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Bolti előkészítő képzés 

Részszakma azonosító száma: 

3 0416 13 02 

A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes 

leírása 
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A vizsgára bocsátás feltételei 
 

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

núsítvány. 

 
A VIZSGATEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE: 

 

PROJEKTFELADAT 

 

  Üzleti gyakorlat 

 

A VIZSGAFELADAT LEÍRÁSA: 

 

 A vizsgaszervező által összeállított gyakorlati tételek a következő témaköröket tartmaz-

zák: 

 

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. 


