KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
KOZMETIKUS TECHNIKUS SZAKMA
1.

A szakma alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Szépészet

1.2

A szakma megnevezése: Kozmetikus technikus

1.3

A szakma azonosító száma: 5 1012 21 03

1.4

A szakma szakmairányai: -

1.5

A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.6

A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5

1.7

Ágazati alapoktatás megnevezése: Szépészet ágazati alapoktatás

1.8

Kapcsolódó részszakmák megnevezése:-

1.9

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi
oktatásban: 140 óra, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

2.

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

A kozmetikus technikus az egészséges arc és test szépítésével, ápolásával, állapotának javításával, illetve
ennek feltételeinek megteremtésével foglalkozik. Személyre szabott kozmetikai szolgáltatást nyújt.
Manuális bőrápoló és szépítő kezeléseket végez és kozmetikus hatáskörébe tartozó elektrokozmetikai
eljárásokat alkalmaz. Speciális arc- és testkezelésekkel foglalkozik, valamint az ehhez szükséges
feltételeket szakszerűen megtervezi, megteremti, továbbá a szolgáltatás eredményének fenntartásához
szükséges kozmetikumokat értékesít. Ideiglenes és hatáskörébe tartozó tartós szőrtelenítési módszereket
alkalmaz. A kozmetikai kezeléshez, házi ápoláshoz szükséges anyagokról hiteles információkat ad a
vendégeknek. Tanácsot ad otthoni bőrápolásra.
A munkafolyamatoknál felelősséggel gondoskodik az egészségügyi, higiéniai és biztonságtechnikai
feltételek megteremtéséről, a szabályok betartásáról, ezzel biztosítja a vendég és saját testi épségét,
egészségét. A kozmetikus tevékenységgel kapcsolatos vállalkozói, marketing és számlázási
tevékenységeket végez.
3.

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

Szakma megnevezése
Kozmetikus technikus

FEOR-szám
5212

1

FEOR megnevezése
Kozmetikus

4.

A szakképzésbe történő belépés feltételei

4.1

Iskolai előképzettség:
▪ Alapfokú iskolai végzettség

4.2 Alkalmassági követelmények
4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
5.

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

5.1

Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra
● labor / kémia szaktanterem
● laboratóriumi eszközök (üvegeszközök: kémcsövek, főzőpoharak, lombikok; mérőeszközök:
digitális táramérlegek, mérőhengerek, pH-mérő; fa- és fémeszközök: fogók, állványok)
● vegyszerek és vizsgálandó kozmetikai készítmények
● számítógépek internetkapcsolattal a csoportlétszámnak megfelelő számban
● okostábla / interaktív tábla / tábla vagy flipchart, projektor
● szakmai szoftverek (vendég- és anyagnyilvántartáshoz, számlázáshoz, szövegszerkesztéshez,
táblázatkezeléshez, prezentációkészítéséhez)
● rajz-festőeszközök – anyagok, ollók, / ecsetek, vízfesték, keverőtálak/
● manuális készségfejlesztéshez szükséges anyagok és eszközök (fogók, ragasztópisztolyok a
plasztika és ékszerkészítéshez, rajzasztalok / rajzbakok / rajztáblák)

5.2

Eszközjegyzék szakirányú oktatásra
● Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség vagy
tanműhely
● Higiéniai eszközök, tartozékok
● Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha
● Kezelőszék
● Munkaszék
● Nagyítós lámpa
● Gyantázó és/vagy masszázságy
● Gyantamelegítő
● Arcgőzölő vagy vapozon
● Vio készülék
● Iontoforézis készülék
● Ultrahang készülék
● Fertőtlenítő készülék: UV Box
● Frimátor vagy abráziós készülék
● Interferencia, vagy ingeráramú készülék
● Vákuum-készülék
● Hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló
● Fényterápiás készülékek
● Tartós szőrtelenítésre alkalmas készülék
● Munkabiztonsági eszközök
● Környezetvédelmi eszközök
● Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendő, kisruha, fejpánt,
vendégpapucs stb.)
● Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények
● Vegyszerek, kozmetikumok tárolására alkalmas zárható szekrények
● Számítógépek a szükséges perifériákkal, szoftverekkel, projektor
● Flipchart és/vagy tábla
● Digitális képrögzítésre alkalmas készülék
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Kimeneti követelmények

6.
6.1

Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása

A tanuló a szépészeti alapoktatás után megtervezi a céljának megfelelő szépészeti életpályáját a
fodrász, kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus szakmában. Tájékoztatást ad a
szépségszalon alapvető szolgáltatásairól, a helyzetnek és a vendég igényeinek megfelelően
empatikusan kommunikál. A stílus- és divatirányzatoknak megfelelően vizuálisan jeleníti meg a
vendég egyéniségéhez és igényeihez alkalmazkodó elképzeléseit. A művészettörténeti ismeretei
felhasználásával kreatívan alkalmazza a szolgáltatás szempontjából lényeges stílus- és
formajegyeket.
Útmutatás alapján a szépészeti szakmák gyakorlásához szükséges anatómiai, élettani ismereteinek
felhasználásával diagnosztizálást végez és kémiai számolásokat, anyagkeverékeket készít.
Munkája során betartja a munka-, tűz-, balesetvédelmi és higiéniai előírásokat a
szépségszalonban. Az ágazati alapoktatás során fejlődik a tanuló kreativitása, szépérzéke,
látásmódja, formaérzéke, manuális képessége, etikus és empatikus magatartása, logikus
gondolkodása.

6.2

Ágazati alapoktatás szakmai követelményei

Sorszám

Készségek,
képességek

Ismeretek

Elvárt
viselkedésmódok,
attitűdök

1

A festészet,
szobrászat, építészet
legfontosabb
fogalmait példákon
bemutatja, értelmezi,
elemzi.

Ismeri a festészet,
szobrászat,
építészet
alapfogalmait.

Kíváncsi,
érdeklődő, nyitott
a különböző
művészetek iránt.

