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P R O G R A M T A N T E R V  

 

a 

21. SZÉPÉSZET 

ágazathoz tartozó 

5 1012 21 03 

Kozmetikus technikus 

SZAKMÁHOZ 

 

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: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA  

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint-

ve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű-

helyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét 

mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya-

korlatba ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 

a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo-

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan-

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

1/13. 2/14. 

A képzés 

összes 

óraszáma 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 440 468 749 2233 1084 948 2032 
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Munkavállalói ismeretek 0 18 0 0 0 18 18 0 18 

Álláskeresés   5       5 5   5 

Munkajogi alapismeretek   5       5 5   5 

Munkaviszony létesítése   5       5 5   5 

Munkanélküliség   3       3 3   3 
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Munkavállalói idegen nyelv 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések         11 11   11 11 

Önéletrajz és motivációs levél         20 20   20 20 

„Small talk” – általános társalgás         11 11   11 11 

Állásinterjú         20 20   20 20 
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Szépészeti kommunikáció és szolgálta-

tásetika 
36 36 0 0 0 72 36 0 36 

A normák és szerepük: viselkedési nor-

mák – illik, nem illik 
5         5 4   4 

Kommunikáció a vendéggel 8         8 5   5 

Vendégtípusok 5         5 4   4 

A kommunikáció gyakorlata a szépségsza-

lonban 
6         6 6   6 

A normák és szerepük: jog és etika 5         5 3   3 

Nyilvánosság és kommunikáció: informá-

cióforrások használata és információter-

jesztés a szépségszalonban 

7         7 4   4 
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Konfliktus- és reklamációkezelés, tanács-

adás 
  18       18 5   5 

Személyes adatok kezelése a szépészetben   18       18 5   5 

Szépészeti informatika 18 18 0 0 0 36 36 0 36 

IKT-eszközök a szépészetben 3         3 3   3 

IKT-eszközök használata, digitális írástu-

dás 
15         15 15   15 

Prezentációkészítés   18       18 18   18 

Szépészeti ábrázoló művészet 72 72 0 0 0 144 72 0 72 

Szabadkézi rajz   26 24       50 16   16 

Kollázstechnika 8         8 4   4 

Ecsetkezelési technikák 22         22 20   20 

Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy 

agyaggal 
16         16 8   8 

Maszkkészítés különböző technikákkal   12       12 4   4 

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított 

anyagokból 
  12       12 4   4 

Ékszerkészítés   24       24 16   16 

Művészet- és divattörténet 18 36 0 0 0 54 54 0 54 

Képzőművészeti alapfogalmak 4         4 4   4 

Az ókor művészete és divatja 7         7 7   7 

A középkor művészete és divatja 7         7 7   7 

Az újkor művészete és divatja   10       10 10   10 

A modern kor művészete és divatja   8       8 8   8 

Stílustan   18       18 18   18 

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei 36 0 0 0 0 36 36 0 36 

Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12         12 12   12 



 

 4/79. oldal 

Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalon-

ban 
12         12 12   12 

Szépészeti életutak, szervezetek 12         12 12   12 

Munka- és környezetvédelem 36 0 0 0 0 36 36 0 36 

Elsősegélynyújtás 10         10 10   10 

Munka-, tűz- és balesetvédelem 12         12 12   12 

Ergonómia a szépségszalonban 4         4 4   4 

Környezetvédelem 10         10 10   10 

Tanulási terület összóraszáma 216 162 0 0 0 378 270 0 270 
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Alkalmazott biológia 0 108 0 0 0 108 72 0 72 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek   46       46 30   30 

A bőr felépítése és működése   24       24 16   16 

Elváltozások, rendellenességek   18       18 16   16 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló ténye-

zők, működési zavarok 
  20       20 10   10 

Alkalmazott kémia gyakorlat 36 36 0 0 0 72 72 0 72 

Kémiai alapok 20         20 20   20 

Anyagi halmazok és a szépészetben al-

kalmazott készítmények 
16 18       34 34   34 

Szakmai számítások   18       18 18   18 

Tanulási terület összóraszáma 36 144 0 0 0 180 144 0 144 
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Élettan, egészségtan 0 0 36 18 16 70 36 16 52 

Biokémia     12   3 15 14 3 17 

Sejttan     12   3 15 14 3 17 

Életfolyamatok     12 18 5 35 8 5 13 

Egészséges életmód, egészségnevelés         5 5   5 5 



 

 5/79. oldal 

Kozmetikai kémia gyakorlat 0 0 44 0 31 75 36 31 67 

Alkalmazott szervetlen kémia     15     15 15   15 

Alkalmazott szerves kémia     21   6 27 21 6 27 

Kozmetikumok vizsgálata     8   25 33   25 25 

Kozmetikus szakmai ismeretek 0 0 90 54 62 206 90 108 198 

Bevezetés a kozmetika világába     7     7 6 2 8 

A bőr anatómiája és élettana     20     20 20 2 22 

Sminkelmélet, tartós szempilla- és sze-

möldökfestés 
    14 5   19 12 2 14 

Szőrnövési rendellenességek     8     8 5 1 6 

Masszázs     16     16 14 2 16 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, 

elváltozások, rendellenességek, kozmeti-

kai kóroktan, évszakok kozmetikája  

    25 17   42 30 7 37 

Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr 

változásai életkorok szerint, öregedés, 

öregedő bőr kezelése 

      32 10 42 3 31 34 

Különböző bőrrendellenességek és keze-

lésük, szervrendszerek zavarainak bőrtü-

netei és kezelésük 

        26 26   30 30 

Speciális kozmetikai kezelések         26 26   31 31 

Kozmetikus anyagismeret 0 0 72 36 31 139 54 62 116 

A kozmetikában használatos anyagok, 

készítmények 
    5     5 4 2 6 

A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és 

hidratálás anyagai 
    22   2 24 14 6 20 

A szépítés anyagai     15 5 2 22 12 5 17 

A depiláció és a szőkítés anyagai     10   2 12 6 2 8 

Masszírozás és a testkezelések kozmeti-

kumai 
    20   9 29 12 12 24 
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A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a 

gyulladáscsökkentés és a faggyútermelés 

befolyásolásának anyagai 

      16 9 25 4 16 20 

Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómec-

hanizmusát segítő, serkentő és, gátló 

anyagok, pigment-rendellenességek keze-

lésére alkalmas anyagok 

      10 4 14 2 15 17 

Segédanyagok a kozmetikumokban       5 3 8 0 4 4 

Elektrokozmetika elmélet 0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Elektrokozmetikai alapismeretek         12 12   12 12 

Indirekt elektrokozmetikai eljárások         20 20   20 20 

Direkt elektrokozmetikai eljárások         21 21   21 21 

Speciális elektrokozmetikai eljárások         9 9   9 9 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 242 108 202 552 216 279 495 

V
ál

la
lk

o
zó

i 
is

m
er

et
ek

 é
s 

m
ar

k
et

in
g

 

Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozme-

tikában 
0 0 0 36 31 67 36 31 67 

Vállalkozási ismertetek a kozmetikában       15 10 25 15 10 25 

Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában       10 10 20 10 10 20 

