10124003 számú Sminkes és szempillaépítő megnevezésű szakképesítés
megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény
A javaslatot tevő adatai1

1
1.1

Természetes személy esetén:

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén:

1.2.1 Név: Szakképzésért felelős miniszter
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés

2
2.1

Megnevezése: Sminkes és szempillaépítő

2.2

Ágazat megnevezése: Szépészet

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1012
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés

3

3.1

Megnevezése:

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
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3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység
kapcsolata, összefüggése2:

4

4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges
kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület,
tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés
szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem
határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység
folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység
vagy munkakör leírása:

5

A sminkes és szempilla építő megtervezi a sminkprofilt és személyre szabott, specifikus
sminktervet készít, figyelemmel kísérve a vendég igényeit és stílusjegyeit. A felmerült
költségek kalkulációját elvégzi, mely figyelembevételével árajánlatot készít. Szolgáltató
egységében, vagy a megrendelő által igényelt helyszínen önállóan vagy csapatmunkában
szakszerűen kiválasztja a sminkanyagot, eszközöket, és elkészíti a korábban egyeztetett
munkaremeket. Alkalmazza a szempillaépítés technikáit, és azok indikációit,
kontraindikációit betartva magas színvonalú esztétikai szolgáltatást végez. Vállalkozóként,
alkalmazottként, a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett dolgozik, tanácsot ad
vendégének a napi rutin kialakítására. A szolgáltatás működésével kapcsolatos
adminisztrációs és számlaadási, adózási kötelezettségének eleget tesz.
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom
alatti állása:

6

6.1

Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll:-

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma

2

A megfelelő elem kiválasztandó.
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A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez
szükséges bemeneti feltételek:

7

7.1

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

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):

8

8.1

Minimális óraszám: 800 óra

8.2

Maximális óraszám 1000 óra
A szakmai követelmények leírása:

9
9.1

Nem modulszerű felépítés esetén:

Sors
zám

Készségek, képességek

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

Önállóság és
felelősség mértéke

1.

Megkülönbözteti a
sminkprofilokat,
művészi színpadi,
karakter, alkalmi és báli
sminket készít.

Tisztában van a
különféle
sminkprofilok
jellemzőivel, a
sminkelés művészeti
jellegével.

Érdeklődik, kíváncsi
a sminkelés
művészeti irányai,
stílusirányzatai
iránt.

Felelősségteljesen,
önállóan készíti el a
vendég sminkjét,
korrigálja a hibáit.
Önállóan végez
tónusgyakorlatokat.

2

A vendéghez intézett
szakszerű, célirányos
kérdésekkel felméri az
igényeket, az
életkornak, szituációnak
megfelelően
kommunikál a
vendéggel.

Ismeri a sminkeléssel
kapcsolatos szakmai
kommunikáció
alapjait.

Mindig szem előtt
tartja a vendég,
megrendelő kérését,
elvárását a
sminkelés során.

3

A mások által készített
sminktervet értelmezi,
elkészíti saját stílusban,

Tisztában van a
sminktervezéssel.
Ismeri az alkalmazott

Törekszik a precíz
Önállóan készíti
forma és motívum
alkotásait, korrigálja
egyedi kialakítására, hibáit,

Ismeretek
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kiválasztja a sminkelés
alapanyagait.

sminkanyagokat, azok azok
összetételeit,
sajátosságainak
különbözőségeit.
figyelembevételével
. Belátja a
sminkanyagok
közötti
különbségeket.

felelősségteljesen, a
vendéggel
egyeztetve dönt a
végleges forma
kialakításáról.

4

A sminktervnek
megfelelően kiválasztja
a sminkeléshez
szükséges eszközöket,
berendezéseket.

Ismeri a sminkelésben
használatos
eszközöket,
berendezéseket.

Törekszik a
sminkelésben
használatos
eszközöket,
berendezéseket
rendeltetésszerűen
használni.

Szakmai
felelősséggel végzi
el az előkészítő
folyamatokat.

5

A színeket tudatosan
alkalmazza, kikeveri.

Tisztában van a
színelmélet alapjaival,
érti a színkeverés
szabályait.

Nyitott a modern
színelméleti
felfogások
megismerésére.

Felelősségteljesen
látja el feladatát a
sminkeléssel
kapcsolatban.

6

A megrendelő igényei
szerint napjaink
sminkjeit fotózásra,
színpadra,
rendezvényekre,
versenyekre adaptálja.
Egy adott eseményhez,
rendezvényhez a
legmegfelelőbbet
kiválasztja, elkészíti.