2

Felismeri, elkülöníti
a korstílusok és
stílusirányzatok
jellemzőit,
legfontosabb
alkotásait. Bemutatja
a tartalom és a
megjelenítés
összefüggéseit.

3

A szabadkézi
rajzolás
alapgyakorlatok
alkalmazásával
tónus- és
vonalgyakorlatokat
végez.

Ismeri az ókor,
középkor, újkor,
modern kor
korstílusait,
stílusirányzatait
és jellemzőit.

Ismeri a
szabadkézi
rajzolás,
ecsetkezelés
technikáit, a
színtan
alapfogalmait, a
színkontrasztokat.

3

Önállóság és
felelősség mértéke

Érdeklődést mutat
a különböző,
korstílusok és
stílusirányzatok
iránt.

Önállóan felismeri,
elkülöníti a
korstílusok és
stílusirányzatok
jellemzőit,
legfontosabb
alkotásait. Önállóan
bemutatja a tartalom
és a megjelenítés
összefüggéseit.

A színek, formák
tudatos
alkalmazására
törekszik.

Önállóan végez
tónus- és
vonalgyakorlatokat.

4

Agyaggal vagy
gyurmával emberi
fejformákat, kezet,
lábat, egyszerű
alakzatokat,
tárgyakat, az
egyéniségeknek
megfelelő
kiegészítőket,
ékszereket készít.

Ismeri az agyag
vagy gyurma
anyagi
tulajdonságait, a
kollázs technikát,
az ékszerkészítés
különböző
technikáit.

Törekszik a precíz
és kreatív forma,
motívum
kialakítására.

Önállóan készít a
szépészet ágazatba
tartozó szakmákra
jellemző egyszerű
formákat, tárgyakat.

5

Megválasztja és
alkalmazza a
megtervezett
munkához, stílushoz
illő motívumokat,
színeket, formákat.

Ismeri a
különböző
stílusokat, a
hozzájuk illő
motívumokat,
színeket,
formákat.

Az adott stílushoz
leginkább illő
motívumok,
színek, formák
megválasztására
törekszik.

Önállóan,
felelősségteljesen
megválasztja a
motívumokat,
színeket, formákat.

6

Vizuálisan az
egyéniség típusokna
k megfelelően
vizuális
prezentációban
megjeleníti
stílustanácsadással
kapcsolatos
elképzeléseit
prezentációs szoftver
segítségével.

Ismeri az
egyéniség
típusokat, azok,
jellemzőit, a
vizuális és
verbális
prezentáció
alapjait és
eszközeit.

Nyitott új vizuális
technikák és
stílustanácsadásho
z kapcsolódó
szoftverek
megismerésére.

Önállóan készít
prezentációt stílustanácsadással
kapcsolatos
elképzeléseiről.

7

A vendég
habitusának,
életkorának és a
szituációnak
megfelelő, hatékony
kommunikációt
folytat személyesen
és elektronikus
csatornákon
keresztül magyar és
idegen nyelven.

8

Hatékonyan kezeli a
munkájával
kapcsolatos
konfliktusokat,
panaszokat.

Udvarias,
tisztelettudó,
empatikus
Ismeri az alapvető
kommunikációra
kommunikációs
és felelős, korrekt,
szabályokat,
szakszerű,
technikákat,
követhető és
stílusokat,
pontos
csatornákat, a
vendégkezelésre
kommunikációt
törekszik a
támogató IKT
szakmaetikai
eszközöket.
alapelvek
Ismeri a
betartásával.
szépészeti
Nyitott új
szakmai
kommunikációt
kifejezéseket
támogató IKT
idegen nyelven.
eszközök,
szoftverek
megismerésére.
Vendégközpontú,
Ismeri a
empatikus
konfliktuskezelési
konfliktus- és
, panaszkezelési
panaszkezelésre
technikákat.
törekszik.
4

Felelősséget vállal
szakmai
kommunikációja
tartalmáért.

Önállóan,
felelősségteljesen
kezeli a
konfliktusokat,
panaszokat.

Ismeri a
szépészeti
szolgáltatás
munka-, tűz-,
balesetvédelmi és
elsősegélynyújtási
szabályait.
Ismeri a
fertőtlenítés
módszereit,
eszközeit,
anyagait és ezek
alkalmazását.

9

Alkalmazza a
munka-, tűz-,
balesetvédelmi és
elsősegély- nyújtási
szabályokat a
szépészeti
szolgáltatás során.

10

Elvégzi az eszközök,
munkaterület
tisztítását,
fertőtlenítését.

11

Ismeri a
szépészeti
A szépészeti
szolgáltatással
szolgáltatással
kapcsolatos
kapcsolatos
munkavédelmi
adminisztratív
dokumentumokat
tevékenységet végez. és azok
adatkezelési
szabályait.

12

13

Alkalmazza a
szépészeti
szolgáltatáshoz
szükséges alapvető
anatómiai, élettani
ismereteket.

Kémiai számításokat
végez,
anyagkeverékeket
vizsgál, készít.

Ismeri a sejt
alkotórészeit, a
szövettant, a
szervek és
szervrendszerek
általános
jellemzőit, a bőr
és függelékeinek
felépítését, és
azon
szervrendszerek
zavarait,
amelyeknek
hatása van a
kültakaróra.
Ismeri a tömegtérfogatmérés,
mérés, becslés,
mértékegységek,
oldatokkal
kapcsolatos
számítások,
keverési arányok
szépészeti
alkalmazásait.
Ismeri a
szervetlen és
szerves anyagok
fizikai, kémiai
5

Betartja a munka-,
tűz-, balesetvédelmi
és elsősegélynyújtási szabályokat

Törekszik az
egészséget nem
veszélyeztető,
higiénikus
munkavégzésre.

Önállóan végzi a
tisztítás és
fertőtlenítés
munkafolyamatát.

A szépészeti
szolgáltatással
kapcsolatos
dokumentumok
pontos, precíz,
szabálykövető
kitöltésére
törekszik.

