10125002 számú Testtetováló 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: Testtetováló

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: Testtetováló

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5.
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5.
3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4.
1

A megfelelő elem kiválasztandó.

1/14

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 testtetováló festékanyagot juttat az ember bőrszövetébe, amivel maradandó változást
okoz. Új mintát tervez, régit fed.
Olyan testtetoválásokat készít, melyek formailag, tartalmilag esztétikusak és tartósak,
így a legmagasabb minőséget prezentálják.
Megértő, ügyfélközpontú kommunikációjával kölcsönös engedményeken alapuló
megoldásokra törekszik. Vendége adottságaival, igényeivel összhangban a határidőket
betartva dolgozik.
Munkafelvételkor szakszerű igény-, állapotfelmérést végez, bőrtípust, határoz meg,
elemez, tanácsot ad, időpontot egyeztet. Szakszerűen rajzol szabadkézzel, analóg és
digitális környezetben egyaránt. Méretezi, elhelyezi, összeállítja a mintát. Elképzelését
vázlatos vonalrajzzal megalkotja.
Tudatosan készíti elő önmagát, eszközeit a munkateret a bőrt, izolálja a felületeket.
Egyéni védőfelszereléseket használ, felhelyezi a mintát.
A testtetoválás elkészítésekor szakszerűen használja az anyagokat, elektromos
berendezéseket. Tetoválógéppel kiváló minőségben, magabiztosan kontúroz, kitölt,
satíroz. Jártas a különféle bedolgozási technikákban: vizes satír, szürke monokróm,
színes technika. Szabálykövető, nagy figyelmet fordít a higiéniai előírások betartására.
Munkája végeztével gyakorlati tanácsokat ad az utókezeléshez, takarít, elpakol,
hulladékot kezel.
Portfóliót készít amivel nyomonköveti saját fejlődését és marketing tevékenységet
végez. Alkalmazza a hagyományos és új szakmai vímányokat, meghatározó értékként
tekint rájuk.
A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom
alatti állása:

6
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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: 7

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez
szükséges bemeneti feltételek:

7.1

Iskolai előképzettség: középfokú végzettség3

7.2

Szakmai előképzettség: nem szükséges

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges.

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges

8

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):

8.1

Minimális óraszám: 450

8.2

Maximális óraszám: 540

9
9.1

A szakmai követelmények leírása:
Nem modulszerű felépítés esetén:

Sorsz
ám Készségek, képességek
1.

2.

Elvárt
Önállóság és
Ismeretek
viselkedésmódok,
felelősség mértéke
attitűdök
Ismeri a munka
Ügyfélközpontúan Önállóan,
felvételkor felmerülő
, világosan,
lelkiismeretesen
szervezési feladatokat, az hitelesen,
végzi a szervezési
időpont egyeztetés
empatikusan
feladatokat.
menetét.
kommunikál a
vendéggel.

A munka felvételekor
felmerülő szervezési
feladatokat
(vendégfogadás)
megoldja. Időpontot
egyeztet a személyes
találkozáshoz.
Szóban és írásban
Ismeri az internet és az
foyamatos kapcsolatot tart elektronikus
vendégeivel, kollégáival, kommunikáció,
üzenetet ír,
információ tárolás és
formanyomtatványt tölt kezelés alapvető formáit,
ki. Hatékonyan
jogi-, etikai szabályait;
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Tömören
fogalmaz,
hatékonyan
kérdez.
Közérthető,
szabatos és

Felelősséget vállal a
fevett adatok
helyességéért.

kommunikál. Párbeszédet szöveg-, képszerkesztő
folytat, előzetesen
szoftvereit.
tájékozódik vendégétől,
digitális információkat
gyűjt, felhasznál, tárol,
digitális tartalmakat hoz
létre.

3.

4.

5.