Marketing       11   11 11   11 

Üzleti tervezés, dokumentálás         11 11   11 11 

Számítástechnika a kozmetikában 0 0 0 0 31 31 0 31 31 

Dokumentálás és nyilvántartás számítógé-

pen (számla- és készletnyilvántartó szoft-

verek) 

        10 10   10 10 

Elektronikus kommunikáció, 

webhasználat 
        10 10   10 10 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási 

feladatok 
        11 11   11 11 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 36 62 98 36 62 98 
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Kozmetikus szakmai gyakorlat 0 0 198 324 361 883 400 483 883 

Bevezetés a kozmetika világába, vendég-

fogadás 
    32     32 32   32 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszem-

pilla-technikák 
    64 72 32 168 96 72 168 

Szőrnövési rendellenességek kezelése 

depilációs eljárásokkal 
    52 32 15 99 52 47 99 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasz-

százs 
    50 82 43 175 82 93 175 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés        43 32 75 43 32 75 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, 

elváltozások, rendellenességek  
      95 64 159 95 64 159 

Alapbőrtípusok és kezelésük, kozmetikai 

rendellenességek és kezelésük 
        82 82   82 82 

Kombinált bőrtípusok és kezelésük         62 62   62 62 

Speciális kezelések         31 31   31 31 

Elektrokozmetikai készülékek haszná-

lata 
0 0 0 0 62 62 0 62 62 

Érintésvédelem, balesetvédelem, doku-

mentáció 
        6 6   6 6 

Indirekt elektrokozmetikai készülékek         23 23   23 23 

Direkt elektrokozmetikai készülékek         18 18   18 18 

Speciális elektrokozmetikai eljárások         15 15   15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 198 324 423 945 400 545 945 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 70 70     160     
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3 A TANULÁSI TERÜLETEK  RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA 

 

 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  18/18 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha-

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh-

hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla-

láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.   

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra 

 

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál-

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé-

lyisége jellemvoná-

sait, annak pozití-

vumait. 

Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma-

zására. Megjelené-

sében igényes, vi-

selkedésében visz-

szafogott. Elkötele-

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel-

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

Szakképzési mun-

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka-

szerződés tartalmi 

és formai követel-

ményeit. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
 

Felismeri, megne-

vezi és leírja az 

álláskeresés mód-

szereit. 

Ismeri a formális és 

informális álláske-

resési technikákat. 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere-

sési portálokon 

információkat ke-

res, rendszerez. 
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3.1.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.1.1.6.1 Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere-

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete  

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola-

tok, kapcsolati hálózat fontossága  

 

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz-

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun-

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

3.1.1.6.4 Munkanélküliség 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé-

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák ese-

tén) 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  62/62 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra 

 

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés-

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va-

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.  

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni 

és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso-

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala-

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és 

a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel.  

 

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek  

 

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek,  

képességek 
Ismeretek 

Önállóság és  

felelősség mértéke 

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános  

és szakmához  

kötődő digitális 

kompetenciák 

Internetes álláskere-

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere-

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

Ismeri az álláskere-

sést segítő fórumo-

kat, álláshirdetése-

ket tartalmazó for-

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás-

keresésben segítő 

szervezeteket, mun-

kaközvetítő ügy-

nökségeket. 

Teljesen önállóan 

Törekszik kompe-

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang-

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé-

lyes kompetenciái-

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés-

zségeit idegen nyel-

ven fejleszteni (ol-

vasott és hallott 

szöveg értése, írás-

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje-

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe-

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter-

netes böngészőket 

és álláskereső portá-

lokat, és ezek segít-

ségével képes 

szakmájának, vég-

zettségének, képes-

ségeinek megfelelő-

en álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj-

zot fogalmaz. 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar-

talmi és formai 

követelményeit. 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön-

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV-

sablon, vagy szö-

vegszerkesztő prog-

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu-

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá-

ciós levelet ír, me-

lyet a megpályá-

zandó állás sajátos-

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé-

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel-

ven. 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 

program segítségé-

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye-

lembe véve a formai 

szabályokat. 

Kitölti és a munka-

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat-

ványokat és doku-

mentumokat az 

álláskeresés folya-

matának figyelem-

bevételével. 

Ismeri az álláskere-

sés folyamatát. 
Teljesen önállóan 

Digitális forma-

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé-

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e-

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá-

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

Felkészül az állásin-

terjúra a megpá-

lyázni kívánt állás-

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter-

jú menetét, tisztá-

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs-

csel és nyelvtani 

tudással rendelke-

zik. 

Teljesen önállóan 

A megpályázni 

kívánt állással kap-

csolatban képes az 

internetről informá-

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke-

zéskor vagy a kap-

csolódó telefonbe-

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart-

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele-

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame-

lyek az interjú so-

rán, az interjút 

megelőző és esetle-

gesen követő tele-

fonbeszélgetés 

során vagy az állás-

interjúra megérke-

zéskor felmerülhet-

nek.  

Teljesen önállóan  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele-

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

Teljesen önállóan  

A munkaszerződé-

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko-

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka-

szerződés főbb 

elemeit, leggyako-

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel-

mezni tudja. 

Teljesen önállóan  

 

 

 

3.2.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin-

cset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, 

szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer-

ni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde-

tés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej-

lesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe-

tenciákat fejlesztünk (íráskészség).  

 

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél  

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti-

pikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes-

séggel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.  

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel-

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho-

gyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.  
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3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás  

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 

a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában 

és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge-

tésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re-

ceptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés).  

 

3.2.1.6.4 Állásinterjú 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci-

ót folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja 

azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek-

ről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud 

feltenni a betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.  

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz-

nált kifejezéseket.  

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje 

a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar-

ra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel-

mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kés-

zségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének 

olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető.  
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3.3 Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  378/270 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, kommunikáció-

elméleti ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül fontosak a 

szakma gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejleszté-

se a szépészeti szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű megismeré-

se a vállalkozások hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése érdekében. 

A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, valamint a 

szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek elsajátítása a cél. 

Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a csoportos, ko-

operatív munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és a finom-

motoros mozgás is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és 

önreflektív képessége is fejlődik. 

A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, 

munka-, tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szerveze-

tek megismerése. 

 

3.3.1 Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy 72/36 óra 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: 

‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, va-

lamint 

‒ a kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját; 

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció); 

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára ért-

hető módon kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni. 

 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár  

 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Erkölcstan 7–8. osztály:  

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet 

Magyar nyelv és irodalom 7–8. osztály:  

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a kü-

lönféle beszédhelyzetekben való részvétel formái)  

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrás-

jegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése 

Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály:  

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás)  

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, 

illetve másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kom-

munikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 
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a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommu-

nikációs helyzet tér- és időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) 

megfelelően 

 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

A megadott kom-

munikációs helyzet 

elemzésével megál-

lapítja a kommuni-

káció célját. 

Kommunikációs 

cél:   

a beszélők szándéka  

eléri a kívánt hatást. 