Betartja a szépészeti
szolgáltatással
kapcsolatos
dokumentáció
elkészítésére
vonatkozó
szabályokat és
felelősséget vállal a
dokumentumok
tartalmáért.

A szépészeti
szolgáltatás okokozati
aspektusainak
megértésére,
törekszik.
Belátja,
figyelemmel kíséri
a szépészeti
szolgáltatás ok okozati
összefüggéseit, az
ebből eredő
kockázatokat.

Felelősségteljesen
és önállóan
alkalmazza az
anatómiai és élettani
ismereteket a
diagnosztizáláshoz.

Önállóan,
felelősségteljesen
Törekszik a kémiai végzi a kémiai
számítások
számításokat,
szakmailag pontos útmutató alapján
elvégzésére.
vizsgálja és készíti
el az
anyagkeverékeket.

tulajdonságait,
bőrre, körömre,
hajra gyakorolt
hatásait.
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6.3

Tájékoztatja a
vendéget a
szépségszalon
alapvető
szolgáltatásairól.

Ismeri a
szépségszalonok
szolgáltatásait és
a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

Egyértelmű,
világos, hiteles
kommunikációra
törekszik a
szépészeti
szolgáltatásokról
való tájékoztatás
során.

Önállóan ad
tájékoztatást a
szépségszalonokban
elérhető
szolgáltatásról,
betartja a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

Megtervezi a saját
szépészeti
életpályáját.

Ismeri a fontos
szakmai
szervezeteket,
rangos szakmai
rendezvényeket,
szakmai
életutakat.

Önállóan és
Törekszik a
felelősségteljesen
folyamatos
megtervezi
önképzésre,
szépészeti
szakmai fejlődésre.
életpályáját.

Szakirányú oktatás szakmai követelményei

Sorszám

1.

2.

Készségek,
képességek
Elvégzi a
kozmetikai
munkaterület
előkészítését a
higiéniai
előírásoknak és
esztétikai
szempontoknak
megfelelően.
Fogadja a
vendégeket,
hatékonyan
alkalmazza a
verbális és
nonverbális
kommunikáció
eszköztárát.

Elvárt
Ismeretek
viselkedésmódok,
attitűdök
Ismeri a kozmetikai Elkötelezett a
kezelések higiéniai
tiszta, higiénikus és
feltételeit, anyagait. balesetmentes
munkavégzésre.
Megjelenésében és
a munkaterületének
kialakításában is
egyértelműen ez
tükröződik.
Ismeri a verbális és
Empatikus, etikus
nonverbális
és diszkrét
kommunikáció
munkavégzésre
eszközeit, technikáit. törekszik. Szem
előtt tartja a
kezelés tejes ideje
alatt a vendég
maximális
komfortérzetét.

6

Önállóság és
felelősség mértéke
Önállóan, a
higiéniai és
munkavédelmi
szabályok
betartásával készíti
elő a
munkaterületet.
Mérlegeli és
megítéli a vendég
igényei és
szükségletei
szerinti
viselkedésformákat
.

3.

4.

5.

A tartalmi és formai
követelményeknek
megfelelően
bőrdiagnosztikát
végez és ehhez
tartozó kezelési
tervet készít a
vendég bőrtípusának
és
rendellenességeinek,
növedékeinek
figyelembevételével.
Szakszerűen üzembe
helyezi a kozmetikus
hatáskörébe tartozó
elektrokozmetikai
berendezéseket.
Azokkal kezelést
végez.

Ismeri a bőr
anatómiai, élettani
sajátosságait, a
bőrrendellenességeket és
növedékeket.
Tisztában van a
kozmetikumok
összetételével,
hatásmechanizmusával.

Tisztában van az
elektrokozmetika
alapját képező
fizikai
alapfogalmakkal,
az
elektrokozmetikai
berendezésekkel,
azok
érintésvédelmi és
baleset megelőzési
szabályaival.
Ismeri és
hatékonyan
alkalmazza az
indirekt és direkt
elektrokozmetikai
eljárásokat.
A vendég igényeinek Ismeri a
és bőrtípusának
ránckezelésnek,
megfelelő ápoló alap halványító és
és speciális
koptató
arckezeléseket végez kezeléseknek, a
a bőrfelület
regeneráló,
szakszerű
bőrfeszesítő,
letisztításával,
nyugtató,
peelingezésével,
gyulladáscsökkentő
tonizálásával,
kezeléseknek a
masszírozásával,
biológiai, élettani
szérumok és/vagy
és kémiai alapjait.
ampullák, pakolások, Tudja a kezelések
maszkok, egyéb
technológiai
speciális
sorrendjét,
kozmetikumok
javallatait és
felhelyezésével,
ellenjavallatait. Érti
utókezelésével.
a kezelésekhez
kapcsolódó
kozmetikumok
összetételét, az
abban megtalálható
anyagok eredetét és
7

Törekszik az alapos
megfigyelésre és a
vendég igényeinek,
szükségleteinek
megfelelő kezelési
sor összeállítására.

Önállóan
diagnosztizál és
megtervezi a
kozmetikai
kezelést. Adekvát
kérdéseket tesz fel
a vendégnek, ami
alapján kiválasztja
a kozmetikai
kezelést.

Nyitott új
elektrokozmetikai
eljárások
megismerésére,
nyomon
követésére.
Törekszik a vendég
számára
legkellemesebb és
leghatékonyabb
elektrokozmetikai
eljárás
kiválasztására.

Önállóan használja
az
elektrokozmetikai
gépeket,
berendezéseket. Az
elektrokozmetikai
kezelés során a
biztonsági
szabályokat
maradéktalanul
betartja.

Nyitott a
fejlődésre,
megújulásra, a
kozmetikumokkal
kapcsolatos
ismeretei
bővítésére.
Törekszik az alapos
munkavégzésre.
Figyelembe veszi a
vendég igényeit az
arckezelés végzése
során.

