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KEPZESI PROGRAM 

a Felnottkepzesrol sz616 2013. evi LXXVIl. tv. 12.§ (1) bekezdesenek megfeleloen 

1. Kepzesi program 

1.1. A kepzes megnevezese Elelrniszer-elad6 

1.2. Programkovetelmeny Elelmiszer-elad6 
megnevezese 

1.3. Programkovetelmeny azonosit6 04163011 
szama 

1.4. A kepzes celja A kepzes celja, hogy a kepzesben resztvevo 
kepesse valjon az elelmiszer-elad6 munkakor 
betoltesere betartva a munkavedelmi, 
komyezetvedelmi, higieniai, elelmiszer-
biztonsagi elc5irasokat. Kepes Iegyen az 
elelmiszeripari termekek pontos bemutatasara, 
vasarl6knak torteno ajanlasara. Kepes legyen 
szakszerlien kiszolgalni a vasarl6kat, a 
szezonalitasnak megfeleloen k:ihelyezni a 
termekcsoportokat, megfeleloen kezelni es tarolni 
az elelmiszereket, hasznalni az elelmiszer 
csomagolasi eljarasokat. Cel, hogy megfelelo 
m6dszerekkel kezelni tudja a vasarl6i 
eszreveteleket, panaszokat. 

1.5. A kepzes celcsoportja Minden olyan alapfok:u iskolai vegzettseggel es 
egeszsegiigyi alkalmassagi kovetelrnennyel 
rendelkezo szemely, ak:i elelmiszer-elad6 
szakkepesitest szeretne szerezni. 

2. A kepzes soran megszerezbeto kompetenciak 

A kepzesben resztvevo a kepzes elvegzeset kovetoen: 

2.1 . Kepes kozremukodni az aruatvetel folyamataban. 

2.2. Kepes reszt venni az elelmiszerek raktarozasaban, eladasra torteno elokesziteseben. 
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2.3. Kepes reszt venni a keszletgazdalkodasban, az optimalis keszletnagysag 
fenntartasaban. 

2.4. Kepes aruajanlassal segfteni a vevlSt a vasarhisi dontesben. 

2.5. Kepes az a.rut jellegenek megfeleloen el6keszfteni, szeletelni, darabolni, kimerni, 
maid becsomagolni a vevo reszere. 

2.6. Kepes kialaldtani az uzlet polckepet, arufeltoltest vegezni. Kepes az elore elkeszftett 
oolctiikor/ kihelyezesi terkeoet hasznalni. 

2.7 Kepes kialaldtani a tennekek pultban tortenlS elhelyezeset. 

2.8 Kepes vezetni az elelmiszerkereskedelemben hasznalt dokumentumokat. 

2.9 Kepes alkalmazni az elelmiszerbiztonsagi, higieniai, munkabiztonsagi, 
komvezetvedelmi szabalvokat az aruforgalmi tevekenyseg minden szakaszaban. 

2.10 Kepes osszeallitani az arcimkeket, feliratokat a kihelyezeshez. Fogyaszt6i arat 
szamolni. 

2.11 Megfelelo m6dszerekkel kepes kezelni a vasarl6i eszrevet:eleket, panaszokat. 

3. A kepzesi programba valo bekapcsolodas feltetelei 

3.1. Iskolai vegzettseg Alapfoku iskolai vegzettseg 

3.2. Szakmai elokepzettseg nem sziilcseges 

3.3. Egeszsegiigyi alkalmassagi kovetelmeny sziilcseges 

3.4. Szakmai gyakorlat terillete es idotartama nem sziilcseges 

3.5. Egyeb feltet:elek nem sziilcseges 

4. A programban valo reszvetel f eltetelei 

4.1. Reszvetel kovetesenek m6dja A kepzesben reszt vevo altal alairt 
jelenleti iv, es/vagy elektronikus (,,e") 
forma eseteben a reszvetel kovetesere 
alkalmas ,,e"-megoldas. 