6.

határozott
kommunikációra
törekszik.
Gondolkodása
kritikus, kreatív és
innovatív. A
személyes szférát
és a kulturális
különbségeket
tiszteletben tartja.
A személyes találkozás Ismeri a felvett
Munkájában
Javaslatokat tesz a
alkalmával szakszerűen információk rögzítésének tudatos, motivált. megfelelő minta
felméri vendége igényeit, alapkövetelményeit.
kiválasztásához.
állapotát.
Tisztában van az emberi
Döntéseit szakmája
Meghatározza a bőrtípust, bőr felépítésével.
jogi, etikai
diagnosztizál. Rögzíti a Azonosítja a bőrtípusokat,
szabályainak
minta méretét, kalkulál. bőrhibákat.
figyelembevételével
Elmagyarázza a
hozza. A megbeszélt
feltételeket, a felmerülő
határidőket betartja.
kockázatokat.
Magabiztosan bemutatja Ismeri a minta
Elfogadja és
Kreatívan és
azokat a szakmai
megtervezésének szakmai hitelesen közvetíti konstruktívan
szerkesztési irányelveket, szerkesztési irányelveit: szakmája
gondolkodik. Irányt
melyek alapján a
az anatómiát, a test
társadalmi
mutat, javaslatot és
tetoválandó minta tervét szegmentális
szerepét, értékeit tanácsot ad a
elkészíti és később a
beidegződését, a bőr
és
tetoválandó mintával
munka megvalósul.
természetes feszülési
elkötelezettséget kapcsolatban.
Módszert választ, attól
irányait, az emberi test
mutat iránta. Csak
függően, hogy új mintát áramlatait.
olyan munkát
készít vagy régit fed
vállal el, amit
(takar). Határidőt jelöl ki
lelkiismeretesen el
és vállal.
is tud végezni.
A minta megtervezése
Átlátja az inspirációs célú Prekoncepciójában Önállóan és
előtt belső és külső
gyűjtőmunkát. Érti az
alaposan felkészül kötelességtudóan
forrásokból alapos
ihletforrások (természet, a tervezési
készíti el a
kutatómunkát végez. A műalkotások)
munkára.
tetoválandó minta
tervezés folyamán a
megtalálásának
Kontemplatív
vázlatrajzát.
kapott eredményeket
fontosságát. Tisztában
látásmóddal,
felhasználja és sajátos
van a kéz
figyelmesen gyűjti
elemekkel a vendég
finommotorikáját
össze az alkotást
igényeivel összhangban fejlesztő gyakorlatok
segítő anyagokat.
egyedivé alakítja.
fontosságával.
Témájához megfelelő
formát keres, vázlatrajzot
készít, skiccel.
Vonalrajzzal
prekoncepciót alkot.
Munkájáról tervet készít, Ismeri a tetoválási
Alapos a
Önállóan, kreatívan
az előzőleg megalkotott stílusokat és a
munkamódszer
használja a digitális
prekoncepcióhoz
bőrszövetbe való
kiválasztásában. eszközöket, készíti el
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7.

8.

