszer, illetve a közbeszerzési elj{r{sok résztvevői
A közbeszerzési elj{r{sok közös szab{lyai
A közbeszerzési elj{r{s fajt{i
Az aj{nlat össze{llít{s{val összefüggő szab{lyok
A v{llalkoz{s erőforr{sa és vagyona

20 óra

A sz{mvitel fogalma, területei, besz{mol{si és könyvvezetési kötelezettség
A gazdas{gi esemény fogalma és fajt{i
A könyvviteli sz{mla
A v{llalkoz{sok erőforr{sai
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A vagyon fogalma, csoportosít{sa
A vagyon összetételének saj{toss{gai a kereskedelmi v{llalkoz{sokn{l
A v{llalat eszközei
A v{llalat forr{sai
A sz{mviteli törvény előír{sai az adatokra és a csoportosít{sukra vonatkozóan
Egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma
Mérleg össze{llít{sa
Mérlegadatok értelmezése
Következtetések levon{sa a gazd{lkod{s{ra vonatkozóan a könyveléstől kapott
inform{ciók és az alapvető gazdas{gi sz{mít{sok elvégzése ut{n
Az eredmény keletkezése a sz{mviteli törvény {ltal előírt szab{lyok alapj{n
Az eredmény szerkezete
Az A és B típusú összköltségelj{r{ssal készített eredménykimutat{s szerkezete
Az eredménykimutat{s és a mérleg kapcsolata
Nyereségadó, osztalék, a mérleg szerinti eredmény felhaszn{l{sa
A gazdas{gi tevékenység elemzésének jelentősége
A v{llalkoz{sok személyi és t{rgyi feltételei

20 óra

Munkaerő szükséglet és munkakör meghat{roz{sa
Munkaerő felvétel, béralku
Munkav{llalóval kapcsolatos be- és kijelentési kötelezettségek
Bérsz{mfejtés és bérkifizetés bizonylatai, tartalma
A bérgazd{lkod{s szempontjai
A munkabér ut{n fizetendő j{rulékok
A munkabér levon{sai
A tevékenységform{nak megfelelő telephely kiv{laszt{s{nak üzleti szempontjai
Az üzlet helyiségei, kialakít{s{nak megtervezésének szempontjai
A tevékenység végzéséhez szükséges felszerelések, berendezési t{rgyak körének
meghat{roz{sa, azok beszerzési lehetőségei az {r/érték ar{ny
figyelembevételével
Az alapterület hatékony kihaszn{l{s{nak szempontjai
V{llalkoz{sok gazd{lkod{sa

20 óra

A likvidit{s értelmezése, fogalma
A likvidit{s mutatói
Likvidit{s és bonit{s jelentősége a gazd{lkod{sban
A cash-flow elemzés lényege, tartalma
A v{llalkoz{s finanszíroz{sa
A tőkeszükségletet befoly{soló tényezők
Finanszíroz{si lehetőségek, előnyeik, h{tr{nyaik
A banki hitelezés folyamata és alapfogalmai
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A hitelekhez kapcsolódó pénzügyi sz{mít{sok
Lízingelés lényege, előnyei, h{tr{nyai
Az üzleti terv

20 óra

A v{llalati tevékenység tervezésének fontoss{ga
A tervezés, mint v{llalati tevékenység és a döntések előkészítésének eszköze
Az üzleti terv fogalma, készítéséhez felhaszn{lható inform{ciók
Az üzleti terv felépítése, tartalma
A cég bemutat{sa a v{llalkoz{s fő adatai, tevékenységi köre, vagyona, vagyon
összetétele alapj{n
Marketing terv felépítése, tartalma
Működési terv felépítése a v{llalkoz{s t{rgyi feltételei, t{rgyi eszközök
összetétele, költségigénye alapj{n
Működési terv bemutat{sa a személyi feltételek, alkalmazotti létsz{m tervezése,
munkakörök, elv{rható képesítések, gyakorlat stb. ezek költségigénye alapj{n
Értékesítési terv levezetése, éves forgalmi terv készítése, legal{bb negyedéves
bont{sban (Beszerzés tervezése, készlet nagys{g tervezése, {rrés-tömeg
tervezése)
Pénzügyi tervezés, bevételek és költségek tervezése a v{llalkoz{sokn{l (az előző
tervfejezetekben kifejtett tém{k költségeinek t{bl{zatba foglal{sa)
A v{llalkoz{s eredményének meghat{roz{sa
8.1. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
8.2. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
8.3. A tant{rgy értékelésének módja
8.4. A tov{bbhalad{s feltételei
9. V{llalkoz{si ismeretek tant{rgy (elmélet)

64 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A V{llalkoz{si ismeretek - gyakorlat alapvető célja, hogy bővítse, rendszerezze és
mélyítse el a V{llalkoz{si ismeretek-elmélet tant{rgy tanul{sa sor{n megismert
elméleti alapokat. A tant{rgy oktat{sa sor{n elsaj{tított kompetenci{k birtok{ban a
tanulók legyenek képesek eligazodni a v{llalkoz{sok működtetéséhez kapcsolódó
jogi és adminisztr{ciós folyamatokban.
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Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök, és elemeik
V{llalkoz{si alapismeretek

8 óra

Egy v{llalkoz{s létrehoz{sa
Egy v{llalkoz{s tevékenységi körének, helyszínének meghat{roz{sa
V{llalkoz{si form{k közötti v{laszt{s
A v{llalkoz{si indít{s{hoz szükséges dokumentum-igénylés, -készítés
A v{llalkoz{s/üzlet működéséhez szükséges engedélyek beszerzése
A v{llalkoz{s megszüntetése
V{llalkoz{sfejlesztési p{ly{zatok keresése, értelmezése
A v{llalkoz{s erőforr{sa és vagyona

14 óra

Mérleg össze{llít{sa
Mérlegadatok értelmezése, elemzése
A mérlegadatokból levonható következtetések
Mérleget kiegészítő adatok inform{ciótartalma
Intenzit{si viszonysz{mok sz{mít{sa mérlegadatokból
Következtetések levon{sa a gazd{lkod{sra vonatkozóan a könyveléstől kapott
inform{ciók és az alapvető gazdas{gi sz{mít{sok elvégzése ut{n
Feladatok az eredmény meghat{roz{s{ra
Az eredmény-kimutat{s adatainak értelmezése
Az eredmény-kimutat{sból levonható következtetések
Feladatok megold{sa
A v{llalkoz{sok személyi és t{rgyi feltételei

