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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  

  

 

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.  
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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  

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%  
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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  

  
A portfólió a következő dokumentumokat tartalmazza, amelyből 5 elem megjelenítése 
kötelező:   

• Saját készítésű vagy szabadon választott weboldal  
• Fotók, saját készítésű fotók  
• Animációk  
• Videók  
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• 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.   
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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.   
  

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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