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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Kereskedelem 

1.2 A szakma megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0416 13 03 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: - 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 280 óra, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 
 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 
 

A kereskedő és webáruházi technikusi képzés, olyan komplex tudást adó szakmai oktatás, amely 

teljesen új távlatokat nyit a kereskedelmi folyamatokban, az online értékesítésben, úgymint a 

digitalizáció vagy a technológiai újítások az áruforgalom területén. 

A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és webáruházat működtet. Feladata az áruforgalom 

lebonyolítása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B, a B2C kereskedelmi és 

webáruházi értékesítést.  

Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet. A vállalkozás nyereséges gazdálkodása 

érdekében alkalmazza a gazdasági, a marketing, a jogi ismereteket, melynek következtében képes 

kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és 

kommunikációs politikáját.  

Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a 

nyilvántartással, az vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással, az adatok védelmével kapcsolatos 

adminisztratív feladatokat. 

Kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket. 

Árukatalógusokat, árjegyzékeket állít össze. Konkurencia elemzést végez a termékkereskedelem 

területén. 

A legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi és 

elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását. 

Aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok 

lebonyolításában. 

Szakszerűen kommunikál idegen nyelven. Feladatait környezettudatosan, a fenntarthatóság 

jegyében végzi. 
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3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

 

 

Kereskedő és webáruházi technikus 

5111 Kereskedő 

5112 Vezető eladó 

5123 
Telefonos (multimédiás) értékesítési 

ügynök 

3622 Kereskedelmi ügyintéző 

1333 
Kereskedelmi tevékenységet folytató 

egység vezetője 

4. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség:  

Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● Számítógép internetkapcsolattal  

● Projektor, nyomtató, szkenner 

● Irodai szoftverek  

● Bizonylatok 

● Irodatechnikai eszközök 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra   

● Árutároló és -bemutató berendezések  

● Árumozgató gépek, eszközök  

● Mérőeszközök  

● Hűtőberendezések  

● Vágóeszközök  

● Pénztárgép, POS terminál, kártyaleolvasó  

● Kódleolvasó 

● Elektronikus áruvédelmi eszközök és biztonsági berendezések 

● Formanyomtatványok, bizonylatok 

● Irodatechnikai eszközök 

● Hálózat 

● Számítógép internetkapcsolattal 

● Irodai szoftverek 

● Mobil alkalmazások 

● Ügyviteli szoftverek 

 

6. Kimeneti követelmények  

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 
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6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 
 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

Felméri és elemzi a 

gazdasági szereplők 

közti kapcsolatot.  

Ismeri a 

gazdasági 

szereplőket, azok 

jellemzőit és a 

köztük lévő 

kapcsolatokat.  

Figyelemmel kíséri a 

gazdaság szereplői 

közötti kapcsolat 

alakulását. Nyitott az 

új gazdasági 

információk 

befogadására és 

elemzésére. 

Irányítás mellett 

feltárja a gazdasági 

szereplők közötti 

kapcsolatrendszert. 

2 

Elkészíti a háztartás 

költségvetését 

figyelembe véve a 

bevételeket, 

kiadásokat és 

megtakarításokat.  

Azonosítja a 

háztartás bevételi 

forrásainak és 

kiadásainak főbb 

kategóriáit. 

Pontosan végzi a 

számításokat. 

Igényeit reálisan 

határozza meg, 

figyelembe véve a 

háztartás 

költségvetésének 

kereteit/lehetőségeit, 

tiszteletben tartja az 

egyes családtagok 

igényeit. 

A háztartás 

költségvetésével 

kapcsolatban 

önállóan hoz 

döntéseket és 

javaslatokat 

fogalmaz meg. 

3 

Elkészíti a kapott 

információk alapján 

a háztartási 

munkamegosztást és 

időbeosztást. 

Megnevezi a 

háztartáson belüli 

főbb feladatokat. 

Ismeri a közöttük 

lévő fontossági 

sorrendet.   

Figyelembe veszi az 

egy háztartásban 

élők készségeit, 

erősségeit, 

gyengeségeit a 

feladatok 

kiosztásakor. 

Önállóan elkészíti a 

saját vagy egy 

elképzelt háztartás 

munkamegosztását. 

  

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási 

képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában 

betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, 

bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a 

többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat. 

Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül 

bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat. Szituációnak megfelelően, hatékonyan 

kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető 

viselkedéskultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, 

ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető 

feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket. 

Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az 

egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez 

kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat. 
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4 

Elemzi az egyes 

vállalkozási 

formákat, 

megállapítja az 

egyes típusok 

előnyeit, hátrányait. 

Felsorolja a 

vállalkozási 

formákat. 

Átfogóan ismeri 

az egyes típusok 

jellemzőit.  

Kritikusan szemléli 

az egyes vállalkozási 

formák jellemzőit, 

hogy az adott 

szituációban a 

legmegfelelőbb 

típust tudja 

kiválasztani. 

Egy adott gazdasági 

szituációban önálló 

javaslatokat 

fogalmaz meg az 

adekvát vállalkozási 

forma 

kiválasztására. 

5 

Esettanulmányokon 

keresztül 

feldolgozza az 

állami költségvetés 

legfontosabb 

bevételeit, kiadásait.  

Azonosítja az 

állami bevételek 

és kiadások főbb 

kategóriáit, 

jellemzőit. 

Törekszik az állami 

költségvetés 

bevételeinek és 

kiadásainak alapos 

megismerésére és 

megértésére. 

