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3.1. Részszakképesítés

3.2. Elágazások

3.3. Ráépülés

4. Hozzárendelt FEOR szám:

5.
Szakképzési 

évfolyamok száma Óraszám

- 800

Megnevezés:

Megnevezés:

52 341 02 0010 52 03
Festménybecsüs
52 341 02 0010 52 04

Megnevezés: Drágakő-meghatározó

Azonosítószám: 52 341 02 0010 52 01
Bútor- és szőnyegbecsüs

Azonosítószám:

Azonosítószám: 52 341 02 0100 52 01

A szakképesítés megnevezése: Becsüs

Szakképesítések köre: 

BECSÜS
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A szakképesítés azonosító száma: 52 341 02 

Nincs

Azonosítószám: 52 341 02 0010 52 02
Megnevezés: Ékszerbecsüs

Azonosítószám:
Megnevezés: Műtárgybecsüs

Becsüs

3627

Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés megnevezése
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1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 50
3. Gyakorlat aránya: 50

4. -

5.
Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
-

%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): -

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Bútor- és szőnyegbecsüs

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-

II.
EGYÉB ADATOK

érettségi vizsga

-
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1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 50
3. Gyakorlat aránya: 50

4. -

5.
Ha szervezhető, mikor:

6.

1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

-

-

-

érettségi vizsga

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Ékszerbecsüs

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

-

%
%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): -

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Festménybecsüs

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-

érettségi vizsga
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2. Elmélet aránya: 50
3. Gyakorlat aránya: 50

4. -

5.
Ha szervezhető, mikor:

6.

1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 50
3. Gyakorlat aránya: 50

4. -

5.
Ha szervezhető, mikor:

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
-

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): -

%
%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

-

-

-

érettségi vizsga

ELÁGAZÁS MEGNEVEZÉSE: Műtárgybecsüs

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Időtartama (évben vagy félévben): -

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető

%
%

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
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Drágakő-meghatározó

1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2.

3. Elmélet aránya: 50
4. Gyakorlat aránya: 50

5.

6.

RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-

érettségi vizsga

-

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: -
Óraszám: 500

%
%

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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1.

2.

Felismeri a szakirányú művészeti stílusokat
Folyamatosan tájékozódik a műtárgypiac működéséről

Zálogházi tevékenységet folytat
Elvégzi a drágakövek meghatározását
Végzi az ékszerek, dísztárgyak értékbecslését és ármegállapítását
Végzi a festmények, grafikák értékbecslését, ármegállapítását

Végzi a bútor-szőnyeg műtárgyak értékbecslését és ármegállapítását

3.

megnevezése
Antikváriumi kereskedő
Kereskedő
Kereskedő, boltvezető 
Régiségkereskedő

52 341 06 0001 52 01

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vizsgálati módszereket alkalmaz
Felvásárlási tevékenységet folytat

Végzi a vizsgált műtárgyak (üveg, kerámia, dísztárgy, fegyver, keleti régiségek stb.) 
értékbecslését és ármegállapítását

FEOR megnevezése
Becsüs, árverező3627

52 341 05 1000 00 00 
33 341 01 0000 00 00 
51 341 02 0000 00 00

III.
MUNKATERÜLET

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma
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A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Betartja/betartatja a baleset-, munka-, tűzvédelmi, környezetvédelmi és
minőségirányítási szabályokat, higiéniai előírásokat
Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat
Betartja/betartatja a munkajogi szabályokat és a fogyasztói érdekvédelem előírásait
Eleget tesz az adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek
Felveszi a szükséges jegyzőkönyveket és üzleti leveleket ír
Nyitja, zárja és üzemelteti az üzletet/telephelyet/szalont a biztonsági és vagyonvédelmi
előírásoknak megfelelően

Tulajdonságprofil:

A Baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok, higiéniai előírások
C A különböző áru- és vagyonvédelmi rendszerek jellemzői
B Az áru- és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használata
C Az egyes áruféleségekre vonatkozó forgalmazási, környezetvédelmi követelmények
A A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai
A A pénzkezelésre vonatkozó szabályok
B A számlázás, nyugtaadás szabályai

B A munkaviszony jogi szabályozása, a jelentési kötelezettségek betartásának szabályai

