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Bolti előkészítő  

Ha olyan területen szeretnél elhelyezkedni, amire mindig szükség lesz, válaszd Bolti előkészítő 

képzésünket. A kereskedelmi üzletekben nagy szükség van megfelelő képesítéssel és ismere-

tekkel rendelkező kollégákra, akik megfelelően tudják kezelni az árut az átvételtől kezdve a 

raktározáson át a kihelyezésig. Fontos tudni, hogy a munkakör betöltése jogszabály által vég-

zettséghez kötött! 

ÁLTALÁNOS KÉPZÉSI INFORMÁCIÓK 

Részszakma azonosító száma: 3 0416 13 02 

OKTATÓK 

Zentay Hajnalka 

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” (Goethe) A legjobban 

ez az idézet jellemzi pedagógiai munkámat. 28 éve tanítok iskolarendszerű oktatásban, és 

iskolarendszeren kívüli képzéseken is. 21 évet abban az iskolában tanítottam, amelyikbe 

én magam is jártam. Tanáraim a kollégáim lettek. Ez a szakmai, emberi, kapcsolati mu-

níció az, ami mai napig végig kíséri szakmai és pedagógiai munkámat. Tanítás közben 

szeretem, ha diákjaim saját maguk élményszerűen tapasztalják meg a tananyag adta le-

hetőségen belül a tudást. Ezt nem csak gyakorlatlati foglalkozásokon, hanem elméleti 

tantárgyak tanítása esetében is fontosnak tartom. 

Dr. Magyar Márton 

A vendéglátás-turizmus (különösen a sport és egészség turizmus) területe mindig is közel 

állt hozzám, a mindennapokban is ez a szakterületem egyetemi adjunktusként. Felada-

tomnak tekintem, hogy minél több érdeklődővel ismertessem meg ennek a szép szakmának 

a rejtelmeit. Szívesen szervezek/veszek részt konferenciákon, új trendeket bemutató ren-

dezvényeken, mert véleményem szerint ez egy dinamikusan változó szakma és fontos, hogy 

az érdeklődők naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a "könyvszagú" tudás mellett. 

A KÉPZÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGE 

Ütemezés 

Hagyományos: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Hibrid: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Online: Szombatonként vagy kéthetente szombat vasárnap 

Képzés időtartama 4 hónap 

Képzési díj 125.000 Ft 
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MIT TARTALMAZ AZ ÁR? 

• az előzetes tudásmérés díját 

• az oktatói jegyzeteket  

• az oktatás díját 

• személyre szabott internetes felület biztosítását 

• a gyakorlat helyszínének biztosítását 

• a tananyagegységek záró vizsga díját 

MI SZÜKSÉGES A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ? 

• Alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése  

• Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat 

MIT JELENT AZ ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS? 

• Amennyiben szeretnéd, előzetes tudásod/ismereteid beszámítjuk. 

• Az előzetes tudásmérést és a képzési tanácsadást ingyenesen biztosítjuk. 

• Az előzetes tudásméréssel számot adott ismereteid alapján felmentést kaphatsz a képzés 

egy része alól. Ezt írásbeli tesztekkel és oktatói elbeszélgetéssel mérjük fel. 

MI TÖRTÉNIK, HA KÉRDÉSED VAN, KIHEZ FORDULHATSZ? 

• Felmerülő kérdéseid ügyfélszolgálatunk 24 órán belül megválaszolja/megoldja. 

• Ennek a tanfolyamnak a felelőse Bartha-Szekeres Gabriella, aki szintén melletted áll a 

képzés ideje alatt, telefonon és email-ben elérhető. 

MILYEN KOMPETENCIÁKAT SZEREZHETSZ MEG A BOLTI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉS SORÁN? 

• Ismeri az áruátvétel lebonyolításának személyi és tárgyi feltételeit, illetve a raktár fel-

készítésének módját az áruk fogadására. 

• Ismeri az árutárolási, raktározási módokat. Érti a készletgazdálkodással kapcsolatos fel-

adatokat. 

• Ismeri a termékek kihelyezésre vonatkozó szabályokat. 