Ismeri a sminkelés
különböző fajtáit,
technikáit: nappali,
estélyi, koktél,
esküvői és fantázia
smink.
Ismeri a csillám
tetoválás készítésének
technikáit.

Nyitott,
folyamatosan követi
a sminkelés új
irányzatait, motivált
az új szolgáltatások
bevezetésére.

Önállóan és
felelősséggel végzi
munkáját, adott
esetben egy csoport
irányítását is ellátja.
A hagyományostól
eltérő feladatokat,
sminkelési
megoldásokat is
önállóan el tudja
végezni.

7

Testfestést készít,
professzionálisan
használja a szükséges
anyagokat az egész
testen.

Ismeri a testfestés
történetét, anyagait,
eszközeit.

Kreativitását,
egyediségét mutatja
meg a testfestés
során.

Önállóan dönt a
testfestés
kivitelezését
illetően, a modell
személyiségét,
egyéniségét
tiszteletben tartva.

8

Henna festést végez,
különbséget tesz henna
festékek között.

Ismeri a hennafestés
motívumait,
technológiáját,
anyagait és óvatossági

Törekszik a kreatív
forma kialakítására
és a precíz
munkavégzésre a

Felelősségteljesen,
önállóan végzi el a
henna festést.

4/13

szabályait.

henna festés során.

9

Kreatívan, gyakorlattal
használja a maszkolás
anyagait, eszközeit.

Ismeri a maszkolás
sebkészítésre és
öregítésre szolgáló
anyagait, eszközeit,
technológiáját.

Precíz, pontos
munkavégzésre
törekszik a
maszkolás során.

Önállóan,
felelősségteljesen
választ motívumot,
színeket, formákat.

10

Árajánlatot készít,
számlát állít ki.

Ismeri az árképzés
szabályait, alapjait.

Árképzési és
számlázási
feladatait törekszik
pontosan, határidőre
teljesíteni.

Önállóan,
felelősségteljesen
oldja meg az
árképzési és
számlázási
feladatokat.

11

A vendég igényeinek és
a szempillaépítés
szabályainak
figyelembevételével a
pilla megfelelő
előkészítése után
szempillaépítést végez.

Ismeri a
szempillaépítés
szabályait, anyagait,
eszközeit,
történelmét.

A megfelelő forma
kialakítására
törekszik, a vendég
igényeit figyelembe
véve.

A vendég igényei
alapján önállóan
dönt a helyes
technika
alkalmazásáról.

12

Soros, tincses, szálas
szempillát szakszerűen
helyez fel a vendég
anatómiai adottságainak
megfelelően.

Ismeri a soros,
tincses, szálas
technika
felhelyezésének
folyamatát, anyagait,
eljárását. Tisztában
van annak
indikációival és
kontraindikációival.

A felhelyezés során
türelmet tanúsít,
gondos figyelemmel
végzi munkáját. A
vendéggel
folyamatosan
kommunikál az
esetleges allergia
végett, ami a
ragasztó miatt
léphet fel.

Óvatos műveletet
végez a
szemkörnyéken,
figyel a vendég
jelzéseire.

13

Alkalmazza a
különböző technikákat:
1D, 2D,3D,4D.
Elemzi a ragasztó
összetételét az INCI
lista alapján.
Szakszerűen alkalmazza
a szempillaépítés
anyagait, eszközeit, az
építési technikákat.

Ismeri a különböző
technikák építésének
szabályait,
indikációit,
kontraindikációit.
Ismeri a
szempillaépítés
anyagait, eszközeit, a
ragasztó alapanyagait.

Igyekszik a legtöbb
hatóanyagot
megismerni. A
legalaposabb
felkészültséggel
végzi precíz
munkáját,
folyamatos
kontaktot tartva
vendégével.

A szempillaépítés
során
felelősségteljesen
dönt
a ragasztó
használatáról.
Maximális
figyelemmel,
türelemmel végzi
tevékenységét.
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14

A javallatok
figyelembevételével
épít szempillát. Felméri
a szempillaépítéshez
szükséges alapvető
anatómiai, higiéniai
feltételeket.

Ismeri a
szempillaépítés
higiéniáját.
Ismeri az egészséges
szem képét, a
kontraindikációkat.

Törekszik a
biztonságos,
egészséget nem
veszélyeztető
kezelésre. A vendég
számára
legbiztonságosabb
technikát alkalmaz,
megbeszélve az
építés utáni
teendőket,
utókezelést.