B A kereskedelmi egység működési rendjéhez kapcsolódó szabályok
B Áruforgalmi nyilvántartások, készletnyilvántartó programok
A Pénzforgalmi nyilvántartások
B Munkaügyi nyilvántartások
C A kereskedelmi, üzleti levelezés alapvető szabályai
B A kommunikációs eszközök, fénymásolók használati módja
C A számítógépek és perifériáik használata

3 Olvasott szakmai szöveg megértése
1 Számítógép elemi szintű használata
4 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4 Köznyelvi beszédkészség
4 Szakmai szöveg hallás utáni megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség

IV.
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

0005-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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Felelősségtudat
Pontosság
Megbízhatóság

Tömör fogalmazás készsége
Konfliktusmegoldó készség

Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Ismeretek helyén való alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Körültekintés, elővigyázatosság

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
Vizsgálatra átveszi a műtárgyat
Szükség esetén ellenőrző becsüsi vagy szakértői közreműködést vesz igénybe
Kialakítja a fogyasztói, a felvásárlási és a kikiáltási árat
Vételi jegyet állít ki
A bizományba vett áruról bizományosi szerződést köt
Elvégzi a felvásárlással kapcsolatos adminisztrációt
Aukciós értékesítésre megbízást fogad el
Figyelemmel kíséri a műtárgypiac változásait
Gondoskodik a műtárgyak biztonságos tárolásáról
Figyelemmel kíséri és betartja a vámügyi szabályokat
Ismeri és alkalmazza a kereskedelmi szerződések tartalmi és formai előírásait
Alkalmazza a vállalkozás belső szabályait
Beszerzi és használja a munkájához szükséges katalógusokat

Tulajdonságprofil:

B A műtárgyvédelem alapvető szabályai
B Katalógusismeret
B A felvásárláshoz kapcsolódó bizonylatok tartalmi követelményei
A A felvásárlási ár kialakításának elvei, szempontjai
A A fogyasztói ár kialakításának elvei, szempontjai
A A kikiáltási ár megállapításának elvei, szempontjai

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0399-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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B Vételi jegy kiállítása
B A bizományi szerződések formai, tartalmi követelményei
B Az aukciós értékesítés jellemzői

B A felvásárláshoz, napi elszámoláshoz kapcsolódó bizonylatok formai, tartalmi
követelményei

B Vámügy
B Munka-, tűz-, környezet- és balesetvédelem
B A műtárgyak biztonságos tárolásának szabályai

1 Elemi szintű számítógéphasználat
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség

Precizitás
Önállóság

Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Határozottság
Közérthetőség

Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Következtetési képesség
Információgyűjtés
Általános tanulóképesség
Helyzetfelismerés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Ékszerek és dísztárgyak értékbecslése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Végzi az ékszerek, dísztárgyak értékbecslését és ármegállapítását
Felveszi az ékszer, dísztárgy azonosító adatait (típus, tömeg, díszítés)
Felismeri a régi ötvösjeleket, a régi és új fémjeleket

Elvégzi a kereskedelemben alkalmazott anyag- és finomságvizsgálatokat (karcpróba)

Azonosítja az ékszer-, dísztárgykészítés technikáit, anyagait
Elvégzi a kereskedelemben használatos ötvözetszámításokat
Felismeri a szakirányú művészeti stílusokat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0400-06
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Folyamatosan tájékozódik a hazai ékszerpiac működéséről

Tulajdonságprofil:

B A művészettörténeti korok meghatározó stílusjegyei az iparművészetben
A A nemesfémek fajtái, jellemzői, megmunkálása
B Fémjelek, ötvösjegyek
B Készítési technikák
B Anyagismeret, finomságvizsgálati módszerek
B Ötvözetszámítás
A Az értékbecsléshez használt táblázatok alkalmazása

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
5 Ötvösjegyek és fémjelek értelmezése
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
5 Egyszerű mérő- és vizsgálóeszközök használata

Precizitás
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Látás, színlátás, színfelismerés

Udvariasság
Közérthetőség

Módszeres munkavégzés
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Felfogóképesség
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Drágakő-meghatározás

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Használja a jegykönyveket
Felveszi a kő azonosító adatait (szín, tömeg, méret, csiszolás stb.)
Egyszerűbb kővizsgálatokat végez szabad szemmel, lupéval (karckeménység- és
sűrűségmérés)
Műszeres drágakővizsgálatot végez (polariszkóp, refraktométer, mikroszkóp, UV-
lámpa)
A megfelelő táblázatok felhasználásával meghatározza a vizsgálandó követ
Méri a gyémánt tömegét, a nemzetközi paraméterek szerint vizsgálja és osztályozza a
színét, tisztaságát és csiszolását
Jegyzőkönyvet vesz fel a mérések adatairól
Az eredményről certifikátot állít ki
Megállapítja a drágakő becsértékét
Táblázatok segítségével megállapítja a drágakövek értékét

