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04164019 számú Drágakő-meghatározó megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Drágakő-meghatározó 

1.2 Ágazat megnevezése: Kereskedelem ágazat 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 0416 Nagy- és kiskereskedelem 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés 

2.1  Megnevezése: Drágakő-meghatározó 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés és az azzal betölthető munkakör, vagy végezhető tevékenység kapcsolata, 

összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal az ékszerszakma körébe vonható munkaterület, tevékenység, vagy munkakör 

magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés speciális szakmai ismeretek és 

szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meg-

határozott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez, vagy tevékenység folytatásá-

hoz. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan meg-

szerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy 

munkakör leírása: 

A drágakő-meghatározó a drágakövek meghatározását, a hamisítványoktól való elkülöní-

tését, készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre törté-

nő átvételét, zálogba vételét, értékesítését, szakértését végzi. 

Azonosítja a drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok fajtáit, jellemzőit.  A 

drágakövek felismeréséhez ásványtani vizsgálatokat végez, speciális műszeres módsze-
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reket, eszközöket alkalmaz. A vizsgálati eredményeket természettudományos alapon, 

egybehangzóan értékeli. A drágakövek meghatározásához, minősítéséhez a nemzetközi 

gyakorlatnak megfelelő módszereket, táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja 

nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált drágakő ismérveit, állapotát a bizonylatok 

kitöltéséhez aukciós katalógus készítéséhez, az eladóval, beadóval, vevővel folytatandó 

hiteles kommunikációhoz. 

A drágaköveket önállóan határozza meg, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az ára-

kat a különféle kereskedelmi, biztosítási, szakértői ügyletekben. 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti 

állása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: nem 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szüksé-

ges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: - 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: - 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 210 

7.2 Maximális óraszám: 300 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 

8.2 Modulszerű felépítés esetén 

8.2.1 Programkövetelmény-modul neve: A becsüs és régiségkereskedő általános te-

vékenysége 

8.2.1.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 1 

8.2.1.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 
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8.2.1.2.1 Minimális óraszám: 30 

8.2.1.2.2 Maximális óraszám: 40 

Készségek,  

képességek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Vállalkozást hoz létre 

figyelembe véve az 

egyes vállalkozási for-

mák előnyeit és hátrá-

nyait. 

Átfogóan ismeri a 

vállalkozási formákat, 

az egyes típusok jel-

lemzőit. 

Kritikusan szemléli 

az egyes vállalkozá-

si formák jellemző-

it, hogy az adott 

szituációban a leg-

megfelelőbbet tudja 

kiválasztani. 

Önállóan javaslato-

kat fogalmaz meg, 

vagy dönt az adek-

vát vállalkozási 

forma kiválasztásá-

ra. 

Munkavégzése során 

tekintettel van az alap-

vető fogyasztói jogok-

ra. 

Ismeri a szavatosság, 

termékfelelősség és 

garancia fogalmát, 

jellemzőit. Megérti a 

fogyasztóvédelmi tör-

vény előírásait. 

Szem előtt tartja az 

előírásokat, tiszte-

letben tartja a fo-

gyasztók érdekeit, 

elkötelezett a fo-

gyasztóvédelmi 

kérdések tisztázása 

iránt. 

Betartja és betartat-

ja az előírásokat, 

korrigálja saját, 

vagy mások hibáit. 

A gyakorlatban alkal-

mazza a szakterületé-

hez kapcsolódó keres-

kedelmi egységek nyi-

tásával és működési 

rendjével kapcsolatos 

jogszabályokat és spe-

ciális eljárásokat. 

Ismeri a szakterületé-

hez illeszkedő, keres-

kedelemhez kapcsoló-

dó jogszabályokat és 

speciális folyamatokat, 

az áru beszerzésé-

től/felvásárlásától a 

készletezésen át, egé-

szen az értékesítési 

formákig (bizományosi 

konstrukció, aukció).  

