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HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra

10696-12 Aranyművesség

704 Szakmai gyakorlat

44 Egyszerű gyűrűk 

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8
A tanuló karikagyűrűt és egyszerű köves gyűrűt készít alapelemekből (például 

foglalat, sín, dísz).  A gyűrűsín profilokat képlékeny és forgácsoló eljárással 

alakítja ki. 

8

Alkalmazza illesztéssel, forrasztással, méretezéssel kapcsolatos ismereteit, az 

alkatrészeket pedig gondosan montírozza. Abban az esetben, ha az ékszer 

foglalatot is tartalmaz, odafigyel annak helyes méretezésére, gyűrűsínbe való 

illesztésére. 

8
Az adott ékszertípuson gyakran előforduló sérüléses vagy kopásos hibákat 

szakszerűen, tartósan javítja.

4
Előre egyeztetett igények alapján ékszerek különböző méreteit, paramétereit 

megváltoztatja, szükség szerint átalakításokat végez.

144 Üreges ékszerek

4 Dobozolt technikával gyűrűt készít.

8 Dobozolt technikával gyűrűt készít.

8 Domborítással gyűrűt készít.

8 Domborítással gyűrűt készít.

8 Nyitható medált készít (Üreges tárgy zsanérozása, kontúr keret alkalmazása.)

8 Nyitható medált készít (Üreges tárgy zsanérozása, kontúr keret alkalmazása.)

8
Dobozolt ékszerzárat készít (funkcióját betöltő, lemezrugós elven alapuló 

ékszerzárat készít).

8
Dobozolt ékszerzárat készít (funkcióját betöltő, lemezrugós elven alapuló 

ékszerzárat készít.)

8
A tanuló sík, íves, illetve domborított lemezfelületek által határolt ékszert 

készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján dobozolásos 

technikával. Különös figyelmet fordít az alak és mérettartásra. 

8
A tanuló sík, íves, illetve domborított lemezfelületek által határolt ékszert 

készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján dobozolásos 

technikával. Különös figyelmet fordít az alak és mérettartásra. 

8
Különböző lemezalakítási technikákat alkalmazva (nyírás, fűrészelés, reszelés, 

ívesítés, domborítás, stb.) az ékszert határoló palástokat elkészíti, majd 

azokat forrasztással egyesíti. 

Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen van 

(fő)

Hiány-

zik (fő)



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen van 

(fő)

Hiány-

zik (fő)

8
Különböző lemezalakítási technikákat alkalmazva (nyírás, fűrészelés, reszelés, 

ívesítés, domborítás, stb.) az ékszert határoló palástokat elkészíti, majd 

azokat forrasztással egyesíti. 

8

Forrasztási technikáját fejleszti a hosszú résforrasztások által. A zárt, dobozolt 

tárgy forrasztásánál előfordulhatnak robbanásos balesetek, amikor a 

tárgyban maradt folyadék (víz, savmaradék) hő hatására kitágul, és a 

munkadarabot szétveti. Ezt a tanuló a tárgy fokozatos melegítésével 

(kigőzölögtetés), illetve lehetőség szerint a tárgy megfúrásával kiküszöböli.

8
A tárgyak esetleges reprodukálhatósága céljából sablont készít a határoló 

lemezekről. 

8
A tárgyak esetleges reprodukálhatósága céljából sablont készít a határoló 

lemezekről. 

8
Az adott ékszertípuson gyakran előforduló sérüléses vagy kopásos hibákat 

szakszerűen, tartósan javítja. 

8
Az adott ékszertípuson gyakran előforduló sérüléses vagy kopásos hibákat 

szakszerűen, tartósan javítja. 

8
Előre egyeztetett igények alapján ékszerek különböző méreteit, paramétereit 

megváltoztatja, szükség szerint átalakításokat végez.

4
Előre egyeztetett igények alapján ékszerek különböző méreteit, paramétereit 

megváltoztatja, szükség szerint átalakításokat végez.