Teljesen önállóan 

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, néző-

pontváltás, indulat-

kezelés 

Udvariasság, tiszte-

let, empátia a ven-

déggel szemben 

Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés Ké-

pes az ügyfél érde-

keit a saját érdekei 

elé helyezni  

Az időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az adatke-

zelési, szolgáltatás-

etikai és etikai nor-

mákat 

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus levele-

zés 

Irodai gépek, al-

kalmazások haszná-

lata: fénymásoló, 

szkenner, QR-kód-

olvasó stb. 

Azonosítja a meg-

adott kommuniká-

ciós helyzet össze-

tevőit és jellemzőit. 

Szereppartnerek 

Üzenetek kódolása, 

dekódolása 

A résztvevők viszo-

nya (hierarchikus, 

érzelmi, érték-) 

Körülmények (alka-

lom, tér, helyszín, 

időbeli jellemzők) 

A kommunikációs 

helyzet normái 

(formális, informá-

lis) 

Teljesen önállóan  

A megadott kom-

munikációs helyzet 

elemzésével megál-

lapítja, hogy a be-

szélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet tar-

talmi és formai 

elvárásainak. 

A szóbeli és az 

írásbeli kommuni-

káció jellemző 

eltérései 

A nem nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus, 

térközszabályozás 

stb.) 

A cset, az sms és a 

képi üzenetek elő-

nyei és kockázatai 

A szöveg és a kép 

viszonya 

Teljesen önállóan 

IKT-eszközök gya-

korlati alkalmazása 

a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, ven-

dégnyilvántartó 

rendszerek, közös-

ségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk) 
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A megadott prob-

lémahelyzet alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát. 

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség 

A tény és a véle-

mény közötti kü-

lönbség 

A meggyőzés mód-

ja 

A vita és a veszeke-

dés közötti különb-

ség 

Teljesen önállóan  

A megadott konflik-

tushelyzet megoldá-

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo-

kol, magyaráz, 

tanácsol. 

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség 

A tény és a véle-

mény közötti kü-

lönbség 

A meggyőzés mód-

ja 

A vita és a veszeke-

dés közötti különb-

ség 

Teljesen önállóan  

Információt, tájé-

koztatást kér. 
Pontos kérdezés Teljesen önállóan  

Írásban rövid üze-

neteket és tájékozta-

tó szöveget alkot. A 

szöveget illusztrálja 

ábrával, képpel, 

fotóval. 

Személyes és publi-

kus üzenetek 

A bizalom, a bizal-

mas információ 

jellemzői 

Adatvédelem 

Hiteles információ-

forrás 

A honlap és a szel-

lemi tulajdon 

Teljesen önállóan 

Internetes kártevők 

ismerete (vírusok, 

férgek, malware 

programok stb.) 

Kiberbűnözők és 

zaklatás elleni véde-

lem  

Adatvédelmi beállí-

tások 

A vendég habitusá-

nak és életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon keresz-

tül. 

Személyiség, sze-

mélyiségtípusok A 

kommunikáció 

stílusai, illemtan, a 

kommunikáció 

csatornái  

A kommunikációt 

támogató IKT-

eszközök 

Teljesen önállóan 

IKT-eszközök gya-

korlati alkalmazása 

a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, ven-

dégnyilvántartó 

rendszerek, közös-

ségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk) 

Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz illesz-

kedő kommunikáci-

ós helyzeteket. 

Témaváltás, eltere-

lés 
Teljesen önállóan  

 

 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.1.6.1 A normák és szerepük: viselkedési normák – illik, nem illik 

A köszönéstől a kapcsolattartásig (a formális és az informális kommunikáció jellemzői 

szóban és írásban) 

Megjelenés 

Problémák és konfliktushelyzetek kezelése 
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3.3.1.6.2 Kommunikáció a vendéggel 

A vendég és a szolgáltató kapcsolatrendszere, viszonya a szépészeti szolgáltatásban (sze-

repek, ebből adódó elvárások)  

Személyes adatok kezelése a szolgáltatásnyújtás során 

Kommunikációs helyzetek a szalonban (kapcsolattartás személyesen, telefonon, elektroni-

kus csatornákon, különös tekintettel a közösségi portálokra, applikációkra) 

 

3.3.1.6.3 Vendégtípusok 

Személyiségtípusok, uralkodó személyiségjegyek (introvertált/extrovertált, szangvinikus, 

kolerikus, melankolikus és flegmatikus) 

A kommunikáció stílusai, viselkedési módok kommunikációs helyzetekben (a passzív, ag-

resszív, asszertív, manipulatív viselkedés jellemzői)  

Kommunikációs helyzetgyakorlatok különböző korú, társadalmi státuszú, stílusú, szemé-

lyiségű vendéggel 

 

3.3.1.6.4 A kommunikáció gyakorlata a szépségszalonban 

A kommunikáció fogalma, ismérvei, gyakorlata hierarchikus és egyenrangú szituációkban  

A kommunikációs helyzet résztvevői: a szereppartnerek viszonya (érzelmi, érték-, hierarc-

hikus) 

A kommunikációs tér és a kommunikáció sikere (méret, hangulat, berendezés, rendezett-

ség) 

Az időgazdálkodás mint kommunikációs jellemző (időpont, időtartam, időbeosztás)  

A beszédmód (szókincs, stílus) és a szereppartnerrel való viszony (magán és nyilvános)  

Helyzetgyakorlatok vendéggel, felettessel, kollégával 

 

3.3.1.6.5 A normák és szerepük: jog és etika 

Mi a norma?  

Saját ismeretek és tapasztalatok gyűjtése (normaszegés, normasértés és következményei) 

Bizalmas információk kezelése 

Ár-érték  

Szolgáltatási és értékesítési tanácsok 

Üzleti partnerekkel való kapcsolatok 

Adatvédelem 

 

3.3.1.6.6 Nyilvánosság és kommunikáció: információforrások használata és infor-

mációterjesztés a szépségszalonban 

A szolgáltatás promotálása, kommunikáció a meglévő és leendő partnerekkel (honlap, kö-

zösségi oldalak, papíralapú tájékoztatók stb.)  

Kreatív szövegek alkotása ábrák, fotók, filmek beillesztésével 

Információgyűjtés az internetről (kulcsszavas keresés, információforrások hitelességének 

megállapítása)  

Internetes kereskedelem és adatbiztonság 

 

3.3.1.6.7 Konfliktus- és reklamációkezelés, tanácsadás 

A sikeres kommunikáció alapfeltételei mint a konfliktushelyzet elkerülésének lehetséges 

eszközei  

A konfliktus fogalma, fajtái, megelőzésének lehetőségei  

Konfliktuskezelés módszerei, eljárásai  
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Helyzetgyakorlatok (pl. kerülendő témakörök, elégedetlen, nem fizető, lekötött időpontot 

igénybe nem vevő vendég, reklamáció kezelése a szépségszalonban)  

Amennyiben a vendég olyan szolgáltatások igénybevételét várja el, amelyek egészségi ál-

lapotán negatív változást idézhetnek elő, úgy a kezelés visszautasítása mellett támogató se-

gítség nyújtása az esetleges megoldás kiválasztásához  

Figyelemfelhívás az igénybe veendő szolgáltatás eredményessége kapcsán, amennyiben az 

kérdéses a szolgáltató számára  

 

3.3.1.6.8 Személyes adatok kezelése a szépészetben 

A személyes adatok fogalma, kezelésük szabályai  

A GDPR szépészeti alkalmazásának gyakorlata 

 

 

3.3.2 Szépészeti informatika tantárgy 36/36 óra 

 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésé-

nek segítése számítógép használatával 

 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Informatika szakos tanár   

 

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy 

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek 

 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Munkája során 

használja az IKT-

eszközöket (számí-

tógép, mobiltelefon, 

nyomtató). 