Csoporttársakkal 

együttműködve, 

útmutatás alapján 

értelmezi az állami 

költségvetés 

alakulását. 

6 

Esettanulmányokon 

keresztül alkalmazza 

az alapvető 

fogyasztói jogokat.  

Ismeri a 

szavatosság, 

termékfelelősség 

és garancia 

fogalmát, 

jellemzőit. 

Megérti a 

fogyasztóvédelmi 

törvény előírásait. 

Szem előtt tartja az 

előírásokat, 

tiszteletben tartja a 

fogyasztók érdekeit, 

elkötelezett a 

fogyasztóvédelmi 

kérdések tisztázása 

iránt. 

Betartja és betartatja 

az előírásokat, 

korrigálja saját, vagy 

mások hibáit. 

7 

A gyakorlatban 

alkalmazza a 

vállalkozást érintő 

jogi alapismereteket, 

értelmezi a 

különböző típusú 

szerződéseket. 

 

Ismeri a jogok és 

kötelezettségek 

fogalmát, az 

üzleti élet 

alapvető 

szerződéstípusait, 

alaki kellékeit. 

Elkötelezett a 

jogszabályok 

maradéktalan 

megismerésére és 

betartására.  

Irányítás mellett 

értelmezni tudja a 

jogi szövegeket.  

8 

Vevőhöz / 

ügyfélhelyzethez 

igazított módon 

alkalmazza a 

megtanult 

kommunikációs 

technikákat (pl. 

adatbázisból hiányzó 

ügyféladatokat 

bekér, ajánlatot kér 

meglévő üzleti 

partnerektől, 

áruátvételkor 

tapasztalt eltéréseket 

rendez, panaszokat 

kezel). 

Ismeri a 

kommunikáció 

szereplőit, 

tényezőit és 

folyamatát, 

valamint az 

alapvető 

kommunikációs 

technikákat. 

Szem előtt tartja, 

hogy minden helyzet 

más kommunikációs 

stílust, technikát 

igényel, és a 

megtanult 

ismereteket ehhez 

igazítottan 

rugalmasan, 

empatikusan és 

proaktív módon 

alkalmazza. 

Önállóan dönt a 

helyzethez 

igazítottan, hogy 

milyen stílusban és 

technikát 

alkalmazva 

kommunikál, és 

felelősséget vállal 

saját 

kommunikációs 

stílusáért. 
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9 

Adott szituációnak 

megfelelően 

alkalmazza a 

kapcsolattartás 

kulturált szabályait.  

Ismeri a 

hétköznapi és 

gazdasági életben 

használatos 

viselkedéskultúra 

alapvető 

szabályait.  

Képviseli és 

tudatosan 

alkalmazza 

szituációhoz 

igazítottan a 

kulturált 

kapcsolattartás 

szabályait. Magára 

nézve is kötelezőnek 

tartja az udvarias 

viselkedés etikai 

szabályait. 

Önállóan, 

felelősséggel 

használja a 

megtanult 

szabályokat, a kapott 

észrevételek, 

visszajelzések 

alapján 

folyamatosan 

fejleszti saját 

viselkedéskultúráját. 

10 

Szövegszerkesztő, 

illetve táblázatkezelő 

szoftverrel 

alapszintű 

dokumentumot, 

illetve táblázatot 

készít és formáz (pl. 

tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő üzleti 

levelet ír). 

Ismeri a 

szövegszerkesztő 

formázás alapvető 

szabályait és a 

táblázatkezelő 

program 

felhasználási 

lehetőségeit. 

Üzleti levelet tud 

írni (ajánlatkérés, 

megrendelés, 

megrendelés 

visszaigazolása, 

érdeklődő levél).  

Az irodai szoftverek 

használata során 

törekszik a pontos 

precíz munkára. 

Nyitott az új 

megoldásokra. 

Önállóan használja 

az irodai 

szoftvereket. Képes 

az önellenőrzésre és 

a hibák önálló 

javítására. 

11 

Az ágazathoz tartozó 

témában információt 

keres az interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza azt. 

Ismeri a 

biztonságos 

internethasználat 

szabályait és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

Elfogadja és 

tiszteletben tartja a 

biztonságos 

internethasználat 

szabályait. 

Szakmai irányítással 

digitális tartalmakat 

keres meghatározott 

céllal és instrukciók 

szerint felhasználja 

ezeket. 

12 

Összehasonlítja a 

közlekedési 

alágazatok 

fejlődésének 

ismérveit, a 

napjainkra jellemző 

közlekedési 

munkamegosztás 

területén. 

Ismeri és 

azonosítja a 

közlekedési 

alágazatok 

különböző 

feladatait. 

Megnevezi az 

egyes közlekedési 

alágazatok 

előnyeit és 

hátrányait. 

Tisztában van az 

alágazatok 

feladataival, 

előnyeivel és 

hátrányaival. 

 

Önállóan hoz 

döntést és javaslatot 

tesz a közlekedési 

módok és eszközök 

kiválasztására. 

13 

Elemzi a 

kereskedelmi 

szolgáltatói 

tevékenység 

legfontosabb 

jellemzőit, 

összetettségét és a 

különböző 

szolgáltatások körét. 

Ismeri a 

szolgáltatási 

tevékenység 

alapvető részeit, 

valamint annak 

legfontosabb 

termékeit és 

fajtáit, melyekkel 

ügyfélként is 

találkozik a 

Érdeklődik és nyitott 

a kereskedelmi 

szolgáltatások 

megismerésére.  

Önállóan képes 

eligazodni a 

különböző 

szolgáltatások 

körében. 
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mindennapokban. 

