04163008 számú Műszaki eladó megnevezésű szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény
A javaslatot tevő adatai1

1
1.1

Természetes személy esetén:

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén:

1.2.1 Név: Kereskedelemért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2
2.1

Megnevezése: Műszaki eladó

2.2

Ágazat megnevezése: Kereskedelem

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 0416
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés

3

3.1

Megnevezése: Műszaki eladó

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: EKKR 3
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: MKKR 3

1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység
kapcsolata, összefüggése2:

4

4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges
kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület,
tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés
szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem
határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység
folytatásához.

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari
és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység
vagy munkakör leírása:

5

Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat.
Közreműködik a műszaki cikkek megrendelésében, mennyiségi és minőségi átvételében, a
készletek kezelésében, az értékesítésre történő előkészítésben és az eladótéri kihelyezésben.
A műszaki cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a
vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően
kommunikál a vevőkkel. A korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a
potenciális vásárlókat.
A műszaki cikk fizikai, technológiai és funkcionális előnyei alapján ajánlásokat tesz. Ismerteti
a műszaki cikkek kezelését. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg
és digitális berendezéseket. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat,
kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel,
megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns dokumentumokat.
Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását. Vevőreklamációval összefüggő ügyeket
intéz.
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom
alatti állása:

6

6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: nem

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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6.1.2 Nyilvántartó hatóság: 6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez
szükséges bemeneti feltételek:

7

Iskolai előképzettség:

7.1

● alapfokú iskolai végzettség,
7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások
minimális
és
maximális
óraszáma
(Amennyiben
a
programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként
meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott
maximális óraszámok összege):

8

8.1

Minimális óraszám: 80 óra

8.2

Maximális óraszám: 120 óra
A szakmai követelmények leírása:

9
9.1

Nem modulszerű felépítés esetén:

Sorsz
ám

Készségek,
képességek

Ismeretek

1

Közreműködik az
árubeszerzés
folyamatában:
előkészíti a
megrendelést
vagy segít
megrendelni az
árut.

Ismeri az
áruforgalmi
folyamatot, az
árubeszerzés
fogalmát, helyét az
áruforgalmi
folyamatban, és a
kapcsolódó
tevékenységeket.

Szem előtt tartja a
beszerzendő áruk
mennyiségét és
összetételét
befolyásoló
tényezőket.

Vezetői irányítással
beszerzi a szükséges
árut, egyszerűbb,
begyakorolt
árurendelési
feladatokat utasítás
alapján ellát.

2

Részt vesz az
áruátvétel
előkészítésében,
az áru
fogadásában. A
műszaki cikkeket

Ismeri az áruátvételi
módokat, az
áruátvétel során
használt
bizonylatokat és
hibás teljesítés

Törekszik az áru
jogszabályoknak
megfelelő
mennyiségi és
minőségi
átvételére, a kísérő

Önállóan képes az
áruátvétel tárgyi
feltételeit
előkészíteni, az árut
fogadni és az
átvételt
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Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

átveszi,
minőségileg és
mennyiségileg
ellenőrzi, és az
átvételt
dokumentálja.

3

Tárolja, kezeli és
ellenőrzi az
árukészletet.
Megóvja az áru
minőségét.
Biztosítja a
termékek
egyenletes
forgását.

4

Előkészíti az árut
az értékesítésre,
gondoskodik a
vásárlói
szükségleteknek
megfelelő
termékválaszték
eladótérben
történő
megjelenítéséről,
feltölti az
eladóteret áruval.

5

6

Ellenőrzi a
műszaki cikkek
minőségét,
üzemképességét,
megállapítja a
termékek eladásra
való
alkalmasságát, az
esetleges
rendellenességeke
t. Kezeli a
minőségi nem
megfelelőséget.
Biztosítja a
termékek
árkijelzettségét, a

esetén a teendőket.

dokumentáció
szakszerű
ellenőrzésére.

Elkötelezett az áruk
Ismeri az árutárolási,
minőségének
raktározási módokat. megóvására. Szem
Érti a
előtt tartja a
készletgazdálkodáss készletgazdálkodás
al kapcsolatos
elveinek
feladatokat.
maradéktalan
betartását.

lebonyolítani.

Másokkal
együttműködve
kezeli az
árukészletet.
Felelősséget vállal
saját munkájáért.

Ismeri a műszaki
cikkek áruismereti
vonatkozásait.
Ismeri az
anyagmozgató
eszközök
biztonságos
használatát.

Minőségorientált
módon jeleníti meg
a kereskedelmi
egység
termékválasztékát
az eladótérben.

