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1. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 
A gyógynövény eladó szakember a gyógynövény szaküzletben a vásárlói igényeknek megfelelő, 
gyógynövényt, gyógyhatású készítményt, egészséges táplálkozást segítő terméket ajánl, illetve 
tájékoztatást ad a gyógynövény-termékek tulajdonságairól, használatáról, felhasználásáról. 
Előkészíti és lebonyolítja a gyógynövény-termékek mennyiségi és minőségi átvételét, ellenőrzi a 
kötelezően előírt okmányok meglétét. Nyilvántartást vezet a gyógynövény-termékek készletéről, és 
betartja azok értékesítésére vonatkozó előírásokat.  
Kisvállalkozást alapít, és működtet. 

 
2. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 
 

FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 
 

5111 
 

Kereskedő 
Drogériai kereskedő 
Gyógynövény kereskedő 

  
 
3. A képzésben való részvétel feltételei: 

• betöltött tankötelezettségi kor, 
• Szakmai előképzettség: 34-341-01 Eladó, 

[A képzés megkezdhető az alábbi szakképesítések, végzettségek birtokában is: 
31-341-01 Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó részszakképesítés 
31-341-03 Műszakicikk-eladó részszakképesítés 
A korábban kiadott Országos Képzési Jegyzékekben szereplő eladó vagy kereskedő 
szakképesítések, valamint az Országos Képzési Jegyzékekben nem szereplő, államilag 
elismert eladó vagy kereskedő végzettség (képesítés) is.] 

• egészségügyi alkalmasság (Boltvezető munkakörben) / (SZAKMAI ORVOSI 
ALKALMASSÁGI VÉLEMÉNY 33/1887. NM rendelet 15. sz. melléklete szerinti) / 

 
4. A képzési és vizsgadíj: 
 

OKJ 35-341-02 Gyógynövény eladó 
képzési díj:                              Ft  
vizsgadíj:                              Ft 

 
5. 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. 
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6. A képzés moduljai: 
 

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 
azonosító száma megnevezése 

11777-16 A gyógynövények forgalmazása 
11394-12 Kisvállalkozások működtetése 

 
7. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

GYAKORLATI vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: 
A gyógynövény-termékek csoportosítására, jellemzőire, minőségi követelményeire, valamint 

forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása. 
A vizsgafeladat ismertetése:  
A gyógynövények értékesítésével kapcsolatos eladói feladatok. A gyógynövények választékának 
megfelelő feladatleírás alapján fogadja a vevőt, megismeri a vevő igényeit, tüneteit. Bemutatja az 
árut a vevőnek, tájékoztatja a termék gyógyhatásáról, használatáról, tárolásáról. Áruajánlással segíti 
a vevőt a vásárlási döntésben.  
 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc  
A vizsgafeladat aránya: 60 % 

 
SZÓBELI vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése:  
Kisvállalkozás alapításával, működtetésével, kapcsolatos feladatok 

A vizsgafeladat ismertetése:  
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények 
fejezetben megadott modulok alapján a következő témaköröket tartalmazza. 

• A kisvállalkozás alapításával kapcsolatos vezetői feladatok 
• A kisvállalkozás finanszírozásával kapcsolatos vezetői feladatok 
• Üzleti terv készítésével kapcsolatos vezetői feladatok 
• A tárgyi eszközök biztosításával, karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos vezetői feladatok 
• Élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minőségügyi vezetői feladatok 
• A fogyasztói érdekvédelemmel, vásárlói reklamációval kapcsolatos vezetői feladatok 
• A munkáltatói jogkörből eredő vezetői feladatok 
• A hatékony létszámgazdálkodással kapcsolatos vezetői feladatok 
• A kisvállalkozás piaci környezetének megismerésére vonatkozó vezetői feladatok 
• A kisvállalkozás marketing tevékenységével kapcsolatos vezetői feladatok 
• Áru- és vagyonvédelemmel kapcsolatos vezetői feladatok 
• Az árubeszerzéssel, a hibás teljesítéssel kapcsolatos vezetői feladatok  
• Készletgazdálkodással, leltáreredmény megállapításával kapcsolatos vezetői feladatok 
• Az árkialakításra vonatkozó vezetői feladatok 
• A költségek tervezésével kapcsolatos vezetői feladatok 
• Az eredmény keletkezése, nagyságát meghatározó tényezők tervezése, értelmezése 
• A kisvállalkozás átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos vezetői feladatok 

 
A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc) 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 