Felelősségteljesen
dönt a munkamenet
biztonságát illetően.
A vendég egészségi
állapotát szem előtt
tartva dönt a helyes
technika
alkalmazásáról.

15

Gondoskodik a vendég
megfelelő
tájékoztatásáról,
biztonságáról a kezelés
után is. Beleegyező
nyilatkozatot irat alá.

Ismeri az utóápolással
kapcsolatos
teendőket, a
beleegyező
nyilatkozat tartalmát.

Empatikus, etikus és
diszkrét
munkavégzésre
törekszik.

Önállóan, a
munkavédelmi
szabályokat betartva
dolgozik.

16

A vendég igényeinek
megfelelően egyéb
szolgáltatásokat is
végez. Igény szerint
szemöldök építést,
laminálást is végez.

Ismeri a szempilla
lifting/dauer
anatómiai, élettani és
kémiai alapjait, a
kezeléshez használt
kozmetikumok
összetételét,
hatásmechanizmusát.
Tisztában van a
szemöldök laminálás
alapjaival, az
eljárások
javallataival,
ellenjavallataival,
dokumentációs
feladataival.

Alapos
munkavégzésre
törekszik a
szemöldök építés,
laminálás során.

A vendéggel együtt
működve, szakmai
felelősségét vállalva
végzi a kért
szolgáltatást.
Önállóan dönt a
kezelés során a
hatóidő
megválasztásáról.

17

Tanácsot ad
vendégének az elkészült
munka otthoni
ápolására vonatkozóan.

Ismeri az
otthonápolás
anyagait, az állapot
megfelelő idejű
megtartása érdekében.

Érdeke a vendég
elégedettségének
elnyerése,
egyensúly
kialakítására
törekszik az
elvégzett munka és
az otthonápolás

A vendég igényei és
lehetőségei alapján
dönt a házi ápolásra
javasolt
termékekről.
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között.
18

Alkalmazza a
fertőtlenítő szereket,
dokumentálja a vendég
tájékoztatását.

Ismeri a sminkelésre
vonatkozó
egészségügyi és
higiéniai szabályokat.
Ismeri a fertőtlenítő
szerek használatára,
az allergiás reakció
kiküszöbölésére
vonatkozó
szabályokat.

Szem előtt tartja a
sminkelésre
vonatkozó
egészségügyi és
higiéniai
szabályokat.

Munkáját az
egészségügyi és
higiéniai elvárások
betartásával végzi,
munkaterületét
tisztán tartja.
Dokumentálja a
vendég beleegyező
nyilatkozattal az
allergia kizárását.

19

A szolgáltatással
kapcsolatos marketing
és adminisztratív
tevékenységet végez:
számlát állít ki a végzett
szolgáltatásról,
előjegyzést vesz fel.

Ismeri a
szolgáltatással
kapcsolatos
munkavédelmi,
pénzforgalmi,
számviteli
dokumentumokat és
az adatkezelés
szabályait.

A sminkeléssel
kapcsolatos
dokumentumok
pontos, precíz,
szabályos
kitöltésére
törekszik.

Betartja a
sminkeléssel
kapcsolatos
dokumentáció
elkészítésére
vonatkozó
szabályokat és
felelősséget vállal a
dokumentum
tartalmáért.

20

Alkalmazza a sminkes
szakma etikai
szabályait.

Tisztában van a
sminkes szakma
etikai szabályaival.

Belátja a sminkelés
etikai szabályainak
fontosságát.

Figyelemmel kíséri
a munka során az
etikai szabályok
betartását,
betartatását.
Következetes
magatartást alakít ki
a modellekkel
szemben.

9.2

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):
A szépségszakma két igen közkedvelt és keresett tevékenységét emeli professzionális szintre.
A mai versenyképes világban, innovatív technikában bővelkedő sminkes és szempillaépítő
egyéni vagy akár társas vállalkozás keretében, a megszerzett tudással a művészvilág, divat,
rendezvények, filmipar méltó alkotója lehet. A folyamatos fejlődésben elmarad az ilyen
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irányú képzések összekapcsolása, melyre ma nagy szükség lenne. A szakképesítés
megszerzésének lehetősége végre rendezett viszonyokat biztosít a piaci világban.

