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A 118. sorszámú Kereskedő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Kereskedő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 720-960
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 60%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 40%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. 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.
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FEOR
száma
5111

Kereskedő

5112

Vezető eladó
Kereskedelmi
tevékenységet
folytató egység
vezetője ügyintéző
Kereskedelmi

1333
3.1.8.

B
FEOR megnevezése

3622

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Bútor- és lakástextil-kereskedő
Műszaki- és elektronikaicikk kereskedő
Ruházati és lábbeli kereskedő
Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
Áruházi osztályvezető
Boltvezető
Kereskedelmi ügyintéző

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a
nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi
tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást
végez, felméri és elemzi a piaci környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás
eredményeit. E-kereskedelmi tevékenységet folytat
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 vállalkozást szabályszerűen létrehozni/működtetni/megszüntetni ellátni, irányítani, szervezni és
ellenőrizni a kereskedelmi egység szabályszerű működését
 az áruforgalmi tevékenységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan megszervezni és működtetni
 ellátni a nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatokat
 áruforgalmi tevékenységet tervezni, elemezni, értékelni
 a gazdálkodás eredményességét elemezni, értékelni
 a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni a marketing ismereteket
 kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs
politikáját
 piackutatást végezni, a kutatás eredményeit a nyereséges kereskedelmi/vállalkozói tevékenység
érdekében hasznosítani
 szabályszerűen ellátni és megszervezni az e-kereskedelmi tevékenységet
 irodai, ügyviteli adminisztrációt végezni
 üzleti levelezést folytatni hagyományos és elektronikus formában
3.3. Kapcsolódó szakképesítések

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
54 341 02
Kereskedelmi képviselő
azonos ágazat
34 341 01
Eladó
azonos ágazat
34 215 04
Virágkötő és virágkereskedő
azonos ágazat