14 

Kiválasztja a 

szükséges/megfelelő 

adattartalmakat a 

bizonylatok 

kitöltéséhez. 

Ismeri a 

dokumentumok 

adattartalmát 

(nyugta, számla, 

szállítólevél). 

Érti az üzleti életben 

a dokumentálás 

fontosságát és a 

dokumentumok 

relevanciáját. 

Segítséggel képes 

nyugták pontos 

kitöltésére, kitöltött 

számlákon, 

szállítóleveleken 

felismeri az alapvető 

formai hibákat. 

15 

Megkülönbözteti az 

áruforgalmi 

folyamat egyes 

szakaszait. Átlátja az 

árubeszerzés, 

készletezés és 

értékesítés alapvető 

kapcsolatát. 

Ismeri az 

áruforgalmi 

folyamat 

legfontosabb 

elemeit, 

jellemzőit. 

Kritikusan szemléli 

az áruforgalom 

egyes szakaszait. 

Törekszik a 

gazdaságilag 

leghatékonyabb 

megoldások 

kialakítására. 

Önállóan eligazodik 

az áruforgalmi 

folyamat különböző 

szakaszaiban. 

16 

Áruajánlással segíti 

a vevőt/ügyfelet a 

vásárlási döntésben. 

 

Ismeri a vásárlás 

indítékait, a 

vásárlási döntés 

folyamatát, az 

értékesítési 

módokat és 

technikákat. 

Az áruajánlás során 

empatikus és 

reflektív. 

Viselkedése 

minőségorientált. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg, 

amelyekkel irányítja 

a vásárlási döntés 

folyamatát. 

Felelősséget vállal a 

vevő/ügyfél 

igényeinek 

kiszolgálásáért. 

 

6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei  

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

Kereskedő és 

webáruházi 

technikusként elindítja 

és működteti a bolti és 

az e-kereskedelmi 

egységeket.  

Ismeri a bolti és az e-

kereskedelmi 

vállalkozások 

alapításának, 

működtetésének 

feltételeit, előírásait. 

Törekszik a 

tevékenységéhez 

legjobban illeszkedő 

vállalkozási forma 

megválasztására.  

Önállóan képes 

vállalkozást 

alapítani és 

működtetni a 

jogszabályi 

előírások 

betartásával. 

2 

Feltérképezi a piacon 

megtalálható 

különböző webáruházi 

rendszereket, és 

kialakítja 

állásfoglalását a 

Pontosan megnevezi 

a különböző 

webáruházi 

rendszerek előnyeit 

és hátrányait. 

Törekszik arra, hogy 

megvizsgálja ezeket a 

rendszereket 

pénzügyi és 

marketing 

szempontból 

Felelősen dönt a 

számára 

legoptimálisabb 

webáruházi rendszer 

kiválasztásáról. 
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bérlésről vagy az 

egyedi webáruház 

létrehozásáról. 

egyaránt.  

3 

Folyamatosan figyeli 

az aktuális vállalkozói 

hiteleket és pályázati 

felhívásokat. 

Felismeri a 

pályázatokban rejlő 

lehetőségeket 

vállalkozása 

fejlesztéséhez. 

 

Törekszik a 

pályázattal elnyert 

projekt tökéletes 

megvalósítására. 

A pályázati 

elszámolást 

precízen végzi, 

annak tartalmáért, 

valódiságáért 

felelősséget vállal. 

4 

Tanulmányozza az 

offline és az online 

világban működő 

kereskedelmi 

vállalkozások új 

kihívásait. 

Azonosítja az új 

tereket és piacokat, az 

új kiskereskedelmi 

modelleket. 

Nyitott az új 

kiskereskedelmi 

modellek 

elsajátítására, 

bevezetésére, mint pl. 

a hibrid tér, a 

kiterjesztett valóság, 

okos kiskereskedelem 

stb. 

Önálló javaslatot 

fogalmaz meg a 

vezetőség felé az új 

stratégiai 

koncepciókkal és 

trendekkel 

kapcsolatban.  

5 

Kiszámolja és elemzi 

az áruforgalmi 

tevékenységet 

meghatározó 

mutatókat, amelyek a 

gazdálkodás 

eredményességét 

segítik. 

Összefüggéseiben 

ismeri a likviditási 

mutatókat, a cash-

flow fogalmát, 

kimutatását, 

jelentőségét, a 

pénzügyi kimutatások 

eredményeit, a 

jövedelmezőségi 

mutatókat, a 

finanszírozási 

lehetőségeket. 

Értelmezi és felismeri 

a közöttük lévő 

logikai kapcsolatokat, 

összefüggéseket. 

Motivált a vállalat 

gazdasági és 

marketing 

stratégiájának 

meghatározásában. 

Képes az 

önellenőrzésre és a 

hibák önálló 

javítására, hogy a 

mutatók a tervezett 

szintet hozzák az 

eredményes 

működés érdekében 

és az alkalmazott 

stratégia 

sikerességében. 

6 

Bolti és e-

kereskedelmi 

megrendeléseket vesz 

fel és készít, beszerzést 

végez, 

készletnyilvántartást 

vezet és értékesít. 

Ismeri a vállalkozás 

áruforgalmi 

folyamatát, annak 

rendszerét, a 

megrendelések 

folyamatát, a 

készletpolitikáját, az 

ehhez alkalmazott 

készletnyilvántartó 

programokat, a 

leltározás folyamatát, 

az áruk eladásra való 

előkészítését, az 

eladótéri és weboldali 

elhelyezését, továbbá 

ismeri az értékesítési 

módokat és az 

értékesítés 

folyamatát. 