Figyelemmel kíséri 

a jogszabályok vál-

tozását, törekszik 

jogszabályoknak 

megfelelő műkö-

désre. Felelősségtel-

jesen bánik a rábí-

zott értéktárgyak-

kal. 

 

Felelősséget vállal a 

jogszabályok betar-

tásáért, a speciális 

folyamatokat pedig 

egy csapat része-

ként alkalmazza. 

 

A gyakorlatban alkal-

mazza a zálogház nyi-

tásával és működtetési 

rendjével kapcsolatos 

jogszabályokat és spe-

ciális eljárásokat. 

Ismeri a zálogházak 

működéséhez kapcso-

lódó jogszabályokat és 

folyamatokat, valamint 

a kapcsolódó bizonyla-

tokat (zálogjegy, zá-

logkönyv) és ezek ki-

töltésének módját. 

Az ügyfelekkel sze-

mélyre szabottan 

kommunikál a felvevő-

helyen. 

Felismeri az ügyféltí-

pusokat és ennek meg-

felelően tárgyal az 

eladókkal, beadókkal. 

Empatikus hozzáál-

lást tanúsít az ügy-

felekhez, akik az 

értéktárgyaiktól 

válnak meg. 

A felvásárláshoz, 

átvételhez szüksé-

ges információk 

beszerzését önálló-

an végzi. 

A becsérték alapján ki-

alakítja a konstrukció-

nak megfelelő̋ fogyasz-

tói, készpénzes 

felvásárlási, bizományi 

átvételi és aukciós 

kikiáltási árat, a zálog-

kölcsön összegét. 

Ismeri a fogyasztói, a 

készpénzes felvásárlá-

si, a bizományi átvételi 

és az aukciós kikiáltási 

árak kialakításának 

szempontjait, valamint 

a zálogkölcsön kialakí-

tásának elveit. 

Az árak kialakítása 

során törekszik a 

pontos számítások-

ra. 

Önállóan, anyagi és 

erkölcsi felelőssége 

tudatában végzi az 

árak kialakítását. 
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Kiválasztja az adott 

konstrukcióhoz kapcso-

lódó szerző-

dést/bizonylatot, és 

kitölti a megfelelő ada-

tokkal. 

Ismeri a készpénzes 

felvásárláshoz, a bi-

zományosi konstruk-

cióhoz, az aukciós 

felvételhez és a napi 

értékesítéshez, elszá-

moláshoz kapcsolódó 

bizonylatokat és ezek 

kitöltésének módját. 

A bizonylatok közül 

átgondoltan választ, 

majd logikusan tölti 

ki azokat. 

Önállóan végzi a 

bizonylatok kitölté-

sét, felelősséget 

vállal ezek tartal-

máért. 

Alkalmazza a műtárgy-

védelemhez kapcsolódó 

jogszabályokat és a 

műtárgyak kezelésére 

vonatkozó eljárásokat. 

Ismeri a műtárgyvéde-

lemre és a műtárgyak 

kereskedelmére vo-

natkozó alapvető jog-

szabályokat, valamint 

a műtárgyak biztonsá-

gos tárolásának szabá-

lyait. 

Elkötelezett a jog-

szabályok maradék-

talan betartása és a 

műtárgyak állag-

megóvása mellett. 

Csapatával együtt-

működve, felelősen 

alkalmazza a szabá-

lyokat és eljáráso-

kat. 

Fokozott figyelmet 

fordít a kereskedelmi 

egység/zálogház bal-

eset-, munka-, tűz-

védelmi előírásaira, az 

áru- és vagyonvéde-

lemre.  

Részletesen ismeri a 

kereskedelmi egy-

ség/zálogház baleset-, 

munka-, tűzvédelmi 

előírásait, áru- és va-

gyonvédelmi szabá-

lyait. 

Elkötelezett a vo-

natkozó szabályok, 

előírások betartás-

ban a károk elkerü-

lésének érdekében. 