Önállóan és
felelősségteljesen
felméri az
adottságokat, a
vendég igényeit és
vele egyeztetve
dönt a szakmailag
megalapozott
arckezelés
anyagairól és
folyamatáról.

6.

7.

hatásmechanizmusát.
Ismeri a kozmetikai
összetevők
nemzetközi
nevezéktanát
(INCI).
Tartós szempilla- és Tisztában van az
szemöldökfestést
oxidációs festékek
végez, az alkati
hatásmechanizmus
tulajdonságoknak
ával, az allergia
megfelelően
kialakulásának
korrigálja a
folyamatával, az
szemöldököt.
allergénekkel, a
bőrfüggelékek és a
szem, szemhéj
felépítésével. Tudja
a szemöldök- és
szempillafestés
javallatait és
ellenjavallatait.
Ismeri a
szemöldök- és
szempillafestéshez
szükséges anyagok
tulajdonságait és a
technológiai
folyamatokat.
A vendég igényeinek Ismeri a
és bőrtípusának
testkezelések
megfelelő ápoló alap anatómiai, élettani
és speciális
és kémiai alapjait, a
testkezeléseket
feszesítő, cellulit
végez a bőrfelület
ellenes,
szakszerű
testtérfogatát
letisztításával,
csökkentő,
peelingezésével,
vérkeringést
masszírozásával,
fokozó,
pakolások, maszkok méregtelenítő,
felhelyezésével,
relaxáló,
speciális
kényeztető
kozmetikumok és
kezelések
utókezelő anyagok
technológiai
alkalmazásával.
előírásait, a
kezelésekhez
felhasznált
kozmetikumok
összetételét és
hatásmechanizmusát.
Tisztában van az
eljárások
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Alkalmazkodik a
vendég igényeihez,
törekszik a
szempilla- és
szemöldökfestés,
valamint a
szemöldök
korrekció precíz,
pontos elvégzésére.

Önállóan választja
ki a megfelelő
minőségű és fajtájú
festéket, a
vendéggel
egyeztetve alakítja
ki a szemöldök
formáját és a
szemöldök,
szempilla
árnyalatát. Dönt a
hatóidő hosszáról.

Nyitott a
fejlődésre,
megújulásra, a
testkezeléssel
kapcsolatos
ismeretei
bővítésére,
törekszik az alapos
munkavégzésre.

Önállóan
megtervezi és
végrehajtja a
kozmetikai
testkezeléseket.

8.

9.

10.

11.

12.

Hatékonyan
alkalmazza a bőr
felpuhítására
alkalmas
módszereket.
Szakszerűen
alkalmazza a
depilációs
módszereket,
különböző típusú
gyantával, pasztával,
csipesszel, szakszerű
szőrtelenítő
kezeléseket végez a
javallatok és
ellenjavallatok
mérlegelésével.
Szőkítést végez.
Nappali, estélyi,
koktél, esküvői és
fantázia sminket,
csillámtetoválást,
hennafestést,
arcfestést készít.
Professzionálisan
használja a
sminkprofilokhoz
szükséges
anyagokat,
eszközöket.
Soros és tincses
szempillát
szakszerűen helyez
fel a vendég
igényeinek,
anatómiai
sajátosságainak
figyelembevételével.
Elemzi a
professzionális
kozmetikumok
összetételét az INCI
lista alapján.

javallataival és
ellenjavallataival.
Ismeri a felpuhító
eljárások
mechanizmusát.
Tisztában van a
felpuhító eljárások
javallataival és
ellenjavallataival.
Ismeri a gyantázás,
szőrtelenítő
pasztázás,
csipeszelés, vegyi
szőrtelenítés és
szőkítési
eljárásokat, azok
előnyeit,
hátrányait,
hatásmechanizmus
át, anyagait és
ellenjavallatait.
Tisztában van az
egyes
sminkprofilok
jellemzőivel, a
sminkelés
eszközeivel,
anyagaival, azok
használatával a
különböző
bőrtípusokon.
Ismeri az egyes
smink fajták
stílusjegyeit.
Ismeri a soros és
tincses szempilla
felhelyezésének
eljárását, anyagait
és azok hatásait,
tisztában van a
kezelés
végrehajtását
kizáró tényezőkkel.
Ismeri a
kozmetikumokban
található
anyagokat, a
vendég kérésére
szakszerű
információkat ad.
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Törekszik a vendég
számára
legkellemesebb és
leghatékonyabb
felpuhító eljárás
kiválasztására.

A vendég igényei
alapján dönt a
felpuhítási
módszerről.

A vendég számára
legkevésbé
fájdalmas és
kellemetlenséget,
érzékenységet
okozó eljárást
igyekszik
kiválasztani és
alkalmazni.

A vendég igényei
alapján
önállóan dönt a
helyes és a
leghatékonyabb
szőrtelenítési
módszerről.

Törekszik a
sminkelésben
használatos
eszközök és
berendezések
előírásszerű
használatára.

Önállóan dönt a
vendég
stílusjegyeinek,
alkati
tulajdonságainak
és az alkalomnak
legjobban
megfelelő smink
kiválasztásáról.

Türelmes a
műszempilla
felhelyezése során.
Gondosan figyel
arra, hogy a
ragasztó ne irritálja
a vendég szemét,
erre többször rá is
kérdez.
Igyekszik
fejleszteni magát,
törekszik minél
több kozmetikai
alap- és
hatóanyagot
megismerni.

A szemkörnyéken
óvatosan,
felelősségteljesen
dolgozik, a vendég
jelzésére ügyelve
önállóan végzi
munkáját.

A kozmetikai
kezelések során
felelősségteljesen
dönt az adekvát
kozmetikum
megválasztásáról.

13.

14.

15.