igazodva látványos,
bedolgozásukhoz
Kreatívan és
a végleges mintát.
attraktív koncepciót alkot. alkalmazott technikákat tudatosan rajzol.
Kiválasztja a
(vizes satír, szürke
Pontosan, precízen
rajzeszközét. A tervezés monokróm, színes
jár el a koncepció
során biztos tudással,
technika). Alkalmazói
kivitelezésében,
szakszerűen rajzol
szinten ismeri a
minőségorientált.
szabadkézzel, analóg és rajzeszközök
Törekszik a régi és
digitális környezetben
rendeltetésszerű
korszerű trendek
egyaránt. Dimenzionálja, használatát, felhasználási és bedolgozási
elhelyezi és összeállítja a lehetőségeit a
módszerek
végleges mintát,
komponálási irányelveket. figyelembemeghatározza méretét,
Ismeri a színtant a
vételével
formáját, karakterét,
szabadkézi rajzolás és
látványos,
színét. Koncepcióját
képszerkesztés
attraktív
vendégének vizuálisan és módszereit, eljárásmódját koncepciót
verbálisan is prezentálja. digitális környezetben is. alkotni.
Értő és analizáló
rajzos látásmódja
alkalmazására
törekszik az adott
vizuális probléma
megoldása
érdekében.
Kiválasztja és összeállítja Behatóan ismeri a
Az anyagok
Komplexitásában
az adott munkához
testtetováláshoz
felhasználásánk átlátja a teljes
szükséges anyagokat,
szükséges anyagokat
tevezésekor a
munkafolyamatot.
eszközöket, a szakmai
(fertőtlenítőszerek,
gazdaságossági
Körültekintő az
elvárásoknak megfelelően festékek, krémek,
szempontokat
anyagok, eszközök
tűkarakterek közül
törlőkendők); eszközöket figyelembe veszi. kiválasztásában.
választ. Tevékenységét (tűk, eldobható
lépésről lépésre
markolatok, tűmodulok)
megtervezi a hatékony
és technikai eszközöket,
munkavégzés érdekében. (tápegységek, kábelek,
pedálok, lámpák) gépeket
(mágnestekercses és
forgómotoros), azok
megfelelő használati és
kezelési módját.
Szakszerűen előkészíti
Ismeri a mikrobiológiai Tudatosan
Önállóan végzi el a
önmagát, eszközeit, a
alapokat, fogalmakat. A hangolódik rá a munkafelületek és a
munkateret, a bőrt az
fertőzések terjedését,
munkára.
bőr előkészítését, az
infekciókontroll protokoll típusait (bélrendszeri,
Koncentrált
infekciókontroll
alapján. Begyakorlott
léguti, vér-, és
figyelem nélkül, protokoll utasításait
módon, akkurátusan
nyirokrendszeri, bőr-, és automatikusan
betartja.
izolálja a felületeket.
nyálkahártya). Átlátja az hajtja végre a
Egyéni
összefüggéseket a
munkatér
védőfelszereléseket
munkatér higiéniai
előkészítését.
használ.
előírásai és a
fertőtlenítőszer
választása, veszélyes
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9.

10.

11.

12.

hulladék tárolása,
védőeszközök
alkalmazása között. Érti a
bőr-, és felületfertőtlenítés
közti különbséget. Ismeri
a kézhigiéne típusait.
Felkészíti a vendéget a
Tisztában van a
Tudatosan
beavatkozásra.
beavatkozás céljával,
hangolja rá
Megfelelően, tájékoztatja, lényegével. Ismeri a
vendégét a
megnyugtatja,
testtetoválás anyagait,
munkára. Állandó
pozícionálja.
eszközeit azok
együtt-működésre
tulajdonságait, adekvát törekszik.
felhasználási módjait.
Tudja melyik testtájra
milyen pozícióban lehet a
legkényelmesebben
dolgozni.
Elkészíti a testtetoválást. Ismeri a stencilfelrakás Fegyelmezetten,
A megfelelő technika és lépéseit és a különféle
szabálykövetően
szerszámok
bedolgozási módok
végzi a
alkalmazásával elvégzi a technológiáját,
beavatkozást.
bőr előkészítését, a minta berendezéseit. Tud
Mindenre
felhelyezését és a festék folytonosan, szabályosan kiterjedő
bőrszövetbe injektálását. kontúrozni; homogénen folyamatos
Szakszerűen használja az kitölteni; egyenletes
aszeptikus
anyagokat, működteti az átmenettel satírozni.
magatartást
elektromos
Tudja a kontúrhúzásnál gyakorol.
berendezéseket.
lényeges bemerítés Munkájában
Tetoválógéppel kiváló
kiemelés technika
precíz, a
minőségben,
fontosságát és a
végeredményt
magabiztosan tud
satírozásnál alkalmazott tekintve
kontúrozni, kitölteni,
whipshading-et. Ismeri a minőségorientált.
satírozni. Igény szerint
különböző
Tekintettel van
szünetet tart.
tűkarakterekkel való
önmaga és
rétegelés és a bedolgozási vendége biológiai
sorrend közti
szükségleteire is.
összefüggéseket.
A munka végeztével
Tisztában van a bőr
Törekszik arra,
részletesen elmagyarázza utókezelésének
hogy figyelemmel
az otthoni utókezelés
fontosságával. Behatóan kísérje munkája
fontosságát, gyakorlati
ismeri a helytelen
utóéletét.
tanácsokat ad hozzá.
utókezelésből vagy annak
Kapcsolatot tart
elmulasztásából származó
vendégével a munka
gyógyulási problémákat.
elvégzése után is.
Nyugtát ad, számlát állít Ismeri a működési
Precíz és
ki. Alapszinten
tevékenységéhez tartozó szabálykövető
készlettervezést végez. összes dokumentációt,
munkavégzésre
Felméri és kezeli az
annak tartalmát,
törekszik.
anyagkészletet, elvégzi a előírásait, adatvédelmi
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Irányítja vendégét.
Kezdeményezően,
vendégével
együttműködve jár el.

