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AHÁNY SZAKMA ANNYI ESÉLY…! 

ÉKSZERBECSÜS 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény alapján  

programkövetelmény azonosító száma: PK 04164002 
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés  

A MAGABIZTOSSÁG ALAPJA A BIZTOS TUDÁS, AMI MEGSOKSZOROZZA AZ ERŐT! Gaál Zoltánné  

A szakképesítés megnevezése: 
KEOR kód: 
Ágazat megnevezése: 
A képzés jellege: 
Iskolai előképzettség: 
Egészségügyi alkalmassági követelmény: 
Az ékszerbecsüs képzés munkaterülete: 
 
 
 
 
 
 
 
A felnőttképzést kiegészítő tevékenységek, 
ingyenes szolgáltatások: 
A képzés költsége: 
 
A szakmai vizsga díja: 
 
 
A képzés helyszíne (elméleti és gyakorlati): 
A képzés óraszáma:  
 
A képzés időtartama: 
A kezdés várható időpontja:  
Oktatási napok:  
A tananyagegység megnevezése: 
 
 
 
 
A program sikeres elvégzését igazoló okirat egyben 
az akkreditált vizsgaközpontban a vizsgára 
bocsátás feltétele 
Vizsgaidőpont – a képzés kezdésének függvénye                    
A komplex szakmai vizsgatevékenységek 
 
 
 
 
 
Akkreditált vizsgaközpontba a jelentkezés: 
 
 
 
„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája  
Jelentkezhet személyesen és mailben vagy a 
weblapunkon: www.prosperitasok.hu 
Munkanapokon: 10-18 óráig                                
7621 Pécs, Rákóczi út 55. fsz. 4 
06/30/525-2121;  06/30/288-4000 
pok.mei@gmail.com 
intézményvezető, szakmai vezető: Gaál Zoltánné                         

Ékszerbecsüs 
0416 Nagy- és kiskereskedelem 
Kereskedelem 
szakképesítés 
Érettségi végzettség 
nem szükséges 
Az ékszerbecsüs elsősorban az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek készpénzes felvásárlását, 
bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és 
zálogtevékenységben működik közre.  Megállapítja az ékszerek, dísztárgyak típusát, művészeti 
stílusjegyeit, korát. Azonosítja a nemesfémtárgyak anyagát, finomságát, készítési-díszítési 
technikáit, a drágakövek jellemzőit. Nemesfémekhez, drágakövekhez egyszerűbb vizsgálatokat és 
műszeres módszereket alkalmaz. Az ötvösjegyek, fémjelek feloldásához jegykönyveket, a 
drágakövek meghatározásához, minősítéséhez táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja 
nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, 
aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. Az ékszereket, dísztárgyakat, 
fontosabb drágaköveket önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a 
különféle kereskedelmi ügyletekben. 
Előzetes tudás felmérése, képzési tanácsadás 
260 000 Ft  
Havi kamatmentes  részletfizetés lehetséges 
Gyakorlati helyet biztosítunk, ami benne van az árban   
A szakmai vizsga díját az akkreditált vizsgaközpont határozza meg 
(tervezetten min. 65 000 Ft). 
7621 Pécs, Rákóczi út 55.; 7621 Pécs, Nagy Flórián utca 7. 
200 óra 
Előzetes tudás beszámítás a képzésen résztvevő kérésére figyelembe vehető, 
mely csökkenti a képzésbe való részvétel óraszámát  
4 hónap 
10 fő jelentkezése esetén indul  
pénteken 15 órától vagy szombaton 8:30 órától 
A becsüs és régiségkereskedő általános tevékenysége 
Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározása, értékbecslése, 
felvásárlása/átvétele A tananyagegység megvalósítása során alkalmazhatóak a 
távoktatás módszertani elemei, melyre a tananyagegység óraszámának max.50%-áig 
van lehetőség 
ÉKSZERBECSÜS TANÚSÍTVÁNY 2013. évi LXXVII. törv. 13/B § 11/2020. (II.7) 
Korm, rend. 22. § (1) A tanfolyam zárásaként házivizsga kerül szervezésre, melynek 
sikeressége után a résztvevő a FAR-ból kinyomtatott, a szakmai képzés 
követelményeinek teljesítéséről szóló Ékszerbecs Tanúsítványt kap. 
Írásbeli vizsga 90 perc (40%) 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51%-át elérte. 
Projektfeladat 3 vizsgarészből áll: két gyakorlati feladatból és egy választott 
vizsgatárgy meghatározásának szóbeli bemutatásából áll  180 perc (60%) 
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 51%-át elérte. 
A szakmai vizsgára az akkreditált vizsgaközpontba a jelentkezés megszervezését 
 vállaljuk, mivel a képesítő vizsgát nem a képző intézmény szervezi és bonyolítja.   

 

 

 

 