Másokkal együtt-

működve betartja a 

kereskedelmi egy-

ség/zálogház mű-

ködésére vonatkozó 

előírásokat. 

 

8.2.2 Programkövetelmény-modul neve: Drágakövek meghatározása, minősítése, ér-

tékbecslése 

8.2.2.1 Programkövetelmény-modul sorszáma: 2 

8.2.2.2 Programkövetelmény-modul tanulási eredményeinek elsajátításához szüksé-

ges foglalkozások minimális és maximális óraszáma: 

8.2.2.2.1 Minimális óraszám: 180 

8.2.2.2.2 Maximális óraszám: 260 

Készségek,  

képességek 
Ismeretek 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Önállóság és  

felelősség mértéke 

Átveszi az értékesí-

tésre, átvételre felkí-

nált értéktárgyakat a 

felvevőhelyen. 

Részleteiben tájéko-

zott a drágakövekkel 

való foglalkozás fo-

gásairól, és ennek 

megfelelően bánik 

velük. 

Elővigyázatosan 

szem előtt tartja a 

drágakövek eltérő 

tulajdonságaiból 

adódó sérülékenysé-

güket. 

Szakmai, anyagi fele-

lősséget vállalva ve-

szi át az értékbecslés-

re, értékesítésre, átvé-

telre felkínált érték-

tárgyakat. 

Felméri és rögzíti az 

átvett kő azonosító 

adatait (szín, méret, 

alak, tömeg, fény, 

átlátszóság, állapot). 

Ismeri a drágakőtu-

domány szakkifeje-

zéseit, az azonosító 

adatok felvételének 

módját és fontossá-

gát. 

Az azonosító adatok 

felmérését gondosan 

végzi, az ügyféllel 

szemben udvarias 

magatartást tanúsít. 

Felelősségteljesen 

viselkedik az azono-

sító adatok a felméré-

sénél a későbbi rek-

lamációk elkerülése 

érdekében. 
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Nyers, sajátalakú 

kristályokon behatá-

rolja a különféle kris-

tályformákat a rend-

szertani besorolásuk-

hoz. 

Tájékozott a szim-

metriaműveletekről 

(forgatás, tükrözés, 

inverzió), kristály-

formákról és kristály-

rendszerekről. 

A kristályformák 

felismeréséhez, a 

kristálytani besoro-

láshoz kellő odafi-

gyeléssel összponto-

sít. 

A szimmetriaművele-

tek alkalmazását és a 

besorolást önállóan 

végzi. 

Nyers, vagy csiszolt 

köveken egyszerűbb 

fizikai vizsgálatokat 

végez a karckemény-

ség, karcszín, hasa-

dás, törés, sűrűség 

megállapításához. 

Tájékozott a drága-

kövek és helyettesítő 

anyagaik fizikai tu-

lajdonságairól, vizs-

gálatuk, kategorizálá-

suk módjáról. 

Az egyszerűbb vizs-

gálatokat óvatosan 

hajtja végre a kő 

tönkretételének az 

elkerülése érdekében. 

Felelős a vizsgálat 

közben általa okozott 

kárért, ha nem kéri a 

beadó hozzájárulását 

a roncsolásos vizsgá-

lathoz. 

Észleli a drágakő 

optikai határfelületi 

jelenségei és a kő 

külső megjelenése 

közötti kapcsolatot. 

Ismeri az optikai ha-

tárfelületi jelensége-

ket (fényszóródás, 

visszaverődés, fény-

törés, teljes visszave-

rődés). 

Érdeklődik a drágakő 

külső megjelenését 

meghatározó optikai 

jelenségek iránt. 

A drágakövek meg-

határozásánál figye-

lembe veszi a rajta 

látható optikai jelen-

ségeket. 

A drágakövek és 

utánzataik jellemzőit 

a drágakövekre kifej-

lesztett eszközökkel, 

műszerekkel vizsgál-

ja. 

Átfogó ismeretekkel 

rendelkezik a legfon-

tosabb drágakő-

vizsgálati módszerek-

ről, eszközökről, hasz-

nálatuk módjáról. 

