
 

 

 

    

 

Szakma: ELADÓELADÓELADÓELADÓ    
Szakképzés típusa:    8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam8. évfolyam    utáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzésutáni középfokú szakképzés    

OKJ szám: 34 341 0134 341 0134 341 0134 341 01    

Elméleti tananyag súlya: 33330000    %%%%    

Gyakorlati tananyag súlya: 77770000    %%%% 

Képzési idő: 3333    évévévév 

Nyári gyakorlat ideje: 9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra9. évfolyam után 140 óra, 10. évfolyam után 140 óra 

Előfeltétel: egészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasságegészségügyi alkalmasság 

Szintvizsga: vanvanvanvan  

Komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele:  

• az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettantervben meghatározott tantárgyak teljesítése     

Munkaterület leírása: 

• Az eladó szakember a kereskedelmi váAz eladó szakember a kereskedelmi váAz eladó szakember a kereskedelmi váAz eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. llalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. llalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. llalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.     

• Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri 

kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerkihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerkihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerkihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének zésének zésének zésének 

előkészítésében és előkészítésében és előkészítésében és előkészítésében és lebonyolításábanebonyolításábanebonyolításábanebonyolításában 

• A szakképesítéssel rendelkező képes A szakképesítéssel rendelkező képes A szakképesítéssel rendelkező képes A szakképesítéssel rendelkező képes     

o segíteni az árubeszerzést, segíteni az árubeszerzést, segíteni az árubeszerzést, segíteni az árubeszerzést,     

o átvenni az árut, átvenni az árut, átvenni az árut, átvenni az árut,     

o készletezési, raktározási feladatokat végezni,készletezési, raktározási feladatokat végezni,készletezési, raktározási feladatokat végezni,készletezési, raktározási feladatokat végezni,    

o értékesítési tevékenységet végezni,értékesítési tevékenységet végezni,értékesítési tevékenységet végezni,értékesítési tevékenységet végezni,    

o ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzeellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzeellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzeellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokatmeltetésével kapcsolatos feladatokatmeltetésével kapcsolatos feladatokatmeltetésével kapcsolatos feladatokat    

Tanulmányai során elsajátítja az alábbi ismereteket, modulokat: 

• 10025100251002510025----12 A kereskedelmi egység működtetése12 A kereskedelmi egység működtetése12 A kereskedelmi egység működtetése12 A kereskedelmi egység működtetése    

• 11507115071150711507----12 Az áruforgalom lebonyolítása12 Az áruforgalom lebonyolítása12 Az áruforgalom lebonyolítása12 Az áruforgalom lebonyolítása    

• 10027100271002710027----12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása12 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása    

• 10028100281002810028----12 Az12 Az12 Az12 Az    élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazásaélelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazásaélelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazásaélelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása    

• 10029100291002910029----12 A műszaki cikkek forgalmazása12 A műszaki cikkek forgalmazása12 A műszaki cikkek forgalmazása12 A műszaki cikkek forgalmazása    

• 11497114971149711497----12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.12 Foglalkoztatás I.    

• 11499114991149911499----12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.12 Foglalkoztatás II.    

• 11500115001150011500----12 Munkahelyi egészség és biztonság12 Munkahelyi egészség és biztonság12 Munkahelyi egészség és biztonság12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Elhelyezkedési lehetőségek: 

• Eladóként kereskedelmi egységekben, Eladóként kereskedelmi egységekben, Eladóként kereskedelmi egységekben, Eladóként kereskedelmi egységekben, vállalkozásoknál vállalkozásoknál vállalkozásoknál vállalkozásoknál             

Továbbtanulási lehetőségek: 

• 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi 2 év alatt érettségi bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése bizonyítvány megszerzése majd 2 éves KERESKEDŐ érettségi utáni szakképzésbe majd 2 éves KERESKEDŐ érettségi utáni szakképzésbe majd 2 éves KERESKEDŐ érettségi utáni szakképzésbe majd 2 éves KERESKEDŐ érettségi utáni szakképzésbe 

kapcsolódáskapcsolódáskapcsolódáskapcsolódás    