Folyamatos
önellenőrzés mellett
önállóan, hibátlanul
és körültekintően
hajtja végre a
beavatkozást. Hibáit
önállóan kijavítja.
Megoldja a felmerülő
problémákat.

Minőségi garanciát,
felelősséget vállal
munkájáért.
Betartatja vendégével
az utókezelési
szabályokat.
A munkavállalással,
vállalkozással
kapcsolatos felelős
döntéseket hoz.
Üzletvezetési

rendeléseket.

szabályokat.
Érti, hogy munkája
folytonossága miatt
folyamatosan figyelnie
kell az anyagszükségletre
az alapanyagok,
fogyóeszközök,
irodaszerek beszerzésére.

13.

A vendég távozását
követően haladéktalanul
és alaposan kitakarít,
gondosan elpakol, a
keletkezett veszélyes
hulladékot szakszerűen
kezeli.

14.

Tiszteletben tartja Felelősséget érez a
a konvencionális szakmai tradíciók
szakmai
fennmaradásáért.
eredményeket,
Önállóan, gyűjt
értékként tekint információkat, képezi
rájuk. Nyitott a
magát.
testtetoválás új
eredményei,
innovációi iránt,
figyelemmel kíséri
őket. Törekszik
azok alapos
megismerésére,
megértésére és
alkalmazására.
Elemzi, szükség szerint Behatóan ismeri a
Innovatív és
Felelősséget érez
összehasonlítja saját maga tetoválási stílusokat és a elkötelezett a
saját maga és
és kollégái munkáit.
bőrszövetbe való
minőségi szakmai közvetlen
Kritikát fogalmaz meg, bedolgozásukhoz
munkavégzés
munkatársai
amit kizárólag szakmai alkalmazott bedogozási mellett. Nyitott a munkáiért,
alapon, építő jelleggel
technikákat. Ismeri a jól kollégákkal való eredményeiért,

15.

Tisztában van a
biológiailag aktív
veszélyes hulladékok
szakszerű kezelésével.
Átlátja az
infekciókontrollban
leírtak és a vendégek
közti, napi-, heti
takarítások közti
összefüggéseket.
Használja a tradicionális Látja a hagyományos és
és új szakmai
új szakmai eszközök,
vímányokat, meghatározó módszerek gyakorlati
értékként tekint rájuk.
jelentőségét. Eligazodik a
Figyelemmel kíséri a
trendek között. Ismeri a
világ tetováló életének
szakmai szókincset
alakulását. Legalább egy anyanyelvén és legalább
idegen nyelven
egy idegen nyelven.
alapszinten kommunikál,
szakmai anyagokat olvas.