4.2. Megengedett hianyzas merteke A tananyagegysegek 6raszamanak 20 
%-a 

4.3 Egyeb feltet:elek nem sziilcseges 

5. Tervezett kepzesi ido 

j s.1. 1 osszes 6raszam I so 6ra 
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6. Tananyagegysegek1 

A kepzes tananya2e2Yse2einek me1?Devezese 
Elelmiszer kereskedelmi ismeretek 
Elelmiszer aruismeret 
Elelm.iszer kereskedelm.i gyakorlat 

6.1. Tananyagegyseg 

6.1.1. A tananyagegyseg Elelmiszer kereskedelmi ismeretek 
megnevezese 

6.1.2. A tananyagegyseg celja A tananyagegyseg celja, hogy a kepzesben resztvevo a 
tananyagegyseg eredmenyes elvegzesevel megismerje 
az arubeszerzes, aruatvetel lepeseit, az 
elelmiszerraktarozas szabalyait, hatekonyan reszt tudjon 
venni a keszletgazdalkodasban. Cel, hogy kepes legyen 
osszeallftani az arcimkeket, feliratokat a kihelyezeshez, 
tovabba fogyaszt6i arat tudjon szamolni. Kepesse valjon 
munkajat a baleset-, munka-, tiizvedelmi, 
kornyezetvedelmi es a fogyaszt6vedelmi szabalyokat, 
valamint az elelmiszerbiztonsagi eloirasokat betartva 
vegezni. 

6.1.3. A tananyagegyseg 28 6ra 
oraszama 

6.1.4. Beszamithat6 6raszam A iananyagegyseg megva16sitasa soran alkalmazhat6ak 
a tavoktatas m6dszertani elemei, melyre a 
tananyagegyseg 6raszamanak kevesebb, mint 50 
szazalekaig van lehetoseg. 

6.1.5. A tananyagegyseg tartalma tanulasi eredmenyek szerint2 

Kepesseg Tudas Attitiid Auton6mia-felelosseg 

Kozremiikodik az Ismeri az Koriiltekintoen vegzi Az aruatveteli 
aruatvetel arubeszerzes, feladatait az iizleti feladatokat ona116an 
folyamataban. aruatvetel lepeseit a tevekenyseg elvegzi. 

kereskedelmi eredmenyessege 
erdekeben. 

1 A tananyagegysegek szama tetszlSleges, ah any tananyagegysegbc51 all a kepzes a tananyagegysegekhez 
kapcsol6d6 tablazatot annyiszor sziikseges kitolteni. 
2 A tablazat sorai tetszlSlegesen bc5vithetc5k. 
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Reszt vesz az 
elelmiszerek 
raktarozasaban, 
eladasra tort6n6 
ell>kesziteseben. 

Resztvesz a 
keszletgazdalkodasb 
an, az optimalis 
keszletnagysag 
fenntartasaban. 

Alkalmazza az 
elelmiszer 
biztonsagi, higieniai, 
munkabiztonsagi, 
komyezetvedelmi 
szabalyokat az 
aruforgalmi 
tevekenyseg minden 
szakaszaban. 
bsszeallitja az 
arcimkeket, 
feliratokat a 
kihelyezeshez. 
Fogyaszt6i a.rat 
szamol. 

tevekenysegre 
gyakorolt hatasat. 
Ismeri a szakositott Pontosan vegzi 
elelmiszerraktarozas munkajat. Hiba 
szabalyait, a eseten jelzi a 
termekmin<'Ssegre, problemat a 
elelmiszer- vezetlSjenek. A sajat 
biztonsagra munkajat 
gyakorolt hatasat. hatekonyan szervezi 

es ve!!Zi. 
Ismeri a hatekony Pontosan, 
keszletgazdalkodas ell>relat6an vegzi 
szempontjait, munkajat. Hiba 
valamint a esetenjelzi a 
keszletgazdalkodast problemat a 
segito vezetojenek. A sajat 
mobileszkozok, munkajat 
szkennerek hatekonyan szervezi 
miikodeset, de kepes es vegzi. 
hasznalni a Nyitott az uj 
hagyomanyos, papir technol6giai 
alapu bizonylatokat eszkozok 
is. hasznalatanak 

elsaiatitasara. 
Ismeri az Szabalykovetc5en 
elelmiszerbiztonsagi, vegzi feladatait. 
higieniai, 
munkabiztonsagi, 
komyezetvedelmi 
szabalyokat. 

Ismeri az ar Szem elott tartja az 
feltiinteteshez es a arucimkek es 
cimkezeshez feliratok 
sziikseges keszitesenek es 
hagyomanyos es a kihelyezesenek 
digitalis eszkozoket, szabalyait es a 
(pl. vonalk6d, QR megfelelo fogyaszt6i 
k6d a termekeken), ar feltiinteteset. 
az arucimke kotelezc5 
tartalmi elemeit, 
illetve a 
cimkenyomtat6 
hasznalatat. Ismeri a 
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Munkaja soran 
felellisseget vallal a 
raktarozott aruert. 