Szem előtt tartja, 

hogy addig kell a 

méréseket végezni, 

amíg egyértelmű nem 

lesz az eredmény. 

A mérési adatokat a 

rendelkezésre álló 

táblázatok alapján 

egybehangzóan, önál-

lóan értékeli. 

Polariszkóppal opti-

kai viselkedést, opti-

kai tengelyképeket, 

pleokroizmust  

analizál. 

Ismeri az optikai vi-

selkedés és a 

pleokroizmus fajtáit, 

a kristályrendszerek-

hez való kapcsolódá-

sukat. 

Tudatosan tanulmá-

nyozza a kristály-

rendszerekbe való 

besorolás lehetősége-

it. 

A vizsgálatok alapján 

döntést hoz a 

pleokroizmus fajtájá-

ról, színeiről, a kris-

tályrendszer fajtájá-

ról, vagy az amorf 

szerkezetről. 

Refraktométerrel 

törésmutatót mér sík 

és domború felületen 

és képes az adatok 

kiértékelésére. 

Tájékozott az index-

felület és a törésmu-

tatók, a maximális 

kettőstörés, az optikai 

tengelyek, optikai 

jelleg közötti össze-

függésről. 

Kritikusan szemléli a 

mérési eredményeket, 

mert ezek alapvetően 

meghatározzák a 

vizsgálandó drágakö-

vet. 

Részletekbe menően 

értékeli a mért ered-

ményeket a drágakő 

fajtájának a megálla-

pításához. 

A zárványok megfi-

gyeléséhez drágakő-

mikroszkópot hasz-

nál. 

Tájékozott a fonto-

sabb zárványokról, a 

valódi és a szintetikus 

kövektől, utánzatoktól 

való elkülönítésben 

betöltött szerepükről. 

Szem előtt tartja a 

zárványok jelentősé-

gét a kő valódiságá-

nak a megállapításá-

nál. 

A zárványok azonosí-

tása alapján dönt ar-

ról, hogy a kő valódi, 

szintetikus, vagy ép-

pen utánzat. 

Tud kommunikálni a 

különféle drágakövek 

speciális színeinek 

keletkezési mecha-

nizmusairól. 

Tájékozott a külön-

böző színek létrejöt-

tének okairól, irány-

függéséről. 

Fogékony a drágakö-

vek különböző színei 

létrejöttének okai 

iránt. 

Önállóan kommuni-

kál a drágakövek 

speciális színeiről. 



6/11 

Felismeri a legfonto-

sabb kezelések (fes-

tés, hőkezelés, besu-

gárzás stb.) nyomait. 

Ismeri a színek 

kezelésének legfon-

tosabb módszereit, 

felismerését. 

Online és offline csa-

tornákon folyamato-

san informálódik a 

legújabb kezelési 

módszerekről. 

A szakmabeliekkel 

együttműködve tájé-

kozódik a piacon 

megjelenő kezelt 

kövekről. 

Ultraibolya sugárzást 

alkalmaz a valódi és 

a szintetikus kövek 

elkülönítésére. 

Ismeri a luminesz-

cencia fogalmát, di-

agnosztikai lehetősé-

geit és egészségkáro-

sító hatását. 

Elővigyázatosan 

használja az ultraibo-

lya sugárzást a kövek 

vizsgálatánál. 

A lumineszcencia 

jelenségeket kiegé-

szítő és nem perdöntő 

információnak tartja. 

Az ismert vizsgálati 

módszerek segítségé-

vel meghatározza a 

ritkábban előforduló 

gyűjtőköveket. 

Tájékozott a gyűjtő-

kövek fajtáiról, tulaj-

donságairól, összeté-

vesztési lehetőségei-

ről, azonosításuk 

módszereiről. 

A vizsgálati módsze-

rek ismeretében, a 

gyűjtőkövek ritkasá-

ga miatt motivált az 

azonosításukban. 

