
 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000561/2014 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A képző intézmény:  

 BAZ Megyei Kereskedő és Vendéglátó Vállalkozók Érdekképviseleti Szervezete KISOSZ 

 Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80. 1/9. 

 Telefon: 46/508-895 

 Felnőttképzési nyilvántartási száma: E-000561/2014 
 

A képzési program:  

 Megnevezése:   54 341 01 Kereskedő 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A017 

 Óraszáma:    720 óra, - Elmélet: 432 óra, - Gyakorlat: 288 óra 
 

Megszerezhető képesítés:  K E R E S K E D Ő  (szakképesítés) 
 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Kereskedő (FEOR: 5111) 

 Vezető eladó / áruházi osztályvezető (FEOR: 5112) 

 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység boltvezető (FEOR: 1333) 

 Kereskedelmi ügyinéző (FEOR: 3622) 

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

Megszerezhető kompetenciák: 

A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a 

nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. 

Vállalkozást hoz létre/szüntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri elemzi a piaci 

környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás eredményeit. E-kereskedelmi tevékenységet 

folytat.  
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerint: 
11718-16 Az üzleti levelezés és kommunikáció 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek 
12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás 

10031-16 A főbb árucsoportok forgalmazása 

10032-12 Marketing 
10033-16 A vállalkozási, vezetési ismeretek 

11498-12 

11499-12 
11719-16 

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás II. 
Vállalkozás a gyakorlatban 

  

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

11718-16 Az üzleti levelezés és kommunikáció gyakorlati 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek szóbeli 

12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás írásbeli 

10031-16 A főbb árucsoportok forgalmazása szóbeli 

10032-12 Marketing szóbeli 

10033-16 A vállalkozási, vezetési ismeretek írásbeli vagy szóbeli 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli 

11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

11719-16 Vállalkozás a gyakorlatban gyakorlati 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 

51%-osra értékelhető. 

 

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Komplex gyakorlati vizsgatevékenység: Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban. A vállalkozás 

áruforgalmával kapcsolatos adminisztratív tevékenység végzése 
Komplex írásbeli vizsga tevékenység: A kereskedelmi vállalkozás gazdálkodása és működtetése 

Komplex szóbeli vizsga tevékenység: Kereskedelmi marketing.  

             Árufőcsoportok forgalmazása 