Masokkal 
egyiittmiikodve, vezetoi 
iranymutatassal vegzi el 
a keszletgazdalkodasi 
feladatokat. 
Felelc5sseget vallal az 
altala nyujtott 
informaci6k 
hitelessegeert. 

Felelos a hataskoren 
beliili eloirasok 
betartasaert. 

Vezetoi iranyitassal, 
felelosseget vallalva 
kesziti el, es helyezi ki 
a cimkeket es 
feliratokat. 
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Megfelelo 
m6dszerekkel kezeli 
a vasar16i 
eszreveteleket, 
panaszokat. 

Akci6s fogyaszt6i 
arat szamol. 

nett6, a brutt6 
fogyaszt6i ar, 
valamint az egysegar 
fogalmat, szamitasi 
m6dszereit. 
Ismeri az elelmiszer 
ertekesites soran 
alkalmazasra kerill6 
fogyaszt6i 
erdekvedelemre 
vonatkoz6 
szabalyokat, 
dokumentumokat. 
lsmeri az 
arkedvezmenyek, 
akci6k bevetelnovelo 
hatasat, az 
arkedvezmeny 
nyujtasanak 
jogszabalyokban 
rogzitett felteteleit. 

Torekszik az iizlet 
vasar16inak 
elegedettsegere, a 
panaszok empatikus, 
szakszerii kezelesere. 

Torekszik a 
kiszamolt 
arkedvezmenyek 
pontos 
kihelyezesere. 

Egyszerubb panaszokat 
omil16an kezel, 
rendkiviili eseteknel 
felettese segitseget keri. 

Vezetoje utmutatasa 
alapjan ellenorzi a 
kereskedelmi egyseg 
egesz teriileten az 
akci6s arakat. 

6.1.6. A tananyagegyseg tartalma: Aruforgalmi ismeretek 
- Az arubeszerzes lepesei 
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- Az aruatvetel lepesei, kereskedelmi 
tevekenysegre gyakorolt hatasai 
- A szakositott elelmiszerraktarozas szabalyai, a 
termelaninosegre, elelmiszerbiztonsagra 
gyakorolt hatasa 
-Arucimkek osszeallitasa, az arucimke kotelezo 
tartalmi elemei 
- A hatekony keszletgazdalkodas szempontjai 
- A keszletgazdalkodast segito mobileszkozok, 
szkennerek 
- A keszletgazdalkodas hagyomanyos, papir 
alapu bizonylatai 

Szakmai szamitasok 
- A nett6, a brutt6 fogyaszt6i ar, az egysegar 
fogalma 
- A nett6, a brutt6 fogyaszt6i ar, az egysegar 
szamitasi m6dszerei 
- A termekek kedvezmenyes fogyaszt6i aranak. a 
meghatarozasa 
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6.2. Tananyagegyseg 
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Jogszerii miikodes gyakorlata 
Elelmiszerbiztonsagi, higieniai, 

munkabiztonsagi, komyezetvedelmi szabalyok 
- A munka-, tiiz-, es balesetvedelmi szabalyok 
betartasa 

Az arkedvezmeny nyujtasanak 
jogszabalyokban rogzftett feltetelei. 
- Az elelmiszer ertekesites soran alkalmazasra 
keriilo fogyaszt6i erdekvedelemre vonatkoz6 
szabalyok, dokumentumok kezelese 
- Az elelmiszer ertekesiteshez kapcsol6d6 
jogszerii panaszkezeles 
- A vasarl6t megilleto fogyaszt6vedelmi jogok 
- V asarl6k konyve vezetese 
- A kiallitott bizonylat jogszabalyi eloirasai 
- A kozvetleniil fogyaszthat6, csomagolas 
nelkiili elelmiszerek forgalmazasi szabalyai, a 
fogyaszt6vedelmi eloirasok 
- Az aruforgalmazas soran alkalmazott 
bizonylatok, tartalmuk, a bizonylatolasi 
eljarasok 

Munkaforma: blended learning; tavok:tatas; szemelyes 
jelenleti es/vagy digitalis oktatas/tanulas (online 
kontakt); frontalis munka; csoportos es team munka; 
iranyitott egyeni munka; onall6 tanulas. 

i . M6dszerek: (online) elbeszeles es szemleltetes; (online) 
l tan"', magyarazat; ok:tat6 vide6; megbeszeles; egyem 

,tfktp~~f · ·.; (gyakorlati) feladatmegoldas; projektfeladat; tananyag 
· • • • I\ : ; ·• feldolgozas; digitalis alkalmazasok; jogszabalyok, 

. szabalyzatok magyarazata, attekintese, ertelmezese; 
onall6 szoveg feldolgozasa; okmanyok es bizonylatok 

,.,... kezelese. 