7.
7.1

Ismeri és meg
tudja különböztetni
a kozmetikus,
illetve a
bőrgyógyász által
kezelhető
bőrelváltozásokat.
Ismeri a faggyú- és
szaruképzés
folyamatát,
valamint a
gyulladás tüneteit.
A kozmetikus
Ismeri a kozmetikai
szolgáltatáshoz
vállalkozás
kapcsolódó
beindításának és
vállalkozási,
fenntartásának
marketing
feltételeit, az
tevékenységet végez, alapvető
számlát állít ki.
kozmetikai
tevékenységhez
kapcsolódó
marketing
eszközöket. Ismeri
a számla
kiállításának
követelményeit.
Tanácsot ad a
Ismeri az
vendégnek az
egészséges életmód
egészséges
szabályait és a
életmóddal és a bőr
bőrápoláshoz, a bőr
házi ápolásával
egészséges
kapcsolatban.
állapotának
fenntartásához
szükséges
kozmetikumokat,
házi szereket,
gyógynövényeket,
állati termékeket és
a fogyasztóvédelmi
szabályokat..
Komedókat,
kozmetikus
hatáskörébe tartozó
aknékat távolít el.
Kíméletes és
hatékony kozmetikai
tisztító kezelést hajt
végre.

Kíméletes és
hatékony
kozmetikai tisztító
kezelés
végrehajtására
törekszik.

Eldönti, hogy az
adott bőrprobléma
kozmetikus által
kezelhető-e, vagy
sem.
Maximálisan
betartja a
kozmetikus
hatáskörére
vonatkozó
előírásokat.

Nyitott az új,
vállalkozáshoz,
illetve marketing
tevékenységhez
kapcsolódó
információk
befogadására.

Önállóan végez
vállalkozási és
marketing
tevékenységet.

Érdekli a vendég
hosszú távú
bőrállapot javulása,
törekszik az
optimális
egyensúly
megteremtésére a
szalonban végzett
kezelés és az
otthoni ápolás
között

A vendég
igényeinek
megfelelően dönt a
házi ápolásra
javasolt
kozmetikumokról
betartja a
fogyasztóvédelmi
szabályokat.

Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes
teljesítése.

7.2 Írásbeli vizsga
7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szépészeti ágazati alapozó szakmai elmélet
7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői:
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A feladatlap maximum 25 feladatból álló, 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra bonthatók.
Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló)
részfeladatok is.
A feladatlap feladatai az alábbi típusok lehetnek:
- feleletválasztó feladatok: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás, hibakutatás
- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés,
- struktúra-funkció kapcsolat,
- fogalommeghatározás,
- szómagyarázat,
- szövegkiegészítés,
- esettanulmány,
- táblázat kitöltése,
- illesztés,
- párosítás,
- rövid válasz,
- egyszerű számítás,
- mennyiségi összehasonlítás.
Tartalmi követelmények:
- Alkalmazott biológia: Szövetek, szervek, szervrendszerek; A bőr felépítése és működése;
Elváltozások, rendellenességek; Bőrtípusok, a bőrtípust befolyásoló tényezők működési
zavarai (30%)
- Alkalmazott kémia gyakorlat: Kémiai alapok; Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott
készítmények; Szakmai számítások (25%)
- Művészettörténet: Képzőművészeti alapfogalmak; Ókori művészet, Középkori művészetek; Újkor;
Modern kor, Stílus- és divattörténet (20%)
- Munka- és környezetvédelem: Elsősegélynyújtás; Munkavédelem; Munkajogi ismeretek (10%)
- Szabadkézi rajz: Színtan (5%)
- Szakmai higiénia (5%)
- Szakmai etika (5%)
7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc
7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:
60
%
7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza
meg az egyes kérdésekre és feladatlapokra adott válaszok értékelését. A javítás során az
útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.
7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
51%-át elérte.
7.3 Gyakorlati vizsga
7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:
▪ A) vizsgarész: Portfólió. A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból előzetesen
összeállított, a szaktanár által hitelesített dokumentum.
B) vizsgarész: Prezentáció készítés – a gyakorlati vizsga helyszínén elvégzendő feladat.
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7.3.2 A vizsgatevékenység leírása
▪ A) Vizsgarész: Portfólió. A manuális képességfejlesztés témakörei keretében a tanuló által
készített saját produktumokból összeállított digitális portfólió, mely az alábbi kötelezően
elkészített alkotásokból / produktomokból áll:
▪ - kollázstechnikával készített alkotás / produktum
▪ - színkör az alapszínekkel és/vagy kiegészítő színekkel ábrázolva
▪ - színskála készítése szabadon választott festéktípussal, legalább két színben
▪ - szabadon választott produktum készítése (kivéve színkör és színskála) valamelyik
festéktípussal és / vagy gyurmával, agyaggal (fejforma, kéz, láb, egyszerű alakzat, tárgy).
- szabadon választott ékszer készítése, kézműves technikával a szépészeti szakmáknak
megfelelően (fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű vagy fülbevaló).
▪

▪

▪

▪

▪

A produktumokat le kell fotózni, a képeket digitalizálni szükséges. A saját produktumokból
(minden felsorolt produktumból legalább 1-et; összesen minimum 8-at kell elkészíteni, egy adott
témakörből többet is lehet) digitális prezentációt kell készíteni, melyben a produktumok
elkészítéséhez használt technikákat, technológiákat, röviden be kell mutatni, a folymat fontosabb
lépéseit (minimum 3 képben) dokumentálni szükséges.
A portfóliót a szaktanár hagyja jóvá és hitelesíti, a vizsgabizottság értékeli. A portfóliót a képző
intézmény által meghatározott határidőre kell benyújtani
A portfóliót a vizsgázó a gyakorlati vizsgán 10 percben szóban bemutatja, ismerteti a
vizsgabizottsággal.
▪
B) Vizsgarész: Prezentáció késztés
A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a három egyéniségtípusból húz egyet és vizuálisan, az egyéniség
típusnak megfelelően megjeleníti stílustanácsadással kapcsolatos elképzeléseit digitális
prezentáció (minimum 5 dia) keretében (ruha, haj, smink, körömviselet)
A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a tanuló rendelkezésre, a
prezentációt 5 percben szóban ismerteti a vizsgázó.

