
TE SZAl<MAD Kft. 
1131 BUDAPEST, ROKOLYA utca 31.1/1. 

Engedelyszam: E/2021/000175 

04163007 Ruhazati elad6 szakkepesites kepzesi programja 

KEPZESI PROGRAM 

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

1. Kepzesi program 

1.1. A kepzes megnevezese Ruhazati elad6 

1.2. Programkovetelmeny 
megnevezese 

1.3. Programkovetelmeny azonosit6 
s.zama 

1.4. A kepzes celja 

1.5. A kepzes celcsoportja 

Ruhazati elad6 

04163007 

A kepzes celja, hogy a kepzesben resztvevo 
kepesse valjon a ruhazati elad6 munkak:or 
betoltesere. Kepes legyen atvenni, szakszeriien 
tarolni az arut, elokesziteni a ruhazati 
termekeket ertekesf tesre. Kepes legyen 
esztetikusan kihelyezni a termekeket az 
elad6terben, es elhelyezni az a.run az 
arucimkeket es aruvedelmi eszkozoket. 
Segiteni tudja a vevot a megfelelo meret, szin es 
fazon kivalasztasaban, tajekoztatni tudja a 
tennekekhez kapcsol6d6 hasznalati, viselesi, 
kezelesi jellemzokrol, es a kapcsol6d6 
szolgaltatasokr61. lgeny szerint kepes legyen a 
termeket csomagolni, valamint szakszeriien 
tudja kezelni a vevcS reklamaci6kat. 

Minden olyan alapfoku iskolai vegzettseggel es 
egeszsegiigyi alkalmassagi kovetelmennyel 
rendelkezl> szemely, aki ruhazati elad6 
szakkepesitest szeretne szerezni. 

2. A kepzes soran megszerezhetli kompetenciak 

A kepzesben resztvevo a kepzes elvegzeset kovetien kepes: 

j 2.1. A:z aruk jellemzoinek figyelembevetelevel mennyisegileg es minosegileg atvenni, 
szakszeriien tarolni az arut. 
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2.2. Elc5keszf teni a ruhazati termekeket ertekesitesre. 

2.3. Elhelyezni az arun az arucfmkeket, az aruvedelmi eszkozoket, az aktualis fogyaszt6i 
ara.kat. 

2.4. Esztetikusan, az uj trendek, szabalyok figyelembevetelevel kihelyezni a termekeket 
az elad6terben. 

2.5. Segiteni a vevc5t a megfelelo meret, szin es fazon kivalasztasaban stflusanak es az 
aktwllis divatnak me~eleUSen. 

2.6. Tajekoztatni a vevot a tennekekhez kapcsol6d6 hasznalati, viselesi, kezelesi 
jellemzc5krc51, es a kapcsol6d6 szolgaltatasokr61. 

2.7 Igeny szerint csomagolni, dfszcsomagot kesziteni. 

2.8 Killso/belscS dekoraci6t keszf teni/keszittetni az aktualitasnak megfeleloen. 

2.9 Pontosan vezetni a kirakatkonyvet. 

2.10 Szakszeriien hasznalni a penztargepet es a munkajat segito analog es digitalis 
berendezeseket, eszkozoket. 

2.11 A fogyaszt6i erdekvedelemnek, minosegiranyitasi eloirasoknak megfeleloen intezni 
a vevo reklamaci6kat. 

2.12 Elvegezni az online ertekesitest, kezelni a vasarl6i adatbazist. 

2.13 Pontosan vezetni a miikodteteshez eloirt nyilvantartasokat. 

3. A kepzesi programba valo bekapcsolodas feltetelei 

3.1. Iskolai vegzettseg Alapfoku iskolai vegzettseg 

3.2. Szakmai elokepzettseg nem sziikseges 

3.3. Egeszsegiigyi alkalmassagi kovetelmeny sziikseges 

3.4. Szakmai gyakorlat teriilete es idotartama nem sziikseges 

3.5. Egyeb feltetelek nem sziikseges 

4. A programban valo reszvetel feltetelei 

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 feltetelek nem sziikseges 
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5. Tervezett kepzesi ido 

I I - 6 ' I 80 6ra 5 .1. Osszes raszam _ 

6. Tananyagegysegek1 

A kepzes tananyae,e2Vsee:einek mee.nevezese 
6.1. Ruhazati kereskedelmi ismeretek 
6.2. Ruhazati aruismeret 
6.3 . Ruha.zati kereskedelmi gyakorlat 

6.1. Tananyagegyseg 

6.1.1. A tananyagegyseg Ruhazati kereskedelmi ismeretek 
megnevezese 

6.1.2. A tananyagegyseg celja A tananyagegyseg celja, hogy a kepzesben resztvevo a 
tananyagegyseg eredmenyes elvegzesevel kepes legyen 
elemezni az arukeszletet es reszt venni az a.rubeszerzesi 
folyamatban, kepes legyen figyelemmel kiserni a 
keszletnyilvantartast, hatekonyan reszt tudjon venni a 
leltarozas folyamataban. Alk.almazni tudja az a.ru-, es 
vagyonvedelmi, komyezetvedelmi es energiagazdalkodasi 
eloirasokat, tovabba szakszeriien kezelni tudja a fogyaszt6i 
reklamaci6kat. 