Törekszik a 

megrendelések 

határidőre történő 

teljesítésére, a 

megfelelő 

készletnagyság 

biztosítására, annak 

ellenőrzésére, 

valamint motivált az 

eladások számának 

növelésében.  

Munkahelyi 

vezetőjével 

egyeztetve dönt a 

készletállomány 

nagyságáról, a 

megfelelő 

raktárkezelői 

program 

alkalmazásáról, 

használatáról. A 

beszállítói 

partnerekkel 

együttműködik, új 

megoldásokat 

kezdeményez a 

termékek 

értékesítésében. 

 

7 Felméri és összeállítja Megfelelő Szem előtt tartja a Betartja a 
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a kereskedelmi egység 

áruválasztékát.  

termékismerettel 

rendelkezik és 

felismeri az új 

termékek 

forgalmazásában lévő 

lehetőségeket, nyitott 

az újdonságok iránt. 

termékeken található 

jelölések, az áruk 

címkéjén lévő 

információk pontos 

adattartalmát, a 

fogyasztói árak 

egyértelmű 

feltűntetését. 

fogyasztók 

tájékoztatásával 

kapcsolatos 

szabályokat, a 

speciális 

előírásokat. 

8 

Meghatározza a 

létszám- és 

bérgazdálkodási, 

valamint a 

jövedelmezőségi 

mutatókat, a fizetendő 

adókat. 

Ismeri a bevételeket 

és költségeket, 

valamint ezen 

tényezők profitra 

gyakorolt hatását. 

Tudja az adózással 

kapcsolatos 

előírásokat. 

Törekszik az 

eredményes 

működésre, a profit 

maximalizálására. 

Munkahelyi 

vezetőjével felelős 

döntéseket hoz a 

pénzügyi 

kockázatok 

csökkentése 

érdekében. 

Felelősen jár el az 

adózással 

kapcsolatos 

jogszabályi 

előírások 

betartásában. 

9 

Megtervezi a vállalat 

számára legjobb 

elektronikus beszállítói 

rendszerek 

folyamatszervezését, 

logisztikáját, beszerzi 

az ehhez szükséges 

szoftvereket.  

Részletesen ismeri a 

piacon jelenlévő 

leginnovatívabb 

technológiákat, 

szoftvereket, 

fulfillment webshop 

logisztikát, cégeket, a 

felhőalapú logisztikai 

platformokat. 

Nyitott a legújabb e-

kereskedelmi 

raktárlogisztika 

folyamatainak 

elsajátítására, a 

globális szemlélet 

kialakítására, a 

nemzetközi 

terjeszkedésre, a 

legjobb 

alvállalkozók, 

szolgáltatók, vagyis a 

3PL (Third Party 

Logistics) 

felkutatására.  

Vezetői irányítással 

kreatívan hozza meg 

döntéseit a vállalat 

számára 

legoptimálisabb 

logisztikai rendszer 

használatáról, a big 

data és mesterséges 

intelligencia 

(chatbot) 

alkalmazásáról, a 

fulfillment cégek 

igénybevételéről. 

 

10 

Felméri a 

kiskereskedelemben 

alkalmazott digitális 

technológiákat és azok 

szerepét a saját 

vállalatánál. 

Ismeri a 

hagyományos 

digitális eszközöket, 

(pl. vonalkód, QR 

kód a termékeken, 

digitális polccímke, 

önkiszolgáló 

pénztárgépek, online 

pénztárgépek, 

interaktív információs 

táblák, click-and-

collect, click-and-

drive stb…).  

Elkötelezett az új 

digitális technológiák 

tanulmányozása, 

bevezetése mellett, 

mint pl. a mobil-

applikációk, 

mobiltelefonos 

fizetés, eladó- és 

kasszamentes boltok, 

dinamikus árazás, 

intelligens 

bevásárlókocsi, 

virtuális 

bevásárlókosár, 

tájékoztató 

szkennerek 

vásárlóknak, 

kiszolgáló robotok 

Munkahelyi 

vezetőjével 

egyeztetve dönt a 

hagyományos és az 

új digitális 

technológiák 

alkalmazásáról, új 

megoldásokat 

kezdeményezve, 

melyek a vállalat 

számára a 

legoptimálisabb 

előnyöket jelentik a 

piacon.  
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stb. 

11 

Összeállítja a 

kereskedelmi vállalat 

számára legelőnyösebb 

marketing stratégiát.  

Ismeri az 

értékteremtés 

fogalmát, a 

vásárláshoz vezető 

utat, a „Brand” 

fogalmát, a 

piackutatás jelen-

tőségét, a marketing-

kommunikációs 

mixet, a direkt-

marketinget, az 

online marketinget, a 

gerillamarketinget, a 

B2B és B2C 

marketinget, a 

közösségi oldalak 

erőteljes szerepét az 

eladásban. 

Motivált az új trendek 

megismerésében a 

marketing területén, 

mint a tartalomalapú 

marketing, 

értékesítés, perszóna-

fókuszú 

megközelítés, 

vásárlói úton alapuló 

kommunikáció, 

konverzióalapú 

megközelítés, vagy a 

social media 

kihagyhatatlansága. 

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg a 

vezetőség részére a 

hagyományos és az 

új technikák 

alkalmazására, vagy 

a kettő 

kombinációjára. 

12 

Részt vesz a különböző 

marketing akciók 

összeállításában, 

kampányok 

lebonyolításában, az 

árubemutatókon. 

