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Áruismeret - és forgalmazás 

1. Élelmiszer- és vegyi áruk ismerete és forgalmazása 

 Korszerű élelmiszerek bemutatása, ajánlása (legalább 5 termék) 

 Árubemutató összeállítása a legújabb, illetve a legkorszerűbb kozmetikai 

készítményekből (legalább 5 termék) 

2. Ruházati áruk ismerete és forgalmazása 

 Különleges textilipari alapanyagok bemutatása tulajdonságuk és felhasználási 

területük szerint (legalább 5 alapanyag) 

 Egy tetszőlegesen választott öltözékstílus bemutatása, kollekció összeállítása 

(kiegészítőkkel együtt)  

3. Bútor- és lakástextil áruk ismerete és forgalmazása 

 Próbálj meg berendezni egy nappalit korunk stílusában! Milyen bútorokat 

ajánlanál a következő stílusú nappaliba: modern kislakás, skandináv, rusztikus? 

 A gyermekbútorok és a felnőtteknek készített bútorok összehasonlítása. Milyen 

jellemzőkben lehetnek eltérések? 

4. Műszaki áruk ismerete és forgalmazása 

 Korszerű fényforrások bemutatása, értékelése környezetvédelmi szempontból 

 A korszerű szórakoztató elektronikai termékek bemutatása, elhelyezése a lakásban 

A feladatok megoldása: 

 Készíts legalább kétoldalnyi (A4-es) kézzel írott szöveget, melyet egészíts ki ábrákkal 

vagy képekkel. 

 Készíthetsz egy minimum 5 diából álló prezentációt is. 

Beadási határidők:  

 I. félév: 2019. december közepe 

 II. félév: 2020. április közepe 

__________________________________________________________________________________ 

Projekt feladatok- 5/13 K - Foglalkoztatás 

I. Félév 

Feladat: Ma Magyarországon milyennek látod a munkahelyteremtés támogatását, főleg a Te 

szemeddel, mint kikerülő fiatal munkavállaló. Szerinted hogyan valósul meg a fiatalok 

támogatása az iskolából a munka világába vezető úton? 

Max 2-3 oldal terjedelemben. 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 
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II. Félév 

Feladat: Keress az interneten egy neked tetsző állásajánlatot. Írj önéletrajzot és motivációs 

levelet a betölteni kívánt állás elnyeréséhez, emeld ki erősségeidet a tanult tantárgyaid, 

személyes tulajdonságaid, hobbid alapján. 

Leadási határidő: a megbeszéltek alapján 

__________________________________________________________________________________ 

5/13. K A működtetés szabályai tantárgy és  

A működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 

Tóth Anna 

2019-2020-as tanév I. félév 

Mutassa be egy bolt nyitásának menetét, szabályait. 

Készítsen legalább 10 diából álló prezentációt. 

Beadási határidő: 2019. december első hete, tanítási óra. 

( tothanna57@gmail.com) 

 

2019-2020-as tanév II. félév 

Mutassa be az áruforgalom bizonylatait, kitöltésének 

szabályait. (Kitöltött bizonylatok magyarázattal, 

mappában leadva.) 

Beadási határidő: 2020. április első hete 

__________________________________________________________________________________ 

5/13.K Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 

1 db feladat és a hozzá tartozó  javítókulcs elkészítése a kihúzott  témakörből. Kerek mondatokkal 

megfogalmazva,  a feladat elkészítési ideje: max. 8 perc (ezeket a feladatokat kisorsolva januárban 

megírja az osztály) Határidő: 2019.12.13 

mailto:tothanna57@gmail.com
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5/13 K Vállalkozási Ismeretek gyakorlat 

Egy vállakozás létesítése a jövőben: ötlet, célok,hely, vállalkozási forma. Elkészítése: ppt-ben  (max.5-

6 dia-előadás10-15 perc) Határidő a ppt elkészítése: 2019.12.13.(bemutatása: az osztály előtt januári 

hónapban) 

Word-be megszerkesztett projektfeladatok: 

elküldése a sinkovicz.melinda@kersuli.hu email címre a megadott határidőig 

__________________________________________________________________________________ 

5/13 K Vállalkozási Ismeret 

I. félév 

Tervezz Üzletet! 

A november végén személyesen kiadott üzlet megtervezése. 

Szempontok: 

1. Telephely/székhely kiválasztása milyen szempontok alapján történik? 
2. Milyen az értékesítési mód? 
3. Milyen a külső portál? 
4. Tervezz kirakatot! 
5. Milyen a belsőtér (falak, tükör, világítás)? 
6. Tervezd meg a bolt berendezését! 
7. Milyenek a közlekedési útvonalak? 
8. Milyen egyéb helyiségek vannak, mi a funkciójuk? 
9. Milyen gépekkel, eszközökkel dolgozol? 
10. Milyen áruvédelmet alkalmaznál? 

 

Határidő: január 15. 

II. félév 

Készíts üzleti tervet! 

A november végén személyesen kiadott és januárra megtervezett üzlet üzleti tervének 

megtervezése. 

Segítőpontok az üzleti terv egy részének kidolgozásához: 

 Vezetői összefoglaló 

o név 

o tevékenységi kör 

o társasági forma 
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o küldetés 

o jelmondat   

 Helyzetelemzés 

o piaci szerkezet 

o SWOT 

 Működési terv  

o hely 

o nyitva tartás 

o eszközök 

o gépek 

 Szervezeti terv  

o alkalmazottak tapasztalata  

o alkalmazottak végzettsége 

o munkakörök 

o munkaidőkeretek 

 Értékesítési terv  

o szlogen 

o stratégia 

 Marketing terv 

o Termékpolitika 

 termékválaszték mélysége 

 termékválaszték szélessége 

o Árpolitika 

 hosszú távú ármeghatározás 

 rövid távú ártaktika 

o Értékesítési politika 

 értékesítési mód 

 út szélessége 

 út hossza 

o Piacbefolyásolás 

 arculati elemek: név, logó, szlogen 

 eladás ösztönzési módszerek 

 személyes eladás 

 közönségkapcsolatok  

 

Határidő: április 15. 