A ritkábban előfordu-

ló gyűjtőkövek meg-

határozását – ennek 

megfelelően – kreatí-

van hajtja végre. 

Képes egyes nagy-

műszeres vizsgálati 

módszer eredménye-

inek a kiértékelésére. 

Átfogóan tájékozott a 

drágakövek nagymű-

szeres vizsgálati lehe-

tőségeiről. 

Nyitott a rutinszerű 

vizsgálati módszerek 

adatain túlmutató 

nagyműszeres vizs-

gálatok eredményei 

iránt. 

A nagyműszeres 

vizsgálatok eredmé-

nyeit irányítás mellett 

értékeli. 

El tudja különíteni a 

különböző szintetikus 

köveket, műterméke-

ket, utánzatokat a 

drágakövektől. 

Ismeri a drágakövek 

helyettesítésére szol-

gáló kövek anyagát, 

előállítási és elkülö-

nítési módszereit. 

Elkötelezett az egyre 

újabb hamisítványok 

megismerésében, a 

hiteles munkavégzés 

érdekében. 

A szakmabeliekkel 

együttműködve tájé-

kozódik a piacon 

megjelenő hamisít-

ványokról. 

Képes javaslatot ten-

ni a színes drágakő 

csiszolási formájának 

a kialakítására. 

Ismeri az összefüg-

gést a kristályrend-

szerek, a 

pleokroizmus és a 

csiszolási forma ori-

entációja között. 

Kész tanácsot adni a 

drágakő előnyösebb 

megjelenésének a 

kialakításához. 

Tudása alapján javas-

latokat tud megfo-

galmazni a drágakő 

optimális csiszolási 

formájára nézve. 

A legfontosabb drá-

gaköveket képes 

földrajzi helyhez, 

esetleg lelőhelyhez 

kapcsolni. 

Tájékozott a világ 

legfontosabb drága-

kőlelőhelyeiről, az ott 

előforduló drágakö-

vekről. 

Figyelemmel kíséri 

az újabban felfedezett 

drágakőlelőhelyekről 

előkerült anyagokat. 

Önállóan tájékozódik 

az újabban felfedezett 

drágakőlelőhelyek 

anyagáról 

Megbízhatóan azono-

sítja a gyémántot 

gyémánt-teszter, 

reflektométer, szinte-

tikus gyémántvizsgá-

ló berendezés segít-

ségével. 

Ismeri a gyémánt és a 

helyettesítésére al-

kalmazott kövek tu-

lajdonságait, elkülö-

nítésük módszereit, 

eszközeit. 

Tudatosan vizsgálja a 

követ a gyémánt és 

utánzatainak az elkü-

lönítéséhez. 

Az egybehangzó 

vizsgálati eredmé-

nyek alapján dönt a 

gyémánt valódiságá-

ról, vagy az utánza-

tok fajtájáról. 

Le tudja írni a gyé-

mánt és a színes drá-

gakövek különféle 

csiszolási formáit. 

Tájékozott az alkal-

mazott csiszolási 

formákról különösen 

a gyémánt formáinak 

a kialakulásáról. 

Törekszik a releváns 

szakmai kifejezések 

használatára a hiteles 

tájékoztatás érdeké-

ben. 

Önállóan kommuni-

kál a csiszolási for-

mákról, kialakulásuk 

történetéről. 
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Minősíti, kategorizál-

ja a gyémántot a 4C 

(szín, tisztaság, csi-

szolás, tömeg) alap-

ján. 

Ismeri a foglalt és 

foglalatlan gyémán-

tok minősítésének 

hazai és 

nemzetközi módsze-

reit, eszközeit. 

Kritikusan végzi a 

minősítést haka, 

Leveridge-gauge, 

színösszehasonlító 

kősorozat, 10x lupé 

használatával. 

Felelős döntést hoz a 

gyémánt minősítése 

kapcsán, hiszen ettől 

függ az értéke. 