Az IKT-eszközök 

fogalma 

Az IKT-eszközöket 

működtető szoftve-

rek célszerű válasz-

tásának alapelvei 

Teljesen önállóan 

Pontosság  

Precizitás  

Önállóság 

Etikus viselkedés 

Adatvédelem 

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete 

Felhasználói prog-

ramok 
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Használja a szöveg-

szerkesztő, táblá-

zatkezelő, prezentá-

ciós, weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat. 

A szövegszerkesz-

tés fogalma, a prog-

ram felépítése 

A táblázatkezelés 

fogalma, a program 

felépítése 

A prezentációkészí-

tés fogalma, a prog-

ram felépítése 

A weblapszerkesz-

tés alapelvei, a 

program felépítése 

Kiadványszerkesz-

tés, a szövegdoboz 

fogalma, a program 

felépítése 

Teljesen önállóan 
Felhasználói prog-

ramok 

Használja az inter-

netet munkája során 

(böngészés, levele-

zés,  

e- kereskedelem,  

e-szolgáltatások). 

Az internet fogal-

ma, szolgáltatásai, a 

böngészőprogramok 

felülete 

Teljesen önállóan  

Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott szem-

pontoknak megfele-

lően. 

Az önéletrajz fo-

galma, tartalmi 

elemei 

A motivációs levél 

célja, elemei 

A prezentációkészí-

tés szabályai  

A névjegy fogalma, 

felépítése  

A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdo-

boz fogalma 

A weblapszerkesz-

tés szabályai 

Teljesen önállóan 

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program 

 

 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.2.6.1 IKT-eszközök a szépészetben 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata, felhasználói szintű kar-

bantartása 

 

3.3.2.6.2 IKT-eszközök használata, digitális írástudás 

Felhasználói programok használata a gyakorlatban: 

– Szövegszerkesztő 

– Ttáblázatkezelő 

– Prezentációkészítő 

– Weblapszerkesztő 

– Kiadványszerkesztő  

Internethasználat: böngészés, levelezés, e-kereskedelem, e-szolgáltatások 

Infokommunikációs eszközök és összekapcsolási lehetőségeik: 

– Naptár használata, megosztása 

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása 

– Csoportmunka az interneten  
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Információ keresése: 

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából 

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.) 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partner, ügy-

fél és hatósági kapcsolattartásban)  

Az információ- és adatbiztonság kérdései az internetes kapcsolattartás során 

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapja 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok 

Nyilatkozatok kezelése (hozzájárulás, belegyezés, GDPR…). 

Digitális fotók készítése, tárolása (pl. kezelés előtt/után) 

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása 

Adatmentés, tárolás, a megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

 

3.3.2.6.3 Prezentációkészítés 

Prezentációkészítésre alkalmas felhasználói programok használata 

Portfólió összeállítása 

 

 

3.3.3 Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 144/72 óra 

 

3.3.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakí-

tása, a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ce-

ruza, toll, ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása. 

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és 

férfi viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati felada-

tok segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a 

stílusok, színek, formák tekintetében. 

 

3.3.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

3.3.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, tár-

sadalmi és állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális hátte-

re), vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszo-

nyok), matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

3.3.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani 
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3.3.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és vonal-

gyakorlatokat vé-

gez. 

Színelméletek 

Színtani alapfogal-

mak 

Teljesen önállóan 

Együttműködés, 

önálló munkavég-

zés, kreativitás, 

pontosság, koopera-

tivitás, 

kitartás,  

kudarctűrés. 

 

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet. 

Színelméletek 

Színtani alapfogal-

mak 

Teljesen önállóan  

Kollázst készít 

megadott téma-

körben. 

A kollázstechnika,  

a kollázsalkotás 

folyamatának lépé-

sei 

Teljesen önállóan 

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 

ötletek keresése 

Vegyes technikával 

vagy egy kiválasz-

tott festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására. 

Ecsetkezelési tech-

nikák különböző 

festéktípusokkal 

Teljesen önállóan  

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy kis-

plasztikát, modell 

alapján. 

Alapvető plasztikai 

ábrázolási techni-

kák, fogások 

Teljesen önállóan  

Díszít és/vagy elké-

szít saját tervek 

alapján egy válasz-

tott karneváli masz-

kot, a tanult techni-

kák segítségével. 

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői,  

a maszkok készíté-

sének technikai 

elemei 

Teljesen önállóan 

Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás díszí-

tőelemeinek, egyéb 

technikai megoldá-

sainak témájában 

Alkotást készít, 

amelyhez újrahasz-

nosítható háztartási 

hulladékot használ 

fel. 

A plasztikai ábrázo-

lás technikái külön-

böző anyagok ese-

tében 

Teljesen önállóan 

Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves techniká-

val. 

Kézműves ék-

szerkészítési tech-

nikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, 

fülbevaló, medál, 

gyűrű… készítése 

Teljesen önállóan 
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3.3.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.3.6.1 Szabadkézi rajz 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák) 

Tónus- és vonalgyakorlatok (tónus, perspektíva, kompozíció stb.) 

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szög-

letes arc stb.) 

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák 

Emberi haj ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell) 

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött ba-

jusz, oldalszakáll, modern szakállformák) 

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák) 

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, 

alapszínek, kiegészítő színek) 

 

3.3.3.6.2 Kollázstechnika 

A kollázs fogalma 

Papír, textil, természetes anyagok összeillesztése mozaikszerűen, képalkotás céljából 

 

3.3.3.6.3 Ecsetkezelési technikák 

Az akrilfestészet technikái 

A temperafestészet technikái 

Akvarelltechnikák 

 

3.3.3.6.4 Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy agyaggal 

Alapformák készítése (gömb, kocka, csőformák)  

Kreatív gyakorlatok (szobor, emberi fej, kéz, láb készítése gyurmakéssel, pálcikával) 

 

3.3.3.6.5 Maszkkészítés különböző technikákkal 

Papírmasé készítése, ragasztási, festési gyakorlatok 

Gipszmintára készített „velencei” maszk tervezése 

Szemmaszk készítése kartonból, textilből 

 

3.3.3.6.6 Plasztikai ábrázolás újrahasznosított anyagokból 

Szobor készítése háztartási hulladékból (szabadon választott formák) 

 

3.3.3.6.7 Ékszerkészítés 

Bőrfonás 

Gyöngyfűzés 

Fülbevaló, fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű, medál készítése kézműves techniká-

val  
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3.3.4 Művészet- és divattörténet tantárgy 54/54 óra 

 

3.3.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése  

 

3.3.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár  

 

3.3.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társa-

dalmi és állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

3.3.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

A három fő képző-

művészeti ág leg-

fontosabb fogalmait 

példákon bemutatja, 

értelmezi, elemzi. 