84 Monolit ékszer

4 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8
Monolit ékszert mintázással, faragással, precíziós öntéssel, karperecet pedig 

képlékeny alakítással készít. Ebben a feladatkörben elsősorban plasztikai 

érzékét fejleszti.

8
Monolit ékszert mintázással, faragással, precíziós öntéssel, karperecet pedig 

képlékeny alakítással készít. Ebben a feladatkörben elsősorban plasztikai 

érzékét fejleszti.

8 Faragással, visszabontásos technikával öntőmintát készít.

8 Faragással, visszabontásos technikával öntőmintát készít.

8 A precíziós öntéssel elkészült nyers öntvényt kidolgozza.

8 A precíziós öntéssel elkészült nyers öntvényt kidolgozza.

8 Egy anyagból kialakítva, kovácsolásos technikával karperecet készít.

8
Az adott ékszertípuson gyakran előforduló sérüléses vagy kopásos hibákat 

szakszerűen, tartósan javítja. 

8
Előre egyeztetett igények alapján ékszerek különböző méreteit, paramétereit 

megváltoztatja, szükség szerint átalakításokat végez.

144 Nyitható-zárható ékszerek

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen van 

(fő)

Hiány-

zik (fő)

8 Nyitható reif-karkötőt készít.

8 Nyitható reif-karkötőt készít.

8 Nyitható reif-karkötőt készít.

8
Fülbevalókat készít különféle zárszerkezetekkel, szükség szerint 

félgyártmányokat használ.

8
Fülbevalókat készít különféle zárszerkezetekkel, szükség szerint 

félgyártmányokat használ.

8
Fülbevalókat készít különféle zárszerkezetekkel, szükség szerint 

félgyártmányokat használ.

8 Nyitható kylont készít.

8 Nyitható kylont készít.

8 Nyitható kylont készít.

8
Textílián viselhető ékszert készít (bross, melltű, kitűző, nyakkendőtű, stb.), 

szükség szerint félgyártmányokat használ.

8
Textílián viselhető ékszert készít (bross, melltű, kitűző, nyakkendőtű, stb.), 

szükség szerint félgyártmányokat használ.

8
Textílián viselhető ékszert készít (bross, melltű, kitűző, nyakkendőtű, stb.), 

szükség szerint félgyártmányokat használ.

8
Biztonságosan működő, funkcióját betöltő zárszerkezeteket hoz létre és 

azokat különböző ékszerfajtákra applikációs módszerrel felhelyezi.

8
Biztonságosan működő, funkcióját betöltő zárszerkezeteket hoz létre és 

azokat különböző ékszerfajtákra applikációs módszerrel felhelyezi.

8
Az adott ékszertípuson gyakran előforduló sérüléses vagy kopásos hibákat 

szakszerűen, tartósan javítja. 

8
Előre egyeztetett igények alapján ékszerek különböző méreteit, paramétereit 

megváltoztatja, szükség szerint átalakításokat végez.

144 Finomékszerek

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8 A tanuló ékszert készít megadott minta, rajz, illetve saját tervei alapján.

8

Sok, illetve nagy értékű drágakövekhez illő magas színvonalon applikációs 

módszerrel összetett ékszert készít. A foglalatok, illetve a foglalásra alkalmas 

területek tervezése és készítése során figyelembe veszi a drágakövek fizikai 

tulajdonságait és az azok számára legelőnyösebb foglalatot készíti el, illetve 

készíti elő a drágakőfoglalásra.