Működteti a 

kereskedelmi 

vállalkozás 

törzsvásárlói 

rendszerét, az ehhez 

kapcsolódó 

nyilvántartásokat.  

Tudja és érti a 

különböző 

promóciók, 

kampányok, akciók, 

hűségprogramok 

jelentőségét, 

eladásösztönző 

szerepét az 

értékesítésben. 

Elkötelezett a 

kereskedelmi 

egységben, 

webáruházban 

meghirdetett akciók, 

törzsvásárlói 

programok sikeres 

lebonyolításában.  

Önálló javaslatokat 

fogalmaz meg a 

vásárlói lojalitás 

elmélyítésére, új 

speciális 

kampányok 

szervezésére. 

13 

Megvizsgálja az 

értékesítés 

hatékonyságát segítő 

tényezőket az 

értékesítési stratégia 

kialakításához a bolti 

és elektronikus 

kereskedelemben 

egyaránt. 

Összefüggéseiben 

ismeri a stratégiák 

nehézségeit és 

gyenge pontjait, az 

optimalizálást, 

a”multichaneling”-

többcsatornás 

értékesítést, az 

elektronikus 

piacteret, annak 

formáit, az 

értékesítési módokat. 

Kereskedelmi 

munkája során 

törekszik a legjobb 

stratégia 

kialakítására, a 

vállalat profiljához 

illő értékesítési 

mód(ok) 

kiválasztására. 

Felismeri, ha nem 

megfelelő döntést 

hozott és képes az 

önkorrekcióra, 

szükség esetén 

vezetői segítséget 

vesz igénybe. 

14 

Társalgási szinten 

kommunikál a 

választott idegen 

nyelven. 

Ismeri a szakmájához 

kapcsolódó 

szakkifejezéseket. 

Figyelemmel kíséri 

az új technológiák 

idegen nyelvű 

leírásait, melyet fel 

tud használni 

munkája során. 

Folyamatosan képzi 

magát a szakmai 

nyelvtanulásban.  

15 

Szakszerűen kezeli a 

pénztárgépet és a 

pénztárgép terminált.  

Ismeri a POS alapú és 

az önkiszolgáló 

pénztárgépek 

működését, a 

Törekszik a precíz és 

pontos 

munkavégzésre a 

kasszazónában. 

Felelősséget vállal a 

pénzkezelési 

szabályzat 

előírásainak 
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pénztáros feladatait. 

Segítséget nyújt a 

vásárlóknak az 

önkiszolgáló 

pénztárgépek 

használatához. 

 betartására. 

 

16 

Kialakítja a bolti és a 

webáruházi fizetési 

lehetőségeket, a 

különböző fizetési 

módokat. 

Részletesen ismeri a 

különböző fizetési 

módokat: készpénz, 

bankkártya, 

hitelkártya, utalvány, 

mobilfizetés, banki 

átutalás, utánvétes 

rendelés. PayPal, 

Barion, SimplePay. 

Felvilágosítást ad az 

érdeklődő vevők 

számára. 

Nyitott az új fizetési 

módok elsajátítására, 

a kereskedelmi 

egységben történő 

alkalmazására. 

Felelősséget vállal a 

kereskedelmi 

egységben történő 

szigorú fizetési 

előírások, szabályok 

betartására.  

17 

Elkészíti az 

értékesítéshez 

szükséges 

fuvarokmányokat 

(szállítólevél), 

valamint a 

bizonylatokat (nyugta, 

számla).  

Ismeri az okmányok 

és bizonylatok alaki 

és formai 

követelményeit, azok 

adattartalmát. 

Törekszik az üzleti 

életben fontos 

szakszerű 

dokumentálásra. 

Felelősséggel 

tartozik a kiállított 

bizonylat, okmány 

megfelelőségéért, a 

jogszabályi 

előírások 

betartásáért. 

18 

Beszerzi a 

kereskedelmi 

vállalkozás típusának 

megfelelő különböző 

árumozgató gépeket 

(pl. béka, molnár kocsi 

stb.), berendezéseket 

(pl. hűtőgépek, 

mérlegek stb.) és 

egyéb eszközöket 

(árazó gép, digitális 

árcímke stb.) valamint 

a megfelelő 

szoftvereket. 

Ismeri a 

kereskedelemben 

használatos 

árumozgató gépek, 

berendezések, 

szoftverek általános 

működését. 

Törekszik a 

különböző 

árumozgató gépek, 

berendezések 

rendeltetésszerű és 

szakszerű 

használatára, a 

szoftverek megfelelő 

alkalmazására. 

 

Munkáját a gépek 

kezelési 

utasításában 

foglaltak szerint és a 

munkavédelmi 

szabályok 

betartásával végzi és 

dokumentálja.  

19 

Betartja a 

fogyasztóvédelmi 

törvényben foglaltakat, 

a fogyasztói érdekek 

védelmét, arról 

szabályszerűen 

tájékoztatja a 

vásárlókat. 

 

Ismeri a fogyasztókat 

megillető jogokat, és 

az áruk forgalomba 

hozatalának kötelező 

előírásait.  

Törekszik a 

kereskedelmi egység 

és a vevő 

szempontjából a 

legoptimálisabb 

módon kezelni a 

fogyasztóvédelmi 

panaszokat. 

Képes a hibák 

önálló javítására a 

panaszok és a 

reklamációk 

nagyfokú 

csökkentése 

érdekében. 