6.1.3. A tananyagegyseg 28 6ra 
oraszama 

6.1.4. Beszamithato 6raszam A tananyagegyseg megval6sitasa soran alkalmazbat6ak a 
tavoktatas m6dszertani elemei, melyre a tananyagegyseg 
6raszamanak kevesebb, mint 50 szazalekaig van lehetoseg. 

6.1.5. A tananyagegyseg tartalma tanulasi eredmenyek szerint2 

1 A tananyagegysegek szama tetszoleges, ahany tananyagegysegbol all a kepzes a tananyagegysegekhez 
kapcsol6d6 tablazatot annyiszor szilkseges kitolteni. 
2 A tablazat sorai tetszolegesen bcMthetc5k. 
3 
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I 
Kepesseg Tudas Attitu.d Auton6mia-felelosseg 

Elemzi az Behat6an ismeri a teljes Figyelemmel kiseri a Onall6 javaslatokat 

arukeszletet es tennek valasztek beszerzendo aruk fogalmaz meg az 

reszt vesz az szelesseget es melyseget. osszetetelet. arukeszlet kialakitasara, 
felhasznalva a termekkel 

arubeszerzesi 
folyamatban. 

kapcsolatos 
visszaj elzeseket. 

Figyelemmel Ismeri a Minosegorientalt Vezetoi iranyitassal kezeli 

kiseri a keszletgazdalkodasi m6don betartja a a szamit6gepes 

keszletnyilvanta feladatokat es a keszletgazdalkodas arukeszlet nyilvantartast, 

rtast, hasznalja a nyilvantart6 programokat. elveit. felelosseget vallal a 

keszletnyilvanta 
mwtlcajaert. 

rt6 programot. 

Resztvesz a Ismeri a leltar es leltarozas Elkotelezett a Masokkal egyiittmiikodve 

leltarozas fogalmat, fajtait, m6djait, leltarozas leltaroz, felelosseget vallal 

folyamataban, a folyamatat, segito zokkenomentes az eredmenyert. 

kapcsol6d6 eszkozeit es az lebonyolitasaban. 
adminisztraci6s adminisztraci6s 
feladatok tevekenysegeket. 
ellatasaban. 
Alkalmazza az Ismeri az aru es Elkotelezett az am- es Masokkal egyiittmiikodve 

aru-, es vagyonvedelmi eszkozoket vagyonvedelmi intezkedik 

vagyonvedelmi (pl. mechanikus, szabalyok betartasara. veszelyeztetettseg eseten. 

eloirasokat. elektronikus, intej!;falt). 
Fogadja, Ismeri a fogyaszt6vedelmi Elkotelezett a Onall6an kezeli a 

szakszeriien szabalyokat, a konflik:tusmentes panaszokat, vagy a 

kezeli a tennekfelelosse g lenyeget, megoldas es az kozvetlen felettese 

fogyaszt6i a konflik:tuskezelesi udvarias segitsegevel rendkiviili 

reklamaci6kat, m6dokat. kommunikaci6 eseteknel. 

tajekoztatja a mellett. 
vevoket az oket 
megilleto 
jogokr61. 
Kezeli a Tudja mi a teendo baleset Elkotelezett a Felelos a mwtlcakoren 
rendkiviili eseten. biztonsagos beliili mwtlca- es 
esemenyeket, mwtlcavegzes mellett. balesetvedelmi szabalyok 
intezkedik betartasaert. 
baleseteknel. 
Alkalmazza a Ismeri a hulladek es a Ertekkent tekint a Masokkal egyiittmiikodve, 
kornvezetvedel veszelyes hulladek szelektiv felelos a komvezetvedelmi 

4 0 Ktt. , 
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mi es 
energiagazdalko 
dasi eloirasokat. 
6.1.6. 

kezelesenek m6djait es 
szabalyait. 