Aktiv reszvetel a tananyagegyseg 6rainak legalabb 80 %-
an. 
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A tananyagegyseg 
megnevezese 

A tananyagegyseg celja 

A tananyagegyseg 
oraszama 

Beszamithato oraszam: 

Elelmiszer aruismeret 

A tananyagegyseg celja, hogy a kepzesben resztvevlSk 
megismerjek az altaluk ertekesitett elelmiszerek 
elettani hatasait, kezelesi, tarolasi, felhasznalasi 
m6djat. Tovabbi eel, hogy megismerjek a helyi 
vasarlasi trendeket es a specialis, valamint a szezomilis 
tennekcsoportokat. 

22 6ra 

A tananyagegyseg megva16sitasa soran 
alkalmazhat6ak a tavoktatas m6dszertani elemei, 
melyre a tananyagegyseg 6raszamanak kevesebb, 
mint 50 szazalekaig van lehetoseg. 

6.2.5. A tananyagegyseg tartalma tanulasi eredmenyek szerint 
Kepesseg Tudas Attitiid Autonomia-

Aruajanlassal segiti a 
vevot a vasarlasi 
dontesben. 

Ismeri az altala 
ertekesitett 
elelmiszerek elettani 
hatasait, kezelesi, 
tarolasi, 
felhasznalasi m6djat. 
Tisztaban van a helyi 
vasarlasi trendekkel 
es a specialis, 
valamint a 
szezonalis 
termekcsoportokkal. 

Elkotelezett a 
termekismerete 
folyamatos 
bovitesere. 
Nagyfoku 
precizitassal 
torekszik a termek 
informaci6k 
atadasara. 

felelosseg 

Felelosseget vallal az 
altala nyujtott 
termekinformaci6k 
hitelessegeert. 

6.2.6. A tananyagegyseg 
tartalma tematikai 
egysegek szerint 

Elelmiszerismeret 
- Elelmiszerek csoportositasa, jellemzlSi, minosegi 
kovetelmenyei 
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-Az ertekesitett elelmiszerek elettani hatasai 
-Az elelmiszerek, kezelesi, tarolasi, felhasznalasi 
m6djai 
-V asarlasi trendek 
-Specialis es szezonalis tennekcsoportok 

Az elelmiszerek termekcsoportjai, jellemzoi 
- A gabonafelek jellemzese es fajtai 
-Edesitoszerekjellemzese es fajtai 
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-Edesipari arukjellemzese es fajtai 
-Gyiimolcsok, zoldsegarukjellemzese es fajtai 
- Tart6sitott gyiimolcs- es zoldsegaruk jellemzese es 
fajtai 
-A tej es tejkeszftmenyek jellemzese es fajtai 
-Huskeszitmenyek, huskonzervekjellemzese es fajtai 
-Etkezesi zsfrok, olajokjellemzese es fajtai 
-Oditoitalok, suritmenyek, gyiimolcsszorpok, 
gyiimolcs- es zoldseglevekjellemzese es fajtai 
-Alkoholmentes es alkoholtartalmu italok jellemzese 
es fajtai 
- Koffeintartalmu italok jellemzese es fajtai 
-Fiiszerek es izesitoszerek jellemzese es fajtai 

Munkaforma: blended learning; tavoktatas; szemelyes 
, jelenleti es/vagy digitalis oktatas/tanulas ( online 

kontakt); frontalis munka; csoportos es team munka; 
iranyitott egyeni munka; onaJ.16 tanulas. 

M6dszerek: (online) elbeszeles es szemleltetes; 
(online) magyarazat; oktat6 video; megbeszeles; 
egyeni (gyakorlati) feladatmegoldas; projektfeladat; 

, tananyag feldolgozas; digitalis alkalmazasok; 
jogszabalyok, szabalyzatok magyarazata, attekintese, 
ertelmezese; ona.116 szoveg feldolgozasa; okmanyok 
es bizonylatok kezelese. 

Aktiv reszvetel a tananyagegyseg 6rainak legalabb 80 
%-an. 