Tulajdonságprofil:

C A drágakövek keletkezése, kitermelése, jellemzői
B A gyémánt tulajdonságai, a briliáns csiszolási formái
B A briliáns tömegének meghatározása
B A briliáns színmeghatározása
B Az ásványi tisztaság meghatározása
B Méretmeghatározás
B Csiszolásmeghatározás
B Eszköz- és műszerismeret
A Az értékbecsléshez használt táblázatok alkalmazása

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
5 Egyszerű mérő- és vizsgálóeszközök használata
4 Műszeres mérő- és vizsgálóeszközök használata

Precizitás
Pontosság

0401-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:
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Önállóság
Döntésképesség
Látás, színlátás, színfelismerés

Fogalmazási készség
Udvariasság

Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Általános tanulási képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Festmények értékbecslése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Végzi a festmények, grafikák értékbecslését, ármegállapítását
Felismeri a szakirányú művészeti stílusokat
Megállapítja a festmények korát, származását, a felhasznált anyagokat, az ábrázolás
technikáját, a festési módozatokat
Megállapítja a festmények feltételezett alkotóját a szignatúrák alapján
Megállapítja a festmény stílusa, ábrázolástechnikája alapján, hogy a mű mely
festőiskolához, műhelyhez tartozik
Felismeri a könnyebb hamisítványokat
Felismeri a restaurálási technikákat
Szakkatalógust használ
Folyamatosan tájékozódik a hazai műtárgypiac működését illetően

Tulajdonságprofil:

C Művészettörténeti korszakok, stílusok, stílusjegyek
B Festészeti műfajok, festési módozatok az egyes korszakokban
B Festőiskolák, az egyes korszakok kiemelkedő mesterei
B A festészetben használt anyagok, eszközök
B A hamisítványok felismeréséhez alkalmazott módszerek
B Restaurálási technikák
B Stílus- és ábrázolástechnika
B Az értékbecslés módjai
B Szakkatalógus használata

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0402-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
5 Egyszerű mérő- és vizsgálóeszközök használata
4 Műszeres mérő- és vizsgálóeszközök használata

Precizitás
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Látás, színlátás, színfelismerés
Fejlődőképesség, önfejlesztés

Fogalmazási készség
Udvariasság

Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Általános tanulási képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Műtárgyak értékbecslése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Végzi a vizsgált műtárgyak (üveg, kerámia, dísztárgy, fegyver, keleti régiségek stb.)
értékbecslését és ármegállapítását
Anyaga, formaadó és díszítőtechnikai jegyei alapján (üveg, kerámia) meghatározza az
átadott műtárgy korát és származását
Felismeri a dísztárgyakon az ötvösjegyeket, fémjeleket
Szakkatalógust, jegykönyveket használ
Felismeri a hamisítványokat
Tájékozódik a hazai műtárgypiac működéséről
Felismeri a szakirányú művészeti stílusokat
Ismeri a leggyakoribb fegyverek fajtáit és felhasználásukat

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0403-06
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Tulajdonságprofil:

C Az üvegművészet története, fejlődése
B Az üveggyártás alapanyagai, díszítő technikái
C Az üveggyártás központjai, mesterei
C A kerámiakészítés története, fejlődése
B A kerámiakészítés alapanyagai, díszítő technikái
B A kerámiajegyek és azonosításuk módszerei
C Az ötvösművesség kialakulása, fejlődése
B Ötvöstechnika és díszítő eljárások
B Fémjelek
B Ötvözetek
B Az ikonok szerepe, az ikonfestés technikái
B A fegyverek fajtái, díszítő technikái

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség
4 Mennyiségérzék
5 Egyszerű mérő- és vizsgálóeszközök használata
4 Műszeres mérő- és vizsgálóeszközök használata
5 Ötvösjegyek, fémjelek értelmezése

Precizitás
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Látás, színlátás, színfelismerés
Fejlődőképesség, önfejlesztés

Fogalmazási készség
Udvariasság

Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Általános tanulási képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
A bútorok, szőnyegek értékbecslése