14 óra

A v{llalkoz{s személyi feltételeinek biztosít{sa
Munkaerő szükséglet és munkakör meghat{roz{sa
[ll{shirdetés megfogalmaz{sa
[ll{s interjú lefolytat{sa
Béralku
Munkaszerződés kötése, bejelentési kötelezettséggel
Az üzlet helyiségeinek meghat{roz{sa, tevékenységhez szükséges berendezési
t{rgyak és eszközök meghat{roz{sa
Berendezési t{rgyak és eszközök beszerzési lehetőségei
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V{llalkoz{sok gazd{lkod{sa

14 óra

Megadott adatok alapj{n a v{llalati tevékenység elemzése, cash-flow t{bl{zattal,
a mutatókból következtetések levon{sa
Hitelkérelem készítése
Az üzleti terv

14 óra

Üzleti terv készítése
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
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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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
A fogyasztói érdekvédelem alapvető szab{lyai, a fogyasztói reklam{ció intézésének szab{lyai
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
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Bizonylatkitöltés

Pénzforgalmi előír{sok betart{sa

Jogszab{lyok alkalmaz{sa

Bizonylatkitöltés

Pénzforgalmi előír{sok betart{sa

10025-12 A kereskedelmi egység működtetése

Jogszab{lyok alkalmaz{sa

A működtetés A működtetés
szab{lyai
szab{lyai
(elmélet)
(gyakorlat)
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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
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10. 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
10.1.

Témakörök, és elemeik

Jogszab{lyok alkalmaz{sa

24 óra

A kereskedelmi egység nyit{s{val és működési rendjével kapcsolatos előír{sok
Üzletek nyitva tart{s{ra vonatkozó szab{lyok
A bolt nyit{sa, z{r{sa
A kirakat szerepe és kialakít{s{nak szab{lyai
Rekl{meszközök kihelyezésével kapcsolatos előír{sok, területfoglal{s
szab{lyai
A bolti környezet gondoz{sa
Az üzleti t{jékoztatók
A termékek forgalmaz{s{val kapcsolatos szab{lyok
A fogyaszt{shoz és a forgalomhoz kapcsolódó adók
Betétdíjas göngyölegek visszav{lt{s{nak szab{lyai
Mérőeszközök
Sz{mla, nyugtaad{si kötelezettség
A munkav{llaló alkalmaz{s{nak jogi szab{lyoz{sa
A munkaviszony alanyai, munkaviszony létesítésének szab{lyai
A belépő dolgozókkal kapcsolatos adminisztr{ciós feladatok
A munkaszerződés
A munk{ltató és a munkav{llaló jogai és kötelezettségei
A munkavégzés szab{lyai
A munkaidő, pihenőidő szab{lyai
A munkarend kialakít{sa
A jelenléti ív
A szabads{g kiad{s szab{lyai
A munka díjaz{sa
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A munkabért terhelő adók-, és j{rulékok
A k{rtérítési felelősség
A munkaszerződés módosít{s{ra vonatkozó szab{lyok
A munkaviszony megszüntetése-, megszűnése
A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos feladatok
A munkaügyi jogvita intézésének módja
A munkaügyi ellenőrzés
Üzemi tan{cs
Kollektív szerződés
A v{llalkoz{sokat érintő munka-, és balesetvédelmi előír{sok, azok alkalmaz{sa
A munkavédelmi törvény célja és feladatai
A munkavédelem szab{lyoz{si rendszere
Munkavédelem, baleset és munkahelyi baleset fogalma
Munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések fajt{i
Egészségügyi alkalmass{gi vizsg{latok
A biztons{gos munkavégzés feltételei
A munk{ltató felelőssége
A munkav{llaló kötelezettségei és jogai
A munkavédelmi oktat{s
Belső szab{lyoz{s, utasít{si kötelezettség, t{jékoztat{s
Munkaruha, védőruha, formaruha
Védőeszközök fajt{i, haszn{latuk szab{lyai
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
Tűz-, és égésvédelmi alapfogalmak
A tűzvédelmi törvény
Tűzmegelőzési feladatok
Tűzvédelmi szab{lyzat
Tűzriadóterv
Tűzvédelmi oktat{s
Tűzveszélyességi oszt{lyok
Tűz{llós{gi fokozatok
A kereskedelmi egységekben alkalmazható tűzolt{si módok, oltóanyagok
A tűzoltó készülékek és az elhelyezésükre vonatkozó előír{sok
A tűzoltó készülékek feliratai-, jelölései-, haszn{latuk szab{lyai, a tűzoltó
készülékek
vizsg{lata
A tűz jelzése, olt{sa
Tűzolt{si út, kiürítési útvonal
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Környezetvédelmi előír{sok és azok alkalmaz{sa
A környezetvédelem jelentősége
A kereskedelem és a környezetvédelem kapcsolata
Környezeti {rtalmak, (környezetszennyezés, környezetterhelés)
A környezetvédelem módszerei és területei
A környezetvédelem szervezete
Környezetszab{lyoz{si módok
T{mogat{sok, bírs{gok
Környezettudatos v{llalkoz{s jellemzői
Környezettudatos v{s{rl{s
Hulladékkezelési szab{lyok
A környezetvédelem szab{lyoz{sa, ellenőrzése, szankciói
A környezetvédelem és a csomagolóanyagok kapcsolata
A csomagol{s célja
A termék védelme
A környezet védelme
A csomagolóanyagok megítélése környezetvédelmi szempontból
A csomagolóanyagokon megjeleníthető címkék (veszélyes {ruk,
környezetbar{t termékek)
A kereskedelmet érintő minőségir{nyít{si
A kereskedelmi egység minőségpolitik{ja
Minőségir{nyít{s a kereskedelemben
Minőségbiztosít{si rendszerek tanúsít{sa
Egészségre {rtalmas anyagok fajt{i, jellemzői
A kereskedelmi tevékenység veszélyelemzése, és az ebből fakadó gyakorlati
teendők
Hatós{gi ellenőrzés menete, dokument{ciója
A fogyasztói érdekvédelem
A fogyasztói érdekvédelem jogi szab{lyoz{sa
A fogyasztóvédelem intézményrendszere
Fogyasztói érdekvédelem feladatai
A fogyasztói jogorvoslat
A minőségvédelem jogi eszközei
A fogyasztóvédelem és a rekl{m
A fogyasztóvédelem és a versenyjog
Ellenőrzést végző szervek tevékenysége
Az {ruk forgalmaz{s{nak jogszab{lyi feltételei
Kötelező v{s{rlói t{jékoztatók
Fogyasztói {rak feltüntetésének szab{lyi
Szavatoss{g, jót{ll{s, v{s{rlók könyve
V{s{rlói kifog{sok intézése
A hatós{gi ellenőrzés módja, hatós{gok hat{rozatai
Ellenőrző hatós{gok
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A hatós{gok ellenőrzéseinek módszere, hat{rozatai, jogkövetkezmények
Az ellenőrzést végző személy kötelezettségei
Az ellenőrzött szerv képviselőjének jogai, kötelezettsége
Az ellenőrzés dokument{l{sa, következménye, szankciók, jogorvoslat
Biztons{gi és vagyonvédelmi előír{sok alkalmaz{sa
Az {ru-. és vagyonvédelem fontoss{ga
Lop{sok és egyéb bűncselekmények
Bűncselekmények felismerése
Rendkívüli események kezelése
Rendkívüli esemény fogalma, kezelése
[ramkimarad{s, g{zsziv{rg{s, csőtörés, mint kock{zati tényezők
Hirtelen hal{leset, rosszullét, baleset esetén teendő intézkedések
Elemi csap{s esetén teendő intézkedések
Betörés esetén teendő intézkedések
Kiürítési terv
Egyéb szervek bevon{sa értesítése
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)
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Rendeltetési helyük szerint (elsődleges, m{sodlagos, összesítő bizonylatok)
Bizonylatkezelés {ltal{nos szab{lyai
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)
A bizonylatok ellenőrzése (alaki, sz{mszaki, tartalmi
A bizonylatok javít{s{nak szab{lyai
A bizonylatok megőrzése
A kereskedelmi egységekben haszn{latos bizonylatok
[ruforgalom bizonylatai
[rumegrendelés bizonylata (megrendelés kézi/vagy gépi)
[rubeszerzés sz{llítótól (Készpénzfizetési sz{mla, Sz{mla, Sz{llítólevél)
Mezőgazdas{gi termékfelv{s{rl{s bizonylata (Felv{s{rl{si jegy)
„Boltközi” {ru{tad{s/{tvétel (Sz{llítólevél)
Vissz{ruz{s bizonylata (Vissz{ru bizonylatok)
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 bizonylatai
Készlet meg{llapít{s bizonylata ([ruforgalmi jelentés kézzel/géppel)
Lelt{roz{s bizonylatai (Lelt{rfelvételi ív {rv{ltoz{shoz, Lelt{rfelvételi jegy,
Lelt{rfelvételi ív)
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifog{sról (sz{llítói)
Jegyzőkönyv v{s{rlói minőségi kifog{s elintézéséről
Jegyzőkönyv pénzt{r többlet vagy hi{ny esetén
Lelt{roz{si jegyzőkönyv
Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat ([rueltulajdonít{si jegyzőkönyv)
Selejtezési jegyzőkönyv
Készlet mintavételi jegyzőkönyv és {tminősítési jegyzőkönyv
10.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