6.3. Tananyagegyseg 

6.3.1. A tananyagegyseg Elelmiszer kereskedelmi gyakorlat 
megnevezese 

6.3.2. A tananyagegyseg celja A tananyagegyseg celja, hogy a kepzesben 
resztvevo kepes legyen hatekonyan 
kozremiikodni az aruatvetel folyamataban, az 
amt jellegenek megfeleloen elo tudja kesziteni, 
szeletelni, darabolni, kimerni, majd 
becsomagolni a vevo reszere. Kepes legyen 
kialakitani az uzlet polckepet, arufeltoltest 
vegezni, az el<Sre elkeszitett polctiikor/ 
kihelyezesi terkepet hasznalni. 

- ""'"' ,u,u An li'tt ·- -
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6.3.3. A tananyagegyseg 6raszama 30 6ra 

6.3.4. Beszamfthat6 6raszam A tananyagegyseg megval6sitasa soran 
alkalmazhat6ak a tavoktatas m6dszertani 
elemei, melyre a tananyagegyseg 6raszamanak 
kevesebb, mint 50 szazalekaig van lehetoseg. 

6.3.5. A tananyagegyseg tartalma tanulasi eredmenyek szerint 
Auton6mia-
felelosseg Kepesseg Tudas Attitiid 

Kozremiikodik az Ismeri az 
aruatvetel arubeszerzes, 
folyamataban. aruatvetel lepeseit a 

kereskedelmi 
tevekenysegre 
gyakorolt hatasat. 

Az arutjellegenek 
megfeleloen 
kesziti elo, 
szeleteli, 
darabolja, kimeri, 
majd 
becsomagolja a 
vevo reszere. 
Kialakitja az iizlet 
polckepet, 
arufeltoltest 
vegez. Kepes az 
elore elkeszitett 
polctiikor/ 
kihelyezesi 
terkepet 
hasznalni. 

Kialakitja a 
termekek pultban 
torteno 
elhel yezeset. 

Ismeri a pultb61 
torteno ertekesitett 
elelmiszerek specialis 
arukezelesi m6djait. 

Ismeri a polctukor/ 
kihelyezesi terkep 
elkeszitesenek 
szabalyait. 

Ismeri a kozvetleniil 
fogyaszthat6, 
csomagolas nelkiili 
elelmiszerek 
forgalmazasi 
szabalyait, a 
fogyaszt6vedelmi 
eloirasokat. 

Koriiltekintoen 
feladatait az 
tevekenyseg 
eredmenyessege 
erdekeben. 

vegzi Az aruatveteli 
iizleti feladatokat onall6an 

elvegzi. 

Pontos, preciz. 
Elkotelezett az 
elelmiszerek 
minosegenek, elvezeti 
ertekenek 
megorzeseben. 

A kihelyezesi terkep 
elkeszitesekor szem 
elott tartja az 
elelmiszerek jell eget, 
a fogyaszt6i 
szokasokat. 
Az arufeltoltes soran 
elkotelezett a 
kihelyezesi terkep 
betartasaban. 
Tudatosan alkalmazza 
a tetszet&s 
termekmegjelenitest 
segit& eszkozoket a 
pultepites soran (pl. 
dekoraci6s eszkozok, 
megvilagitas, 
kihelyezesi m6dok, 
stb.). 
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Munkajat onall6an 
vegzi. Felelosseget 
vallal az altala 
csomagolt aruk 
minosegeert, 
fogyaszthat6sagaert. 

A kihelyezes 
tervezesi 
folyamataban 
vezetoi iranyitassal 
vesz reszt. 
Az aru kihelyezeset 
onall6an elvegzi. 

Utmutatassal dontest 
hoz a kihelyezes 
m6dositasar61. (pl. 
keszlethiany eseten). 
Elkotelezett az 
izleses, vevobarat 
termekmegjelenites 
irant. 