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (10 perc a portfólió
bemutatására, 45 perc a prezentáció elkészítésre és további 5 perc a prezentáció bemutatására).
▪
7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:
40
%
7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
Az egyes feladatok javasolt aránya:
A vizsgarész: Portfólió 50%
B vizsgarész: Prezentáció készítés 50%
A portfólió értékelési szempontjai:
-

feladatutasítás megértése, kivitelezés, technikák felhasználása, rövid ismertetése 30%
színtani ismeretek 20%
kommunikációs készség 20%
kreativitás 10%
igényesség 10%
formaérzék 10%
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A prezentáció értékelési szempontjai:
- egyéniségtípus, jellemzők rövid ismertetése 15%
- motívumok, színek, formák harmonizációja az egyéniségtípussal 15%
- ruha, haj, smink, körömviselet harmonizációja 15%
- prezentáció készítés 10%
- kommunikációs készség 20%
- kreativitás 10%
- esztétikai érzék 10%
- információforrások etikus felhasználása 5%
7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik.
7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább
51%-át elérte.
7.4

Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma

Ágazati
alapoktatás
megnevezése
Szépészet
ágazati
alapoktatás
7.5

8.
8.1

-

Alapvizsgával betölthető
munkakör(ök), tevékenységek

FEOR megnevezése

FEOR-szám

-

-

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

A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai
Szakma megnevezése: Kozmetikus technikus

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele:
8.2.1. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat, valamint az ágazati
alapvizsga eredményes teljesítése.
8.2.2. Szakmához kötődő további sajátos követelmények: Szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása
Kézápoló és műkörömépítő mester által.
8.3 Központi interaktív vizsga
8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Kozmetikus szakmai és vállalkozás, marketing elmélet
8.3.2 A vizsgatevékenység leírása:
Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: A feladatlap 100 pontos feladatsor 1 pontos értékelési
elemekkel. A feladatok részfeladatokra bonthatók.
A feladatlap következő tanulási eredményeket méri:
- Manuális kozmetikai arc- és testkezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai, eszközei,
technológiája, javallatai, ellenjavallatai. 30%
- Elektrokozmetikai berendezésekkel végzett kozmetikai kezelések anatómiai, élettani alapjai,
anyagai, eszközei, technológiája, javallatai és ellenjavallatai, munka- és balesetvédelmi
vonatkozásai. 20%
- Sminkek, valamint soros és/vagy tincses műszempilla felhelyezése. 5%
- Szőrtelenítési eljárások. 10%
- Tartós szempilla és szemöldökfestés, szemöldök korrekció. 10%
- Kozmetikum összetevőinek, hatóanyagainak, hatásainak elemzése, alkalmazásának jellemzői. 20%
- Vállalkozás és marketing. 5%
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Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló)
részfeladatok is.
A feladatlap feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek:
- feleletválasztós tesztek: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás és hibakutatás,
- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés,
- struktúra-funkció kapcsolat,
- fogalom meghatározás,
- szómagyarázat,
- szöveg kiegészítés,
- esettanulmány,
- elemzés,
- táblázat kitöltése,
- illesztés,
- párosítás,
- rövid válasz,
- egyszerű számítás,
- mennyiségi összehasonlítás.
8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:
20
%
8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg
az egyes kérdésekre és feladatokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban
meghatározott pontszám tovább nem bontható.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át
elérte.
8.4 Projektfeladat
8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Kozmetikai kezelések tervezése és gyakorlati kivitelezése saját
és sorsolt modellen
8.4.2 A vizsgatevékenység leírása
A sikeres vizsga érdekében az összes vizsgarészt el kell végeznie a vizsgázónak.
A. Vizsgarész: Portfólió - projektmunka a tanuló gyakorlati munkájának haladásáról és
eredményeiről
A.1. Elektronikus prezentáció keretében a tanuló gyakorlati helyen elvégzett munkáit mutatja
be a bizottságnak 15 perc alatt. Kötelezően az alábbi 4 értékelési terület mindegyikét
tartalmazza. Területenként minimum 4 elvégzett munka fotóit kell tartalmaznia, a
munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell.
a.) Szemöldökformázás, festés fotók és dia segítségével.
b.) Nappali, estélyi és fantázia sminkek bemutatása fotók és dia segítségével.
c.) Elváltozások felismerése és bemutatása saját fotó és dia segítségével
d.) Speciális arc- és testkezelés közül választhat a vizsgázó, amit fotókkal és diákkal mutat be.
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A.2. Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos arc-, nyak-, dekoltázskezelésről,
amelyet a tanuló a vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet.
B. Vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében idegen modell fogadása, diagnosztizálása és
tisztításos kezelés megtervezése, amelyben szerepelnek a kezelési lépések, célok, hatóanyagok és
bőrre kifejtett hatások.
C. Vizsgarész: Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldök korrekció sorsolt modellen.
D. Vizsgarész: Saját modell - bőrtípusnak megfelelő - letisztítása és masszírozása arcon, nyakon
és dekoltázson.
E. Vizsgarész: Saját modellen felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, táplálás
helyspecifikusan, gyantázás vagy szőrtelenítő pasztázás hónalj vagy kar felületén.
F. Vizsgarész: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek üzembe helyezése és
a készülék alkalmazásának ismérveinek bemutatása saját modellen.
G. Vizsgarész: Nappali smink elkészítése soros, vagy tincses műszempilla felhelyezésével saját
modellen.
H. Vizsgarész: Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban
A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon közölt
szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti.
8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240
-

perc

„A” vizsgarész 25 perc
„B” vizsgarész: 15 perc
„C” vizsgarész: 40 perc
„D” vizsgarész: 20 perc
„E” vizsgarész: 40 perc
„F” vizsgarész: 10 perc
„G” vizsgarész: 70 perc
„H” vizsgarész: 20 perc