 

20 

Szakszerűen kezeli a 

fogyasztói 

reklamációkat, 

visszajelzéseket, 

jegyzőkönyvet vesz 

Részletesen ismeri a 

különböző 

kommunikációs 

szituációknak 

megfelelő pozitív 

Értékként tekint a 

vásárlóval való 

empatikus és udvarias 

kommunikációra. 

Felelősen jár el a 

fogyasztó 

kifogásaival 

kapcsolatban. 
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fel, tájékoztat a 

panaszkezelési és 

vitarendezési 

szabályzatról, az 

elállási jogról. 

megoldásokat. 

21 

Alkalmazza a 

személyes adatok 

védelméről szóló 

előírásokat és elkészíti 

az ehhez kapcsolódó 

adminisztrációs 

feladatokat. 

Ismeri az 

adatvédelemre 

vonatkozó 

legfontosabb 

alapfogalmakat, az 

adatkezelés 

feltételeit. 

Önmagára nézve 

kötelező érvényűnek 

tekinti az adatok 

jogszerű kezelését. 

Betartja és betartatja 

az adatvédelmi 

szabályokat.  

 

22 

Munkája során 

alkalmazza a 

környezetvédelmi 

előírásokat. 

Ismeri a hulladék és a 

veszélyes hulladék 

kezelésének módjait 

és szabályait, az 

aktuális 

környezetbarát 

megoldásokat, 

termékjelzéseket, 

nemzetközi 

jelöléseket. 

Tevékenysége során 

értékként tekint a 

szelektív 

hulladékkezelésre, a 

környezet- és 

egészségtudatos 

gazdálkodásra, 

valamint a 

fenntarthatóságra. 

Felelős a hatáskörén 

belüli 

környezetvédelmi és 

egészségügyi 

előírások 

betartásáért. 

23 

Munkája során 

alkalmazza a munka-, 

tűz- és balesetvédelmi, 

előírásokat. Kezeli a 

rendkívüli 

eseményeket. 

Ismeri a baleseti 

veszélyforrásokat, 

tudja mi a teendő 

baleset esetén. Ismeri 

a munkavédelmi 

előírásokat a 

kereskedelem 

területén.  

Törekszik a 

biztonságos és precíz 

munkavégzésre. 

Felelős a hatáskörén 

belüli munka-, tűz- 

és balesetvédelmi 

szabályok 

betartásáért. 

24 

Betartja a 

fogyasztókkal 

szembeni 

tisztességtelen 

kereskedelmi gyakorlat 

tilalmára vonatkozó 

jogi szabályozást és 

annak megfelelő 

szakmai gondossággal 

jár el. 

Ismeri a 

tisztességtelen 

kereskedelmi 

gyakorlat 

folytatásának 

fogyasztóvédelmi, 

illetve versenyjogi 

vonatkozásait. 

Törekszik az 

értékesítéssel vagy 

eladásösztönzéssel 

közvetlen 

kapcsolatban álló 

magatartása, 

munkája, reklám- 

illetve marketing-

tevékenysége vagy 

egyéb kereskedelmi 

kommunikációja 

során a vevő 

érdekeinek 

tiszteletben tartására. 

Felelős a hatáskörén 

belül a tisztességes 

kereskedelmi 

gyakorlat 

szabályainak 

betartásáért. 
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7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási tevékenység alapjai 

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: Az írásbeli feladatlap minimum 20, maximum 30 feladatból áll és 

a következő témakörök tanulási eredményeit méri: gazdasági alapfogalmak, piac és pénz, a 

vállalkozási formák, az állam gazdasági szerepe és feladatai, jogi alapfogalmak, tudatos 

fogyasztói magatartás, a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó feladatok.  

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatlapon: 

 Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása. 

 Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által 

meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni a 

kérdésekre. 

 Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat 

kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 

 Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezésket / képeket kell párosítani, pl. 

fogalom és meghatározása. 

 Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása. 

 Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 

 Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A 

hamis állítást javítani kell. 

 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  60 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  30% 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.  

A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem 

bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt 

eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

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

legalább 40%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Információkezelés  

7.3.2 A vizsgatervékenység leírása 

1. vizsgarész: Információkezelés 

Egy, a képző intézmény által összeállított gyakorlati feladat megoldása számítógépen 

szövegszerkesztő és táblázatkezelő program alkalmazásával, amely a következő két feladatot 

tartalmazza: 

1. feladat: A képzőintézmény által megadott szempontsor alapján egy üzleti levél 

(ajánlatkérés, vagy megrendelés, vagy megrendelés visszaigazolása, vagy érdeklődő levél) 

elkészítése, megírása, megformázása és mentése a vizsgaszervező által megadott mappába 

és helyre. A vizsgázók a feladatok elvégzéséhez szövegszerkesztő programot használnak, a 

létrehozott dokumentumba általuk megszerkesztett táblázatot illesztenek.  

2. feladat: Hiányos szállítólevél kitöltése előre megadott adatok alapján 
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2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció 

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó, a képző intézmény által összeállított minimum 4 

feladatsor közül egy szituációs feladat szóbeli végrehajtása: 

 a vállalkozás adatbázisából hiányzó ügyféladatok bekérése (pl. hiányzó email cím, 

adószám, telephelycím, stb.) az ügyféltől 

 telefonos ajánlatkérés új/meglévő üzleti partnerektől (pl. katalógus kérése, árjegyzék 

igénylése, stb.) 

