
 

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:  31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A012 

 Óraszáma:   240 óra, - Elmélet: 72 óra, - Gyakorlat: 168 óra 
 

Megszerezhető képesítés: É L E L M I S Z E R - ,  V E G Y I Á R U  E L A D Ó  (részszakképesítés) 

 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (FEOR: 5113) 

 Zöldség-, gyümölcs eladó (FEOR: 5113) 

 ABC-eladó (FEOR: 5113) 

 Áruházi eladó (FEOR: 5113) 

 Élelmiszerbolti eladó (FEOR: 5113) 

 Árupénztáros (FEOR: 5117) 

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 29/2016. (VIII. 

26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelem-marketing, üzleti 

adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

Megszerezhető kompetenciák: 

A kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, 

értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk 

beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. 

 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló kormányrendelet szerint: 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek 

11691-16 Eladástan 

10028-16 Az élelmiszerek, vegyiáruk forgalmazása 

  

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 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek gyakorlati 

11691-16 Eladástan gyakorlati 

10028-16 Az élelmiszerek, vegyiáruk forgalmazása szóbeli 

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. 

Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása az elsajátított értékesítési technikák 

alkalmazásával magyar és idegen nyelven.  

Komplex szóbeli vizsga tevékenység: Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján 

összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 