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:
8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

80

%

A gyakorlati vizsga értékelésénél az alábbi értékelési szempontokat javasolt figyelembe venni:
„A.1.” vizsgarész:
● A négy értékelési terület kritériumainak teljesítése
● Szakmai igényesség
● Prezentáció tartalmi és esztétikai elemei
● Szakmai és anyagismeret
● A bemutatott produktumok esztétikai kivitelezése
● Az elkészítési folyamat ismertetése
● A választott arc- vagy testkezelés anyagainak, technológiájának ismerete, esztétikai elemei
● A fotóval bemutatott rendellenességek szakmailag megalapozott bemutatása
● Kommunikáció
● A megadott időintervallum kihasználtsága
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„A.2.” vizsgarész:
● A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott határidőig és helyen leadja elektronikus és
nyomtatott, lefűzött formában a saját modell diagnózisát és kezelési tervét. A dokumentum
nélkül a vizsgarész nem értékelhető
● A diagnosztika szubjektív és objektív tüneteinek teljeskörű felmérése
● Bőrtípus meghatározás
● Rendellenességek, növedékek és elváltozások felismerése, jellemzése
● Kezelési cél meghatározása
● Szakmai szóhasználat, kommunikáció
● A kezelés bőrtípusnak és rendellenességeknek való megfelelése
● A professzionális kozmetikumok helyes alkalmazása
● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
● A kezelési lépések szakszerű felépítése, sorrendje
● Elektrokozmetikai eljárás ismertetése
● A prezentáció esztétikai elemei
● Kommunikáció
● Az időkeret optimális kihasználása
● A nyomtatott dokumentum esztétikai igényessége a vizsgaszervező által meghatározott formai
követelményeknek megfelelően
„B” vizsgarész
● Szakmai és anyagismeret
● A bőrtípus helyes meghatározása
● Rendellenességek, növedékek és elváltozások felismerése, jellemzése
● A kezelési cél meghatározása
● Kozmetikumok helyes alkalmazása
● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete
● A kezelési lépések szakszerű felépítése, sorrendje
● Elektrokozmetikai eljárás ismertetése
● Otthoni ápolás ajánlása
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
„C” vizsgarész
● Festőkönyv tartalmi és esztétikai elemei
● Az eljárások helyes előkészítési folyamata; optimális és higiénikus munkahely kialakítás, vendég
kényelembe helyezése, bőr- és szőrfelület előkészítése, alátétek elkészítése, felhelyezése, a
műveletek elvégzése, bórvizes öblögetés, utóápolás
● Tiszta munka
● Esztétikus festékfelhelyezés
● Szimmetria
● A szemöldök korrekciónál a bőr fertőtlenítése, felpuhítása, a bőr leszorítása, fájdalom elvezetése,
helyes csipeszelési irány, optimális forma kialakítása, maradéktalan szőrszál-eltávolítás,
utókezelés
● A vendég kényelmének folyamatos biztosítása a kezelés alatt
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
„D” vizsgarész
●
●
●
●

Higiénikus munkahely kialakítás
A bőrletisztító műveletek szakszerű alkalmazása bőrtípusnak és technológiának megfelelően
Kozmetikai iskolamasszázs elemeinek alkalmazása arcon, nyakon, dekoltázson
A mozdulatok szabályos és esztétikai elemei
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●
●
●
●
●

Megfelelő anyagválasztás és használat
Testtartás
A vendég kényelmének biztosítása a kezelés során
Diszkréció és kommunikáció
Feladatmegoldás a megadott időkereten belül

„E” vizsgarész
● Bőrtípusnak megfelelő bőrpuhító eljárás kiválasztása, szakszerű alkalmazása
● Technológia ismerete
● A felhasznált anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása
● Kíméletes és hatékony komedó tisztítás
● Bőrtípusnak megfelelő bőrfertőtlenítés
● Maszkok, pakolások professzionális alkalmazása és esztétikai elemei
● A kozmetikumok igényes eltávolítása a bőrfelületről
● A szőrtelenítő eljárás szakszerű előkészítése, kivitelezése és utóápolása
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
„F” vizsgarész
● A vizsgázó egy adott (eszközlistában szereplő) elektrokozmetikai gép üzembe helyezését mutatja
be tételhúzás alapján, az eszköz használati szabályai szerint
● A munkabiztonsági szabályok ismerete és betartása
● A technológia sorrendjének, hatásának ismerete
● Az eljárással bőrbe juttatható anyagok ismerete
● Javallatok és ellenjavallatok ismerete
● A gyakorlati bemutatás esztétikai elemei
● Higiénikus munkavégzés
● Kommunikáció
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
„G” vizsgarész
● A kialakított munkaterület higiéniai körülményei
● Az anyagok szakszerű kiválasztása és használata
● Vonalak, kontúrok szakszerű és precíz alkalmazása
● Harmonikus színeldolgozás
● A smink szimmetriája
● Stílus és színek megválasztása
● Műszempillák szabályos felhelyezése
● A smink témája megfelel a kiírásnak
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
„H” vizsgarész
● A feladatleírásban szerepelő kozmetikai szolgáltatás számlájának szakszerű elkészítése
● A vizsgázó megadott helyre mentette a vizsgaszervező által meghatározott módon
● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül
Minden vizsgarész elvégzésénél:
A tevékenység része minden esetben a feladatoknak megfelelő modell biztosítása a tanuló által.
A „C” és a „G” vizsgarészek modelljeként nem lehet sminktetoválása.
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Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a
szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga feladat követelményeit az a tanuló
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 modellről készített kezelési tervét. Mellékeli az eredetiség
nyilatkozatot, amit gyakorlati oktatója hitelesít a vizsgát megelőzően, valamint a modell hozzájáruló
nyilatkozatát. A dokumentumok hiányában nem értékelhető a vizsgarész.
Ha az a modell, akinek a kezelési tervét a vizsgázó előzetesen leadta, igazolható okból nem vehet részt
a vizsgán (pl. betegsége miatt), akkor a vizsgázó feladata alkalmas új modellről gondoskodni, a
vizsgabizottságot tájékoztatni és kezelési tervét módosítani legkésőbb a gyakorlati vizsga
megkezdéséig. A modellcsere indokát hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás elfogadásáról a
vizsgabizottság határoz.
Tartós szempilla- és szemöldökfestéshez "festőkönyv" előzetes kitöltése, leadása kötelező, ami nélkül a
vizsgafeladat elvégzése nem kezdhető meg.
Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgarészt
időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott tevékenység elvégzése elégtelen.
A gyakorlati vizsgatevékenység „A”-„H” részeit a vizsgázónak egyenként legalább 40%-ra kell
teljesíteni ahhoz, hogy eredményes legyen. Ha bármelyik gyakorlati vizsgarész értékelése nem
eredményes, a gyakorlat vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen
tevékenységet kell a javítóvizsgán teljesítenie.
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át
elérte.
8.5