Minősíti, kategorizál-

ja a színes drágakö-

veket, tenyésztett 

gyöngyöket a becsér-

tékük kialakításához. 

Ismeri a színes drá-

gakövek és a tenyész-

tett gyöngyök minő-

sítésének a módszere-

it. 

Szem előtt tartja, 

hogy a beadó/eladó 

visszatérésére csak 

korrekt minősítés 

esetén számíthat. 

Felelős döntést hoz a 

minősítés kapcsán, 

hiszen ettől függ a 

drágakő értéke. 

A minősítés alapján 

kialakítja a drágakö-

vek becsértékét a 

vonatkozó hazai és 

nemzetközi sztender-

dek alapján. 

Érti a becsérték ki-

alakításával kapcso-

latos szempontokat, 

számításokat, táblá-

zatok használatát. 

Üzleti és erkölcsi 

okból motivált az 

ügyféllel szemben a 

korrekt becsérték 

kialakításában. 

Szakmai, erkölcsi és 

anyagi felelősséget 

vállalva egyedüli 

döntést hoz a becsér-

ték nagyságáról. 

Vizsgálati jegyző-

könyvet, szakvéle-

ményt állít ki. 

Ismeri a drágakőbe-

csüsi tevékenység 

bizonylatait, kitölté-

sük módját. 

Szem előtt tartja, 

hogy a mérések, mé-

rési eredmények 

szakszerű dokumen-

tálása megelőzi a 

félreértéseket. 

Rövid idő alatt, önál-

lóan képes vizsgálati 

jegyzőkönyvet, szak-

véleményt kiállítani. 

A jogszabályi előírá-

sok alapján foglalko-

zik a drágakövek 

felvásárlásával, érté-

kesítésével, szakérté-

sével. 

Ismeri a jogszabályi 

előírásokat (például a 

Kimberley folyamat a 

konfliktus gyémán-

tokkal kapcsolatban). 

Törekszik a szakma 

és a jogszabályok 

által megfogalmazott 

előírások figyelembe 

vételére. 

Rövid idő alatt, önál-

lóan képes a drága-

kövek szakszerű ér-

tékbecslésére, értéke-

sítésére, szakértésére. 

Tájékozódik a szakte-

rületéhez kapcsolódó 

hazai és nemzetközi 

piac árairól offline és 

az interneten keresz-

tül. 

Ismeri a szakterület-

hez kapcsolódó onli-

ne és offline infor-

mációforrásokat, 

adatbázisokat, amiket 

alkalmazói szinten 

használni is tud.  

Figyelemmel kíséri 

az aktuális trendeket, 

a világpiaci és hazai 

drágakőárak alakulá-

sát. 

Folyamatosan értéke-

li a világpiacon és 

itthon végbemenő 

változásokat. 

 

8.3 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szak-

képesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci 

relevanciája): 

Az elmúlt évtizedekben - a nemzetközi tendenciát követve - az ékszerkereskedelem mel-

lett a drágakő-kereskedelem önálló területté vált Magyarországon, ezért szükség van 

olyan szakemberekre, akik a drágaköves szakmához kapcsolódó szakmai kompetenciákat 

magasabb szinten művelik, mint az ékszerbecsüsök, ötvösök, aranyművesek.  
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A drágakőbecsüs munkájához kiemelten fontos a releváns természettudományos ismere-

tek alapos elsajátítása, mert nagy a tévedés kockázata. A drágakövek helyettesítésére 

szolgáló kövek előállítására épülő ipar folyamatos fejlődése elengedhetetlenné teszi 

olyan szakemberek működését, akik ismerik, követik ezeket az eljárásokat, tájékozottak 

és gyakorlottak a műszeres vizsgálatok lehetőségeiről és használatáról.  