10.3.
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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10.4.

A tant{rgy értékelésének módja

10.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

11. 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
11.1.

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)
Pénzt{rgép üzembe helyezése
Pénzt{rgép bekapcsol{sa
A pénzt{rszalag cseréjének elvégzése
Billentyűzet értelmezése
Gyűjtő regiszterek ([FA szerint, sz{llító szerint, {rucsoportok szerint)
Doh{ny{ruk regisztere
Bejelentkezés (nyitóösszeg jóv{hagy{sa vagy a v{ltópénz bevitele)
Értékesítés
Egytételes elad{s
Többtételes elad{s
Törtrészes {rucikk értékesítés
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Részösszegző feladata
Törlés
Azonnali sztornó (utolsó {rucikk azonnali sztornóz{sa)
Utólagos sztornó (kor{bban bevitt tétel nyitott nyugt{n belül utólagos
sztornóz{sa)
Sz{zaléksz{mít{s (engedmény ad{sa, fel{r sz{mol{sa)
Megszakít{s (a folyamatban lévő tranzakció le{llít{sa)
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)
Nyugta- vagy sz{mlakészítés
Szorz{s
Engedményad{s
Fizetés utalv{nnyal
Fizetés bankk{rty{val
Göngyöleg visszav{lt{s
Fölözés
Pénzt{rz{r{s
Bizonylatkitöltés

22 óra

[ruforgalom bizonylatai
[rumegrendelés kézzel és/vagy géppel
[ru{tvétel bizonylat nélkül („Vak {ru{tvétel”)
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
Mezőgazdas{gi termékfelv{s{rl{s bizonylata – Felv{s{rl{si jegy (tartalma,
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)
[rucsere utalv{ny (tartalma, kitöltése)
Üvegvisszav{ltó jegy (tartalma, kitöltése)
Kiad{si-, bevételi pénzt{rbizonylat (tartalma, kitöltése)
Pénzt{rjelentés, Pénzt{relsz{mol{s (tartalma, készítése)
Pénzt{rz{r{s (kézzel és/vagy géppel)
Címletjegyzék készítése
Készpénzfelad{si utalv{ny
[tutal{si megbíz{s
Készletnyilv{ntart{s bizonylatai
Bizonylatok összesítése az [ruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel)
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Készletsz{mít{s az [ruforgalmi jelentésen (kézzel és/vagy géppel)
[rv{ltoz{si lelt{rív (tartalma, kitöltése, {rcsökkenés/növekedés)
Lelt{r felvétel (Lelt{rfelvételi jegy, Lelt{rfelvételi ív)
Lelt{reredmény meg{llapít{sa
Jegyzőkönyvek
Jegyzőkönyv mennyiségi, minőségi kifog{sról ( sz{llítói)
Jegyzőkönyv v{s{rlói minőségi kifog{s elintézéséről
Jegyzőkönyv pénzt{r többlet vagy hi{ny esetén
Lelt{roz{si jegyzőkönyv
Vagyonvédelemhez kapcsolódó bizonylat ([rueltulajdonít{si jegyzőkönyv)
Selejtezési jegyzőkönyv
Készlet mintavételi jegyzőkönyv és {tminősítési jegyzőkönyv
11.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

11.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
11.4.

