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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
04165006 Üzletvezető

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Shop manager

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos feladatokat és vezetői tevékenységet;
- irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egységet;
- biztosítani a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket;
- gondoskodni a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról ;
- következtetéseket levonni a gazdálkodására vonatkozóan a kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások

elvégzése után;
- megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, a raktározást, nyilvántartani és gazdálkodni a készletekkel ;
- biztosítani a kereskedelmi egységben az áru- és vagyonvédelmet;
- megszervezni és lebonyolítani az értékesítést;
- közreműködni az eladási árak meghatározó stratégiai és taktikai döntéseiben;
- alkalmazni a vállalkozásokra jellemző marketing eszközöket;
- ellenőrizni a számlákat, és az azokon szereplő tételek kiegyenlítését;
- banki tranzakciókat végezni, és a jogszabályban előírtaknak megfelelően kezelni a házipénztárt;
- betartani a fogyasztói érdekvédelem szabályait ;
- az előírások szerint kezelni a vásárlói panaszokat.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0416 Nagy- és kiskereskedelem

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©

1



Bizonylatsorszám: 1

MIN
TA

5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 5

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Gazdálkodási ismeretek 100% 5
2022.05.31

projektfeladat

Üzletvezetői helyzetgyakorlat 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Középfokú oktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 200 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
- Szakmai előképzettség: 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő, 04163 Barkács áruházi eladó, 04163 Bútorbolti eladó, 04163 Drogerista,
04163 Élelmiszer-eladó, 04163 Játékbolti eladó, 04163 Műszaki eladó, 04163 Ruházati eladó, 04163 Vegyi áru eladó,

- 02144 Virágkötő és virágkereskedő, 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus, 34 341 01 Eladó szakképesítés, 35 341 02 Gyógynövény
eladó szakképesítés,

- 31 341 05 Élelmiszer-, vegyiáru eladó részszakképesítés, 31 341 03 Műszakicikk – eladó részszakképesítés, 31 215 01 Virágbolti eladó
részszakképesítés, 31 541 01 Bolti hentes részszakképesítés, 54 341 01 Kereskedő, 54 810 01 Fotográfus és fotótermék-kereskedő, 52 726
01 Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó

- Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
- Szakmai gyakorlat területe és időtartama: kereskedelem, minimum 1 év

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Kereskedelmi szakmai számítások (árképzés, árbevétel, eredmény, adók, árrugalmassági mutatók, statisztikai mutatószámok,
készletgazdálkodás, létszám és munkaerő-gazdálkodás, költséggazdálkodás, leltárelszámolás)

PROJEKT FELADATOK
Az áruátvétel folyamatának irányítása
A leltározás irányítása
Üzleti tárgyalás megszervezése és lebonyolítása
Munkaerő felvételének folyamata
Munkaerő értékelése, megtartása
Akció (árengedmény nélküli, árengedményes vásár, végkiárusítás, árubemutató, kóstoló) megszervezése és lebonyolítása

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.05.31 P. H.
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