 áruátvételkor tapasztalt eltérések rendezése (pl. mennyiségi vagy minőségi eltérések 

rendezése, késések kezelése, kísérő dokumentumok hiánya, stb.), 

 vevői panaszok kezelése (pl. minőségi hibás termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos 

panaszok rendezése, késedelmes szállításhoz kapcsolódó panaszok kezelése, 

félreértések tisztázása, stb.) 

A szituációs feladatokban a vizsgázó a vizsgáztatóval végzi a páros munkát. 
 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

 1. vizsgarész: 45 perc 

 2. vizsgarész: 15 perc (5 perc felkészülés, 10 perc feladat-végrehajtás) 

 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül: 70 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az ágazati alapvizsga gyakorlati vizsgatevékenységének Információkezelés vizsgarészét a 

vizsgázók számítógépes tanteremben készítik el vizsgabiztos jelenlétében. Az elkészített 

feladatokat el kell menteni a vizsgaszervező által megadott mappába, meghatározott néven. 

A gyakorlati vizsgafeladat befejezése után a vizsgaszervező feladata a számítógépen elkészített 

feladatok nyomtatása és mentése. A mentésnek és/vagy a nyomtatásnak a gyakorlati vizsga 

befejezését követő 60 percen belül meg kell történnie. A vizsgafeladat értékelése a 

vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. 

Lehetséges értékelési szempontok: 

 feladatutasítás megértése; 

 a feladat kivitelezésének, a megvalósítás lépéseinek sorrendje; 

 kereskedelemben használt üzleti levél tartalmi elemeinek ismerete,  

 szállítólevél tartalmi kellékeinek ismerete; 

 kommunikáció minősége az ügyfelekkel, partnerekkel; 

 előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás; 

 tudástranszfer; 

 önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség. 

Lehetséges értékelési módszerek: 

 1. vizsgarész: Gyakorlati munkavégzés 

 2. vizsgarész: Szerepjáték és/vagy helyzetgyakorlat  
 

Gyakorlati vizsgatevékenység Értékelés 

1. vizsgarész: Információkezelés 
Üzleti levél 40% 

Szállítólevél 20% 

2. vizsgarész: Viselkedéskultúra, kommunikáció 40% 

 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

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

legalább 40%-át elérte. 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

Ágazati FEOR-szám FEOR megnevezése Alapvizsgával betölthető 
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alapoktatás 

megnevezése 

munkakör(ök), tevékenységek 

Kereskedelem 

ágazati 

alapoktatás 

- - - 

7.5 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése. 

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Kereskedelmi vállalatok gazdálkodása 

8.3.2 A vizsgatervékenység leírása 

A központi interaktív vizsgafeladat - számítógépes környezetben - szöveges és számítási 

feladatokból áll és a következő tantárgyak témaköreinek tanulási eredményeit méri: 

A kereskedelem alapjai, Termékismeret, Vállalkozási ismeretek, Kereskedelmi gazdaságtan. 

Kereskedelem alapjai: Az áruforgalmi folyamat elemei. Munka-, tűz- és balesetvédelem 

szerepe. Környezetvédelem. Digitális és analóg eszközök használata. Pénzkezelés. 

Termékismeret: A hagyományos árucsoportosítás. Árurendszerek. Csomagolástechnika. 

Termékkihelyezés és forgalmazás. Fogyasztóvédelmi alapok. Fogyasztói trendek a vásárlói 

kosárban.  

Vállalkozási ismeretek: Gazdasági szervezetek. A vállalkozások vagyona és finanszírozása. A 

likviditás és cash-flow. Üzleti tervezés. 

Kereskedelmi gazdaságtan: Árképzés. Készletgazdálkodás. Humán erőforrás tervezés.  

Közterhek. Költségek. Eredményesség. Vagyonvizsgálat.  

 

A vizsgafeladat az alábbi feladattípusok tartalmazza: 

● Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása. 

● Szövegkiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A 

mondatok között nem feltétlenül van összefüggés. 

● Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, 

pl. fogalom és meghatározása. 

● Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása. 

● Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. 

● Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy 

hamis. A hamis állítást javítani kell.  

● Számítási feladatok: a kereskedelmi gazdaságtan témaköreire épülő feladatok. 

● Esettanulmány értelmezése: A feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált 

esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolnia a kérdésekre. A válaszadási 

lehetőségek zártak, illetve számolásigényesek is lehetnek. 
 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  50% 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről 

a szakképzésért felelős miniszter a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A vizsgafeladathoz 
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tartozó útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsga-feladatsort kell az 

interaktív vizsgán megoldani. 

Az értékelés a javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató 

tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.  

A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen 

meghatározza. 

Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól 

eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.  

A számítások elvégzéséhez nem programozható számológép használható. 

 

Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül: 

 

Fogalommeghatározás 10% 

Szövegkiegészítés    5% 

Párosítás 10% 

Sorrendbe rendezés 10% 

Feleletválasztás 10% 

Igaz-hamis állítások megjelölése 10% 

Számítási feladatok 25% 

Esettanulmány értelmezése 20% 

 

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

40%-át elérte. 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: "Kereskedelem és a Digitális világunk” portfólió 

bemutatása 

8.4.2 A vizsgatervékenység leírása  

A „Kereskedelem és a Digitális világunk portfólió” a vizsgázó 11-13. évfolyamokon elért 

szakmai fejlődését, eredményeit, a megszerzett tudását, kompetenciáit mutatja be és a szakma 

gyakorlására való alkalmasságát szemlélteti.  

Tartalmazza a saját tanulási folyamat önértékelését, tapasztalatainak feldolgozását, 

fejlődésének összegzését és elemzését, valamint az E-kereskedelem és a Marketing tanulási 

területeket, melyet a vizsgázó egy előzetesen elkészített és leadott prezentációban mutat be a 

vizsgabizottságnak.  