A tant{rgy értékelésének módja

11.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10031-12 azonosító sz{mú,
A FŐBB [RUCSOPORTOK
FORGALMAZ[SA
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10031-12 azonosító sz{mú, A főbb {rucsoportok forgalmaz{sa megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

FELADATOK
Előkészíti, lebonyolítja az {ruk
mennyiségi és minőségi {tvételét
Szakszerűen előkészíti, értékesítésre
kihelyezi és bemutatja az {rukat
Bemutatja a műszaki {ruk haszn{lat{t és
kezelését, meggyőződik
üzemképességükről
Ügyel az aktu{lis fogyasztói {rak
feltüntetésére
Elkészíti vagy elkészítteti a dekor{ciót
Pontosan vezeti a minőségbiztosít{si
rendszer működtetéséhez előírt
nyilv{ntart{sokat
Szakszerűen elhelyezi az {ruvédelmi
eszközöket az {rukon
Kezeli a v{s{rlói adatb{zist, előjegyzést
vesz fel
Kitölti a jót{ll{si jegyet, megszervezi a
garanci{lis javít{sokat
Szakszerűen, az előír{soknak
megfelelően intézi a reklam{ciókat
Figyelemmel kíséri a v{s{rlók könyvét,
megteszi a megfelelő intézkedéseket
T{jékoztat{st ad a kapcsolódó
szolg{ltat{sokról, igény és lehetőség
szerint megszervezi azokat
Szakszerű haszn{lati, kezelési
tan{csokkal l{tja el a v{s{rlót
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Értékesítés idegen nyelven II.

Értékesítés idegen nyelven I.

Értékesítési gyakorlat
(gyakorlat)

Bútor- és lak{stextil {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Műszaki {ruk ismerete és
forgalmaz{sa
Élelmiszer- és vegyi {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Ruh{zati {ruk ismerete és
forgalmaz{sa
Bútor- és lak{stextil {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Műszaki {ruk ismerete és
forgalmaz{sa

10031-12 A főbb {rucsoportok
forgalmaz{sa

Élelmiszer- és vegyi {ruk ismerete
és forgalmaz{sa
Ruh{zati {ruk ismerete és
forgalmaz{sa

[ruismeret és
forgalmaz{s (elmélet)

Értékesítés
idegen
nyelven
(elmélet)

T{jékoztatja a v{s{rlót igény szerint az
élelmiszerek jellemzőiről, a korszerű
t{pl{lkoz{st biztosító élelmiszerekről
T{jékoztatja a v{s{rlót igény szerint a
környezetkímélő és veszélyes vegyi
{rukról
Betartja az élelmiszerek és vegyi {ruk
t{rol{s{ra, értékesítésére vonatkozó
speci{lis előír{sokat, szab{lyokat
Ellenőrzi a fogyaszthatós{gi, minőség
megőrzési időket és szelekt{l
Ellenőrzi a jövedéki termékek épségét és
a korl{toz{s betart{s{t
Ellenőrzi, biztons{ggal üzemelteti az
élelmiszerek és vegyi {ruk értékesítése
sor{n haszn{lt gépeket, eszközöket és
gondoskodik megfelelő higiéniai
{llapotukról
[rut és kiegészítő termékeket aj{nl a
v{s{rló igényeinek megfelelően az
{rukészletből/katalógusból

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
SZAKMAI ISMERETEK

A bútorok csoportosít{sa, jellemzői,
minőségi követelményei
A bútorok haszn{lat{ra, {pol{s{ra,
kezelésére vonatkozó előír{sok
A lak{stextíli{k csoportosít{sa, jellemzői,
minőségi követelményei
A lak{stextíli{k kapcsolódó t{jékoztató
címkék tartalma
A lak{stextíli{k haszn{lat{ra, kezelésére
vonatkozó előír{sok
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 élelmiszerek értékesítésének
előkészítési feladatai
Az élelmiszerek eladótérben történő
elhelyezésének, bemutat{s{nak szab{lyai
Az élelmiszerekhez kapcsolódó kísérő
okm{nyok, t{jékoztató címkék tartalma
Korszerű t{pl{lkoz{st biztosító
élelmiszerek haszn{lata
A vegyi {ruk csoportosít{sa, jellemzői,
minőségi követelménye
A vegyi {ruk sz{llít{s{ra, {tvételére,
t{rol{s{ra vonatkozó követelmények

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

60 / 76

A ruh{zati {ruk csoportosít{sa, jellemzői,
x
minőségi követelményei
A ruh{zati termékek jellemzőiről való
x
vevői t{jékoztat{s
A ruh{zati termékekhez kapcsolódó
x
címkék, t{jékoztatók tartalma
A műszaki {ruk, csoportosít{sa,
x
jellemzői, minőségi követelményei
A műszaki {ruk jellemzőiről való v{s{rlói
x
t{jékoztat{s
A műszaki {rukhoz kapcsolódó
x
okm{nyok tartalma
A műszaki {ruk sz{llít{s{ra, {tvételére,
x
t{rol{s{ra vonatkozó követelmények
A műszaki {ruk eladótérben történő
elhelyezésének, bemutat{s{nak szab{lyai
Előír{soknak megfelelő reklam{ciós
x
ügyintézés
SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Szakmai szoftverek haszn{lata
x
x
x
x
Szakmai kommunik{ciós készség
x
x
x
x
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
T{rgyalókészség
x
x
x
x
SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Ön{llós{g
x
x
x
x
Pontoss{g
x
x
x
x
Fejlődőképesség, önfejlesztés
x
x
x
x
T[RSAS KOMPETENCI[K
Kapcsolatteremtő készség
x
x
x
x
Segítőkészség
x
x
x
x
Meggyőző készség
x
x
x
x
MÓDSZER KOMPETENCI[K
Ismeretek helyén való alkalmaz{sa
x
x
x
x
Helyzetfelismerés
x
x
x
x
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12. [ruismeret és forgalmaz{s tant{rgy (elmélet)

320 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az {ruismeret- és forgalmaz{s tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók részletesen
megismerjék az élelmiszer- és vegyi {rukra, a ruh{zati {rukra, a bútor- és lak{stextil
{rukra és a műszaki {rukra vonatkozó szak{ruismeretei tartalmakat.

Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1.

Témakörök, és elemeik

Élelmiszer- és vegyi {ruk ismerete és forgalmaz{sa

90 óra

Az élelmiszer-{ruismeret alapjai
Az élelmiszerek fogalma, jellemzői, forgalmaz{suk feltétele
Az élelmiszereket felépítő anyagok: a víz, az alapt{panyagok, a
védőt{panyagok,
adalékanyagok
Az élelmiszer-fogyaszt{s jellemzői: korszerű élelmiszerek, hungarikumok,
t{pl{lkoz{si
ir{nyzatok, különleges t{pl{lkoz{si célú élelmiszerek (gyermek, diét{s,
reform, stb.)
A mikroorganizmusok jelentősége, az élelmiszerek szennyezettsége - fertőzés,
mérgezés
Az élelmiszerek tartósít{sa
Az élelmiszerek roml{sa, élvezeti, biológiai és a t{pértékének csökkenése
A tartósít{s jelentősége, elj{r{sai
Malomipari termékek
A gabonafélék jellemzése és fajt{i,
A gabonaszem összetétele és t{pl{lkoz{stani jelentősége
A gabonafélék feldolgoz{sa
Őrlemények, h{ntolt termékek, egyéb elj{r{ssal készült termékek
Sütő- és tésztaipari termékek
Kenyér
Kenyér készítése, minősége
Kenyér fajt{i
Sütőipari fehértermékek
Sz{rított tészt{k
Sz{rított tészt{k jellemzése, minősége
Cukor és édesipari termékek
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Cukor
Méz
Mesterséges édesítőszerek
Édesipari termékek
Az édesítőszerek fogalma, jelentősége
A méz és a cukor fajt{i, kereskedelmi v{lasztéka
A cukork{k, kakaó és csokol{dé{ruk,
Nug{tok és nug{tszerű készítmények
Édesipari lisztes {ruk
Diabetikus édességek
Gyümölcsök
Gyümölcsök összetétele és t{pl{lkoz{stani jelentősége
Hazai gyümölcsök
Almatermésű gyümölcsök
Csonthéjas termésű gyümölcsök
Bogyótermésű gyümölcsök
Kabaktermésű gyümölcsök
Sz{raztermésű gyümölcsök
Déli gyümölcsök
Friss és sz{rított déligyümölcsök
Zöldségfélék és gomb{k
A zöldségfélék összetétele és t{pl{lkoz{stani jelentősége
A zöldségfélék csoportosít{sa
Burgonyafélék
K{posztafélék
Gyökérgumósok
Kabakosok
Hagymafélék
Hüvelyesek
Levélzöldségek
Évelőzöldségek
Gomb{k
A zöldségfélék és a gomb{k tartósít{s{nak termékei
A tej és feldolgoz{s{nak termékei
A tej összetétele és t{pl{lkoz{stani jelentősége
Fogyaszt{si tejek
Tartósított termékek
Ízesített, savanyított, dúsított zsírtartalmú tejkészítmények
Tejtermékek
Vaj, túró, sajt
A hús és feldolgoz{s{nak termékei
A hús minősége
A hús roml{sa
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A húst szolg{ltató {llatok hús{nak jellemzése
Nagy v{gó{llatok
Baromfifélék
Vadon élő {llatok
Halak és egyéb hidegvérű {llatok
A húsfeldolgozó-ipar termékei
Töltelékes készítmények
Darabos készítmények
Dobozos készítmények
A baromfifeldolgozó-ipar termékei
V{gott baromfi
Egyéb baromfitermékek
A halfeldolgozó-ipar termékei
Teljes, és félkonzervek
Zsiradékok és a toj{s
A zsiradékok összetétele és t{pl{lkoz{stani jelentősége
[llati és növényi zsiradékok
A toj{s szerkezete és összetétele
A toj{s minősége és forgalmaz{sa
Alkoholmentes italok
A víz élettani hat{sa, fontoss{ga, összetevői
Az ivóvíz és a természetes {sv{nyvíz
A palackozott ivóvíz, {sv{nyi anyaggal dúsított ivóvíz és a szikvíz
Az {sv{nyvíz fogalma, csoportosít{sa és a gyógyvizek
Gyümölcs és zöldséglevek gy{rt{sa, csoportjai
Üdítőitalok, sűrítmények, gyümölcsszörpök és levek
Diét{s italok
Az alkoholmentes italok palackoz{sa
Az alkoholtartalmú italok
A bor készítése, kezelése, forgalmaz{sa
A bor minősége
A bor kémiai összetétele
A bor érzékszervi tulajdons{gai
A bor rendellenes elv{ltoz{sai
A borok főbb típusai
A természetes borok
Likőrborok
Szénsavas borok
Magyarorsz{g borvidékei
A bor helye az étrendben
A sörgy{rt{s nyersanyagi
A sör készítése, forgalmaz{sa
A sör minősége
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A sör kémiai összetétele
A sör érzékszervi tulajdons{gai
A sör rendellenes elv{ltoz{sai
A sörök főbb típusai
Szeszesital-ipari készítmények
P{link{k
Likőrök
Kevert italok
Külföldi szeszesital-ipari készítmények
Koffeintartalmú élvezeti szerek
A k{vé
A k{vé jellemzése, feldolgoz{sa, minősége
K{véitalok, k{vékivonatok, k{vépótló szerek
A tea
A tea jellemzése, feldolgoz{sa, minősége
Pótte{k, gyógyte{k
Fűszerek és ízesítőszerek
A fűszerek jellemzése, minősége, forgalmaz{sa, csoportosít{sa
Gyökerek, gyökértörzsek
Héjrészek
Levelek
Vir{gok, vir{grészek
Magvak
Termések
Hazai fűszerkülönlegességek
Fűszerkeverékek
Ízesítőszerek
Ecet, só, összetett ételízesítő készítmények
Doh{ny{ruk
A doh{ny fogalma, jelentősége, élettani hat{sa
A haz{nkban termesztett doh{nyfajt{k és összetételük
A doh{nyipari termékek fajt{i, minősítésük, forgalomba hozatali előír{sok
Vegyi {ruk
A vegyi {ruk csomagol{sa, {tvétele, t{rol{sa
A címkén tal{lható jelölések jelképek, veszélyes anyagok, környezetkímélő,
környezetbar{t jelek, a csomagolóanyagok jelölése
H{ztart{si tisztító és {polószerek fajt{i
Mosószerek
Mosogatószerek
Súrolószerek
Padló{polók
K{rpit és szőnyegtisztítók
Tűzhelytisztítók, zsíroldók
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Légtisztítók, levegőfertőtlenítő
Szabad forgalmú irtószerek
Test{polók és személyes higiéni{t szolg{ló szerek
Arc{polók, díszítőkozmetikumok
Baba{pol{si szerek
Norinbergi {ruk
Testgondoz{si cikkek
Gyermekgondoz{si cikkek
Egészségügyi cikkek
H{ztart{si és egyéb cikkek
Ruh{zati {ruk ismerete és forgalmaz{sa