Az előkészítés és
árufeltöltés során
munkaköri feladatait
önállóan végzi.
Szükség esetén
munkatársi vagy
közvetlen vezetői
segítséget vesz
igénybe.

Ismeri a műszaki
cikkek széles
skáláját, jellemzőit,
minőségi
követelményeit, az
állagromlás fajtáit, a
selejtezés szabályait
és dokumentumait.

Minőségorientált
módon kezeli a
műszaki
kereskedelmi
egység
árukészletét.

Önállóan vagy
közvetlen vezetője
utasítása alapján
ellenőrzi a műszaki
cikkek minőségét,
és jár el a protokoll
szerint (pl selejtez).

Ismeri az árucímke
kötelező tartalmi
elemeit, illetve a

Az árucímkéket és
feliratokat
szabálykövetően,

Vezetői irányítással
készíti és helyezi ki
a címkéket és

4/11

termék
információk
szakszerű
kihelyezését és
aktualizálását.

címke nyomtató
használatát.

nagyfokú
precizitással készíti
és helyezi ki.

feliratokat.

Fogadja a
vásárlót, felméri
az igényeit,
bemutatja az árut
és a lehetséges
kapcsolódó
szolgáltatásokat.
Ismerteti a
műszaki cikkek
kezelését.

Ismeri a
termékválasztékot,
az általa eladásra
kínált műszaki
cikkek jellemzőit,
minőségi
követelményeit,
termékelőnyeit.

Szem előtt tartja a
vevők szükségletét,
törekszik a vásárlói
igények pontos,
maradéktalan
kielégítésére.

Árubemutató és
-értékesítő feladatait
önállóan végzi.

Szakmai
tanácsaival segíti
a vásárlót a
döntésben. Kezeli
a
vevőrendeléseket.
Előjegyzést vesz
fel, megszervezi a
házhozszállítást.

Ismeri az adott
értékesítési
helyzethez legjobban
illő kommunikációs
eszközöket. Ismeri a
legújabb fogyasztói
trendeket. Ismeri a
vevőrendelés és a
házhozszállítás
dokumentumait.

Helyzetnek
megfelelően
használja a
kommunikációs
eszközöket. Nyitott
az új fogyasztói
trendekre.

Képes az
önellenőrzésre és
hibái önálló
javítására.

9

Részt vesz a
kereskedelmi
akciók
megjelenítésében.
Az árubemutatót,
az akciók váltását
szakszerűen
lebonyolítja.

Ismeri a vásárok,
árubemutatók,
kiárusítások,
kiállítások, egyéb
akciók és ajánlatok
eladásösztönző
szerepét.

Elkötelezett a
boltban
meghirdetett
eladásösztönző
akciók sikeres
lebonyolításában.

Munkahelyi
vezetőjének
útmutatása alapján,
pontosan bonyolítja
le a kereskedelmi
akciókat.

10

Az ekereskedelemben
kapott
megrendelések
feldolgozására,
visszaigazolására,
adatbázist kezel.
Kezeli a boltban

Ismeri az ekereskedelemre
vonatkozó
szabályokat, ismeri
az alkalmazott
szoftver használatát.

Precízen kezeli az
e-kereskedelemben
használatos
adatbázisokat.

Felelősséget vállal a
feldolgozott
megrendelések
pontosságáért, a
határidők
betartásáért.

7

8
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használatos
szoftvereket és
mobil
alkalmazásokat.

11

12

13

14

15

Az online rendelt
árukat
komissiózza és
expediálja.

Ismeri az áru
összeállítás és
kiszállítás
munkafolyamatát.

Részt vesz a
leltár, visszáru,
göngyölegkezel
és és a
kapcsolódó
adminisztrációs
feladatok
ellátásában.

Ismeri a leltár és
leltározás fogalmát,
fajtáit, módjait, a
folyamatát és a
kapcsolódó
adminisztrációs
tevékenységeket.
Ismeri a göngyöleg
kezelés módjait.

Alkalmazza az
áru-,
biztonságvédelm
i és
vagyonvédelmi
előírásokat.

Ismeri az áru-,
biztonság- és
vagyonvédelmi
eszközöket.

Kezeli a
pénztárgépet,
végrehajtja a
pénztár nyitását
és zárását, rögzíti
a tranzakciókat.

Ismeri a POS
alapú
pénztárgépek
működtetését.
Ismeri a pénztáros
feladatait az áru és
vagyonvédelem
vonatkozásában.

Nyugtát ad,
számlát állít ki,
kitölti a szigorú
számadású
bizonylatokat.

