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A11992-16 azonosító számú 
Kereskedelmi ismeretek megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 

 
A tantárgy tanításának célja:  
A Kereskedelmi ismeretek és azon belül a jogszabályok alkalmazása tantárgy tanításának célja, 
hogy a tanulók megismerjék a minőségbiztosítás és minőségtanúsítás elméleti teendőit. 
Ismerjék és tartsák be a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi szabályokat. A tanulók 
legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni megóvásáról, 
leltárt készíteni, és előkészíteni az árut értékesítésre. Legyenek képesek értékesíteni az árukat, 
betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési és a fogyasztóvédelmi szabályokat, valamint 
üzemeltetni az értékesítés során használt gépeket, eszközöket.  
 
A tantárgy értékelésének módja  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti 
értékeléssel.  

 

Tanagyag: https://tanextker.wixsite.com/tanext 
itt van a teljes tananyag, aminek a végén online tesztek segítik a sikeres tanulást. 

Az értékelés a kerettanterv alapján történik. 
A tesztek sikeres kitöltése szükséges. 

Írásbeli dolgozatok és szóbeli feleletek, az anyagok végén. 
 

 
 

 Jogszabályok alkalmazása és gyakorlata  

 9. 10. 11. évfolyam  

  SZAKMAI ISMERETEK  Gyakorlat 

Témakör  Óraszám  Részletesen  
Munkavédelmi 
alapismeretek  
  

8 óra  1) A munkavédelem 
fogalomrendszere, 
szabályozása.  

2)  A biztonságos munkavégzés 
feltételei: munkáltató 
kötelezettségei, felelőssége, a 
munkavállaló kötelességei.  

3)  Munkahelyek kialakításának 
alapvető szabályai: közlekedő 
utakra, árutárolásra vonatkozó 
szabályok, előírások, jelölések. 
Az üzlet tisztántartásával 

 Gyakorlat:  

  45 óra 
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kapcsolatos higiéniai, kémiai 
biztonsági előírások.  

4)  A munkavégzés általános 
személyi és szervezési 
feltételei: munka alkalmassági 
vizsgálatra, oktatásra, munka- 
és védőruházatra vonatkozó 
előírások.  

5) Veszélyforrások, és kockázati 
tényezők a munkahelyen.   
 

Munkavédelmi 
alapismeretek  

 Első negyedév vége  

Munka és 
balesetvédelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 óra 6) Kézi- és gépi anyagmozgatásra 
vonatkozó szabályok.    

7) Helyes és helytelen munkaruha-
, lábbeli-, ékszer használat.   

8) Anyagmozgató gépek fajtái, 
használati szabályai.   

9) Zsámolyokra, fellépőkre, 
létrákra vonatkozó használati 
szabályok. 
 

Gyakorlat: 
25 óra 

Gépek, eszközök 4 óra 10) Kések, szikék, ollók használati 
szabályai.  

11) Gépek, berendezések használati 
szabályai (szeletelő-, aprító 
gépek, csomagoló gépek).  

12)  A balesetek, munkabalesetek 
és foglalkozási megbetegedések 
meghatározása.  

13)  A munkabalesetek 
kivizsgálása, bejelentése, 
adminisztrációja.  
 

Gyakorlat: 
Gyakorlat: 
30 óra 

Munka és 
balesetvédelem; 
Gépek, eszközök; 
 

 Fél év vége  

Tűzvédelem, 
Veszélyforrások 

3 óra 14) Tűzvédelmi szabályok:  
a. Tűz és égésvédelmi 

alapfogalmak.  
b. Tűzvédelmi szabályzat.  
c. Tűzveszélyességi 

osztályba sorolás.  

Gyakorlat: 
20 óra 
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d. Tűzoltó készülékekre 
vonatkozó szabályok: 
töltőanyagai, 
elhelyezésük és annak 
jelölése, címkéjük 
adattartalma, 
hitelesítésük.   

e. A tűz feltételei.  
f. Tűzriadó terv tartalma.  
g. A tűz jelzése, oltása.  
h. Tűzoltó készülékek 

használata.  
i. Tűzoltási út, kiürítési 

útvonal.  
15)  Veszélyforrások: raktározásra-, 

villamos és világító 
berendezésekre, (dohányzásra) 
vonatkozó szabályok.  
 

HACCP 1 óra 16) HACCP rendszer: fogalma, 
lényege, dokumentáció. 
 

Gyakorlat: 
5 óra 

Hulladékgazdálkodás, 
Környezetvédelem 

1 óra 17) Hulladékkezelési szabályok: 
Reverz logisztika 
(csomagolóeszközök 
összegyűjtése, 
környezetvédelem).  
 

Gyakorlat: 
3 óra 

Áruvédelem, 
Vagyonvédelem. 
Fiatalkorúak védelme 

3 óra 18) Áruvédelem. Vagyonvédelem. 
Biztonságos termék: 
Termékfelelősség, minőségi 
bizonyítvány. Minőség 
tanúsítás formái: Minőséget 
meghatározó tényezők, 
minőségi osztályok, minőség 
objektív és szubjektív 
jellemzői.  

19) Gyermek- és fiatalkorúak 
védelmét szolgáló előírások. 

20) Üzlethelyiségen kívüli és 
távollevők közötti ügyletekhez 
(e-kereskedelemhez) 
kapcsolódó fogyasztóvédelmi 
előírások. 

Gyakorlat: 
10 óra 
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Tűzvédelem, 
Veszélyforrások; 
HACCP; 
Hulladékgazdálkodás, 
Környezetvédelem; 
Áruvédelem, 
Vagyonvédelem. 
Fiatalkorúak védelme 
 

 Háromnegyed év vége  

Fogyasztóvédelem 4 óra 21) Fogyasztóvédelem:  
a. Fogyasztóvédelemmel 

kapcsolatos 
jogszabályok.   

b. Fogyasztóvédelem 
intézményrendszere.  

22)  Alapfogalmak: fogyasztó, 
vállalkozás, forgalmazó, 
tudatos fogyasztó, termék és 
szolgáltatás, eladási ár és 
egységár, online adásvételi és 
szolgáltatási szerződés.  

23)  A fogyasztókat megillető 
alapjogok. 
 

Gyakorlat: 
5 óra 

Bolt nyitás 2 óra 24) Üzlet nyitva tartásáról szóló 
tájékoztatás.  

25) Bolt nyitása, nyitva tartása, 
működési engedély.  
 

Gyakorlat: 
8 óra 

Pénztár; Pénzkezelés 8 óra 26) Pénztár kezelés,  

27) Pénzkezelési bizonylatok 

28) Pénzkezelés 

Gyakorlat: 

32 óra 

Fogyasztóvédelem; 
Bolt nyitás 
Pénztár; Pénzkezelés 

 Év vége  

 