90 óra

Az öltözködés szerepe, jelentősége a mindennapokban
Öltözködési stílusok
Testalkattípusok, mérett{bl{zatok
A divat fogalma, jellemzői
Vil{gm{rk{k, védjegyek
A ruhaipar legfontosabb alapanyagainak jellemző tulajdons{gai,
Viselési tulajdons{gai
Készterméken való jelölésük, m{rkanevek, felhaszn{l{si területek
Természetes eredetű sz{lasanyagok
Mesterséges eredetű sz{lasanyagok
Kevert sz{lasanyagok
Terjedelmesített sz{lasanyagok
Különleges textilanyagok
Valódi bőrök
Műbőrök
Valódi szőrmék
Műszőrmék
A sz{lasanyagok textilipari feldolgoz{si műveleteinek lényege, fon{s, szövés,
kötés,- hurkol{s, egyéb lapképzési elj{r{sok
A textilkikészítés lényege, a leggyakrabban alkalmazott műveletek, szerepük a
késztermék minőségében
A méter{ruk csoportosít{sa alapanyag, elő{llít{si mód, a felhaszn{l{s jellege
szerint
Szövetek, pamut, pamuttípusú anyagok
Len, lentípusú anyagok
Selyem, műselyem
Gyapjú, gyapjútípusú anyagok
Kötött,- hurkolt anyagok
Egyéb lapképzési elj{r{ssal készült anyagok
Rövid{ruk csoportosít{sa, szerepük az öltözködésben
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A legfontosabb puha és kemény rövid{ruk, jellemzőik, felhaszn{l{suk
A konfekcióipari {ruk csoportosít{sa, jellemzőik, fajt{i, fazonok, alapanyagaik,
méretezés
Női, férfi, gyermek alsóruh{zati konfekció {ruk
Felsőruh{zati konfekció {ruk
Felsőruh{zati kötött{ruk
Sportruh{zati {ruk
Csecsemő ruh{zat, babakelengye
A divat{ruk csoportosít{sa, jellemzőik, fajt{i, alapanyagaik, méretezés
Öltözék-kiegészítők
Bőrdíszmű-, és bőröndös {ruk
Harisny{k, harisnyanadr{gok, zoknik
A strandruh{zati {ruk csoportosít{si szempontjai, alapanyagaik, méretezés
Kiegészítő strandruh{zati {ruk
A l{bbelik csoportosít{sa idényjelleg, felhaszn{l{s, fazon, alapanyag szerint
Méretezés
Bútor- és lak{stextil {ruk ismerete és forgalmaz{sa

70 óra

A lak{sok funkciói, főbb jellemzői
A lak{sok fejlődése
A lakberendezés elemei, lakberendezési stílusok
Bútorstílusok
A bútorgy{rt{s anyagai
A legismertebb faanyagok, a faipari v{lasztéka
Lemezipari termékek, fahelyettesítő anyagok, bútoripari fémek, fémalkatrészek,
Mozgó alkatrészek, bútoripari műanyagok, egyéb anyagok
A bútorok csoportosít{sa, az egyes csoportok jellemzése fajt{k, típus,
felhaszn{l{si cél, alapanyag szerint
Méret, kereskedelmi-, és minőség jellemzők szerint
Lak{sbútorok
Szekrénybútorok
Ülő-, fekvőbútorok, matracok, {gybetétek
Asztalok
Gyerekbútorok
Kiegészítő bútorok, előszoba bútorok
Középületek bútorai
Irodai, oktat{si bútorok
Sz{llodai, vendégl{tóipari bútorok
Egészségügyi bútorok
Kerti bútorok
A lak{stextíli{k csoportosít{sa, szerepük a lak{s berendezésében
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A szőnyegek funkciója, alapanyagai, csoportosít{suk szempontjai, fajt{i,
Kézi szőnyegek
Gépi szőnyegek
Darabonként forgalomba kerülő szőnyegek (méretek)
Méterben forgalomba kerülő szőnyegek
A szőnyegek haszn{lati, kezelési útmutatója, tisztítószerei
A szőnyegek t{rol{s{nak szab{lyai
A függönyök funkciója, alapanyagai, csoportosít{suk szempontjai, fajt{i
Fény{teresztő függönyök
M{sodfüggönyök
Darabonként forgalomba kerülő függönyök (méretek)
Méterben forgalomba kerülő függönyök
A függönyök felerősítési módjai, kellékei, r{ncol{s
A függönyök haszn{lati, kezelési útmutatója, tisztítószerei
A bútorszövetek fogalma, funkciója, alapanyagai, csoportosít{suk szempontjai,
a legismertebb bútorszövetek, kereskedelmi, minőségi jellemzők
A bútorszövetek haszn{lati, kezelési útmutatója, tisztítószerei
A h{ztart{si textíli{k fogalma, alapanyagai, csoportosít{suk szempontjai
[gytextíli{k
Takarók
Dunn{k
Paplanok
P{rn{k
Egyéb h{ztart{si textíli{k
Asztali textíli{k
Konyharuh{k
Egyéb darab{ruk, díszt{rgyak: szőttesek, csipkék, stb.
A h{ztart{si textíli{k haszn{lati, kezelési útmutatója, tisztítószerei
Műszaki {ruk ismerete és forgalmaz{sa
Energiahordozók
Elektromos alapismeretek
Energiaoszt{lyok
Kötőelemek, kéziszersz{mok, ipari tömegcikkek
Csavarok
Z{rak
Villamos szerelési anyagok
Vezetékek, k{belezési segédanyagok
Biztosítékok és tartozékaik
Csatlakozók, aljzatok, vill{k, foglalatok
Fényforr{sok
Elektromos és nem elektromos sütő- és főzőkészülékek
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70 óra

