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KERESKEDŐ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ BOLTI GYAKORLAT TÉMAKÖRÖK
A 10026-12 azonosító sz{mú, Az {ruforgalom lebonyolít{sa megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó témakörök
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.
Meg tudja hat{rozni a beszerzendő {ruk mennyiségét és összetételét.
Ismeri a sz{llító partnerek kiv{laszt{s{nak, az {ruk megrendelésének és a
beszerzett {ruk ellenértékének kiegyenlítésének menetét
Előkészíti a rakt{rt / {rumozgató eszközöket az {ru fogad{s{ra, előkészíti a
visszasz{llítandó göngyöleget és a vissz{rut.
Átveszi 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.
Készletre veszi az {rut.
Az {ru jellegének / előír{soknak megfelelően gondoskodik az {ru
minőségének és a mennyiségének megóv{s{ról.
Lelt{rt készít és közreműködik a lelt{roz{sban.
Előkészíti az {rut értékesítésre, és folyamatosan gondoskodik az {ru szakmai
szab{lyok / arculat szerinti kihelyezéséről, az {rak feltüntetéséről, az
{rjelzésről.
Aj{ndékcsomagot és/vagy díszcsomagol{st készít.
Fogadja a vevőt, és megismeri a vevő igényeit. Bemutatja az {rut a vevőnek, és
t{jékoztatja az {ruval kapcsolatos szolg{ltat{sokról
Áruaj{nl{ssal segíti a vevőt a v{s{rl{si döntésben.
Elsz{molja az ellenértéket, kezeli a pénzt{rgépet, sz{ml{t készít.
Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.
Átadja az {rut a vevőnek, a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az {ru
jellegétől függően becsomagolja az {rut.
Intézi a fogyasztói reklam{ciókat.
Részt vesz az értékesítési akció előkészítésében, értékelésében.

A 10025-12 azonosító sz{mú, a kereskedelmi egység működtetése megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó témakörök
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.
Ismerjék
Megismeri és betartja a munkajogi szab{lyokat
Megismeri a munkaszerződés kötelező tartalmi elemeit.
Megismeri a munkaviszony megszűnésére vonatkozó dokumentumokat.
Megismeri és értelmezi a legfontosabb munkaköri leír{sokat.
Megismeri a kereskedelmi egység kock{zatértékelési szab{lyzat{t.
Megismeri a baleset-és munkavédelmi előír{sokat, a munkabaleset és a
foglalkoz{si megbetegedések ügyvitelét. A munkavédelmi felügyelet
ellenőrzés kritériumait.
Megismeri a gyakorlatban a kereskedelmi egységre vonatkozó tűzvédelmi
szab{lyokat. Elolvassa az {ruh{z Tűzvédelmi Szab{lyzat{t.
Megismeri, az {ruh{z a környezetvédelemi feladatait . (hulladékgazd{lkod{s,
csomagoló anyagok, veszélyes termékek, környezetbar{t termékek jelölése)
Megismeri az alkalmazott {ru és vagyonvédelemi eszközöket.
Megismeri a boltvezető feladat{t bolti lop{s esetén.
Megismeri az {ruh{z élelmiszerbiztons{gi rendszerét. HACCP (kritikus
pontok, higiéniai előír{sok, dokument{l{s, hatós{gi ellenőrzés )
Üzemelteti az elektronikus pénzt{rgépet.
Megismeri és betartja a pénzelsz{mol{si / pénzkezelési szab{lyokat.
Megismeri a fogyasztói érdekvédelem előír{sait.
Ismeri, és ki tudja tölteni az egységben haszn{latos {ruforgalmi, pénzforgalmi.
és készlet-nyilv{ntart{si bizonylatokat. Megismeri a lelt{roz{si bizonylatokat.
Megismeri a szükséges jegyzőkönyveket és meg tud írni egy üzleti levelet.
A 10031-12 azonosító sz{mú, a főbb {rucsoportok forgalmaz{sa megnevezésű
szakmai követelménymodulhoz tartozó témakörök
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
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.

Élelmiszer- és vegyi {ruk ismerete és forgalmaz{sa
Rendelés lead{sa
Áru{tvétel gyakorl{sa
Szavatoss{g ellenőrzése
Szakszerű t{rol{s gyakorl{sa
Áraz{s, {razó eszközök haszn{lata
Feliratok, akciós t{bl{k készítése
Árurendezés, 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
Áraz{s, {razó eszközök haszn{lata
Kirakatrendezés, dekor{ciókészítés
Felíratok, akciós t{bl{k készítése
Alapanyagok felismerésének gyakorl{sa
Hajtogat{s
Címkék értelmezése
Áru elhelyezés eladótérben, kirakatban
Kicsomagol{s
V{llf{z{s
Visszacsomagol{s
Áruvédelmi eszközök felhelyezése, levétele
Reklam{ciós ügyintézés
Bútor- és lak{stextil {ruk ismerete és forgalmaz{sa
Címkézés, címkéző eszközök haszn{lata
Áraz{s, {razó eszközök haszn{lata
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
Kempingcikkek, bútorok v{s{rlói t{jékoztatój{nak, címkéinek értelmezése
Kempingcikkek, bútorok minőségi bizonyítv{ny és jót{ll{si jegy meglétének
ellenőrzése
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
Áruvédelmi eszközök felhelyezése, levétele
Reklam{ciós ügyintézés
Műszaki {ruk ismerete és forgalmaz{sa
Áraz{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
Árumozgató eszközök balesetmentes haszn{lata
Áruk emelésének, sz{llít{s{nak gyakorl{sa
Áruhitel feltételeinek ismertetése, intézése
T{jékoztat{s kapcsolódó szolg{ltat{sokról
H{zhoz sz{llít{s megrendelése telefonon
Előjegyzés
Jót{ll{si jegy kitöltése
Reklam{ciós ügyintézés