11 A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Írásbeli vizsga
11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Sminkes és szempillaépítő szakmai és vállalkozás,
marketing elmélet
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
▪ Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: A feladatlap maximum 25
feladatból álló 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra bonthatók. A
feladatlap a következő tanulási eredményeket méri:
● Sminkprofilok, arc és testfestés készítése, anatómiai, élettani alapjai.
Alkalmazott anyagok tulajdonságai, eszközök, technológiája, javallatai,
ellenjavallatai. Művészettörténeti és színtani alapok. A szempilla, szőrtüsző,
szem, bőr anatómiája és élettana, a szemkörnyék speciális jellemzői. 40 %
● Alkalmazható anyagok és tulajdonságaik: kémiai alapok, sminkelés, testfestés,
maszkolás; műszempillaépítés és egyéb innovatív technológiák
(szempillalifting/dauer, szemöldöklaminálás) anyagai, ragasztók, festékek,
szépészeti készítmények. Henna festés anyagai, technikája, javallatai,
ellenjavallatai. Minták, motívumok. Fertőtlenítő szerek, higiéniai munka és
balesetvédelmi, egészségmegóvási előírások. 20%
● A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek,
összetevőinek, hatóanyagainak ismerete, elemzése. 10%
● Vállalkozás, marketing. 5%
● Szempillaépítés fajtái, technikája, anyagai, javallatai, ellenjavallatai. 20%
● Kommunikáció, etika 5%
Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű, (ismeretet felidéző) és értékelő
(problémára irányuló) részfeladatok is. A feladattípusok a következők lehetnek:
●
●
●
●
●
●

ábraelemzés, felismerés, kiegészítés
fogalom meghatározás
szómagyarázat
szöveg kiegészítés
esettanulmány
elemzés
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

táblázat kitöltése
illesztés
párosítás
rövid válasz
egyszerű számítás
alternatív
egyszerű és többszörös választás
hibakutatás
asszociációs feladatok
struktúra-funkció kapcsolat
mennyiségi összehasonlítás

11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

20%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos itemekre bontva
határozza meg az egyes kérdésekre és feladatokra adott válaszok értékelését. A javítás
során az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
11.2.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.

11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Kisfantázia sminkkészítés és műszempillaépítés,
töltés saját modellen.
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A sikeres vizsga érdekében az összes
vizsgarészt el kell végeznie a vizsgázónak. Csillámok és sablonok használata nem
megengedett.
A) vizsgarész: Portfólió - projektmunka a vizsgázó gyakorlati munkájának haladásáról
és eredményeiről.
A.1. Elektronikus prezentáció keretében a vizsgázó a gyakorlati helyen elvégzett
munkáit mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt. A prezentáció kötelezően az alábbi 4
értékelési terület mindegyikét tartalmazza. Területenként minimum 4 elvégzett munka
fotóit kell tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell, igazolva a
jelenlétét a felvétel során.
a) Szempillaépítés, fajtái (soros, tincses, szálas) fotók és dia segítségével.
b) A szálas szempilla fajtáiból legalább kettő (1D-4D) fotók és dia segítségével
c) A vizsgára hozott modell szálas technikával épített munkája két héttel a vizsga előtt
fotók és dia segítségével
d) Alkalmi smink készítése legalább kétfajta fotók és dia segítségével
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A.2. Saját, hozott modell szempilla töltésének tervezése, melyet a vizsgázó a vizsgán
10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet. Tartalmazza a
vendég beleegyező nyilatkozatát, tájékoztatását az építést követő betartandó
elemekről.
B vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében a hozott modell fogadása, kisfantázia
smink tervezése. A smink lépéseinek ismertetése, a használt anyagok alkalmazása. A
munka elvégzése.