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:

Rendszergazda vagy informatika tanár a „H”. gyakorlati vizsgarészhez a technikai feltételek zavartalan
biztosításához.
8.6

A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

Vizsgarész

Írásbeli
Írásbeli,
gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati
Gyakorlati

Tárgyi feltételek

A
vizsgaszerve
ző biztosítja

Tanterem, feladatlap

X

Kék színű, nem törölhető tintával író toll

-

Számítástechnika terem, tanterem
Az oktatás eszközei (projektor, számítógépek,
szoftverek)
Digitális adattárolás eszközei
Kezelőszék, munkaszék, bútorok
Nagyítós lámpa
Gyantamelegítő és/ vagy szőrtelenítő pasztamelegítő

X
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X
X
X
X
X

A
vizsgázó
biztosítja

X

Gyakorlati

Gyakorlati

Alap elektrokozmetikai készülékek: gőzölő vagy
vapozon, mikrodermabrázió vagy hidrodermabrázió,
hidroabrázió, frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio,
hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló,
vákuumkészülék, LED-fényterápiás készülék vagy
polarizált fényterápiás készülék, izomstimulációra
alkalmas készülék
A vizsgafeladatok megvalósításához szükséges
textíliák, anyagok és eszközök

X

X

A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott márka termékeit lehet alkalmazni.
8.7

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

8.8

A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani:
Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 %

8.9

A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes
szabályok:

Diagnosztikai és kezelési terv sablon „A.2” Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos
arc-, nyak-, dekoltázskezelésről vizsgarészhez (kötelezően alkalmazandó dokumentum).
Tartalmi előírások:
Modell bemutatása, diagnosztika
- Szubjektív tünetek
- Utolsó tisztításos kezelés időpontja
- Objektív tünetek
- Rendellenességek
- Bőrtípus testtájanként és összegezve
- Elemi elváltozások
- Szövetszaporulatok
- Kezelés célja, alapelvei
Kezelési terv
- A professzionális termékcsalád megnevezése
- A tisztításos kezelés lépései, a lépésekhez alkalmazott kozmetikumok megnevezése, azok fő
hatóanyagai és bőrre gyakorolt hatásai
- Otthoni ápolásra ajánlott konkrét kozmetikumok
Formai előírások:
- Times New Roman betűtípus, legkisebb betűméret 10-es, legnagyobb 12-es
- A diagnosztika felsorolásszerűen testtájanként, vagy táblázatos formában is történhet
- A kezelési terv táblázatos formában készüljön:
Pl.:
Kezelési
lépés
és
a Hatóanyagok, amivel a kezelési
felhasznált
kozmetikum lépés célját, megnevezett hatást
megnevezése
el tudjuk érni
Pl.:
Pl.
Cukortenzid
(Lauryl
LETISZTÍTÁS – XY arctej Glucoside)
Szaponin
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Bőrre
hatás

gyakorolt

Pl. tisztít, puhít
tisztít, puhít

A kezelési terv terjedelme 4-6 A/4 oldal összesen.
Kezelési terv MINTA (javaslat) saját modell kezeléséhez:
Diagnosztizálás
A modell kora:
A modell foglalkozása:
Szubjektív tünetek:
Utolsó tisztításos kezelés időpontja:
Objektív tünetek (a testtájak szükség szerint módosíthatók/összevonhatók/tovább bonthatók):
Arc két oldala:
Homlok-orr-áll:
Szemkörnyék:
Nyak és dekoltázs:
Rendellenességek:
Faggyútermelés szempontjából:
Hidratáció szempontjából:
hám:
irha:
Keringés szempontjából:
Szaruképzés szempontjából:
A modell bőrtípusa testtájanként (az objektív tüneteknél leírtak szerint):
Az arc két oldala:
Homlok-orr-áll:
Szemkörnyék:
Nyak:
Dekoltázs:
Összegezve a modell bőrtípusa:
Egyéb jellemzők:
Izomtónus szempontjából:
Pigmentáció szempontjából:
Szőrnövés szempontjából:
Rugalmasság szempontjából:
Elemi elváltozások:
Szövetszaporulatok:
A kezelés célja, alapelvei a bőrállapot alapján, fontossági sorrendben:
A terméksor megnevezése:
A kezelés menete
Műveleti lépés és kozmetikum
Hatóanyagok
megnevezése
Letisztítás
Peelingezés
Tonizálás
Masszírozás
Felpuhítás
Tisztítás
Fertőtlenítés
(fertőtlenítő
kozmetikum és fertőtlenítőszer is
elfogadható)
Hatóanyagbevitel
elektrokozmetikai
eszközzel
(módszere, anyagai)
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Hatásai a bőrre

Összehúzás, és/vagy nyugtatás
helyspecifikusan
Táplálás
helyspecifikusan
(minimum 3 testtáj, 3 különböző
pakolás, vagy maszk)
Befejezés:
Házi ápolásra, életmódra való javaslat, megnevezéssel:

9.

A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek:-
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