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1. A marketing alapjai 

TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 

1.1. Marketing alapismeretek  

1. A marketing alapjai Legyen képes bemutatni a marketing 

kialakulását, fejlődési szakaszait.  

Legyen képes ismertetni a vállalat mikro- és 

makrokörnyezetének elemeit. 

  

1.1.3. A fogyasztói magatartás tényezői  Legyen képes bemutatni a fogyasztóimagatartás 

modelljét, a vásárlói magatartást befolyásoló  

tényezőket, megfigyelésének jelentőségét.  

Legyen képes bemutatni a vásárlói típusokat. 

1.1.5. A piackutatás  

 

Legyen képes ismertetni a piackutatás funkcióit, 

fajtáit,  

módszereit, folyamatát, felhasználási területét.  

Ismerje az adatforrások típusait, a piackutatáshoz  

szükséges információk beszerzésének módjait.  

Legyen képes bemutatni a kérdéstípusokat, a  

kérdőív 

szerkesztés szempontjait, a primer és szekunder  

piackutatási módszerek általános jellemzőit. 

1.2. Marketingkommunikáció  

1.2.2. A marketingkommunikáció 

eszközrendszere  

Legyen képes bemutatni a 

marketingkommunikáció eszközeit, lényegét, a 

kommunikációs mix elemeit: a reklám fogalmát, 

szerepét, fajtáit, a reklámeszközök fogalmát, 

fajtáit, az eladásösztönzés fogalmát, funkcióit, az 

SP módszereket, a személyes eladás fogalmát, 

jellemzőit, előnyeit, az PS területeit, a 

kereskedővel szemben támasztott 

követelményeket, eladási magatartást.  

Legyen képes bemutatni a POS eszközöket és 

alkalmazásukat, az akciókat, a direkt 

marketinget, a PR fogalmát, jellemzőit, területeit, 

a szponzorálást, az image lényegét, fajtáit, az 

arculat fogalmát, tartalmi elemeit, az 

arculattervezést, a vállalati honlapot. 

2. Marketing a gyakorlatban 

2.1. Marketing alapismeretek gyakorlati  

alkalmazása 

 

2.1.1. Piackutatás  

 

Legyen képes előkészíteni egy egyszerű 

piackutatási  

tervet.  

Tudja alkalmazni a kérdőívkészítés formai és 

tartalmi követelményeit. 

2.2. A marketingkommunikáció eszközeinek 

gyakorlati alkalmazása 

 

2.2.2. Reklámeszközök és reklámtípusok  

 

Legyen képes javaslatokat tenni egy termék vagy 

szolgáltatás reklám- és eladásösztönzési tervének 

alapvető elemeire. 

 



4. Vezetési ismeretek 

4.1. Vezetési alapismeretek és a humán 

erőforrás gazdálkodás alapjai  
 

 

4.1.1. Vezetési ismeretek  

 

 

 

Tudja ismertetni a vezetés fogalmát, funkcióit, a 

vezetési módszereket. Ismerje az üzleti 

tárgyalások előkészítésének feladatait, a tárgyalás 

lefolytatásának szabályait. 

4.1.2. Munkajogi alapok  

 

  

 

Tudja meghatározni a jogszerű foglalkoztatás 

követelményeit, felsorolni a tipikus és atipikus 

foglalkoztatási formákat.  

Tudja ismertetni a munkaköri leírás szerepét, 

főbb tartalmi elemeit. 

4.1.3. Munkaerő-gazdálkodás  

 

  

 

Legyen képes bemutatni a kereskedelmi 

munkafolyamatokat, munkaköröket, a munkaerő-

tervezést, felvételt, a toborzást, a kiválasztást, a 

munkaerő megtartásának módszereit.  

Ismerje a munkaviszony keletkezésének, 

megszűntetésének és megszűnésének eseteit, 

szabályait. 

