EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ (*)

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
52-341-01 Becsüs

2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
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Appraiser
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA

A szakember képes :

- Megállapítani az ékszer, dísztárgy típusát, művészeti stílusjegyeit, korát, az óra szerkezetét ;
- Azonosítani az ékszer, dísztárgy anyagát, készítési-díszítési technikáit, a drágakő jellemzőit ;
- Alkalmazni a Nemesfém-vizsgálati és egyszerűbb, illetve műszeres drágakő-vizsgálati módszereket ;
-

Használni az ötvösjegy, fémjel azonosításához a jegykönyveket, a drágakő-határozáshoz a táblázatokat ;
Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát ;
Elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, fontosabb drágakövek, órák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását ;
Megállapítani a festmény, grafika műfaját, stílusát, alkotóját, korát ;
Azonosítani a festmény, grafika anyagát, készítési technikáját ;
Egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmazni ;

Elvégezni a festmények és grafikák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását ;
Megállapítani a műtárgy fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását, korát ;
Azonosítani a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját ;
Használni a műtárgy azonosításához a katalógusokat, különféle jegykönyveket, mintakönyveket ;
Elvégezni a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) meghatározását, értékbecslését és
ármegállapítását ;
- Megállapítani a bútor, szőnyeg típusát, művészeti stílusjegyeit, származását, korát ;
- Azonosítani a bútor, szőnyeg anyagát, készítési-díszítési technikáit ;
-

Elvégezni a bútorok, szőnyegek meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását ;
Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni ;
Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni ;
Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni ;
Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól.
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4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE

3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

(*) Megjegyzések:

Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes
bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják:
„93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications” (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a
szakképesítések átlát-hatóságáról), „Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocational training certificates”
(96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Állásfoglalás a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), „Recommendation 2001/613/EC
of the European Parliament and of the Coun-cil of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training,
volunteers, teachers and trainers” (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati
képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására).
Az átláthatóságról további információk érhetők el: http://europass.cedefop.europa.eu/
©European Communities 2002 ©
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5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státusza

A bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve
és státusza
Nemzetgazdasági Minisztérium

A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

OKJ szakképesítési szint :

Ötfokú :

52 felső középfokú szakképesítés, amely érettségi végzettséghez
kötött és elsősorban iskolarendszeren kívüli szakképzésben
szerezhető meg

ISCED2011 kód :
4

5

jeles

4
3
2
1

jó
közepes
elégséges
elégtelen

EKKR szint :
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MKKR szint :

A bizonyítvány sorozatjele : PT K

A vizsgatevékenységeken elért eredmények és százalékos
arányuk a komplex érdemjegyben
vizsga
típusa

sorszáma : 123456

A bizonyítvány kiállításának időpontja : 2018.01.22

Szóbeli

Szóbeli

Szóbeli

M

Szóbeli

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Az iparművészet
(ékszer, dísztárgy, óra)
története, drágakövek,
nemesfémek
A képzőművészet
(festmény, grafika)
története

Az iparművészet (üveg,
kerámia-porcelán,
dísztárgy, fegyver, keleti
régiség, óra, ikon)
története
Az iparművészet (bútor,
szőnyeg) története

érdemjegy

értékelési
súlyarány

5

10.00

5

10.00

5

10.00

5

10.00

Gyakorlati

Ékszerek, dísztárgyak és
drágakövek
meghatározása,
értékbecslése, átvétele

5

15.00

Gyakorlati

Festmények és grafikák
meghatározása,
értékbecslése, átvétele

5

15.00

Gyakorlati

Műtárgyak
meghatározása,
értékbecslése, átvétele

5

15.00

Gyakorlati

Bútorok és szőnyegek
meghatározása,
értékbecslése, átvétele

5

15.00

A komplex szakmai
eredmény osztályzattal

vizsgán

Nemzetközi megállapodások

Felsőoktatásba

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény.
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vizsgafeladat
megnevezése

2

elért
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6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A teljes program százalékában
%

A szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása
Iskolai/képző központ alapú

Időtartam
(órák/hetek/hónapok/évek)

Elmélet: 50 % Gyakorlat: 50 %

Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő

1200 óra

Belépési követelmények :

- Érettségi vizsga
Szakmai követelmény modulok :
A kereskedelmi egység működtetése
Munkahelyi egészség és biztonság
Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése
Festmények, grafikák értékbecslése

11390-12
11391-12
11392-12
11498-12

Műtárgyak értékbecslése
Bútorok, szőnyegek értékbecslése
A becsüs általános tevékenysége
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
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10025-12
11500-12
11388-12
11389-12

Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett
kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.
Nemzeti Referencia Központ – NSZFH – http ://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője :
Kiállítás dátuma : 2018.01.22

M

P. H.
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