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ELADÓ 
OKJ 34-341-01 

 
1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 
 
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. 
 
2. 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. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR 
száma 

FEOR 
megnevezése 

A szakképesítéssel betölthető 
munkakör(ök) 

 
 

5113 
	

 

Bolti eladó 
 

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó 
  Áruházi eladó 
  Műszakicikk eladó 
Kultúrcikk eladó 
Ruha-, textil eladó 

  Porcelán- és edényáru-eladó 
5117 Bolti pénztáros, 

jegypénztáros 
 Árupénztáros 

 
4. A képzésben való részvétel feltételei: 

• alapfokú iskolai végzettség (nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai 
végzettség) vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 
Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában, 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• egészségügyi alkalmasság (Eladó munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 

ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 
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5. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 34-341-01 Eladó 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
6. Részletfizetés: 
Kezdő befizetés minden esetben a felnőttképzési szerződéskötés megkötésekor fizetendő, amelynek 
összege min. ________________ Ft. Az összeg a meghirdetett képzési díj részét képezi, így többlet 
költséget nem jelent. A fennmaradó összeget a szakmai vizsgáig tetszőleges (kamatmentes) 
részletekben szükséges befizetni. 
 
7. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

azonosító száma megnevezése 
11691-16 Eladástan  
11992-16 Kereskedelmi ismeretek  
10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása  
10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása  
10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása  
11497-12 Foglalkoztatás I.  
11499-12 Foglalkoztatás II.  

 
8. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
A,  
A vizsgafeladat megnevezése: 

Áruforgalommal kapcsolatos munkavégzés kereskedelmi egységben/tanboltban 
A vizsgafeladat ismertetése:  
Az alábbi témakörökből tetszőlegesen választott legalább három témakört feldolgozó feladatleírás 
alapján a vizsgázó által húzott áruforgalomi munkatevékenység elvégzése, szóban történő 
bemutatása és egy bizonylat kitöltése:  

• mennyiségi áruátvétel, 
• minőségi áruátvétel, 
• árváltozás/ leltározás 
• visszáruzás 
•  áruátadás más boltnak  
• árufeltöltés, árumozgató eszközök használata  
• áruelőkészítési és árukihelyezési feladatok 
• pénztárnyitás  
• pénztárgépkezelés, ellenérték elszámolás 
• pénztárzárás  

 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25% 
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B,  
A vizsgafeladat megnevezése: 
 

Élőmunka kereskedelmi egységben/tanboltban: a vevő tájékoztatása, kiszolgálása. az 
elsajátított értékesítési technikák alkalmazásával. magyar és idegen nyelven. 

 
A vizsgafeladat ismertetése:  
 
Feladatleírás alapján az eladóval szemben támasztott követelményeknek megfelelően fogadja a 
vevőt, megismeri igényeit, bemutatja az árut, áruajánlással segíti a vevőt a vásárlási döntésben, és 
tájékoztatja az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról. Az értékesített termékről kitölt egy bizonylatot 
és becsomagolja az árut. Idegen nyelvű értékesítési szituációban párbeszédet folytat.  
 
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35% 

 
SZÓBELI vizsgatevékenység 

A, 
A vizsgafeladat megnevezése:  
 

Élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján 
összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése:  
 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben 
megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák. Az élelmiszer termékek 
választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás. A vegyi áru 
termékek választékáról a vevő tájékoztatása, felhasználására, tárolására vonatkozó tanácsadás. 
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 
 
B, 
A vizsgafeladat megnevezése:  
Műszaki cikkek forgalmazása. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre 

kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 
A vizsgafeladat ismertetése: 
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben 
megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák.  
A műszaki termékek választékáról a vevő tájékoztatása, vásárlói döntésben való segítése. A vásárló 
tájékoztatása a műszaki cikkek értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel 
feltételeiről.  
 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)  
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 
 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI vizsgatevékenység: NINCS! 
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9. Elektronikus hallgatói felület elérése: 
 

www.levrik.hu 

 
MOODLE ikonra katt! 

Felhasználónév: XXXXX 
Jelszó: XXXXX 

 
A vizsgázók a szakmai vizsga sikeres letétele után államilag elismert  

31-341-05 OKJ számú Élelmiszer-, vegyiáru eladó 
részszakképesítést igazoló bizonyítványt kapnak. 

	
	