A tananyagegyseg 
tartalma tematikai 
egysegek szerint 

hulladekkezelesre, a es energiagazdalkodas i 
komyezettudatos eloirasok betartasaert. 
fenntarthat6sa,gra, 
Arubesze.rzes, aruatvetel 
-Az arubeszerzes folyamata 
- Aruatvetel elotti feladatok, mennyisegi es minosegi 
aruatvetel 
- A hibas teljesitesbol ad6d6 ~dok 
- Bizonylatok: megrendelo level, szallit6level 
- A ruhazati arukjellemzoinek megfelelo tarolasara, 
mozgatasara - vonatkoz6 szabalyok 

Termekkihelyezes 
- Tennekkihelyezesi szabalyok, trendek 
- Arumozgat6 eszkozok 

Csomagolas-technika 
- Csomagolas 
- Diszcsomag keszites 

Keszletnyilvantartas 
- A keszlet fogalma, a keszletgazdalkodas 
jelentosege 
- A keszletnyilvantartas figyelemmel kiserese 
- Keszletnyilvantart6 program hasznalata 
- Szamit6gepes arukeszlet nyilvantartas vezetese 

Leltarozas 
- A leltar es leltarozas fogalma 
- A leltar fajtait, m6djai, folyamata, segito eszkozei 
-A leltarozashoz kapcsol6d6 adminisztraci6s 
feladatok 

Jogszerii miikodes gyakorlata 
- Fogyaszt6vedelmi szabalyok 
- A tennekfelelosseg lenyege 
- Aru-, es vagyonvedelmi eloirasok 
- Aru es vagyonvedelmi eszkozok (mechanikus, 
elektronilrns, integralt). I -r .!'t/A"' 
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- Baleset-, munka-, tiizvedelmi ismeretek. 
Komyezetvedelmi es energiagazdalkodasi 

eloirasok 
- A hulladek es a veszelyes hulladek kezelesenek 
m6djai es szabalyai 

.AJanan a e se ' Munkafonna: blended learning; tavoktatas; 
: szemelyes jelenleti es/vagy digitalis oktatas/tanulas 
1 (online kontakt); frontalis munka; csoportos es team 

•. munka; iranyitott egyeni munka; onal.16 tanulas. 
M6dszerek: (online) elbeszeles es szemleltetes; 
(online) magyarazat; oktat6 vide6; megbeszeles; 
egyeni (gyakorlati) feladatmegoldas; projektfeladat; 
tananyag feldolgozas; digitalis alkalmazasok; 
jogszabalyok, szabalyzatok magyarazata, 
attekintese, ertelmezese; onal.16 szoveg feldolgozasa; 
okmanyok es bizonylatok kezelese. 

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

6.2. Tananyagegyseg 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.2.3. 

6.2.4. 

6.2.5. 

6 

A tananyagegyseg Ruhazati aruismeret 
megnevezese 
A tananyagegyseg A tananyagegyseg celja, hogy a kepzesben resztvevok 
celja megismerjek a konfekci6-, kotott-, fehernemii es divataru 

tennekeket, kiegeszito tennekeket, azok jellemzoit, hogy 
kepesek legyenek bemutatni a vevc5nek az a.rut, segiteni 
tudjak a vasarlasi dontesben, tovabba szakszeriien tudjak 
taiekoztatni a vevc5t az aru jellemzoirol es kezeleserol. 

A tananyagegyseg 22 6ra 
oraszama 
Beszamithato oraszam A tananyagegyseg megval6sitasa soran alkalmazhat6ak a 

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

A tananyagegyseg tartalma tanulasi eredmenyek szerint 
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Kepesseg 

Elemzi az 
aru.keszletet es 
reszt vesz az 
arubeszerzesi 
folyamatban. 

Tarolja es 
elokesziti az 
ertekesitesre a 
konfekci6-, 
kotott-, 
fehernemii es 
clivataru 
termekeket, 
kiegeszito 
termekeket. 
Fogadja a vasarl6t 
felmeri az 
igenyeit, 
bemutatja az arut, 
segiti a vasarlasi 
dontesben, 
tajekoztat az aru 
jellemzoirol es 
kezeleserol. 
Ja vaslatot tesz a 
kereszteladasokra, 
kiegeszito 
szolgaltatasokra 
es a kiegeszitok, 
ajandekkartya 
megvasarlasara. 

Tudas 

Behat6an ismeri a 
teljes tennek 
valasztek szelesseget 
es melyseget. 

Ismeri a ruhazati 
termekekhez 
kapcsol6d6 cimkek, 
tajekoztat6k 
tartaimat, 
aruvedelmi 
eszkozoket. 

Ismeri a termekek 
teljes valasztekat, az 
egyes tennekek 
elonyeit, minoseget. 