Faragás 

Mintázás 

Öntés  

Festészet 

Grafika 

Figuratív, nonfigu-

ratív ábrázolás 

Belsőépítészet 

Tájépítészet (japán-

kert, angolkert) 

Urbanisztika 

Teljesen önállóan 

Nyitottság, érdeklő-

dés 

Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát 

és a szakma szabá-

lyait  

Hordható, alkalom-

hoz illő hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez 

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a digi-

tális múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés 

Elkülöníti jellemző-

ik alapján az ókori 

kultúrák (római, 

egyiptomi, görög) 

alkotásait, viseleteit. 

Monumentális épí-

tészet  

Geometrikus for-

mák 

Síkművészet 

Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek 

Teljesen önállóan 
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a digi-

tális múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Adott kultúrák 

alkotásainak felku-

tatása, képletöltés, 

mentés, megosztás. 

Elkülöníti jellemző-

ik alapján a közép-

kori kultúrák (bi-

zánci, román, góti-

ka) alkotásait, vise-

leteit, szépségápolá-

sát. A legismertebb 

alkotásokat, stíluso-

kat, viseleteket 

azonosítja. 

A bizánci stílus 

jellemzői  

A román stílus 

jellemzői 

A gótikus stílus 

jellemzői 

A középkori szép-

ségápolás és visele-

tek jellemzői 

Teljesen önállóan 
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Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, szépség-

ápolását.  

A legismertebb 

alkotásokat, stíluso-

kat, viseleteket 

azonosítja.  

Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között. 

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó 

stílus jellemzői 

Az újkori szépség-

ápolás és viseletek 

jellemzői 

Teljesen önállóan 

Elkülöníti, illetve 

megnevezi jellem-

zőik alapján a mo-

dern kori stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, viseleteit, 

szépségápolását.  

A legismertebb 

alkotásokat, stíluso-

kat, viseleteket 

azonosítja. Bemu-

tatja a tartalom és a 

megjelenés össze-

függéseit. 

Klasszicizmus Em-

pire  

Romantika  

Biedermeier  

Realizmus 

Naturalizmus 

Impresszionizmus  

Szimbolizmus Sze-

cesszió 

Expresszionizmus  

Fauvizmus  

Futurizmus  

Kubizmus  

Dadaizmus  

Szürrealizmus 

Konstruktivizmus – 

Bauhaus 

Teljesen önállóan 

A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, smin-

ket, körmöt tervez, 

választ. 

Stílus, vendég stílu-

sok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, szín-

tani alapfogalmak, 

az optikai korrekció 

lehetőségei, arcfor-

mák, szem- és száj-

formák, évszak 

szerinti vendégtípu-

sok, alkalmak stí-

lusjegyei, dresscode 

stb. 

Teljesen önállóan 

Online információ-

gyűjtés (képek, 

videók), rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése 

 

 

3.3.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.4.6.1 Képzőművészeti alapfogalmak 

Építészet: téralkotó művészet, tömeghatás, forma és jelentés kapcsolata, rendeltetésfüggő 

alaprajz 

Szobrászat: formaalkotó művészet, tömeg-, fény-árnyék-, tér- és színhatás; dombormű, 

épületdíszítő szobor, szobor 

Festészet: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, mozaik, intarzia, 

miniatúra 
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3.3.4.6.2 Az ókor művészete és divatja 

Egyiptom művészete: templom, oszloprendek, a szobrászati nyelv fejlődése 

Ókori Görögország: oszloprendek, templomok, színház, szobrok 

Római építészet: Colosseum, Colosseum-motívum, szobrok 

Ókori divat: az ókori Egyiptom, az ókori Görögország és az ókori Róma viselete, bőr- és 

szépségápolása 

 

3.3.4.6.3 A középkor művészete és divatja 

Bizánc: templomépítészet, mozaikművészet. 

Román stílus: román stílusú épületek, miniatúrák, freskók, a formanyelv és a funkció met-

szete. 

Gótikus művészet: gótikus templomok, kastélyok jellemzői, gótikus szobrászat formanyel-

ve, szárnyasoltárok, üvegfestés 

Ókeresztény és bizánci viseletek, bőr- és szépségápolás 

Középkor: a román kor és a gótika viselete, bőr- és szépségápolása 

 

3.3.4.6.4 Az újkor művészete és divatja 

Reneszánsz építészet: Michelangelo, Loire menti kastélyok, Szent Péter-bazilika 

Reneszánsz szobrászat: Donatello, Michelangelo szobrai, formanyelv, kontraposzt stb. 

Reneszánsz festészet: vonal-szín-levegő perspektíva, Raffaello, Leonardo festményei 

Barokk, rokokó művészet: zsúfolt építészet, megtört egyenesek, formák hullámzása, a kép-

zőművészeti ágak összemosódása, Versailles, fertődi Esterházy-kastély, a festészetben El 

Greco, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Mányoki Ádám alkotásai 

A reneszánsz kor viselete, bőr- és szépségápolása 

A barokk kor viselete, bőr- és szépségápolása 

 

3.3.4.6.5 A modern kor művészete és divatja 

Klasszicizmus, empire  

Építészet: újrafelhasználás, görög-római elődök, szabályok használata, geometria, letisztult 

stílus, esztergomi bazilika, debreceni Nagytemplom, Nemzeti Múzeum  

Szobrászat: Ferenczy István 

Romantika, biedermeier: Barabás Miklós, Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Vik-

tor 

A XIX. század második felének uralkodó stílusai: realizmus, naturalizmus, impresszioniz-

mus, szimbolizmus, szecesszió 

Az adott stílus megjelenése különböző képzőművészeti területeken: expresszionizmus, 

fauvizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus – Bauhaus 

Klasszicista divat: empire, directoire, biedermeyer; bőr- és szépségápolás a klasszicizmus 

idején 

A romantika öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása 

A szecesszió öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása 

Reformöltözékek a XX. század első felében: Paul Poiret, Coco Chanel 

Az 1940-es, 50-es, 60-as évek divatja: új alapanyagok az öltözködésben /farmer, jersey, 

lycraszál/, Christian Dior, Givenchy, Balenciaga stb., a rock and roll divatja 

Az 1970-es, 80-as, 90-es évek divatja: Mary Quant, a hippi divat, a pop zene divatja /pl. 

Madonna/, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yohji Yamamoto stb. 

Kortárs divat: Alexander McQueen, Stella McCartney stb., kortárs magyar tervezők  

/pl. USE unused, Nanuschka, Je Suis Belle, Konsánszky Dóra, Náray Tamás stb./ 

A XX. és a XXI. század bőr- és szépségápolásának története 
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3.3.4.6.6 Stílustan 

A stílus fogalma, stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag-használat, kortárs 

divattrendek, szubkultúrák és stílusok, hangulatlapok, montázsok, kompozíciós gyakorla-

tok 

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtí-

pusok alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák 

/grafit, filc, akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, arc-, szem-, szemöldök- és 

szájformák megjelenítése 

Az emberi test jellegzetes alkatai, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, alma stb./, 

a testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és elrejtik 

hátrányait, jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, sminkek 

tervezése  

Alkalom - stílus, dresscode 

A Bauhaus-színtan, kontrasztok; tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín- és formavilága, kom-

pozíciós gyakorlatok 

 

 

3.3.5 Szépészeti szolgáltatások alapismeretei tantárgy 36/36 óra 

 

3.3.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje a szépészeti szakmák tevékenységi körét, alapvető szolgáltatásait, a 

szakmai életpályák lehetséges irányait.  A szépségszalon higiénikus működésének általános 

szabályait, eljárásait, a szépészetben működő szakmai szervezeteket, versenyeket, a lehetséges 

példaértékű életutakat.  