Ismeri az
értékesítés során
készült
bizonylatokat és
tartalmukat, a
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A komissiózás
és expediálás
során törekszik
a pontos
munkavégzésr
e.
Pontosan,
precízen kezeli az
árut a leltározás
során. Szem előtt
tartja a
leltáreredmény,
göngyölegkezelés,
és visszáru üzleti
eredményre
gyakorolt hatását.
Magára nézve
kötelezőnek
tartja az áru-,
biztonság- és
vagyonvédelm
i szabályok
betartását.
Figyelemmel
kíséri a
szabályok
vevők általi
betartását.
Precízen
végzi a
pénztárkezelő
i
munkafolyam
atokat,
törekszik a
nyitási és
zárási
bizonylatok
pontos
vezetésére.
A bizonylatok
kiállítása során
pontosan dolgozik.

Önállóan végzi az
áru összeállítási
és kiszállítási
feladatait.
Másokkal
együttműködve
leltároz.
Felelősséget vállal
a felmért,
esetenként
visszaküldött áru
vagy göngyöleg
mennyiségéért és
értékéért.
Áru-, biztonság- és
vagyonvédelmi
veszélyeztetettség
esetén a biztonsági
munkatárstól
segítséget kér, a
helyben szokásos
módon, az érintett
szabályzat szerint
jelzi a veszélyt.
Önállóan kezeli a
pénztárterminál
elemeit.
Felelősséggel
tartozik az átvett
fizetőeszközökért.

Felelősséggel
tartozik a
kiállított
bizonylat
helyességéért.

16

Kitölti a
jótállási jegyet
és egyéb
releváns
dokumentumok
at.
Kezeli a
számlázó
programot.
Szakszerűen,
megfelelő
empátiával
kezeli a vevői
visszajelzéseket,
fogyasztóvédelm
i panaszokat.

Kezeli a
szakterületének
megfelelő
gépeket,
berendezéseket,
eszközöket.

bizonylatolási
előírásokat.
Ismeri az
elektronikus
bizonylat adáshoz
használt
programot.

Ismeri az egyes
szituációknak
megfelelő
megoldásokat,
fogyasztóvédelmi
szabályokat a
vevőkkel való
kapcsolattartás és
párbeszéd során.
Ismeri a
kereskedelmi
egységekben
használatos gépeket
és berendezéseket,
azok kezelését.

17

18

19

Alkalmazza a
higiéniai,
egészségügyi
előírásokat az
áruforgalmi
tevékenység
minden
szakaszában.
Megelőzi
munkahelyén a
baleseteket.
Elhárítja a
veszélyt, és
kezeli a
rendkívüli
eseményeket, ha
bekövetkeznek.

Törekszik a
vevői
panaszok
szakszerű
kezelésére, a
vevői
elégedettség
elérésére.
A gépek és
berendezések
kezelését a
munka- és
balesetvédelmi
szabályok
betartásával,
kellő
gondossággal és
szakértelemmel
végzi.

Ismeri a higiéniai,
egészségügyi
előírásokat, a
vonatkozó
jogszabályokat.

Szabálykövetően
végzi feladatait a
higiénia
megteremtése
érdekében.

Ismeri a
veszélyforrásokat
és tudja mi a teendő
baleset esetén. Érti
a kereskedelemben
előforduló
rendkívüli
események kezelési
módjait. Ismeri a
kereskedelmi
egység tűz- és
balesetvédelmi,

Elkötelezett a
biztonságos
munkavégzés
mellett, törekszik
a szabályok
betartására.
Nagyfokú
precizitással végzi
munkáját.
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Egyszerűbb
panaszokat
önállóan kezel, a
rendkívüli
eseteknél az
ügyfélszolgálati
munkatárs vagy
közvetlen felettese
segítségét kéri.
A munka
megkezdése előtt a
munkaeszközök
biztonságos
állapotáról a tőle
elvárható módon
meggyőződik,
azokat
rendeltetésüknek
megfelelően és a
munkáltató
utasításai szerint
használja.
Felelős a
hatáskörén belüli
egészségügyi
előírások
betartásáért.

Felelős a
hatáskörén belüli
munka- és
balesetvédelmi
szabályok
betartásáért.

20

9.2

Alkalmazza a
környezetvédelm
i és
energiagazdálko
dási előírásokat.

munkavédelmi
szabályzatát.
Ismeri a hulladék és
a veszélyes
hulladék
kezelésének
módjait és
szabályait.