Ismeri a hasznalatos 
oltozkodes kultura 
alapveto szabalyait, 
a kiegeszito tennek 
valasztekot, 
szolgaltatasokat, 
alternativ 
megoldasokat. 

Attitiid 

Figyelemmel kiseri 
az beszerzendo aruk 
osszetetelet 

Szem elott tarja az 
iizlet belso terenek 
az aru kihelyezesre 
val6 alkalmassagat, 
minosegi 
megjeleniteset, a 
keszletgazdalkodas 
elveit. 

Szem elott tartja a 
vevok sziiksegletet, a 
vasarl6i igenyek 
maradektalan 
kielegiteset, az 
aktualis divat 
trendeket. 

Elkotelezett a 
vasarl6 
kiszolgalasaba n, a 
legjobban ilia 
kommunikaci6 s 
eszkozok 
hasznalataban, 
empatikus. 

Auton6mia-felelosseg 

Onall6 javaslatokat 
fogalmaz meg az 
arukeszlet kialakitasara, 
felhasznalva a tennekkel 
kapcsolatos 
visszajelzeseket. 

Onall6an helyezi el a 
ruhazati tennekeken a 
fiiggo cimkeket, es az 
aruvedelmi eszkozoket 

Kreativan, utmutatassal 
segiti a vasarl6t a 
dontesben. 

Onall6an vegzi az 
arubemutat6 es ertekesito 
feladatait, hatekonyan 
osztja be az idejet. 

6.2.6. A tananyagegyseg Ruhazati aruismeret 
tartalma tematikai - Az oltozkodeskultura alapveto szabalyai 
egysegek szerint _ Ruhazati anyagismeret 

- Technol6gia 
- Piktogramok 
- A ruhazati aruk tipusai, meretezesiik: 
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- Az egyes termekek elllnyei, minosege 
- A kiegeszito termek valasztek, szolgaltatasok, altemativ 
megoldasok 
A ruhazati kereskedelem arucsoportjai 
- A konfekci6-, kotott-, fehernemu es divataru termekek, 
kiegeszitlS termekek jellemzlSi 

6.2.7. A tananyageg;ys~ Munkafonna: blended learning; tavoktatas; szemelyes 
a16sffjsa soran· jelenleti es/vagy digitalis oktatas/tanulas (online kontakt); 

frontal.is munka; csoportos es team munka; iranyitott egyeni 
munka; onal.16 tanulas. 

M6dszerek: (online) elbeszeles es szemleltetes; (online) 
magyarazat; oktat6 vide6; megbeszeles; egyeni (gyakorlati) 
feladatmegoldas; projektfeladat; tananyag feldolgozas; 
digitalis alkalmazasok; szabalyzatok magyarazata, 
attekintese, ertelmezese; onal16 szoveg feldolgozasa; 
okmanyok es bizonylatok kezelese. 

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

6.3. Tananyagegyseg 

6.3.1. A tananyagegyseg megnevezese Ruhazati kereskedelmi gyakorlat 
6.3.2. A tananyagegyseg celja A tananyagegyseg celja, hogy a kepzesben 

resztvev6 kepes legyen tarolni es el6kesziteni 
az ertekesitesre a konfekci6-, kotott-, 
fehernemii es divataru termekeket, kiegeszito 
termekeket, ertekesitesre kihelyezni a 
termekeket az elad6teri tervek, uj trendek 
figyelembevetelevel. Segiteni tudja a vevot a 
vasarlasi dontesben. Tovabbi eel, hogy kezelni 
tudja az online megrendeleseket, a 
penztargepet es a vasar16i panaszokat. 

6.3.3. A tananyagegyseg 6raszama 30 6ra 

6.3.4. Besz.amfthat6 6raszam A tananyagegyseg megval6sitasa soran 
alkalmazhat6ak a tavoktatas m6dszertani 
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elemei, melyre a tananyagegyseg 6raszamanak 
kevesebb, mint 50 szazalekaig van lehet6seg. 