feladataiban a
jogszabályok
betartásával és a
szakmai elvek
figyelembevételével
önállóan és
becsületesen hoz
döntést.
Felelősséget érez
azért, hogy az
anyagszükséglet
utánpótlását biztosító
rendelést időben
elküldi. Az
előírásokat és
jogszabályokat
betartja, a
változásokat
nyomonköveti.
Szem előtt tartja a Betartja a munka-,
rendszabályokat, a baleset-, egészség-,
tudatos
érintés-, tűz-, és
hulladékkezelés, a környezetvédelmi
gondos rendrakás szabályokat a
és az alapos
higiéniai előírásokat,
takarításkor is.
protokollt.
Pedáns, igényes.
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elkészített testtetoválások együttműködésre, kudarcaiért.
jellemzőit.
elfogadja a
kollegiális
tanácsokat.
Konfliktuskezelése
konstruktív,
kompromisszumke
reső.
Szakszerűen rögzíti,
Érti a tetoválás befotózása Alapos,
Önállóan, kreatívan
gyűjti, archiválja saját
során jelentkező
körültekintő a
és lelkiismeretesen
munkáit, melyeket a
problémákat
fotók készítésekor. archiválja munkáit,
világhálón üzleti céllal
(kompozíció-, fények
Tudatos képei
irányítja saját
publikál. Megjelenik a
beállítása), tudja a
publikálásában. hirdetési kampányait.
nemzetközi piacon is.
megoldásokat. Ismeri a
Alkalmazói szinten tudja hirdetési kampányokat.
kezelni a saját internetes
megjelenését, hirdetéseit.
Portfóliót készít
Ismeri a portfólió
Önkritikus
Önállóan, kreatívan
marketing tevékenység és készítésének lépéseit, az önmagával és
és felelősségteljesen
saját fejlődésének
alkalmazható digitális
munkájával
használja a digitális
nyomon követése
eszközöket (fényképező, szemben,
eszközöket.
céljából.
számítógép, szoftver,
lelkiismeretesen Konstruktívan
nyomtató).
törekszik a
gondolkodva építi
folyamatos
karrierjét.
önképzésre.
Hiteles,
szorgalmas,
határozott.
Elfogadja a
szakmaetikai
elveket,
reflektíven
irányítja szakmai
fejlődését.
tesz.

16.

17.

9.2

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):
A testtetoválás mára kitört korábbi szubkulturális helyzetéből és az egész világon igen
jelentősen a populáris kultúra hangsúlyos részévé vált. Az utóbbi időben a megváltozott
társadalmi és gazdasági környezet új szükségletként hívta elő a testtetováló szakemberek
iránti nagy mértékben megnövekedett keresletet. Ez köszönhető a szolgáltatás iránt való igény
4

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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növekedésének, ill. ebből következően az eszközök, alapanyagok minőségjavulásának és
világszintű elterjedésének. Ezt igazolja a tetovált emberek és a testtetoválással foglalkozók
növekvő száma, jelentős munkaerő-piaci relevanciát jelentve nemcsak külföldön, itthon is. (A
betölthető munkahelyek száma évről évre növekszik.).
Itthon a piaci elvárásoknak megfelelően elsajátítani a testtetoválást jelenleg nem lehet. Pedig
rengeteg veszélyt rejt magában ez a tevékenység. A probléma bioetikai szintje is igen magas.
Amellett, hogy kulturális és etikai kérdéseket vet fel, rengeteg más kézzelfoghatóbb
problémára (jogi, egészségügyi-közegészségügyi) mutat rá. Szakmánk beható elméleti és még
több gyakorlati tudáson alapuló jártasságot kíván. Ez jogi szabályozást és ellenőrzött képzést
igényel.
Különösen nagy igény mutatkozik a stabil szakmai alapokkal, szaktudással rendelkező,
professzionálisan és önállóan dolgozó testtetoválók államilag elismert képesítő bizonyítványt
adó szakmai képzésre.
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: 11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

