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A 36. sorszámú Eladó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Eladó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 800-1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
esetén kötelező
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

A
FEOR
száma
5113

5117

B
FEOR
megnevezése
Bolti eladó

Bolti
pénztáros,
jegypénztáros

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
Áruházi eladó
Műszakicikk eladó
Kultúrcikk eladó
Ruha-, textil eladó
Porcelán- és edényáru-eladó
Árupénztáros
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Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő
áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri
kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének
előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos
eladói feladatokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 segíteni az árubeszerzést
 átvenni az árut
 készletezési, raktározási feladatokat végezni
 a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a vásárlót
 alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat
 szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket
 a kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni
 értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat végezni
 pénztárgépet kezelni,
 az ellenérték elszámolás során készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni,
 kereskedelmi egységet szabályszerűen üzemeltetni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító
megnevezése
a kapcsolódás módja
száma
31
341 05
Élelmiszer-, vegyiáru eladó
részszakképesítés
31 341 03
Műszakicikk-eladó
részszakképesítés
35 341 01
Boltvezető
szakképesítés-ráépülés
35 341 02
Gyógynövény eladó
szakképesítés-ráépülés
54 341 02
Kereskedelmi képviselő
azonos ágazat
54 341 01
Kereskedő
azonos ágazat
34 215 04
Virágkötő és virágkereskedő
azonos ágazat