A drágakő-meghatározó képzés elsősorban laboratóriumi jellegű vizsgálatok elvégzé-

sére készít fel. Olyan speciális szakmai kompetenciákat fejleszt az elméleti háttér elmé-

lyítésével, az eszközhasználat továbbfejlesztésével, a vizsgálati adatok elemzésével, új te-

rületek (új szintézisek, kezelések, Kimberley folyamat, szakértői tevékenység stb.) bevo-

násával, melyek segítségével a drágakövek azonosítása, értékelése rutinszerűvé válik, és 

még a ritka gyűjtőkövek meghatározása sem okoz gondot.  

A drágakő-meghatározó nem csak drágakövek, illetve drágakővel díszített ékszerek fel-

vásárlásával, hanem azok elzálogosításával, értékesítésével, aukcionálásával szakér-

tésével; vagyon felértékelésével; befektetési, biztosítási ügyekkel, kárbecsléssel; ál-

lampolgárok vagyonnyilatkozatának felülvizsgálatával; közgyűjtemények, egyházi tu-

lajdonú kiemelkedő jelentőségű műtárgyak drágaköveinek vizsgálatával foglalkozik, 

ami jelentősen meghaladja egy felvásárlást végző ékszerbecsüs, ötvös, aranyműves, 

vagy éppen geológus, vegyész szakmai kompetenciáit. 

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsga-

tevékenységeinek részletes leírása: 

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Egyéb feltételek:  

a. Írásbeli vizsga 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: A drágakövek meghatározása, ér-

tékbecslése, kereskedelme 

ii. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat mini-

mum 50, maximum 60 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási 

eredményeit méri: 

 Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, keletkezés 

 Kristálymorfológia: szimmetriaműveletek, kristályformák, kristályrendszerek 

 Fizikai tulajdonságok: optikai határjelenségek, törésmutató, kettőstörés, pleokroizmus 

 Alkalmazott drágakőtudomány: egyszerűbb ásványtani vizsgálatok, speciális drágakő- 

vizsgálati módszerek, eszközök, műszerek, nagyműszeres vizsgálatok 

 Speciális drágakőtudomány: színes drágakövek jellemzői, összetévesztési lehetőségei 

 Színes drágakövek és a tenyésztett gyöngyök minősítése, értékbecslése 

 A gyémánt tulajdonságai, összetévesztési lehetőségei, csiszolási formák 

 A gyémánt minősítése a 4C alapján, értékbecslése 

 Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok előállítása, tulajdonságai, azonosítása 

 Gyűjtőkövek fajtái, tulajdonságai, összetévesztési lehetőségei 
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 Színek keletkezése, színkezelések fajtái 

 Fontosabb drágakőlelőhelyek a világban 

 Kommunikáció a felvevőhelyen 

 Vállalkozási formák 

 A drágakövek kereskedelmének sajátosságai 

 Készpénzes felvásárlás, bizományosi konstrukció, aukciós tevékenység 

 A zálog fogalma, a zálog típusai, zálogtevékenység 

 A fogyasztói ár, készpénzes felvásárlási ár, a bizományi átvételi ár, az aukciós kikiál-

tási ár és a zálogkölcsön összegének kialakítása 

 Baleset-, munka-, tűz-, áru- és vagyonvédelem a kereskedelmi/zálog egységekben 

 

Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 jelenjen meg a feladatlapon: 

 Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által 

meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolni 

a kérdésekre. 

 Számítási feladat: a megadott adatok alapján egyszerű számításokat kell elvé-

gezni. 

 Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül kell megjelölni a helyes 

választ. 

 Párosítás: képeket és meghatározásokat kell párosítani. 

 Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz 

vagy hamis.  

 Sorrendbe rendezés: drágakő keménységi fokozatok, csoportok, drágakő színek, 

törésmutatók 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 

perc 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, felada-

tokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során 

részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a 

feladatnál többféle megoldás is lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban kö-

zölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. 