G{ztűzhelyek
Elektromos tűzhelyek
Kombin{lt tűzhelyek
Beépíthető tűzhelyek
Főzőlapok
Grill,- kontakt olajsütők
Mikrohull{mú sütők
Kenyérsütők
Légkeveréses edények
Fűtő- és vízmelegítő készülékek
Fűtőbetétek
Hőfokszab{lyozók
G{zkonvektorok
G{zkaz{nok
Elektromos fűtőkészülékek
Hősug{rzók
Hőkandallók
Ventill{toros hőkandallók
Olajradi{torok
Hőt{rolós k{lyh{k
Vízmelegítő készülékek
G{z vízmelegítők
Elektromos vízmelegítők
Konyhai kisgépek és készülékek
K{véőrlők
Turmixgépek, botmixerek
Pépesítők
Szeletelők, elektromos kések
Gyümölcscentrifug{k
Elektromos húsdar{lók
Robotgépek
K{véfőzők
Kenyérpirítók
Konyhai légtisztítók
Mérlegek
Egyéb elektromos készülékek
Vasalók
Gyógy{szati elektromos kisgépek
Klímaberendezések
Elektromos h{ztart{si nagygépek
Hűtőgépek, fagyasztógépek
Mosógépek
Sz{rítógépek
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Mosó-sz{rító gépek
Mosogatógépek
Takarítógépek
Porszívók
Szőnyeg,- k{rpittisztító gépek
Hírad{stechnikai készülékek
Mikrofonok
Hangszórók, hangdobozok
Digit{l hangrendszerek
Erősítők
R{dió,- és vevőkészülékek
CD lej{tszók, DVD, Blu-ray, média lej{tszó
Televízió készülékek
Videókamer{k
Digit{lis fényképezőgépek
Digit{lis fotókeret
Szórakoztató elektronika, j{ték
Autór{diók
X-box
Play Station
Wii
Mobiltelefonok, tartozékok
Sz{mít{stechnikai termékek
12.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

12.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
12.4.

A tant{rgy értékelésének módja

12.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

13. Értékesítési gyakorlat tant{rgy (gyakorlat)

256 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az értékesítési gyakorlat célja, hogy a tanulók az elméleti {ruismereti tud{sukra
építve legyenek képesek a kereskedelmi egységben az {ruk forgalmaz{s{hoz
kapcsolódó feladatok magas szintű elvégzésére és az {ruk szakszerű értékesítésére.
Gyakorolj{k a v{s{rlókhoz kötődő adminisztr{ciós teendőket és a reklam{ciók
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kezelését. Az eladótérben a v{s{rlóval folytatott kommunik{ció sor{n tudj{k
szakszerűen jellemezni az adott terméket, és inform{ciók nyújt{s{val segítsék az
elad{st.

Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1.

Témakörök, és elemeik

Élelmiszer- és vegyi {ruk ismerete és forgalmaz{sa

70 óra

Rendelés lead{sa
[ru{tvétel gyakorl{sa
Szavatoss{g ellenőrzése
Szakszerű t{rol{s gyakorl{sa
[raz{s, {razó eszközök haszn{lata
Feliratok, akciós t{bl{k készítése
[rurendezés, polcfeltöltés, csoportosít{s
V{s{rlók figyelmének felhív{sa
Reklam{ciók intézése
Élelmiszerek vegyi {ruk v{s{rlói t{jékoztatój{nak, címkéinek értelmezése
Felv{gottak sajtok szeletelése, mérése
Akciós {ruk kihelyezése
Zöldség gyümölcs v{logat{sa
Reklam{ciós ügyintézés
Ruh{zati {ruk ismerete és forgalmaz{sa
Címkézés, címkéző eszközök haszn{lata
[raz{s, {razó eszközök haszn{lata
Díszcsomagol{s készítése
V{s{rlói csomagol{s készítése
Kirakatrendezés, dekor{ciókészítés
Felíratok, akciós t{bl{k készítése
Alapanyagok felismerésének gyakorl{sa
Hajtogat{s
Szakszerű v{g{s,
Darabol{s
Címkék értelmezése
[ru elhelyezés eladótérben, kirakatban
Kicsomagol{s
V{llf{z{s
Visszacsomagol{s
71 / 76

70 óra

[ruvédelmi eszközök felhelyezése, levétele
Reklam{ciós ügyintézés
Bútor- és lak{stextil {ruk ismerete és forgalmaz{sa

58 óra

Címkézés, címkéző eszközök haszn{lata
[raz{s, {razó eszközök haszn{lata
Díszcsomag készítése
V{s{rlói csomagkészítés
Kirakatrendezés, dekor{ciókészítés
Felíratok, akciós t{bl{k készítése
Alapanyagok felismerésének gyakorl{sa
Esztétikus {ru elrendezés
V{s{rlók figyelmének felhív{sa
Előjegyzés
Jót{ll{si jegy kitöltése
Reklam{ciók, garanci{lis javít{sok intézése
Bútorok v{s{rlói t{jékoztatój{nak, címkéinek értelmezése
Bútor minőségi bizonyítv{ny és jót{ll{si jegy meglétének ellenőrzése
Bútorszövetek, függönyök, egyéb h{ztart{si textíli{k hajtogat{sa, elhelyezése
eladótérben, polcon, kirakatban
Szőnyegek kifüggesztése, feltekercselése
Lak{stextíli{k v{s{rlói t{jékoztatój{nak, címkéinek értelmezése
Lak{stextíli{k ki,- és visszacsomagol{sa
Kiegészítő {rucikkek kiv{laszt{sa
Függönyök r{ncol{sa, mértéke
Szakszerű darabol{s
[ruvédelmi eszközök felhelyezése, levétele
Reklam{ciós ügyintézés
Műszaki {ruk ismerete és forgalmaz{sa
[raz{s, {razó eszközök haszn{lata
Címkézés, címkéző eszközök haszn{lata
Címkék szakszerű elhelyezése, értelmezése
Kísérő dokumentumok értelmezése
Mintadarabok, mintafal készítése
Összeszerelés, készülékek csatlakoztat{sa, kiprób{l{sa
Akciós t{bl{k, felíratok készítése
V{s{rlói csomagkészítés
[rumozgató eszközök balesetmentes haszn{lata
[ruk emelésének, sz{llít{s{nak gyakorl{sa
[ruhitel feltételeinek ismertetése, intézése
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58 óra