6.3.5. A tananyagegyseg tartalm.a tanulasi eredmenyek szerint 
Kepesseg 

Tarolja es 
elokesziti az 
ertekesitesre a 
konfekci6-, 
kotott-, 
fehememii es 
divataru 
termekeket, 
kiegeszito 
termekeket. 
Ertekesitesre 
kihelyezi a 
termekeket az 
elad6teri tervek, 
szabalyok, 
esztetika, uj 
trendek 
figyelembevetele 
vel. Fenntartja az 
iizlet belso 
terenek 
osszhangjat, kiilso 
kirakat es belso 
dekoraci6t 
keszitlkeszittet az 
aktualitasnak 
megfeleloen. 
Biztositja a 
termekek 
arkijelzeset, a 
tennek 
informaci6k, 
aruvedelmi 
eszkozok 
szakszerli 
kihelyezeset. 
Fogadja a vasarlot 
felmeri az 
igenyeit, 

Tudas Attitiid Auton6mia-felelosseg 

Ismeri a ruhazati Szem eUStt tarja Onall6an helyezi el a 
termekekhez kapcsol6d6 az i.izlet belso ruhazati termekeken a 
cimkek, tajekoztat6k terenek az aru fiiggo cfmk:eket, es az 
tartalmat, aruvedelmi kihelyezesre val6 aruvedelmi eszk:ozoket. 
eszkozoket. alkalmassagat, 

minosegi 
megjeleniteset, a 
keszletgazdalkod-
as elveit. 

Ismeri a legujabb Torekszik a vevoi Kreativan, masokkal 
fogyaszt6i trendeket, az igenyeknek egyiittmiikodve 
aru kihelyezes szabalyait megfelelo vegrehajtja a kihelyezesi 
erti a killonbozo bemutatasara, a es bemutat6i feladatokat, 
prom6ci6k, kampanyok, meghirdetett felelosseget vallal sajat 
akci6k, eladasosztonzo akci6k sikeres munkajaert, a bolt 
szerepet. lebonyolitasara. prom6ci6jaert. 

Ismeri a hagyomanyos es a Figyelemmel Vezetoi utasitas alapjan 
digitalis eszkozoket, (pl. kiseri az arukhoz onall6an kesziti, helyezi 
vonalk6d, QR k6d a kapcsol6d6 ki a cimkeket es 
termekeken, az arucimke arkijelzok es feliratokat. 
kotelezo tartalmi elemeit, feliratok, 
illetve a cimkenyomtat6 termekismer-
hasznalatat. tetok, 

informaci6k 
megletet. 

Ismeri a termekek teljes Szem elott tartja a Kreativan, utmutatassal 
valasztekat, az egyes vevok 

sziiksegletet, a 
TE SZAKMAD Kft. 

1131 Bp., Rokolya utca 31 . 1/1 
Ad6szam: 29220898-1-41 

segiti a vasarl6t a 
dontesben. ) 

J 
Szign6 helye /,i rf7 
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bemutatja az arut, 
seg{ti a vasarlasi 
dontesben, 
tajekoztat az aru 
jellemzoirol es 
kezeleserol. 
J avaslatot tesz a 
kereszteladasokra 
, kiegeszito 
szolgaltatasokra 
es a kiegeszitok, 
ajandekkartya 
megvasarlasara. 

Online 
megrendeles 
eseten kezeli a 
vevoi 
adatokat, rogziti 
az adatbazisban. 

Az online rendelt 
aruk:at osszealHtja 
es elokesziti 
kiszallitasra. 

Kezeli a 
penztargepet, 
vegrehajtja es 
rogziti a 
tranzakci6kat. 

tennekek elonyeit, 
minoseget. 

Ismeri a hasznalatos 
oltozkodes kultlka 
alapveto szabalyait, a 
kiegeszito tennek 
valasztekot, 
szolgaltatasokat, altemativ 
megoldasokat. 

lsmeri a vonatkoz6 
szabalyokat, az 
alkalmazott szoftver 
hasznalatat. 

Ismeri az aru osszealHtas 
es kiszallitas 
munkafolyamatat. 

Ismeri a POS alapu 
penztargepek 
miikodteteset, a penztaros 
feladatait az aru es 
vagyonvedelem terilleten, 
a kiilonbozo fizetesi 
m6dokat. 

vasarl6i igenyek 
maradektalan 
kieleg{teset, az 
aktualis divat 
trendeket. 

Elkotelezett a 
vasarl6 
kiszolgalasaba n, 
a legjobban illo 
kommunikaci6 s 
eszkozok 
hasznalataban, 
empatikus. 
Precizen kezeli 
az adatbazist. 

A komissi6zas es 
expedialas soran 
torekszik a pontos 
munkavegzesre 

Precizen vegzi a 
penztarkezeloi 
munkafolyamat-
okat, vezeti a 
bizonylatokat. 

Onall6an vegzi az 
arubemutat6 es ertekesito 
feladatait, hatekonyan 
osztja be az idejet. 

Utmutatas alapjan, 
ellenorzi a 
keszletmozgast. 

Felelosseget vallal a 
hatarido betartasaert a 
megrendelesek 
feldolgozasa soran. 