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Végzi a bútor- és szőnyeg műtárgyak értékbecslését és ármegállapítását
Meghatározza a bútorok és szőnyegek stílusát, korát
Használja a szakkatalógusokat
Stílusjegyek alapján felismeri a bútor- és szőnyegkészítő műhelyeket, mestereket
Meghatározza a bútorkészítéshez használt fafajtákat
Azonosítani tudja a bútor- és szőnyegkészítés technikáit, anyagait
Felismeri a javításokat, kiegészítéseket
Felismeri a restaurálási eljárásokat és módszereket
Folyamatosan tájékozódik a hazai műtárgypiac működéséről

Tulajdonságprofil:

B Bútortörténeti stílusok, bútorfajták
C Bútorkészítési technikák
C Az egyes fafajták jellemzői
B A bútorok felületdíszítésének módjai
B A szőnyegművészet fejlődése, szőnyegfajták
C A szőnyegkészítési technikák
B Szőnyegdíszítési technikák, stílusjegyek
B A szőnyegkészítésnél felhasznált anyagok
B Restaurálási eljárások bútoroknál és szőnyegeknél
B Értékbecslés szakkatalógus használatával

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Hallott szakmai szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség

Precizitás
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Látás, színlátás, színfelismerés
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Tapintás

0404-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:
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Fogalmazási készség
Udvariasság

Módszeres munkavégzés
Figyelem-összpontosítás
Általános tanulási képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Zálogtevékenység

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Zálogtárgyak szakszerű meghatározását végzi
Megállapítja a zálogtárgyak becsértékét
Kialakítja a zálogkölcsön nagyságát
Zálogjegyet ír és becslevelet állít ki az előírásoknak megfelelően
Kiadja a tárgyat kiegyenlített zálogjegy alapján
Közreműködik a kötelező szabályzatok elkészítésében
Nyilvántartja és kezeli a készletben bekövetkező változásokat
Nyitáskor és záráskor tételes elszámolást készít
Figyelemmel kíséri és alkalmazza a műtárgyvédelem szabályait

Tulajdonságprofil:

A A zálogkölcsön kialakításának elvei, szempontjai
A A zálogtárgyak becsértékének meghatározása
B A zálogjegy és a becslevél kitöltésének szabályai

1 Elemi szintű számítógéphasználat
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Információforrások kezelése
4 Elemi számolási készség

Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

Személyes kompetenciák:

0392-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Határozottság

Ismeretek helyén való alkalmazása
Figyelem-összpontosítás
Információgyűjtés
Általános tanulási képesség
Helyzetfelismerés

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:
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azonosítója megnevezése
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

0399-06 A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános 
feladatok

0404-06 A bútorok, szőnyegek értékbecslése
0392-06 Zálogtevékenység

azonosítója megnevezése
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

0399-06 A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános 
feladatok

0400-06 Ékszerek és dísztárgyak értékbecslése
0401-06 Drágakő-meghatározás
0392-06 Zálogtevékenység

azonosítója megnevezése
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

0399-06 A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános 
feladatok

0402-06 Festmények értékbecslése
0392-06 Zálogtevékenység

azonosítója megnevezése
0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

0399-06 A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános 
feladatok

0403-06 Műtárgyak értékbecslése
0392-06 Zálogtevékenység

Az 52 341 02 0010 52 02 azonosító számú, Ékszerbecsüs megnevezésű elágazás 
szakmai követelménymoduljainak

Az 52 341 02 0010 52 03 azonosító számú, Festménybecsüs megnevezésű elágazás 
szakmai követelménymoduljainak

Az 52 341 02 0010 52 04 azonosító számú, Műtárgybecsüs megnevezésű elágazás 
szakmai követelménymoduljainak

Az 52 341 02 0010 52 01 azonosító számú, Bútor- és szőnyegbecsüs megnevezésű 
elágazás szakmai követelménymoduljainak
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azonosítója megnevezése

0399-06 A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános 
feladatok

0401-06 Drágakő-meghatározás

Az 52 341 02 0100 52 01 azonosító számú, Drágakő-meghatározó megnevezésű 
részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
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1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A felvásárláshoz, bizományosi tevékenységhez kapcsolódó szerződés
megfogalmazása, bizonylatok elkészítése, kitöltése

A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások
ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése,
formanyomtatványok kitöltése