• Ismeri a gyakorlati munkahelyén lévő specifikus termékek áruismereti vonatkozásait. 

• Ismeri az árucímke kötelező tartalmi elemeit, illetve a címkenyomtató használatát. 

• Ismeri a másodlagos kihelyezések eladásösztönző szerepét. 

• Ismeri a csomagolás jelentőségét és technikáját, eladásösztönző szerepét. 

• Ismeri a leltár és leltározás fogalmát, fajtáit, módjait, a folyamatát és a kapcsolódó ad-

minisztrációs tevékenységeket. 

• Ismeri az áru és vagyonvédelmi eszközöket. 

• Ismeri a kereskedelmi egységekben használatos gépeket és berendezéseket. 

• Ismeri a munkakörébe tartozó takarítási és rendrakási feladatokat. 
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MILYEN TARTALMAT FOGLAL MAGÁBA A BOLTI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM? 

• Áruforgalmi ismeretek 

• A kereskedelemben előforduló kockázatok és kockázatértékelés 

• Munka-, tűz- és balesetvédelem 

• Környezetvédelem 

• Áru- és vagyonvédelem 

• Termékkihelyezés 

• Csomagolás 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ BOLTI ELŐKÉSZÍTŐ VÉGZETTSÉGED MEGSZERZÉSÉHEZ? 

• Olyan gyakorló szakemberek dolgoznak a csapatunkban, akik igazi Klasszisok a szak-

májukban, ezáltal az elméletet és a gyakorlatot is könnyebb elsajátítani. 

• A képzésen többféle időbeosztás közül választhatsz, így lehetőséged van az életedbe 

leginkább beilleszthető megoldásra. 

• Nálunk nem számít hány éves vagy, csoportjainkban mindenféle korosztály megtalál-

ható. 

• Jó egy olyan csapathoz tartozni, ahol abból építkeznek, ami örömet okoz! 

• Kislétszámú csoportjainkban eredményesebb a tanulás, ráadásul családias a hangulat. 

• A munkánk a szenvedélyünk. Nálunk a tanfolyami résztvevő áll a középpontban, és a 

lelkesedésünk ragadós :-)! 

A KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE 

• A részszakma követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanú-

sítvány. 

HOGYAN ZAJLIK A SZAKMAI VIZSGA? 

• A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított ta-

núsítvány. 
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A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 

PROJEKTFELADAT 

 

  Üzleti gyakorlat 

A VIZSGAFELADAT LEÍRÁSA: 

 

 A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételek a következő témaköröket tartal-

mazzák: 

 

Termékismeret és forgalmazás témakör: árurendszerek, minőség, fogyasztói érdekvéde-

lem, árufőcsoportok bemutatása, termékkihelyezés, csomagolás, specifikus termékismeret 

 Áruforgalmi ismeretek témakör: az áruk eladásra történő előkészítése, göngyölegkezelés, 

minőségmegőrzés, árfeltüntetés, eladótéri elhelyezés, gépek és berendezések használata a 

baleset- és munkavédelmi előírások betartásával 

 

 A vizsgázó a feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi tevékenységet és szóban be-

mutatja az elvégzett feladatokat: 

 

● kicsomagolja az árut a szállítói csomagolásból, 

● előkészíti az árut az értékesítésre, 

● címkéz, 

● feltölti az eladóteret a polctükör ismeretében, 

● használja a szükséges gépeket és eszközöket. 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI: 

● a munka során alkalmazott tanulási eredmények ismertetése 

● feladatutasítás megértése; 

● a feladat kivitelezésének minősége, megvalósítás lépéseinek sorrendje; 

● gépek, eszközök rendeltetésszerű használata; 

● a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és egészségügyi előírások betartása; 

● kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a dokumentumok kezelése; 

● kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal; 

● előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás; 

● önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség 
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Lehetséges értékelési módszerek: 

 

● gyakorlati munkavégzés; 

● szerepjáték és / vagy helyzetgyakorlat. 

 

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

 

                 20 perc 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 

 

                 100% 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 40%- át elérte. 

 

Eredményes tanulást kívánunk! 

A Klasszis Csapat 