C vizsgarész: A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált
számlát állít ki a feladatlapon közölt szolgáltatásról, és a megadott néven,
formátumban a megadott tárhelyre menti.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 175 perc
A vizsgarész: 25 perc (A1 15 perc, A2 10 perc)
B vizsgarész: 130 perc. Amiből a szakmai beszélgetés időtartama maximum
20 perc, (beleszámít a feladatelvégzésének idejébe).
C vizsgarész: 20 perc
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
● Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő
modell, vagy a szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga
követelményeit az a vizsgázó nem teljesítette, akinek a modellről kellett volna
gondoskodnia.
● Az „A” 2 vizsgarésznél a vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott időpontig
leadja elektronikusan és nyomtatott, lefűzött formában a saját modelljéről készített
portfolióját. Mellékeli a vendég beleegyezői nyilatkozatát. A dokumentum hiányában
nem értékelhető a vizsgarész.
● Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a
teljes vizsgatevékenységet nem fejezi be időben, vagy a munka alatt a vendégnek
sérülést okoz, az adott tevékenység elvégzése elégtelen.
● A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40 %-át elérte.
● A projektfeladat tevékenység A2 és B vizsgarészeit a vizsgázónak egyenként legalább
40%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy a vizsgatevékenység eredményes legyen. Ha
bármelyik vizsgarész értékelése nem eredményes, a projektfeladat vizsgatevékenység
elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen vizsgarészt kell a javítóvizsgán
teljesítenie.
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A.1. vizsgarész:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A 4 értékelési terület kritériumainak teljesítése
Szakmai igényesség
Prezentáció szakmai és tartalmi területei
Szakmai és anyagismeret
A prezentáció esztétikai elemei
Az elkészítési folyamat ismertetése
A választott szolgáltatás anyagainak, technikájának ismerete
Kommunikáció
A megadott időintervallum kihasználtsága

A.2. vizsgarész:
● A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott határidőig és helyen leadja
elektronikus és nyomtatott, lefűzött formában a saját modell szempillaépítésének
dokumentumait. A dokumentum nélkül a vizsgarész nem értékelhető.
● A töltési technika helyes megválasztása
● A munka kivitelezése
● Kontraindikációk kizárása
● Tervszerű munkavégzés
● Szakmai szóhasználat, kommunikáció
● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
● A kezelés lépésének szakszerű felépítése, sorrendje
● A prezentáció esztétikai elemei
● Az időkeret optimális kihasználása
B vizsgarész:
● Szakmai és anyagismeret
● Kozmetikumok helyes alkalmazása
● Az eljárás helyes előkészítési folyamata, biztonságos és higiénikus munkaterület
kialakítása, vendég kényelembe helyezése, a bőrfelület előkészítése, a művelet
elvégzése
● Tiszta munka
● Esztétika
● Szimmetria
● A vendég kényelmének biztosítása a munka során
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
● A felhasznált anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása
● Diszkréció
C vizsgarész:
● A feladatleírásban szereplő szolgáltatás számlájának szakszerű elkészítése
● A vizsgázó sikeresen mentette a vizsgaszervező által meghatározott módon
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● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
11.3.6

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgarésznél a
megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
Rendszergazda vagy informatika tanár a” C” gyakorlati vizsgarészhez a technikai feltételek
zavartalan biztosításához.
Minden vizsgarész elvégzésénél: a tevékenység része minden esetben a feladatoknak
megfelelő modell biztosítása a vizsgázó által.
Ha az előzőleg megbeszélt és egyeztetett modell betegség miatt nem tud részt venni a vizsgán,
a vizsgázó feladata új modellt keresni, vizsgabizottságot tájékoztatni a változásról, módosítani
a beadott portfóliót. A modellcsere indokát hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás
elfogadásáról a vizsgabizottság dönt.
11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Vizsgatevkenység
Írásbeli
Írásbeli,
projektfeladat

Projektfeladat

Tárgyi feltételek
Tanterem, feladatlap
Kék színű, nem
törölhető tintával író
toll
Számítástechnika
terem, tanterem
Az oktatás eszközei
(projektor,
számítógépek,
szoftverek) Digitális
adattárolás eszközei
Kezelőszék,
sminkszék,
munkaszék, bútorok
Nagyítós lámpa
A vizsgafeladatok
megvalósításához
szükséges textíliák,
anyagok, eszközök
Fertőtlenítő szerek
Öltöző a modellek
komfortérzetének
biztosításához,
tisztálkodási
lehetőség, zuhanyzó

A vizsgaszervező
biztosítja
X

A vizsgázó biztosítja

X

X
X

X

X
X

X
X

A vizsgafeladatokhoz csak professzionális, Magyarországon forgalomban levő
kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott márka termékeit lehet
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alkalmazni. A vizsgára hozott modell nem lehet sminktetovált, és 18. életévét be kell, hogy
töltse. A modellnek beleegyező nyilatkozatot kell aláírnia, hogy hozzájárul a fotózáshoz és a
képek felhasználásához.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
A képesítő vizsga vagy tevékenység alól felmentés kizárólag annak adható, aki
legalább a következő eredményt érte el:
● A szakképesítéshez tartozó szakmai területen való országos tanulmányi
versenyen 1-3 helyezés
● EuroSkills vagy WorldSkills versenyen Magyarország képviseletében indult.
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: 11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális
feltételek:-
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