2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0399-06 A becsüs és a régiségkereskedő tevékenységéhez kapcsolódó általános

feladatok

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A szakmai vizsga részei
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 240 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

Az árkialakításra, a szerződéskötésre, a műtárgyak védelmére és
külkereskedelmére, a baleset-, tűz- és vagyonvédelemre vonatkozó jogszabályok
alkalmazása

3. vizsgarész

0400-06 Ékszerek és dísztárgyak értékbecslése

Konkrét ékszerek és dísztárgyak meghatározása, önálló leírása, értékbecslése
katalógus, műszerek, egyéb eszközök segítségével (legalább 20 db különböző
tárgy)

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0401-06 Drágakő-meghatározás

Konkrét drágakő meghatározása, önálló leírása katalógus, műszerek, egyéb
eszközök segítségével. Certifikát kiállítása. Az értékbecslés elvégzése (legalább
20 db tárgy)
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%

Műtárgyak értékbecslése

Konkrét műtárgy meghatározása, önálló leírása katalógus és egyéb eszközök
segítségével (legalább 20 tárgy). Az értékbecslés elvégzése

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0402-06 Festmények értékbecslése

Konkrét festmény meghatározása, önálló leírása katalógus, egyéb eszközök
segítségével (legalább 20 db). Az értékbecslés elvégzése

Művészettörténeti és képzőművészeti (festészeti) ismeretek

6. vizsgarész

Az iparművészet története, az üveggyártás, kerámiakészítés, ötvöstárgy-készítés
története, technológiái

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0403-06
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A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0392-06 Zálogtevékenység

Konkrét bútor és szőnyeg meghatározása, önálló leírása katalógus, egyéb
eszközök segítségével (legalább 20 tárgy). Az értékbecslés elvégzése

A bútor- és szőnyegkészítés története, technológiái, stílusai

0404-06 A bútorok, szőnyegek értékbecslése

Szakirányú művészettörténeti kor- és stílusjegyismeret

8. vizsgarész

7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

A zálogtevékenységhez kapcsolódó szerződések megfogalmazása, bizonylatok,
nyilvántartások elkészítése
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3.
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A szakmai vizsga értékelése %-osan

Az 52 341 02 0010 52 01 azonosító számú, Bútor- és szőnyegbecsüs megnevezésű 
elágazáshoz rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:
2. vizsgarész:

Az 52 341 02 0010 52 04 azonosító számú, Műtárgybecsüs megnevezésű elágazáshoz 
rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:

3. vizsgarész:
4. vizsgarész:

Az 52 341 02 0010 52 03 azonosító számú, Festménybecsüs megnevezésű elágazáshoz 
rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:

2. vizsgarész:
6. vizsgarész:

Az 52 341 02 0100 52 01 azonosító számú, Drágakő-meghatározó megnevezésű 
részszakképesítéshez rendelt vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében

2. vizsgarész:

8. vizsgarész:

4. vizsgarész:
g g

vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó az 52 341 02 0100 
52 01 azonosító számú, Drágakő-meghatározó megnevezésű részszakképesítéssel 
rendelkezik

1. vizsgarész:
3. vizsgarész:
8. vizsgarész:

7. vizsgarész:

8. vizsgarész:

8. vizsgarész:

2. vizsgarész:
5. vizsgarész:

8. vizsgarész:

Az 52 341 02 0010 52 02 azonosító számú, Ékszerbecsüs megnevezésű elágazáshoz rendelt 
vizsgarészek, és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:
2. vizsgarész:
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4.

5.
-

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
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A képzési feladatok 
teljesítéséhez szükséges 

eszközök és felszerelések 
minimuma
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ec
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s

M
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Számítógép, irodatechnikai 
eszközök X X X X X

Tervező programok X X X X
Számológép X X X X X
Fényképezőgép, fényképek, 
katalógusok X X X X X

Mérőeszközök és edények, 
tárolók, vegyszerszekrény X X X X X

Zárható tárolók, páncélszekrény, 
pénztárgép X X X X X

Cérnakesztyű, nagyítók, fapálcika X X X X X
Gyémántteszter, lámpák, 
próbatűk, elszívó berendezések, 
hitelesített mérleg

X X X X X

Ergonómikus szék X X X X X
Mérőrúd és gyűrűméret mérő, 
gyűrűvas X X X X

Munkavédelmi felszerelések X X X X X

VI.
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
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