-

perc
%

11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 11.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább - %-át elérte.
11.3 Projektfeladat
11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgaremek és portfólió szóbeli bemutatása és
szakmai elbeszélgetés, illetve a helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az
otthon megírt munkaterv bemutatása
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A testtetováló képesítő vizsga részei:
A) Vizsgarész: Vizsgaremek, portfólió bemutatása és szakmai elbeszélgetés.
A) Vizsgarész: Vizsgaremek és portfólió szóbeli bemutatása és szakmai elbeszélgetés.
A vizsgázó előzőleg és önállóan, saját maga által biztosított eszközökkel, egy műbőrre
készült tetoválást, mint vizsgaremek produktumát mutatatja be szóban, műbőrön.
Minimális mérete: 10x15cm. A mintának tartalmaznia kell kontúrt, kitöltést, satírt.
Témája, formája, stílusa szabadon választott. A vizsgázó szakmai képzésének ideje
alatt, saját kézzel készült, rajzos és tetovált munkáiból portfóliót állít össze. A rajzos
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előtanulmányok (vázlatok, skiccek), mintatervek és a műbőrre, illetve emberi bőrre
készült analóg és digitális alkotások fotóiból szerkesztett színvonalas válogatást
foglalja magában. Kivitelezése nyomdaipari technikával készül. Összeállításának
legfőbb irányadó és motivációs rendezési és szerkesztési elve a következő: “Egy
testtetováló annyit ér amilyen a portfóliója.”. Formai követelmények: formátuma A/4es, fotóköny esetében minimum: 21 x 28 cm. Terjedelme minimum 15-25 oldal,
minimun 20 db munkával. Elrendezésében, színhasználatában esztétikus. A beillesztett
kép minősége (mérete, élessége) és elhelyezése megfelelő. A használt betű típusa,
mérete, igazítása tetszőleges, illeszkedjen a tartalomhoz és olvasható legyen. Tartalmi
követelménye: tükrözze az alkotó személyiségét, illeszkedjen szakmai
irányultságához. Kizárólag a referenciaképeket tartalmazza, csak a borítón szerepelhet
felirat (név, évszám).
A szakmai elbeszélgetés a vizsgamunkától független, szakmai elméleti tudást célzó,
témakörökkel előre determinált, irányított beszélgetés. A vizsgázónak a szóban feltett
kérdésekre szóban, önállóan összefüggő feleletet kell adnia. A beszélgetést a megadott
témakörök koordinálják, instruálják.
Témakörök:
⁃ szervezési feladatok (munka felvétele, készlettervezés)
⁃ anyag-, és eszközismeret testtetoválóknak
⁃ a testtetoválás története, jelene, jövője (hagyományos és új szakmai eszközök,
anyagok, módszerek)
⁃ mintatervezés (szakmai szerkesztési irányelvek: anatómia, emberi test szegmentális
beidegződése, emberi bőr természetes feszülési irányai, emberi test áramlatai;
komponálási irányelvei; színtan)
⁃ a szabadkézi rajz és kontemplatív látásmód
⁃ stencilfelrakás
⁃ bedolgozási technikák (vizes satír, szürke monokróm, színes technika)
⁃ a testtetovállás megvalósulásának feltételei (a testtetováló és a vendég részéről)
⁃ testtetoválási stílusismeret (sajátosságok, stílusjegyek)
⁃ testtetoválás utókezelés
⁃ infekciókontroll
⁃ infekciókontroll protokoll
⁃ tetoválógépek (részei, tulajdonságai, beállítása, előkészítése, karbantartása,
hibaelhárítása)
⁃ tetoválótűk, tűcsoportok (mérete, mennyisége, hegye, fajtája)
⁃ tűk és csőrös markolatok viszonya
⁃ hulladékkezelés
⁃ portfólió és marketing
B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az otthon megírt
munkaterv bemutatása.
A vizsgázó a helyszínen saját maga által biztosított eszközökkel, saját maga által hozott
vendég bőrére vizsgamunkát készít. Minimális mérete: 10x15cm. A mintának
tartalmaznia kell kontúrt, kitöltést, satírt. Témája, formája, stílusa szabadon választott.
A vizsgázó a tetoválandó mintát vendégével előre köteles leegyeztetni, a vizsga napjára
a minta tervét előre elkészíteni és kinyomtatni. A munka további részét (stencilt
megrajzolása, előkészületeket, önmaga, az eszközei, a munkatér, a vendég előkészítését,
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izolálásokat, minta felhelyezését, testtetoválás elkészítését, utókezelés fontosságának
ismertetését, elpakolást, takarítást, veszélyes hulladék szakszerű kezelését) az első
tűszúrástól az utolsóig a helyszínen kell végezze. Továbbá előzőleg és önállóan írásban
elkészített munkatervet kell hoznia, amiben részletesen bemutatja a helyszínen
készítendő vizsgamunkáját. A következő szempontok szerint:
- A vendég igényének, állapotának ismertetése.
- Azon szakmai szerkesztési irányelvek ismertetése, melyek mentén a minta terve
elkészült.
- A megválasztott anyagok, eszközök (rajzeszközök, tűkarakterek) választásának
részletes indoklása.
- A bedolgozási technika választásának indoklása
- A rétegelés és a bedolgozási sorrend ismertetése.
Terjedelme: minimum 2000, maximum 3000 leütött karakter lehet. Az előzőleg
megtervezett és A/4-es méretben kinyomtatott, stencilezésre kész tetoválandó mintát is