 

3.3.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Valamely szépészeti szakma mestere (fodrászmester, kozmetikus mester, kézápoló és 

műkörömépítő mester vagy lábápoló mester) felsőfokú pedagógiai végzettséggel  

 

3.3.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott kémia gyakorlat kozmetikumok témaköre, valamint szakmai ismeretek és 

gyakorlat alapozó tantárgya 

 

3.3.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Tájékoztatja a ven-

déget a szépségsza-

lon szolgáltatásai-

ról. 

A fodrászat, kozme-

tika, kézápolás, 

műkörömépítés, 

körömkozmetika, 

lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, 

szolgáltatásai 

Teljesen önállóan 

Felelősség, körülte-

kintés, szabályköve-

tés, precizitás, ala-

posság, tisztelet 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az interneten 

Prezentációs szoft-

verek használata 
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A szépségszalonban 

tiszta és fertőzés-

mentes munkakör-

nyezetet alakít ki. 

Higiénia, fertőtlení-

tés, fertőtlenítősze-

rek, kórokozók 

Biztonsági adatla-

pok 

Teljesen önállóan 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az interneten 

Felsorolja és ismer-

teti a szépészetben 

közismert szakmai 

szervezeteket és fő 

tevékenységeiket, 

valamint a verse-

nyeket. 

Kamarák Ipartestü-

letek Szakmai ala-

pítványok 

Közhasznú egyesü-

letek 

World Skills 

Euroskills 

OMC  

Szakma Sztár 

SZKTV Nemzetkö-

zi, országos és regi-

onális versenyek 

Teljesen önállóan 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az interneten 

Bemutatja a lehet-

séges életutakat 

hazai és nemzetközi 

példákon keresztül. 

Szakmai életutak 

lehetséges irányai 
Teljesen önállóan 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az interneten 

 

 

3.3.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.5.6.1 Szépészeti szolgáltatások, feladatok 

A fodrászat, kozmetika, kézápolás, műkörömépítés/körömkozmetika, lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, szolgáltatásai  

 

3.3.5.6.2 Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalonban 

A higiénia és a fertőtlenítés fogalma, a szépészetben alkalmazott eljárásaik  

Higiéniai szabályok és alkalmazásuk a szépségszalonokban 

 

3.3.5.6.3 Szépészeti életutak, szervezetek 

A szépészeti szakmák jellemző életpályái:  

‒ Versenyző 

‒ Oktató 

‒ Szakmai képzőintézmény vezetése 

‒ Gazdasági szereplő / szalontulajdonos 

‒ Továbbtanulás a felsőoktatás irányában 

Szakmai versenyek: 

‒ Szakma Sztár / Szakma Kiváló Tanulója 

‒ EuroSkills, WorldSkills – „a szakmák olimpiája” 

‒ OMC-versenyek 

‒ Iskolák, kamarák, egyesületek (pl. MFKKE, Beauty and Style) versenyei 

‒ Nemzetközi, országos és regionális versenyek 

Szakmai szervezetek 

‒ Kamarák (országos, fővárosi, területi)  

‒ Ipartestületek 

‒ Alapítványok 

‒ Közhasznú társaságok 
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3.3.6 Munka- és környezetvédelem tantárgy 36/36 óra 

 

3.3.6.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a tanuló megismerje a biztonságos, ergonomikus és környezetbarát 

munkavégzés feltételeit; a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói és 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket; felismerje a munkahelyi balesetek esetén bekö-

vetkezett sérüléseket, és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtási ismereteket. Ismerje fel a 

szakmára jellemző foglalkozási megbetegedések kialakulását, illetve ismerje ezek adminiszt-

rációját, és ismereteit legyen képes alkalmazni a gyakorlatban. 

 

3.3.6.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

— 

 

3.3.6.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: biológia, környezetismeret, földrajz 

 

3.3.6.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.3.6.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Betartja a munka-

védelmi szabályo-

kat. 

Munkavállaló és 

munkáltató munka-

védelemmel kap-

csolatos jogai és 

kötelezettségei 

Teljesen önállóan 

Együttműködés, 

alkalmazkodás, 

odafigyelés mások-

ra, 

szabálykövetés, 

kooperativitás, 

segítőkészség, 

empátia 

Munkabaleseti 

sablon kitöltése 

Betartja a tűzvé-

delmi szabályokat. 

Tűzveszélyes anya-

gok tárolása, teen-

dők tűz esetén 

Teljesen önállóan  

Elsősegélyt nyújt. 

Kisebb sérülések 

ellátása: nyomókö-

tés, szorítókötés, 

fertőtlenítés Teen-

dők baleset esetén 

Teljesen önállóan 

Elsősegélynyújtást 

segítő internetes 

tartalmak használata 

Környezetvédelmi 

és ergonómiai 

szempontok figye-

lembevételével 

tervezi munkáját. 

Környezetvédelmi 

szabályok, hulladék, 

veszélyes hulladék, 

környezeti kockáza-

ti tényezők, ergo-

nómia, kény-

szertesthelyzet, 

foglakozási ártalom, 

megbetegedés 

Teljesen önállóan 

Internetes adat-

gyűjtés hiteles for-

rások alkalmazásá-

val, veszélyes hul-

ladékkal kapcsola-

tos dokumentáció 

kezelése 
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3.3.6.6 A tantárgy témakörei 

 

3.3.6.6.1 Elsősegélynyújtás 

Elsősegélynyújtás 

Segélyhívás, elsősegély 

Vérzések ellátása 

Törések, zúzódások ellátása 

Égések ellátása 

Újraélesztés 

Áramütött ellátása 

Mérgezések ellátása 

Testtájékok sérüléseinek ellátása 

 

3.3.6.6.2 Munka-, tűz- és balesetvédelem 

A munkavédelem alapfogalmai 

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei 

A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei 

Szépségszalonokban előforduló munkabalesetek és elkerülésük  

Baleset, munkabaleset 

Munkabalesetek adminisztrációja és a munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatos do-

kumentációs feladatok 

A szépségiparban dolgozókra jellemző foglalkozási megbetegedések és azok elkerülése 

Foglalkozási megbetegedések elkerülése 

Tűzvédelem a szépségszalonokban 

A szépségszalonok kialakítására vonatkozó előírások 

A szépségszalonban használt gépekre és berendezésekre vonatkozó előírások 

Munkavállalók személyi védelme – védőfelszerelések 

 

3.3.6.6.3 Ergonómia a szépségszalonban 

Az ergonómia (ember-gép-környezet egészségtudatos kialakításának) jelentősége, a szép-

ségszalon sajátos ergonómiai jellemzői: pl. sajátos testtartás, ismétlődő mozdulatok, meg-

világítás, szellőzés, szálló por stb.   