Onall6an kezeli a 
penztarterminal elemeit 
es elvegzi penztarosi 
feladatait. Felelosseggel 
tartozik az atvett 
fizetoeszkozokert. 

6.3.6. A tananyagegyseg tartalma Anuitvetel 
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tematikai egysegek szerint - A raktarhelyiseg elokeszitese az aru 
fogadasara 
- Az aruatvetelhez szilkseges gepek, 
berendezesek es eszkozok hasznalata 
- Az aru fogadasa, atvetele mennyisegileg es 
minosegileg 
- Az arucimkek, kisero dokumentum 
megletenek ellen6rzese 

Raktaro.zas /El6keszites 

TE SZAKMAD Kft. 
1131 Bp., Rokolya utca 31 . 111 

Ad6sz.am: 29220898-1-41 

Sz1gn6 helye ½ (11 
I~{..(? 
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Engedelyszam: E/2021/000175 

04163007 Ruhazati elad6 szakkepesites kepzesi programja 

- Az aru kicsomagolasa a sza1Ht6i 
csomagolasb61 
- A termek elhelyezese a ralctarhelyisegben 
- Az arumozgat6 eszkozok hasznalata 
- A konfekci6-, kotott-, fehememii es divataru 
termekek, kiegeszitl5 termekek elokeszitese az 
ertekesf tesre 
- A ruhazati termekekhez kapcsol6d6 cimkek, 
tajekoztat6k tartalma 
- A hagyomanyos es a digitalis eszkozok 
(vonalk6d, QR k6d) a termekeken 
- A cimkenyomtat6 hasznalata 
- Az aruvedelmi eszkozok hasznalata 
- Az elad6ter feltoltese, a 
termek kihelyezese az elad6teri tervek, 
szabalyok, esztetika, uj trendek 
figyelembevetelevel 
-Az iizlet belso tere osszhangjanak fenntartasa 
- Kiilso kirakat es belso dekoraci6 
keszitese/keszittetese az aktualitasnak 
megfeleloen 
- Kirakatkonyv hasznalata 
- A legujabb fogyaszt6i trendek 
- Az aru kihelyezes szabalyai, a kulonbozo 
prom6ci6k, kampanyok, akci6k, 
eladasosztonzo szerepe 

Ruhazati termek ertekesftes gyakorlata 
- Verbalis es nonverbalis kommu.nikaci6 
vevokkel es munkatarsakkal 
- A vevo fogadasa 
- A vevo igenyeinek megismerese 
- A vevo szakszerii tajekoztatasa 
- A vevo altal kert ruhazati termek 
jellemzoinek ismertetese 
- A vevo segitese a vasarlasi dontes 
meghozatalaban 
- Szemelyes meggyozes elvenek alkalmazasa 
- Kezelesi-, hasznalati utmutatas adasa a 
vevonek a ruhazati termekrol 

TE SZAKMAD Kft. 
1131 Bp., Rokolya utca 31 . 1/1 

Ad6szam: 29220898-1-41 

Szign6 helye 7~ 
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Engedelyszam: E/2021/000175 

04163007 Ruhazati elad6 szakkepesites kepzesi programja 

A timanragegyseg megval6sftasa 
soran alkalplazott kepzesi 
mwikaformak 

. ' /i,tananyagegys,g megval6sitasa 
soran a).kalmazott kepzesi 
modszerelt 

- A vevo tajekoztatasa a kapcsol6d6 
szolgaltatasokr61 
- Javaslattetel a kereszteladasokra, kiegeszito 
szolgaltatasokra, a kiegeszitok, ajandekkartya 
megvasarlasara 

Online rendelt aruk osszeallf tasa 
Az aru osszeallitas es kiszallitas 

munkafolyamata 
- Az online rendelt aruk osszeallitasa, 
kiszal.litasra val6 elokeszitese 

Penztar- es penzkezeles 
A penztaros feladatai az aru es 

vagyonvedelem teriileten 
- A kiilonbozo fizetesi m6dok 
- Penztargep kezelese: a POS alapu 
penztargepek miikodtetese 
- Tetelek rogzitese 
- Bizonylatok adasa, vezetese 
- Fizeto eszkozok kezelese 

Vevoi panasz kezelese 
- A vevoreklamaci6 intezesenek szabalyai 
- A vevo panaszanak empatikus meghallgatasa 
- Az informaci6 felhasmalasa 
- Megfelelo kommunikaci6val a vevo 
tajekoztatasa a megoldasi lehetosegekrol, a 
vevoket megilleto jogokr61 

Blended learning; tavoktatas; szemelyes 
jelenleti es/vagy digitalis oktatas/tanulas 
( online kontakt); frontalis munka; csoportos es 
team munka; iranyitott egyeni munka; onall6 
tanulas . 