T{jékoztat{s kapcsolódó szolg{ltat{sokról
H{zhoz sz{llít{s megrendelése telefonon
Előjegyzés
Jót{ll{si jegy kitöltése
Reklam{ciós ügyintézés
13.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése

13.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
13.4.

A tant{rgy értékelésének módja

13.5.

A tov{bbhalad{s feltételei

14. Értékesítés idegen nyelven tant{rgy (elmélet)

128 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az értékesítés idegen nyelven tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy a tanulók legyenek
képesek üzleti környezetben a főbb {rucsoportok forgalmaz{s{hoz kapcsolódó,
v{s{rlóval folytatott szaknyelvi kommunik{cióra.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
14.1.

Témakörök, és elemeik

Értékesítés idegen nyelven I.

64 óra

A v{s{rló köszöntése, elköszönés idegen nyelven
V{s{rló {ltal{nos t{jékoztat{s{t szolg{ló p{rbeszédek: útbaigazít{s, nyitvatart{si
idő, akciós aj{nlatok, aj{ndékv{s{rl{s, vétel{r, fizetési módok , bolti szitu{ciók,
stb.
Élelmiszerek megnevezése
Élelmiszerek csoportosít{sa
Élelmiszerek jellemzői
Az élelmiszerek kapcsolódó t{jékoztató címkék elemzése
Szitu{ciók az élelmiszerboltban
Mértékegységek, csomagol{s
Termékek bemutat{sa
A korszerű t{pl{lkoz{st biztosító élelmiszerek
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Sütőipari termékek értékesítése
Malomipari termékek elad{sa
Tejtermékek
Zöldségfélék, gyümölcsök
Alkoholmentes és alkoholtartalmú italok
Tésztaipari termékek, sz{raztészt{k fajt{i, tésztaféleségek értékesítése
Fűszerek, édesítőszerek, élvezeti cikkek
Mélyhűtött- és konzerv{ruk elad{sa
Korszerű t{pl{lkoz{s
Élelmiszerek értékesítése
[rubemutatók, kóstolók
Vegyi {ruk megnevezése
Vegyi {ruk csoportosít{sa
Vegyi {ruk minőségi jellemzői
Vegyi {ruk aj{nl{sa
A vegyi {rukhoz kapcsolódó haszn{lati útmutatók elemzése
Vegyi {ruk szakszerű t{rol{sa
H{ztart{si tisztító- és {polószerek fajt{i és értékesítése
Mosószerek
Szappan- és fürdőkészítmények aj{nl{sa
Arc- és test{polószerek
Parfümök, kozmetikumok értékesítése
Doh{nyipari termékek
Festékek
Ruh{zati termékek megnevezése
Ruh{zati termékek csoportosít{sa
Ruh{zati termékek jellemzői
Ruh{zati termékek anyag{nak csoportosít{sa
Ruhaanyagok minőségi jellemzői
Ruh{zati termékek kezelési útmutatója
Ruh{zati termékekhez kapcsolódó címkék, t{jékoztatók
Női felsőruh{zati termékek
Férfi felsőruh{zati termékek értékesítése
Sportruh{zati cikkek aj{nl{sa
L{bbelik értékesítése
Alsóruh{zati cikkek elad{sa
Harisny{k, zoknik értékesítése
Strand- és fürdőruh{zati cikkek
Csecsemőruh{zati cikkek
Kötött{ru értékesítése
Divat{ru értékesítése
Kiegészítő termékek
Divattermékek
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Ruh{zati termékek aj{nl{sa
Kezelési útmutatók
Sportruh{zati termékek értékesítése
Ruh{zati termékek aj{nl{sa katalógus alapj{n
Méret jelölés, haszn{lati,- kezelési útmutató értelmezése
Értékesítés idegen nyelven II.

64 óra

Bútor- lak{stextil termékeken tal{lható t{jékoztatók felhaszn{l{sa az idegen
nyelvű v{s{rl{si szitu{ciókban
Bútorok csoportosít{sa
Lakberendezési cikkek aj{nl{sa
Bútorok értékesítése
Szőnyegek
Szőnyegek értékesítése
[gytextíli{k megnevezése
[gytextíli{k elad{sa
Függönyök
Függönyök elad{sa, mértékegységek
Bútorszövetek megnevezése
Bútorszövetek aj{nl{sa
Méter{ruk aj{nl{sa
H{ztart{si textíli{k
Lakberendezési tan{csad{s
T{jékoztat{sa az igénybe vehető szolg{ltat{sokról
Lak{stextíli{k aj{nl{sa
Lak{stextíli{k rendelése
Lak{stextíli{k értékesítése
Sütő- és főzőkészülékek aj{nl{sa
Fűtő- és vízmelegítő készülékek aj{nl{sa
Konyhai kisgépek és készülékek aj{nl{sa
Egyéb elektromos készülékek aj{nl{sa
Elektromos h{ztart{si nagygépek aj{nl{sa
Hírad{stechnikai készülékek aj{nl{sa
Hírad{stechnikai készülékek, j{tékkonzolok aj{nl{sa
Mobiltelefonok, tartozékok, aj{nl{sa
Sz{mít{stechnikai termékek aj{nl{sa
A műszaki {rukon tal{lható t{jékoztatók
Mértékegységek, csomagol{s módja
V{s{rlói reklam{ciók elintézése
14.2.

A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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14.3.
A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek:
14.4.

A tant{rgy értékelésének módja

14.5.

A tov{bbhalad{s feltételei
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