1131 Bp., Rokolya utca 31. 1/1 
Ad6szam: 29220898-1-41 
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04163011 Elelmiszer-elad6 szakkepesites kepzesi programja 

A tananyagegyseg tartalma Aruatvetel 
tematikai egysegek szerint -A raktarhelyiseg elokeszitese az arucikkek 

fogadasara 
-Az aruatvetelhez sziikseges gepek, 
berendezesek es eszkozok hasznalata 
-A gongyoleg osszekeszitese 
-Az aru fogadasa, atvetele mennyisegileg es 
minosegileg 

Raktarozas /EliSkeszites 
-Az elelmiszerek szakositott tarolasanak a 
rendje 
-A termekek elokeszitese az ertekesitesre 
-A raktarozashoz sziikseges gepek es eszkozok 
hasznalata 
- Az aruk kicsomagolasa, elfuecsomagolasa 
- Az elelmiszerek fogyaszt6i csomagolasara 
felhasznalhat6 csomagol6anyagok, a 
csomagolashoz hasznalt berendezesek, 
eszkozok 
-Arucimkek elhelyezese, fogyaszt6i ar 
feltiintetese 
- Az arfeltiinteteshez es a cimkezeshez 
sziikseges hagyoma.nyos es a digitalis 
eszkozok (vonalk6d, QR k6d) hasznalata 
- A cimkenyomtat6 hasznalata 

Termek-kihelyezes /pultrendezes 
- Pultrendezes 
-Rendelkezesre all6 pultos kihelyezes 
instrukci6k alapja.n va16 atepitese, atrendezese 
-A csomagolas nelkilli termekek ara.nak 
feltiintetese, a sziikseges termek:informaci6k 
megjelenitese 

Termek-kihelyezes: polctiikor, kihelyezesi 
terkep 
-Polctiikor/ kihelyezesi terkep elkeszitesenek 
szabalyai 
-Az elore elkeszitett polctillcor/ kihelyezesi 
terkep hasznalata 

Szign6 belye krl,c 
TE SZAKMAD Kft. 
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-

-Az iizlet polckepenek, arufeltoltesenek 
kialak:itasa 
-A rendelkezesre a116 tennekekbol a tennek 
kihelyezese 

Pultos ertekesites 
-A termekek pultban torteno elhelyezese 
-A terrnekmegjelenftest segft6 eszkozok a 
pultepites soran: dekoraci6s eszkozok, 
megvilagitas, kihelyezesi m6dok 
-A pultb61 torteno ertekesitett elelmiszerek 
specialis arukezelesi m6djai 
-A termek elokeszitese, szeletelese, 
darabolasa, kimerese es csomagolasa, vevo 
szamara tortenc5 atadasa 

Elelmiszer ertekesf tes gyakorlata 
-Verbalis es nonverbalis kornmunikaci6 
vevokkel es munkatarsakk:al 
- A vevo fogadasa 
-A vevo igenyeinek megismerese 
-A vevo szakszenl tajekoztatasa 
-A vevc5 altal kert terrnek jellemzoinek 
ismertetese 
-A vevo segftese a vasarlasi dontes 
meghozatalaban 
- Az elelmiszer-kereskedelemben hasznalt 
dokumentumok, bizonylatok vezetese, 
kitoltese 

( 6.3. j,_ • . r,agegyseg 
6sitisa soran 

tficepzesi 

Munkaforma: blended learning; tavoktatas; 
szemelyes jelenleti es/vagy digitalis 
oktatas/tanulas ( online kontakt); frontal.is 
munka; csoportos es team munka; iranyitott 
egyeni munka; omil.16 tanulas. 

6.3.8. 

11 

formak 

. -
i tanllll.yagegyseg 

megv,lositas"a soran 
alkal.mazott kepzesi modszerek 

Szakmai gyakorlat iranyitassal, (online) 
elbeszeles es szemleltetes; ( online) 
magyarazat; oktat6 vide6; megbeszeles; 
egyem (gyakorlati) feladatmegoldas; 
projektfeladat; tananyag feldolgozas; digitalis 
alkalmazasok; szabalyzatok magyarazata, 
attekintese, ertelmezese; onaJ.16 szove 

Szign6 helye ,~ Ar 
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feldolgozasa; okmanyok es bizonylatok 
kezelese. = 6.3.9. A tanany,agegyseg elvegzeser61 

, szol~ igazol4s ~adasana4 
Aktiv reszvetel a tananyagegyseg 6rainak 
legalabb 80 %-an. 