A prezentációban a két tanulási területből választott egy-egy témakör összekapcsolódik, 

egymásra épül és szerves egységet alkot a portfóliójában szereplő dokumentumokkal. A 

vizsgázó a portfóliója bemutatása után reflektál a vizsgabizottság szakmai kérdéseire. 

 

A portfólióban mindkét tanulási terület tantárgyainak témaköreiből, egy-egy téma választása 

kötelező.  

1. E-kereskedelem tanulási terület: Digitalizáció és webáruház működtetése: az 

elektronikus kereskedelmi rendszer felépítése és működése/működtetése, multimédiás és 

kommunikációs alkalmazások, weblapkészítés és működtetés, adatbáziskezelés, 

mobilalkalmazások, szoftverhasználati jogok, online vállalkozások, online kereskedelmi 

platformok, ügyfélkapcsolatok menedzselése, logisztikai feladatok.    

2. Marketing tanulási terület: Marketing alapjai és marketingkommunikáció: a marketing 

sajátosságai és területei a kereskedelemben, vásárlói magatartás, piackutatás, szegmentáció 

és célpiaci marketing, termékpolitika, árpolitika, értékesítéspolitika, szolgáltatásmarketing, 

személyes eladás, eladásösztönzés, direkt marketing, arculatkialakítás, online marketing 
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A portfólió a következő dokumentumokat tartalmazza, amelyből 5 elem megjelenítése 

kötelező:  

 Saját készítésű vagy szabadon választott weboldal 

 Fotók, saját készítésű fotók 

 Animációk 

 Videók 

 Hanganyagok 

 Saját készítésű ábrák, grafikonok, táblázatok 

 Saját készítésű szöveges elemek 

 Sikeres dolgozatok 

 Projektmunkák 

 Elkészített produktumok 

 Versenyeredmények 

 Bolti berendezési tervek, tárgyak  

 

A portfólió dokumentációjának felépítése, formai követelménye: 

1. Egységbe szerkesztett, elektronikus és/vagy nyomtatott formában tárolt 

állományok/dokumentumok: 

 Felépítése: borító, tartalomjegyzék, szöveges állomány, képek, ábrák, forrásjegyzék, 

ábrajegyzék 

 Kötelező dokumentumok (minimum 5 elem) 

 „Reflexív napló”, melyet a szakmai mentor aláírásával hitelesít   

 Terjedelem: 10 -15 oldal   

 Betűméret: 12p 

 Betűtípus: Times New Roman 

 Sorköz: 1,5 

 PDF dokumentum 

 

2. A portfólió prezentációjának követelménye: 

 PowerPoint vagy Prezi bemutató 

 Diaszám: 15-max.20 dia 

 Táblázatok, képek, fotók, ábrák, szöveges elemek megfelelő arányú felhasználása 

 Felépítése a prezentáció szabályainak megfelelően történik: első dia: a portfólió címe, a 

vizsgázó neve, a szakmai mentor neve  

utolsó előtti dia: forrásjegyzék, ábrajegyzék  

utolsó dia: „Köszönöm a figyelmet.” 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc, amelyből 20 perc a 

projekt bemutatása, 10 perc a reflektálás, a vizsgabizottság kérdéseinek megválaszolása. 

 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 50 % 
 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A vizsgázónak az egységes szerkezetbe (PDF dokumentum) foglalt portfólióját a 

prezentációval együtt, legkésőbb a szakmai vizsga megkezdése előtti 30. nappal kell leadnia az 

akkreditált vizsgaközpontnak nyomtatott és/vagy elektronikus formában.  

A portfólió szakmai mentora egy előzetes értékelést készít, és írásban javaslatot tesz a 

vizsgabizottságnak a végső értékelésre.  

 

A portfólió előzetes és végső értékelése a „Bírálati lapon” történik a megadott bírálati 

szempontok figyelembe vételével, a vizsgaszervező által készített részletes útmutató alapján. A 

szakmai mentor a megadott szempontok mellet szöveges értékelést is készít 5-8 mondatban.  
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Bírálati lap/ bírálati szempontok  

A portfólió összeállításának igényessége, formai elemei, 

külső megjelenése 
10% 

A portfólió komplexitása, nehézségi foka 10% 

A választott téma jelentősége, időszerűsége 10% 

A portfólió szakszerű és pontos fogalmazása 10% 

Egyéni kreatív ötletek megvalósítása 10% 

A vizsgázó szakmai fejlődésének bemutatása 10% 

A prezentáció felépítése 10% 

A vizsgázó kommunikációja, előadásmódja, szakmai 

szókincse 
15% 

A bemutatás időgazdálkodása 5% 

Önreflexió 10% 

Szakmai mentor szöveges értékelése 

 

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

40%-át elérte. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

A központi interaktív vizsga befejezése után a nyomtatás és mentés során a vizsgaszervező által 

megbízott rendszergazda vagy technikus. 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

1. A központi interaktív vizsga lebonyolításához a vizsgaszervező biztosít: internetkapcsolattal 

rendelkező számítógépet, hálózatot, nyomtatót. 

2. A projektfeladat bemutatásánál a vizsgaszervező biztosít: számítógépet, hálózatot, projektort, 

hangosítást. 

8.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 20 %, Szakmai vizsga: 80 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok: A központi interaktív vizsgarésznél nem programozható számológép használata 

megengedett.  
 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 
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