csatolni kell a munkatervhez.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A) vizsgaremek,
portfólió bemutatása és szakmai elbeszélgetés: 30 perc, B) helyszínen készítendő
vizsgamunka elkészítése: 300 perc, bemutatása: 10 perc.
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: projektfeladat: 100%.
Projektfeladaton belüli vizsgatevékenységek: A) vizsgaremek, portfólió szóbeli
bemutatása 25%, szakmai elbeszélgetés: 25%. B) helyszínen készítendő vizsgamunka
elkészítése és az otthon megírt munkaterv bemutatása: 50%.
11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A) Vizsgarész: Vizsgaremek, portfólió bemutatása és szakmai elbeszélgetés.
Vizsgaremek bemutatásának értékelési szempontjai:
⁃ minőség - esztétikum összhangja magasfokú
⁃ az inspirációs kutatómunka a mintához megfelelő és elegendő
⁃ a digitálisan gyűjtött információkat megfelelően használta fel
⁃ szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő
⁃ a minta digitális létrehozásában a képszerkesztő szoftver használata megfelelő
⁃ a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának
meghatározása megfelelő
⁃ a megvalósításhoz alkalmazott bedolgozási technika megválasztása tudatos,
alkalmazása megfelelő
⁃ kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű;
kidolgozottság részletes, precíz
⁃ eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való rétegelés, bedolgozási sorrend,
bemerítés -kiemelés technika, whipshading megfelelő, nincsen túldolgozva a műbőr, a
tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a műbőr
⁃ a vizsgaremeken megfigyelhető autonómia és felelősség elemek: hatékonyság,
körültekintőség, kreativitás, igényesség, felelős döntéshozás, szabálykövetés
(eszközhasználat, komponálási irányelvek betartása)
Portfólió bemutatásának értékelési szempontjai:
⁃ fotók rögzítése (munkák befotózása) szakszerű
⁃ minőség, esztétikusság összhangja kifogástalan
⁃ megjelenésében, felépítésében, a képzésben résztvevő fejlődése nyomonkövethető
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⁃ a portfólióban megfigyelhetőek az alábbi elemek: együttműködés, kreativitás,
igényesség, felelős döntéshozás, szabálykövetés (eszközhasználat, komponálási
irányelvek betartása)
Szakmai elbeszélgetés értékelési szempontjai:
⁃ megfogalmazás szabatos, összeszedett, érthető, tömör
⁃ okfejtés világos
⁃ szakmai tudatosság, felkészültség megfelelő
⁃ szakmai szókincs használata adekvát
⁃ témában való otthonosság
⁃ motiváltság magasfokú
⁃ tévesztés alkalmával a vizsgáztatói helyesbítést követi-e érdemi reakció, korrekció
B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése és az otthon megírt
munkaterv bemutatása
Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítésének értékelési szempontjai:
⁃ minőség - esztétikum összhangja magasfokú
⁃ az inspirációs kutatómunka a mintához megfelelő és elegendő
⁃ a digitálisan gyűjtött információkat megfelelően használta fel
⁃ szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő
⁃ a minta digitális létrehozásában a képszerkesztő szoftver használata megfelelő
⁃ diagnosztizálás megfelelő
⁃ a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának
meghatározása megfelelő
⁃ előkészítés (önmaga, munkatér, vendég) automatikus
⁃ stencilfelrakás precíz
⁃ az alkalmazott bedolgozási technika megválasztása tudatos, alkalmazása megfelelő
⁃ a megvalósítás lépéseinek sorrendje megfelelő
⁃ kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű;
kidolgozottság részletes, precíz
⁃ eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való rétegelés, bedolgozási sorrend,
bemerítés -kiemelés technika, whipshading megfelelő, nincsen túldolgozva a bőr, a
tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a bőr
⁃ a vendéggel való kommunikáció, tájékoztatása az utókezelésről megfelelő
⁃ munka-, baleset-, egészség-, érintés-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok, higiéniai
előírások, protokoll betartása pedáns
⁃ problémamegoldás, előre nem látható helyzetek, fellépő komplikációk kezelése,
döntéshozás határozott
⁃ a gyakorlati munkavégzés során megfigyelhető autonómia és felelősség elemek:
önállóság, hatékonyság, körültekintőség, együttműködés, kreativitás, igényesség,
elővigyázatosság, felelős döntéshozás, szabálykövetés (infekciókontroll protokoll
utasításainak betartása)
Munkaterv bemutatásának értékelési szempontjai:
⁃ megfogalmazás szabatos, összeszedett, érthető, tömör
⁃ okfejtés világos
⁃ szakmai tudatosság, felkészültség megfelelő
⁃ szakmai szókincs használata adekvát
⁃ témában való otthonosság
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⁃ motiváltság magasfokú
⁃ tévesztés alkalmával a vizsgáztatói helyesbítést követi-e érdemi reakció, korrekció
A helyszínen készítendő vizsgamunkát a vizsgázónak a rendelkezésre álló idő alatt kell
elkezdenie és befejeznie, csak akkor értékelhető. A megkezdett, félbehagyott,
részlegesen elkészült produktum értékelhetetlen.
11.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 60%-át elérte.