Szakmai gyakorlat iranyitassal, ( online) 
elbeszeles es szemleltetes; ( online) 
magyarazat; oktat6 video; megbeszeles; 
egyem (gyakorlati) feladatmegoldas; 
ro·ektfeladat; tanan a feldol ozas; di "talis 
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alkalmazasok; jogszabalyok, szabalyzatok 
magyarazata, attekintese, ertelmezese; onall6 
szoveg feldolgozasa; okmanyok es 
bizonylatok kezelese. -6.3.9. tananyagegyseg elv~&er61 Aktiv reszvetel a tananyagegyseg 6rainak 

sz616 igazohis kiadasanak feltetelei Iegalabb so %-an. 

7. A maximalis csoportletszam {kiveve zart rendszenl tavoktatasnal) 

17 .1. I ~~alis csoportletszam 130 fl> 

8. A kepzesben resztvevo teljesitmenyet ertekelo rendszer leirasa 

A tananyagegysegek vegen nines kulon szamonkeres. 
A kepzesben resztvev6k a kepzes vegen adnak szamot a kepzes soran elsajatitott 
kompetenciaikr61. 
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 irasbeli teszt 
kit6ltesevel tortenik. A teszt ruhazati es aruforgalmi ismeretek temakorben keriil 
6sszeallitasra az alabbi temakban: 

- Aruatvetel el6tti feladatok, mennyisegi es min6segi aruatvetel. 
Aru el6keszftesi feladatok, arkijelzes. 

- Termekkihelyezes, szabalyok, trendek, arumozgat6 eszk6z6k hasznalata. 
- Fogyaszt6vedelem. 
- Csomagolastechnika. 
- Penztargepkezeles, ellenertek elszamolas, penzkezeles bizonylatai. 

Leltarozasi alapismeretek. 
- Aru- es vagyonvedelem. 

Baleset-, munka-, tuzvedelmi ismeretek. 
K6myezetvedelem. 

- Megrendelt aru osszeallitasa, elokeszftese kiszallitasra. 
- Ruhazati anyagismeret. 
- Technol6gia. 
- Piktogramok. 
- Bizonylatok: megrendelo level, szallit6level. 

Az irasbeli tesztet a kepz6 intezmeny oktat6i allitjak 6ssze es javftjak. Osszesen 100 pont 
erhet6 el. Az irasbeli vizsga 60 perc idotartamu. 
Az irasbeli vizs~an megszerezheto minosftesek: megfelelt/nem felelt meg 

13 ,..,,.l(MAO \(ft. 
'1c""" 31 1/1 Roko\ya utca . 

1131 Bp., . 9220898-1-41 
M6szam. 2 
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Megfelelt .rninositesbez tartozo kovetelmenyszintek: 
• 60 %-t61, 60 pontt61. 

Nem felelt meg minosites: 
60 % alatt, 60 pont alatt 

Az irnsbe!i vizsga egyszer megismetelheto. Gyakoriati vizsgara csak az a klpzesba, 
resztvevo bocsajthat6, aki az irasbeli vizsgat megfelelt minositesre teljesitette. 
Gyakorlati vizsga: 

A SYakorlati vizsga egy kere,kede!mi helyzetgyakor!atb61 all, mely a ruh!zati arufurgaJmi 
gyakorlati tevekenyseghez, valamint az aruismereti tevekenyseghez kapcsol6dik. 
Egy konkret szituaci6s feladatot huz a vizsgaz6 az alabbi temakorokbol: 

- Aruatvetel 
- Raktarozas / Elokeszites 
- Ertekesf tesi szituaci6 
- Penztargep kezeles 
- Vevoi panasz kezelese 

A gyakorlati vizsga idotartalma: 40 perc 

A gyakorlati vizsga minositese: 

Minosites 

Megfelelt 

Nern felelt meg 

Minositesi szempontok 

- a helyzetgyakorlatot a feladatutasitas szerinti vegrehajtja 
. a feladat kivitelezesenek mim5sege, a megval6sitas lepeseinek 
sorrendje megfelelo ,. .. 
- a kommunikaci6 minosege megfelelo a vevovel 
. a gepeket, eszkozoket rendeltetesszeruen hasznalja . 
_ a munka-, tiiz-, es balesetvedelmi, komyezetvedelmi, 
eloirasokat betartja 
_ az elore nem lathat6 helyzeteket, fellepo problemakat 
szakszeriien kezeli .. .. 
A ,,megfelelt minositeshez" tartoz6 szempontok kozul 
valamelyik nem teljesill. 