Tevékenysége
során értékként
tekint a szelektív
hulladékkezelésre
,a
környezettudatos
és hatékony
energiagazdálkod
ásra, valamint a
fenntarthatóságra.

Felelős a
hatáskörén belüli
környezetvédelmi
és
energiagazdálkodá
si előírások
betartásáért.

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem3

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):
A hazai műszakicikk-piac folyamatosan átalakulóban van, és keresi a lehetőségeket. A
technológia robbanásszerű fejlődésével és a fogyasztói igények alakulásának megfelelően a
kereskedelmi egységek kínálatukat évről évre bővítik, hiszen az a tapasztalatuk, hogy a
korszerű, jó minőségű termékek mellett egyre nő a kereslet nem mindennapi, különleges
termékek iránt is. Ezzel párhuzamosan a webes kereskedelem előretörése arra ösztönözte a
hagyományos üzleteket, hogy megteremtsék annak a lehetőségét, hogy a vevő a weben
kinézett terméket megtekintse a boltban, az eladótól (szakembertől) kérdezzen és megismerve
a terméket döntsön a vásárlásról.
Azonban a munkaerőhiány, amely az utóbbi években hazánkban is megjelent a
kereskedelemben gátat szab a fogyasztói igények minél teljesebb körű kielégítésének. Egyre
nagyobb kihívást jelent a kereskedelmi egységek vezetőinek a minőségi és mennyiségi
munkaerő foglalkoztatása.
A műszaki eladó szakképesítés egyrészt növeli a jövőbeli szakember munkaerő-piaci értékét,
másrészt javítja az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyeit.
11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga

3

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Termékismeret és műszaki cikkek forgalmazása
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
A feladatsor szöveges és számítási feladatokból áll, és tanulási eredményeket mér a következő
témakörökben: áruforgalmi ismeretek, szakmai számítások, online kereskedelem,
termékismeret és forgalmazás.
Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatsorban:
● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
● Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat
kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani,
pl. fogalom és meghatározása.
● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy
hamis. A hamis állítást javítani kell.
● Számítási feladatok: az árak felépítése, módosítása, forgalom alakulása,
készletgazdálkodás, leltáreredmény meghatározása témakörökre épülő egyszerű
feladatok.
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

30%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az írásbeli vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről
a vizsgaszervező a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik.
Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és
feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám
csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban
meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges,
akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
11.2.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40%-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Helyzetgyakorlat – áruforgalmi tevékenység
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A legalább hat tételből álló –
esetpéldákat / esettanulmányokat tartalmazó – tételsorból húz a vizsgázó egyet.
Feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi tevékenységet, végrehajtja a feladatokat,
szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal, kitölti a kapcsolódó
bizonylatokat/dokumentumokat:
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1. Áruátvétel – előkészíti a raktárhelyiséget a műszaki cikkek fogadására, odakészíti a
szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket, összekészíti a visszárut / a
göngyölegeket, fogadja az árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg.
2. Raktározás / Előkészítés – kicsomagolja a műszaki cikkeket a szállítói csomagolásból,
előkészíti őket az értékesítésre, címkéz, feltölti az eladóteret, használja a szükséges
gépeket és eszközöket a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával.
3. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja a kért műszaki
cikket, ismerteti technikai jellemzőit, segíti a vásárlási döntés meghozatalát és
tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról.
4. Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, bejelentkezik, rögzít legalább 10 tételt.
Közben használja az áruvédelmi eszközökhöz kapcsolódó berendezéseket,
kedvezményt rögzít. Nyugtát ad és kezeli a készpénzt vagy bankkártya leolvasó
berendezést, majd kijelentkezik.
5. Ügyfélszolgálati tevékenység – kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil
alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási
jegyet és egyéb releváns dokumentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális
javítását.
6. Vevői panasz kezelése – meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a vásárlót az őt
megillető fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a Vásárlók könyvét, empátiával
válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket a kommunikáció során.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

70%

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai:
●
●
●
●
●
●

a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása
feladatutasítás megértése;
a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje;
kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a dokumentumok kezelése;
gépek, eszközök rendeltetésszerű használata;
a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és egészségügyi előírások
betartása;
● kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal;
● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.
11.3.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40%-át elérte.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
A vizsgaszervező biztosít:
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●
●
●
●
●
●
●

árutároló és bemutató berendezéseket,
árumozgató gépeket, eszközöket
mobil kódleolvasót
pénztárgépet, POS terminált, kártyaleolvasót
elektronikus áruvédelmi eszközöket
műszaki cikkeket széles választékban
számítógépet

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: 11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: 12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek
--------
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