11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
A vizsgázónak egy vendéget kell hoznia a helyszínen készítendő vizsgamunkához.

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Vizsgázónként: 2 db szék, 1 db kartámasz, 1 db három (vagy négy) polcos gurulós fém tároló
polc, 12 vizsgázónként 3 db kezelőágy, ideális fényforrás, veszélyes hulladékok tárolásához
szükséges eszközök, elméleti és gyakorlati tevékenységekhez felszerelhető helyiségek,
dokumentációs formanyomtatványok.
11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: -

11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
A vizsgázó a vizsgára hozza magával: 1 db vizsgaremekét, portfólióját (kettő példányban),
kinyomtatott, stencilezésre kész tetoválandó mintáját (kettő példányban) az írásban elkészített
munkatervét (egy pédányban), és vendégét. Továbbá a helyszínen készítendő vizsgamunka
elkészítéséhez és bemutatásához az alábbi eszközöket, anyagokat: kék vagy piros golyóstoll
(javasolt: 0,5 mm, klasszikus formájú), A/4-es rajzmappa, adott munkához szükséges tűk +
eldobható markolatok, tűalátét-gumi, tűszárleszorító-gumi, clipcord-fólia, gépfólia,
grafikuskés (tapétavágó), öngyújtó, imbuszkulcs készlet (kis méretek), fémreszelő (lapos, kis
méretű), gumikesztyű (púdermentes, megfelelő méretben), nyelvlapoc, vazelin, frissentartó
fólia, maszkolószalag, csőrösflakon, papírtörlő (nedvesség- és tépésálló, jó nedvszívó
képességű, szöszmentes), eldobható papírpohár, festékeskupakok (kicsi, közepes, nagy), adott
munkához szükséges tetováló festék, bőrindigó, eldobható borotva, felület- és
eszközfertőtlenítő, bőrfertőtlenítő, clip-cord kábel, taposó (pedál), tápegység, ajánlott: hybrid
tetoválógép adott munkától függően több darab, opcionálisan forgómotoros gép, tűmodulok.
11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: -
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12 A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális
feltételek:-
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