
 

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:  35 341 01 Boltvezető 

 Nyilvántartási száma:   E-000561/2014/A002 

 Óraszáma:   140 óra, - Elmélet: 84 óra, - Gyakorlat: 56 óra 

 

Megszerezhető képesítés: B O L T V E Z E T Ő  (szakképesítés-ráépülés) 

 

A képesítés birtokában betölthető munkakörök: 

 Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője (FEOR: 1333)  

 Kereskedő (FEOR: 5111) 

 

A képzési programba történő belépés jogszabályban meghatározott feltételei: 

 Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 Betöltött tankötelezettségi kor: 18. életév  

 

Megszerezhető kompetenciák: 

 

A boltvezető képes: kisvállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni, marketingtevékenységet végezni, irányítani, 

szervezni és ellenőrizni a bolt működését, biztosítani az áru- és vagyonvédelmet. Megszervezni és lebonyolítani a beszerzési 

tevékenységet. Megszervezni és lebonyolítani a készletezést, raktározást, nyilvántartani a készleteket, gazdálkodni a 

készletekkel. Meghatározni az eladási árat. Ellenőrizni a számlákat, az ellenértékek kiegyenlítését. Banki tranzakciókat 

végezni, kezelni a készpénzt, csekkeket. Megszervezni és lebonyolítani az értékesítést. Ellátni a bolt szabályszerű 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket. 

 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerint: 

 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése 

11394-12 Kisvállalkozások működtetése 

 

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 

11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése gyakorlati 

11394-12 Kisvállalkozások működtetése 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: Az áruforgalom tervezésével, elemzésével kapcsolatos vezetői feladatok 

Komplex szóbeli vizsgatevékenység: Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok 

 