Munkaeszközök, berendezések használatának ergonómiai követelménye 

 

3.3.6.6.4 Környezetvédelem 

Környezetvédelem a szépségiparban  

Fogyasztási szokások, hulladék képződése, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

A veszélyes hulladékok fajtái, gyűjtésük, tárolásuk a szépségszalonban 

A hulladékkezelés, tárolás szabályai a szépészeti tevékenységek vonatkozásában 

Környezetvédelmi hatóságok  
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3.4 Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  180/144 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmák gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek 

mélysége és terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartal-

maitól  

 

3.4.1 Alkalmazott biológia tantárgy 108/72 óra 

 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmák biológia alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcsolódó anatómiai és élet-

tani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár   

 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei 

 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Megnevezi, leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap-

csolatos összefüg-

géseket. 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme-

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

Teljesen önállóan 

Figyelem,  

kreatív gondolko-

dás, koherens gon-

dolkodás, nyitott-

ság,  

az órákon való aktív 

részvétel,  

a munkában való 

kooperatív részvé-

tel, felelősségtudat 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

Megnevezi és leírja 

a bőr és függelékei-

nek működését. 

A bőr felépítése és 

működése; a bőr- és 

függelékei 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

Kép alapján is meg-

nevezi és leírja az 

elemi elváltozáso-

kat, a fertőző elvál-

tozásokat, egyéb 

rendellenességeket, 

valamint az időskori 

bőrelváltozásokat. 

A bőr elváltozásai, 

rendellenességei 
Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 
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Azonosítja az alap 

bőrtípusok,  

a bőrtípusokat befo-

lyásoló bőrműködé-

sek jellemzőit;  

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro-

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ-

keztében kialakuló 

bőrtüneteket. 

A bőrtípusok jel-

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye-

zők működési zava-

rai 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 

 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.1.6.1 Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek  

1. A sejt és a sejtet felépítő anyagok  

Biogén elemek, élő szervezetet felépítő vegyületek csoportjai 

Emberi sejteket felépítő sejtalkotók, sejtszervecskék: sejtmag, sejtplazma, sejthártya, 

mitokondrium, RER, SER, Golgi-készülék, lizoszóma, sejtközpont, sejtváz, aktív- és pasz-

szív transzport 

2. A szövetek fogalma, az emberi szervezetet felépítő szövettípusok és csoportosításuk 

‒ Hámszövetek és általános jellemzőik 

laphám, köbhám, hengerhám, egyrétegű és többrétegű hámok, védő-/fedőhám, 

pigmenthám, érzékhám, felszívóhám, mirigyhám, exokrin, endokrin, exoepitheliális, 

endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis 

‒ Kötő- és támasztószövetek 

Laza rostos kötőszövet: rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács 

(retikuláris) rost, hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, 

helytülő sejt (fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, festéktartó 

sejt, zsírsejt, tömött rostos kötőszövet, fehér és barna zsírszövet 

Porcszövet: üvegporc, rugalmatlan és rugalmas rostos porc 

Csontszövet: csontsejt, szivacsos és tömör csontállomány, sárga és vörös csontvelő 

‒ Izomszövetek 

simaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, szívizomszövet 

‒ Idegszövet 

neuron, axon, dendrit, végfácska, gliasejtek, Nissl-testek (tigroid szemcse), szinapszis, 

ingerületátvitel 

3. Szervek, szervrendszerek 

‒ A kültakaró 

Az emberi bőr feladatai, fő rétegei, függelékei  

o Mirigyek (faggyú- és verejtékmirigy)  

o Szőr, szőrtüsző  

o Köröm, körömegység 

‒ A mozgás szervrendszere: az aktív/passzív mozgásrendszer részei, feladatai, a csontok 

feladatai, csoportosításuk, csontkapcsolódások, az ízület részei,  

koponya, a törzs és a végtagok csontjai,  

Koponya: homlokcsont, fali csont, halántékcsont, nyakszirtcsont, ékcsont, állkapocs, já-

romcsont, felső állcsont, szájpadcsont, orrtőcsont, rostacsont, ekecsont, hallócsontocskák  
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Törzs: csigolyák régiónként, gerincoszlop, szegycsont, bordák (valódi és álborda, lengő-

borda),  

Végtagok:  

a váll- és a medenceöv csontjai (kulcscsont, lapocka, csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont) 

felkarcsont, sing- és orsócsont, kéztőcsontok egyenként, kézközépcsontok, ujjpercek, 

combcsont, térdkalács, sípcsont, szárkapocscsont, lábtőcsontok egyenként, lábközépcsont-

ok, lábujjpercek 

a kéz és a láb ízületei 

az izmok feladatai, fajtái, felépítése, inak 

a fej izmai: homlokizom, halántékizom, nyakszirtizom, a szem és a száj körkörös izma, a 

felső és az alsó ajak négyszögizma, járomizom, állizom, az alsó ajak háromszögizma, 

trombitás izom, nevetőizom 

a törzs izmai: széles nyakizom, fejfordító izom, szíjizom, trapézizom 

a kéz és a láb izmai 

‒ A keringés szervrendszere 

o Vérkeringés: zárt keringés, szív és erek (artéria, kapilláris, véna, anasztomózis), 

vérkörök, endothel, pitvarok, kamrák, szívsövény, koszorúerek, vegetatív szabályo-

zás, a szív ingerületképzése, adrenalin, noradrenalin 

o Nyirokkeringés: nyirokerek, nyirokszervek (vörös csontvelő, csecsemőmirigy, 

mandulák, lép, féregnyúlvány, Peyer-plakkok, nyirokcsomók; a fej és a nyak nyi-

rokcsomói) 

o Immunrendszer, immunitás 

az immunitás fogalma, fajtái; immunogén, antigén, antitest, a gyulladás-allergia biológiai 

alapjai, a bőr mint immunszerv, sejtes és humorális immunválasz, specifikus és nem speci-

fikus immunválasz; veleszületett és szerzett immunitás, faji, anyai, egyedi immunitás, vé-

dőoltás, aktív és passzív immunizálás 

A gyulladás és az allergia 

lokális érreakció, mikrokeringés, arteriola, kapilláris, venula, a gyulladás öt fő ismérve, sa-

vós és gennyes gyulladás, allergén, anafilaxia, túlérzékenység, az allergének csoportosítá-

sa, az allergiás reakciók csoportosítása, az irritáció fogalma, a gyulladás mediátorai, sejtes 

immunválasz 

‒ A szabályozás szervrendszere 

ideg- és hormonrendszer, neuroendokrin rendszer, az idegrendszer felosztása, a fontosabb 

hormontermelő szervek és hormonjaik  

‒ Az anyagcsere szervrendszerei, élettana, szerepe és felépítése 

‒ A táplálkozás szervrendszere 

szájnyílás, ajkak, szájüreg, fogak, nyelv, nagy és kis nyálmirigyek, torok, garat, nyelőcső, 

gyomor, vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), bélbolyhok, vastagbél (vakbél, felszálló, 

haránt és leszálló ág), normál bélflóra, végbél, végbélnyílás, máj, hasnyálmirigy, hasnyál, 

bélnedv, gyomornedv 

‒ A légzés szervrendszere 

Légutak: orrnyílás, orrüreg, orrkagylók, garat, fülkürt, gége, gégefedőporc, pajzsporc, 

