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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
04164002 Ékszerbecsüs

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Jewellery appraiser

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:
- elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba

vételét, aukciós és zálogtevékenységben közreműködni;
- megállapítani az ékszerek, dísztárgyak típusát, művészeti stílusjegyeit, korát;
- azonosítani a nemesfémtárgyak anyagát, finomságát, készítési-díszítési technikáit, a drágakövek jellemzőit;
- nemesfémekhez, drágakövekhez egyszerűbb vizsgálatokat és műszeres módszereket alkalmazni;
- az ötvösjegyek, fémjelek feloldásához jegykönyveket, a drágakövek meghatározásához, minősítéséhez táblázatokat használni ;
- szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez,

a hiteles kommunikációhoz;
- az ékszereket, dísztárgyakat, fontosabb drágaköveket önállóan meghatározni, felbecsülni az értéküket, és kialakítani az árakat a különféle

kereskedelmi ügyletekben.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0416 Nagy- és kiskereskedelem

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 3

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározásához és
kereskedelméhez szükséges ismeretek 100% 5

2022.05.20
projektfeladat

Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározása,
értékbecslése, felvásárlása/átvétele 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Felsőoktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 300 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban, dísztárgy típusok jellemzői
A gyémánt tulajdonságai, minősítése a 4C alapján, összetévesztési lehetőségei
Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek
Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás, vizsgálati módszerek, nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története
Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei
Az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek becsértékének meghatározása, kereskedelmük sajátosságai
Biztonsági, vagyonvédelmi előírások, műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok
A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység
Készpénzes felvásárlás, bizományosi konstrukció, aukciós tevékenység

PROJEKT FELADATOK
Értékbecslés
Meghatározott tárgy (ékszer, dísztárgy vagy drágakő) felvásárlása/átvétele
Választott tárgy (ékszer, dísztárgy vagy drágakő) meghatározásának és értékbecslésének bemutatása, a tárggyal kapcsolatos szakmai
beszélgetés

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.05.20 P. H.
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