Az értékelés százalékos formában történik. 

vi. Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az 

írásbeli vizsga során megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át 

elérte. 

b. Projektfeladat 

i. A vizsgatevékenység megnevezése: A drágakövek meghatározása, ér-

tékbecslése, felvásárlása/átvétele 
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ii. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

A projektfeladat két gyakorlati feladatból és egy választott vizsgatárgy meghatározá-

sának szóbeli bemutatásából áll az alábbiak szerint: 

1. vizsgarész: minimum 15 db, maximum 20 db tárgy (drágakő, szintetikus kő, 

műtermék, utánzat) meghatározása, értékbecslése. 

2. vizsgarész: 2 db meghatározott vizsgatárgy (drágakő) felvásárlása/átvétele a 

vizsgázó által húzott feladatban meghatározott konstrukcióban, a megfelelő bi-

zonylat felhasználásával. 

3. vizsgarész: 1db, vizsgabizottság által választott vizsgatárgy (drágakő) megha-

tározásának és értékbecslésének szóbeli bemutatása, a tárggyal kapcsolatos 

szakmai beszélgetés lefolytatása a vizsgáztatóval. 

iii. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 

perc, amiből az első vizsgarész 150 perc, a második 15 perc, a harma-

dik vizsgarész (előtte 15 perc felkészüléssel) pedig szintén 15 perc. 

iv. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 

v. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A drágakövek vizsgálatakor a vizsgázók egy drágakő-vizsgálati jegyzőkönyvet töltenek 

ki, amiben a következő adatokat kell rögzíteni: azonosító adatok; polariszkópos vizsgá-

lat adatai; refraktométeres mérés adatai; mikroszkópos vizsgálat adatai; lumineszcencia; 

sűrűség; egyéb jellemzők; a vizsgálat eredménye; minősítés; becsérték. Csak azon mé-

rési adatok feltüntetése szükséges, amik feltétlenül szükségesek a kő beazonosításához 

meghatározásához és értékbecsléséhez.  

A feladatlap és a vizsgálati jegyzőkönyv értékelése az javítási-értékelési útmutató alap-

ján történik. Az egyes szempontok és vizsgálati eredmények leírására vonatkozó pont-

számokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. 

Az értékelés százalékos formában történik.  

Projektfeladat Értékelés 

1. vizsgarész 70% 

2. vizsgarész 10% 

3. vizsgarész 20% 

 

vi. A projektfeladat vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a 

projektfeladat során megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át 

elérte. 

c. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: A 

vizsgabizottságban legalább egy olyan személynek lennie kell, aki rendelkezik 

a megfelelő szakirányú szakképesítéssel, vagy szakirányú felsőfokú végzett-

séggel. 

d. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:  

gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok 

gyémántteszterek 
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nappali fény lámpák 

karátkések 

hakák 

Leveridge-gauge 

karátmérleg 

grammos mérleg 

gyémánt szín-összehasonlító kősorozat 

polariszkópok 

refraktométerek 

drágakő-mikroszkópok 

UV-lámpa: rövid, hosszú hullámhosszú 

 reflektométer 

 

e. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

f. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: 

Az írásbeli vizsga megszervezhető számítógépes online környezetben. A vizsgán szá-

mológép használható.  

A projektfeladat megoldásához a vizsgázó saját jegyzetei, táblázatai, katalógusai, vizs-

gáló és mérő eszközei, valamint számológépe, telefonja használható.  

g. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsga-

időszakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 

12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek 

A szakmai képzés keretében elengedhetetlen, hogy a résztvevők kézzelfogható tárgyakat 

(drágaköveket, szintetikus köveket, műtermékeket, utánzatokat) is vizsgáljanak, használják 

a vizsgálathoz szükséges eszközöket.  

Az alábbi lista tartalmazza a képzés megszervezéséhez szükséges felszerelések minimu-

mát: 

gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok 

gyémántteszter 

nappali fény lámpák 

karátkések 

hakák 

Leveridge-gauge 

karátmérleg 

grammos mérleg 

gyémánt szín-összehasonlító kősorozat 

számológép 

polariszkópok 

refraktométerek 

drágakő-mikroszkópok 

UV-lámpa 

dikroszkóp 

oktatástechnikai eszközök 
 