_: Jeltetelei 

7. A maximalis csoportletszam (kiveve zart rendszen1 tavoktatasnal) 

1
7.1. I ~'i'"1'ali, csoportletm.m I 30 ffi 

8. A kepzesben resztvevo teljesitmenyet ertekelo rendszer leirasa 

A tananyagegysegek vegen nines k:iilon szamonkeres. 
A kepzesben resztvevok a kepzes vegen adnak szamot a tudasukr61. 
A kepzes vegen irasbeli es gyakorlati vizsga van. 
irasbeli vizsga: 
Az irasbeli vizsgatevekenyseg a kepzes tananyagegysegeinek az ismeretanyaga alapjan a 
kepzes oktat6i altal osszeallitott 20 db feleletvalaszt6, feleletalkot6 valamint szamitasi 
feladatokat tartalmaz6 irasbeli teszt kitoltesevel tortenik. A teszt aruforgalom lebonyolitasa 
temakorben keriil osszeallitasra Az irasbeli tesztet a kepzo intezmeny oktat6i allitjak ossze 
es javitjak. Osszesen I 00 pont erheto el. Az irasbeli vizsga 60 perc idotartamu. 
Az irasbeli vizsgan megszerezheto minositesek: megfelelt/nem felelt meg 
Megfelelt minositeshez tartozo kovetelmenyszintek: 

• 60 %-t61, 60 pontt61. 
Nem felelt meg minosites: 
60 % alatt, 60 pont alatt 

Az irasbeli vizsga egyszer megismetelheto. Gyakorlati vizsgara csak az a kepzesben 
resztvevo bocsajthat6, aki az irasbeli vizsgat megfelelt minositesre teljesitette. 

Gyakorlati vizsga: 
A gyakorlati vizsga egy elelmiszer kereskedelmi helyzetgyakorlatb61 all, mely az 
aruforgalmi gyakorlati tevekenyseghez, valamint az elelmiszer aruismereti tevekenyseghez 
kapcsol6dik. 
Egy konkret szituaci6s feladatot huz a vizsgaz6 az alabbi temakorokbol: 

- AruatveteI 
- Raktarozas I Elokeszites 
- Termekkihelyezes /Pultrendezes 
- Tennekkihelyezes Polcterkep hasznalataval 
- Ertekesitesi szituaci6 
- Vevoi panasz kezelese 

A gyakorlati vizsga idotartalma: 40 perc 
12 Szign6 helye 1rn1 TE SZAKMAD Kft. fl¥J/_~ 
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A JQ'.akorlati vizsi:;a minositese: 

Minosites Minosftesi szempontok 

Megfelelt - a helyzetgyakorlatot a feladatutasitas szerinti vegrehajtja 
- a feladat kivitelezesenek mincSsege, a megval6sitas lepeseinek 
sorrendje megfelelcS 
- a verbal.is es nonverbalis kommunikaci6 mincSsege megfelelo a 
vevcSvel 
- a gepeket, eszkozoket rendeltetesszeriien hasznalja 
- az elelmiszer kereskedelemben sziikseges dokumentaci6t 
szakszeriien kezeli 
- a munka-, tiiz-, es balesetvedelmi, komyezetvedelmi, 
elelmiszerbiztonsagi es egeszsegiigyi elcSirasokat alkalmazza 
- az elore nem lathat6 helyzeteket, fellepo problemakat 
szakszeriien kezeli 

Nern felelt meg A ,,megfelelt minositeshez" tartoz6 szempontok koziil 
valamelyik nem teljesill. 

Sikertelen gyakorlati vizc;;ga egyszer mecismetelheto. 

9. A kepzes zarasa 

9.1. A kepzes elvegzeserol sz616 A kepzesben resztvevok tanusitvanyt kapnak. A 
igazolas kiadasanak tanusitvany kiadasanak feltetele: 
feltetelei 

• 8. pontban meghatarozott minosites elerese 
• a resztvevo hianyzasa nem haladta meg a 

tananyagegysegek 6raszamanak 20 szazalekat 
• a felnottkepzesi szerzodesben vallalt 

kotelezettsegek telj esitese. 
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10. A kcpzesi program vegrehajtasahoz sziikseges szemelyi es targyf feltetelek, valamint 
a kepzeshez kapcsol6d6 egyeb specialis feltetelek es ezek biztosftasanak m6dja 
10.1. 

10.1.1. 

10.2. 

Szemelyi feltetelek 

Szemelyi feltetelek 
biztositasanak m6dja 

Targyi feltetelek 

Olyan oktat6t alkalmazunk, aki rendelkezik 
felsc5foku kereskedelmi szakkepzettseggel, 
vagy kozepfok:u kereskedelmi 
szakkepesf tessel/szakkepzettseggel es 
elelmiszer-elad6 munkakorben szerzett 
legalabb ket eves szakmai gyakorlattal. 