8

Sok, illetve nagy értékű drágakövekhez illő magas színvonalon applikációs 

módszerrel összetett ékszert készít. A foglalatok, illetve a foglalásra alkalmas 

területek tervezése és készítése során figyelembe veszi a drágakövek fizikai 

tulajdonságait és az azok számára legelőnyösebb foglalatot készíti el, illetve 

készíti elő a drágakőfoglalásra.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen van 

(fő)

Hiány-

zik (fő)

8

Sok, illetve nagy értékű drágakövekhez illő magas színvonalon applikációs 

módszerrel összetett ékszert készít. A foglalatok, illetve a foglalásra alkalmas 

területek tervezése és készítése során figyelembe veszi a drágakövek fizikai 

tulajdonságait és az azok számára legelőnyösebb foglalatot készíti el, illetve 

készíti elő a drágakőfoglalásra.

8 Karmazált ékszert készít.

8 Karmazált ékszert készít.

8 Karmazált ékszert készít.

8
Különféle szoliter gyűrűt készít (saton, karmos szoliter, lemezkarmos szoliter, 

drótkarmos szoliter, stb.).

8
Különféle szoliter gyűrűt készít (saton, karmos szoliter, lemezkarmos szoliter, 

drótkarmos szoliter, stb.)

8
Különféle szoliter gyűrűt készít (saton, karmos szoliter, lemezkarmos szoliter, 

drótkarmos szoliter, stb.).

8
Fehérékszer készítő technikákat (bízós, azsúrozott, ékszerfoglalt, stb.) 

alkalmaz.

8
Fehérékszer készítő technikákat (bízós, azsúrozott, ékszerfoglalt, stb.) 

alkalmaz.

8
Fehérékszer készítő technikákat (bízós, azsúrozott, ékszerfoglalt, stb.) 

alkalmaz.

8
Fehérékszer készítő technikákat (bízós, azsúrozott, ékszerfoglalt, stb.) 

alkalmaz.

8
Az adott ékszertípuson gyakran előforduló sérüléses vagy kopásos hibákat 

szakszerűen, tartósan javítja. 

8
Előre egyeztetett igények alapján ékszerek különböző méreteit, paramétereit 

megváltoztatja, szükség szerint átalakításokat végez.

144 Egyedi ékszer 

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen van 

(fő)

Hiány-

zik (fő)

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.



HALADÁSI NAPLÓ

Hét Dátum Óra
Aláírás

Foglalkozás

Modul/Tantárgy megnevezése, tartalma
Jelen van 

(fő)

Hiány-

zik (fő)

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. 

A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által szabadon választott tárgy, amely 

alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során 

megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából. A 

vizsgaremeket a második félévben, a tanműhelyben kell elkészíteni, a 

gyakorlati oktató személyes felügyelete mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. 

A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által szabadon választott tárgy, amely 

alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során 

megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából. A 

vizsgaremeket a második félévben, a tanműhelyben kell elkészíteni, a 

gyakorlati oktató személyes felügyelete mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. 

A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által szabadon választott tárgy, amely 

alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során 

megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából. A 

vizsgaremeket a második félévben, a tanműhelyben kell elkészíteni, a 

gyakorlati oktató személyes felügyelete mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. 

A vizsgaremeket a második félévben, a tanműhelyben kell elkészíteni, a 

gyakorlati oktató személyes felügyelete mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által 

szabadon választott tárgy, amely alkalmas arra, hogy a vizsgázó 

elszámolhasson a tanulmányai során megszerzett ismeretek és képességek 

valamelyik komplex halmazából. A vizsgaremeket a második félévben, a 

tanműhelyben kell elkészíteni, a gyakorlati oktató személyes felügyelete 

mellett.

8

A tanuló egyedi ékszert tervez és készít, szakmatörténeti és technológiai 

ismeretei felhasználásával. 

A vizsgaremek tárgya olyan, a vizsgázó által szabadon választott tárgy, amely 

alkalmas arra, hogy a vizsgázó elszámolhasson a tanulmányai során 

megszerzett ismeretek és képességek valamelyik komplex halmazából. A 

vizsgaremeket a második félévben, a tanműhelyben kell elkészíteni, a 

gyakorlati oktató személyes felügyelete mellett.