6. Áruforgalom 

6.1. Általános áruismeret alkalmazása   

6.1.1. Árurendszerek  

 

 

 

Tudja ismertetni az árurendszerezés feladatát, a 

hagyományos árurendszereket, a kódtípusú 

árurendszerek lényegét, a vonalkód szerepét a 

kereskedelemben, a belső cikkszámozás 

jelentőségét, alkalmazását.  

6.1.3. Szabványosítás, minőségbiztosítás  

 

 

Legyen tisztában a szabvány, a szabványosítás 

fogalmával, feladataival, a szabványok fajtáival.  

Tudja meghatározni a minőség fogalmát, 

értelmezni a minőséghez kapcsolódó 

kifejezéseket. Ismerje a minőségi osztályba 

sorolás szabályait, a minőség objektív és 

szubjektív jellemzőit, a kereskedők és a vásárlók 

számára használatos minőségtanúsítást, 

megkülönböztető minőségi jeleket, jelzéseket. 

6.2. Áruforgalmi tevékenységek   

6.2.1. Árubeszerzés 

 

Legyen képes ismertetni a beszerzés helyét, 

szerepét az áruforgalomban. 

Legyen képes bemutatni a beszerzés fogalmát, 

folyamatát (a beszerzendő áruk mennyiségének 

és összetételének meghatározása, a szállító 

partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az 

áruk átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének 

kiegyenlítése). 

Legyen képes bemutatni az áruátvétel 

előkészítését, (a lebonyolítás személyi és tárgyi 

feltételei, a visszáru és a visszaszállítandó 

göngyölegek előkészítése), az áruátvétel 

lebonyolításának folyamatát; az áru fogadásának 

feladatait, az áruátvétel módjait (mennyiségi, 

minőségi), szervezését, igazolását, a kifogások 

érvényesítésének lehetőségeit. 

6.2.2. Készletezés    Ismerje a készletgazdálkodás jelentőségét, a 



 

 

készlet-szükségletet meghatározó tényezőket. 

Tudja ismertetni az áruk raktári elhelyezésénél, 

tárolásánál figyelembe veendő szempontokat.  

Ismerje a leltár, leltározás fogalmát, a leltár 

céljait.  

Legyen képes ismertetni a leltározás menetét, 

módjait, bizonylatait és a leltáreltérés lehetséges 

okait. 

6.2.3. Értékesítés  

 

  

 

Ismerje az áruk értékesítésre történő 

előkészítésének feladatait (az áruk 

kicsomagolása, előrecsomagolása), a vevők 

tájékoztatását szolgáló információkra és a 

fogyasztói ár feltüntetésére vonatkozó 

előírásokat, az áruk eladótéri elhelyezésének 

szempontjait.  

Ismerje az eladóval szemben támasztott 

követelményeket (külső megjelenés, 

személyiségjegyek).  

Tudja bemutatni az értékesítés folyamatát: a vevő 

fogadása (személyes és személytelen), az áru 

bemutatása (személyes és személytelen), az 

ellenérték elszámolása készpénzzel és 

készpénzkímélő fizetési eszközökkel.  

Tudja jellemezni az értékesítési módokat.  

Legyen képes az alapvető értékesítési módok – a 

hagyományos, az önkiszolgáló, az önkiválasztó, a 

minta utáni és egyéb bolt nélküli értékesítési 

formák – megkülönböztetésére a jellemzők, az 

előnyök, a hátrányok, az alkalmazásuk, a 

személyi és tárgyi feltételeik és az eladó feladatai 

szerint. 

7. Áruforgalom gyakorlata 

7.1. Az áruforgalmi tevékenységek gyakorlata   

7.1.2. A készletezés gyakorlati ismeretei   
 

Tudja ismertetni az áruk raktári elhelyezésének 

és tárolásának szabályait, módszereit, az 

árumozgatás eszközeit. 

7.1.3. Az értékesítés gyakorlati ismeretei  

 

 

 

Tudja ismertetni az áruk értékesítésre történő 

előkészítésének feladatait, az áruk eladótéri 

elhelyezésének szabályait, szempontjait és tudja 

ismertetni a fogyasztói ár feltüntetésének 

szabályait. 

 