A szemelyi felteteleket munkaviszony vagy 
egyeb foglalkoztatasra iranyul6 jogviszony 
alapjan (megbizasi szerzodes, vallalkozasi 
szerzodes) biztositiuk. 
-a resztvevok letszamanak megfelelo terem, 
asztalokkal, szekekkel 
- hiitoberendezesek, hiit<Spultok 
- elelmiszerek 
- elelmiszerek 
felhasznalhat6 
csomagolashoz 
eszkozok 

fogyaszt6i csomagolasara 
csomagol6anyagok, a 
hasznalt berendezesek, 

- merlegek, meroeszkozok 
- vag6, szeletelo, darabol6 eszkozok 
- arutarol6 es bemutat6 berendezesek 
- k6d1eolvas6, egyeb mobil eszkozok, 
- arfeltiinteteshez alkalmazott eszkozok, 
nyomtat6k 
- koteny, sapka, kesztyii 
- az elelmiszerkereskedelemben 
dokumentwnok, bizonylatok 
- kereskedelmi egyseg elad6 tere, 
raktarhelyisegei, aruatveteli, 
elokeszito terei 

sziikseges 

hiitl5- es 
valamint 

I 0.2.1. Targyi feltetelek biztositasanak A targyi feltetelekkel va16 rendelkezest reszben 
m6dja sajat tulajdonu eszkozokkel, reszben berleti 

szerzddesek kotesevel biztositjuk. 
10.3. Egyeb specialis feltetelek 

10.3.1. Egyeb specialis feltetelek 
biztositasanak m6dja 

TE SZAKMAD Kft. 
1131 Bp., Rokolya utca 31 . 1/1 
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A kepzesi program elozetes szakertoi minositese megtortent. Az irasbeli szakertoi velemeny a 
kepzesi program mellekletet kepezi. 

Tiszalok, 2022. 01. 30. 

Benyusz Tamas 
Szakert:6 neve 

FSZ/2020/000081 
Szakertoi nyilvantartasi szam 

s~O}J--' u _ ,, . ~~ . S-_ 
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Intezmeny kepviselojenek alairasa 
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SZAKERTOIVELEMENY 
a kepzesi program elozetes minosf teserol 

1. Felnottkepzesi szakerto 

Neve: Benyusz Tamas 

A felnottkepzesi szakertok nyilvantartasaban szereplo nyilvantartasi szama: FSZ/2020/000081 

2. Felnottkepzest folytato intezmeny 

Megnevezese: TE sZAKMAD Kft. 

Szekhelye: 1131 Budapest, Rokolya utca 31. 1. em. 1. 

Felnottkepzesi nyilvantartasi szama: E/2021/000175 

3. Kepzesi program 

Megnevezese: 04163011 Elelmiszer-elado szakkepesites kepzesi programja 

4. Jogszabalyok 
A kepzesi program a felnottkepzesrol sz616 2013. evi LXXVII. Torveny (Fktv.), a felnottkepzesi 
torveny vegrehajtasar61 sz616 11/2020. (II. 7.) Konn. rendelet (Fktr. ), valamint a 2019. evi LXXX. 
torveny a szakkepzesrol (Szkt.), a szakkepzesi torveny vegrehajtasar61 sz616 12/2020. (II. 7.) 
Konn. rendelet (Szkr.), 04163011 Elelmiszer-elado szakkepesites kepzesi programja 
szakkepesites megszerzesere iranyul6 szakmai kepzest megalapoz6 programkovetelmeny alapjan 
kesziilt 

5. Az elozetes minosites 
a) a kepzesi program tartalma megfelel a felnottkepzesrol sz616 2013. evi LXXVII. torveny 12.§ 
(1) pontjaban, valamint a szakkepesites programkovetelmenyeben meghatarozott 
tananyagtartalomnak es kovetelmenyeknek. 

b) a kepzesi programban meghatarozott tartalommal, feltetelekkel a kepzessel erintett celcsoport 
szamara megszerezhetok a kepzesi programban meghatarozott kompetenciak, 

c) a kepzesi program minden oldala folyamatos oldalszamozassal van ellatva. 

6. Osszegzes 
Kijelentem, hogy a kepzesi programot a jogszabalyi eloirasok szerint atvizsgaltam, tovabbi - a 
kepzesi program elozetes minositeset erinto, azt m6dosit6 vagy kiegeszito - megallapitasokat nem 
kivanok tenni. 

Tiszalok, 2022.01.30. 

·······/~~ ·_(.· 
' 1/ szakerto alafrasa , 

/ 
/ TESZAKMADKft. 

1131 Bp., Rokolya utca 31 . 1/1 
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