Sikertelen _gyakorlati vizsga c::gyszer megismetelheto. 
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9. A kepzes zarasa 

SZAKMADKft. 
TE 31 111 Rokolya utca . 

1131 Bp., . 9220898-1-41 
Ad6szam. 2 
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9.1. A kepzes elvegzesercll sz616 A kepzesben resztvevl:>k tanusftvanyt kapnak. A 
igazolas kiadasanak tamisf tvany kiadasanak feltetele: 
feltetelei 

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

tananyagegysegek 6raszamanak 20 szazalekat 
• a felnottkepzesi szenodesben vallalt 

kotelezettse2ek teliesftese. 

10. A kepzesi program vegrehajtasahoz sziikseges szemelyi es targyi feltetelek, valamint 
a kepzeshez kapcsol6d6 egyeb specialis feltetelek es ezek biztosftasanak modja 

IO.I. 

10.1.1. 

10.2. 

Szemelyi feltetelek Olyan oktat6t alkalmazunk, aki rendelkezik 
felsofoku kereskedelmi szakkepzettseggel, 
vagy kozepfoku kereskedelmi 
szakkepesf tessel/szakkepzettseggel es ruhaz.ati 
elad6 munkakorben szerzett legalabb ket eves 
szakmai gyakorlattal. 

Szemelyi feltetelek A szemelyi felteteleket munkaviszony vagy 
biztositasanak m6dja egyeb foglalkoztatasra iranyu16 jogviszony 

alapjan (megbfzasi szerzodes, vallalkozasi 

Targyi feltetelek 
szerzlSdes) biztositiuk. 
- A resztvevok letszamanak megfelelo terem, 
asztalokkal, szekekkel 
- Ruhazati termekek 
- Arutarol6 es bemutat6 berendezesek 
- Penztargep, POS terminalt, mobil 
k6dleolvas6, kartyaleolvas6 
- Elektronikus aruvedelmi eszkozok 
- Arwnozgat6 gepek, eszkozok 

TE SZAKMAD Kft. 
1131 Bp., Rokolya utca 31 . 1/1 

Ad6szam: 29220898-1-41 
Szign6 helye /1ff 
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10.2.1. 

Targyi feltetelek biztositasanak 
A targyi feltetelekkel val6 rendelkezest reszben m6dja 
sajat tulajdonu eszkozokk:el, reszben herleti 
SZerzodesek koteseve] biztosi_tjuk. 

10.3. 
Egyeb Specialis feltetelek -10.3.I. 
Egyeb specialis feltetelek -I biztositasanak m6dja 

A k6pz<si program e!OZetes szakertoi minOs!tese megtortent Az irasbeli szakertlii veiemeny a kepzesi program mellekletet kepezi. 

Tiszalok, 2022. o I. 30. 
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Benyusz Tamas 
Szakerto neve 

0 1 , /"\I . . \,,. • _ • 
·······~~ ... ............. . 

Intezmeny kepviselojenek alairasa 

FSZ/2020/00008 I 
Szakertoi nyilvantartasi szam. 

.......... . I. -~ ... , ..................... . 
1/ akerto alairas 
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SZAKERTOIVELEMENY 
a kepzesi program elozetes minositeserol 

1. Felnottkepzesi szakerto 
Neve: Benyusz Tamas 

A felnottkepzesi szakertok nyilvantartasaban szereplo nyilvantartasi szama: FSV2020/000081 

2. Felnottkepzest folytat6 intezmeny 

Megnevezese: TE sZAKMAD Kft. 

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

Felnottkepzesi engedelyszama: E/2021/000175 

3. Kepzesi program 

Megnevezese: 04163007 Ruhazati elado szakkepesites kepzesi programja 

4. Jogszabalyok 
A kepzesi program a felnottkepzesrcSl sz616 2013. evi LXXVII. Torveny (Fktv.), a felnottkepzesi 
torveny vegrehajtasar61 sz616 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr. ), valamint a 2019. evi LXXX. 
torveny a szakkepzesrol (Szkt.), a szakkepzesi torveny vegrehajtasar61 sz616 12/2020. (II. 7.) 
Korm. rendelet (Szkr.), 04163007 Ruhazati elad6 szakkepesites kepzesi programja 
szakkepesites megszerzesere iranyul6 szakmai kepzest megalapoz6 programkovetelmeny alapjan 
kesziilt. 

5. Az elozetes minosftes 
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 
szarnara 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. 

. ........ .J.h,.,;.*-?.! ... ... ..... ... . 
/ szakerto alairasa 

TE SZAKMAD Kft. 
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