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AHÁNY SZAKMA ANNYI ESÉLY…! 

ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU ELADÓ 

„A” 
OKJ-sz.: 31 341 05 

Az ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU ELADÓ részszakképesítés 

képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-000203/2014/A014 

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés 

A KORONAVÍRUSRA TEKINTETTEL KONTAKTÓRÁINK DIGITÁLIS FORMÁJÁBAN VALÓSULNAK MEG! 

A szakképesítés megnevezése: 

Hozzárendelt FEOR szám: 

Szakmacsoport: 

ÉLELMISZER-, VEGYIÁRU ELADÓ 

5113 

17. Kereskedelem-marketing, adminisztráció  

A részvétel feltétele: 

 

 

Feladata, munkaterületének rövid leírása: 

 

 

 

Alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmasság: foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely 

pecsétjével ellátott igazolás 

Kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az 

eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő 

előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik 

az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a 

kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói 

feladatokat. 

A kezdés várható időpontja: 

 

 

A vizsga időpontja a karantén feloldásának 

függvénye: 

A képzés költsége 

2020. április 24.  - érdeklődjön! 

MÉG LEHET CSATLAKOZNI! 

2020.  

 

50 000 Ft + vizsgadíj – havi részletfizetés  
Havi kamatmentes  részletfizetés lehetséges 

Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban     

A képzés szakmai tartalma, modulzárói: 

 

 

A képzés óraszáma, oktatási napok: 

 

 

 

 

 

A képzés helye:  

 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

11992-16 Kereskedelmi ismeretek               40 óra        modulzáró: gyakorlati  

11691-16 Eladástan                                    160 óra        modulzáró: gyakorlati 

10028-16 Az élelmiszerek és vegyiáruk forgalmazása 40 óra  mz.: szóbeli 

240 óra (elmélet: 80 óra gyakorlat: 160 óra) 
+ 40 óra felnőttképzést kiegészítő tevékenységek 

Elméleti képzés naponta: 08:00 és 13:00 óra között;      heti óraszám: 30 óra 

Gyakorlati képzés naponta: 08:00 és 15:30 óra között;   heti óraszám: 40 óra 
Oktatási napok: munkanapokon (választható) délután 16 órától  -  szombaton 9 órától  

csökkenhet az óraszám) 

Elmélet: 7621 Pécs Nagy Flórián u. 7.  

Gyakorlat: Pécsi 241-es Coop ABC, 7632 Pécs, Aidinger János út 24. 

Sikeres modulzáró vizsgák. A modulzáró vizsgák legalább 51%-os teljesítése 

modulonként. A képzés folyamán a 20%-ot meg nem haladó hiányzás. A 

felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. 

Komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: 

 

A képzés zárása: 

Gyakorlati vizsgatevékenység, 

Szóbeli vizsgatevékenység 

Sikeres szakmai vizsgát követően államilag elismert Élelmiszer-, vegyiáru 

eladó 31 341 05 OKJ-s részszakképesítést tanúsító bizonyítvány kiadása. 
Angol nyelven térítésmentesen  EUROPASS bizonyítvány-kiegészítőt kap a vizsgázó. 

6 nyelven igényelhető. 

A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek - ingyenes szolgáltatások: 

 Előzetes tudásszint felmérés, felzárkóztató – Képzési szükséglet felmérése, képzési tanácsadás – Elhelyezkedési 

tanácsadás, pályaorientáció, pályakorrekció és tanácsadás és álláskeresési technikák – Munkavállalás elősegítése 

 

A magabiztosság alapja a biztos tudás, ami megsokszorozza az erőt!  
Gaál Zoltánné intézményvezető, szakmai vezető  

06/30/288-4000 7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4   

MUNKANAPOKON: 10 – 18 óráig  

mailto:pok.mei@gmail.com
http://www.prosperitasok.hu/