ádámcsutka, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcske, léghólyagocskák 

‒ A kiválasztás szervrendszere 

A vese felépítése (vesekapu, tok, kéregállomány, velőállomány, vesepiramisok, vesekely-

hek, vesemedence), a vese működése, húgyutak (húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső), 

nefron, Bowman-tok, hajszálérgomolyag, szűrlet 

‒ A szabályozás szervrendszerei 

A neuroendokrin rendszer fogalma, felépítése (hormon, feedback, antagonista, szinergista) 

‒ A hormonrendszer felépítése, működése  
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Agyalapi mirigy (adenohipofízis, középső lebeny, neurohipofízis): növekedési hormon, 

pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható hormon, tejelválasztásra ható hormon, tü-

szőérést serkentő hormon, sárgatestre ható hormon, melanocitákat stimuláló hormon 

Pajzsmirigy: tiroxin 

Hasnyálmirigy: inzulin, glukagon 

Mellékvese: mineralo-, gliko-, szexuálkortikoidok, adrenalin  

Gonádok (petefészek, here): menstruációs ciklus, tüszőhormon, sárgatesthormon, tesztosz-

teron 

Szövethormonok (pl. endorfinok, hisztamin) 

‒ Az idegrendszer felépítése, működése 

reflexív, reflexkör, feltétlen és feltételes reflexek, szomatikus és vegetatív idegrendszer, 

központi és környéki idegrendszer, gerincagy (gerincvelő), agyhártyák, agyfolyadék, ko-

ponyaagy (agyvelő): nagyagy, lebenyek, tekervények, barázdák, agykéreg, kisagy, agy-

törzs, hipotalamusz, nyúltagy, hipothalamo-hipofizeális rendszer 

Érzékszervek: a látás, a hallás, az ízérzékelés, az egyensúlyérzékelés, a szaglás érzékszer-

veinek alapvető anatómiája, a bőr mint érzékszerv 

‒ A szem és védőkészülékeinek felépítése és működése  

szempilla, szemhéj, kötőhártya, könny, könnymirigyek, Zeiss-, Moll- és Meibom-

mirigyek, ínhártya, szaruhártya, szivárványhártya, sugártest, üvegtest, szemlencse, pupilla, 

érhártya, retina, sárgafolt, vakfolt, látóideg 

‒ A szaporodás szervrendszere 

Külső és belső nemi szervek 

Férfi és női nemi szervek működése 

Női nemi szervek (petefészek, petevezeték, méh, hüvely, szeméremajkak, csikló, gát) 

Férfi nemi szervek (here, mellékhere, ondóvezeték, ondóhólyag, prosztata, hímvessző, 

húgycső) 

 

3.4.1.6.2 A bőr felépítése és működése  

‒ Derma, hám (epiderma), irha (cutis, dermis), bőralja (subcutis, hypodermis) 

Hámréteg: alaphártya/bazális membrán, bazális/osztódó/csírázó réteg (stratum basale), 

melanocita, melanoszóma, hemidezmoszóma, sejtváz (citoszkeleton), citokeratinok, ciszte-

in, cisztin, Merkel-testecske, hengerhámsejt, mitózis, őssejt, törzssejt, tüskés réteg, 

Langerhans-sejtek, limfociták, dezmoszóma, sejtkapcsoló struktúra, köbhámsejt, szemcsés 

réteg, lamelláris/Odland-testek, keratohialin, laphámsejt, fénylő réteg, eleidin, szaruréteg, 

tégla-habarcs modell, intercelluláris lipid, szaruzsír, ceramidok, koleszterin, zsírsavak, sza-

bad (csupasz) idegvégződések, többrétegű elszarusodó laphám, barrier, lamelláris folya-

dékkristályos szerkezet 

Irharéteg: kötőszöveti szemölcs (papilla), szemölcsös réteg, rácsrosti réteg, laza rostos kö-

tőszövet, rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács- (retikuláris) rost, 

hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt 

(fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, garanulocita, monocita, 

zsírsejt, festéktartó sejt, szubpapilláris, kután érhálózat és ideghálózat, hajszálér, artéria, 

véna, nyirokér, Merkel-, Meissner-, Krause-, Ruffini-féle idegvégződések 

Bőralja: laza rostos kötőszövet, fehér/sárga zsírszövet, zsírlebeny, szeptum, szubkután ér-

hálózat és ideghálózat, Vater–Pacini-féle idegvégződések 

‒ A bőr függelékei 

A bőr függelékei: hámmódosulás, szőrtüsző, köröm és körömegység 

Mirigy (glandula): faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy   
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Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőr-

tüsző-kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr-

/hajhagyma, szőr-/hajmerevítő simaizmocska 

Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőál-

lomány (medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum 

(előfonal), intermedier filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin, 

kitt 

Köröm (unguis), a körömegység fő részei és feladatai: mátrix, körömlemez, körömágy, 

hyponychium, eponichium, kutikula, körömbarázda, körömsánc, lunula, szabadszél, sarok-

pont, támasztás, védelem, passzív mozgásszerv 

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, 

apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis 

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak 

(pl. tejsav, vajsav) 

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum), 

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalén, koleszterin 

Lipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier 

A bőr működése: védelmi, hőszabályozó, kiválasztó, légző, érző, raktározó, endokrin és 

felszívó szerep, barrier, kifelé irányuló védekezés (autogén sterilizáció), befelé irányuló 

védekezés (esophylaxia), RES/MPS, permeabilitás, bőrrokon és nem bőrrokon zsiradékok 

 

3.4.1.6.3 Elváltozások, rendellenességek 

‒ Elemi elváltozások:  

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások: folt (macula), göbök: göbcse (papula), göb 

(tuber), mély csomó (nodus, furunculus), hólyagok: kis savós hólyag/hólyagcsa (vesicula), 

nagy savós hólyag (bulla), gennyhólyag (pustula), papulopustula, csalángöb (urtica), ciszta 

(cysta), daganat (tumor);  

Átmeneti: pikkely (squama): púderszerű, korpapikkely, lemezes, hámlás, heg (cicatrix): 

normál, atrófiás, hipertrófiás, hegdaganat (keloid), repedés (fissura), lichenizáció, pörk 

(crusta), fekély (ulcus), hámfoszlás (erosio), kikaparás (excoriatio), sipoly (fistula) 

‒ Rendellenességek: 

a) Fertőző elváltozások:  

Vírusos elváltozások:  

Szövetszaporulatok: humán papillómavírus (HPV): közönséges szemölcs, fiatalkori vagy 

futó szemölcs, hegyes függöly, verruca filiformis, bőrszarv, poxvírus: uszodaszemölcs 

Hólyagos: herpes vírus: herpes simplex I. és II., bárányhimlő és övsömör: herpes 

zoster/varicella 

Kiütéses elváltozások 

Bakteriális: coccus, pyoderma, szőrtüszőgyulladás enyhe és súlyos verziója: folliculitis, ke-

lés (furunculus), ótvar, orbánc 

Gombás fertőzések (mikózisok): mikrospória/tinea capitis, trichophytia, trichomycosis, 

tinea corporis, tarka hámlás (pityriasis versicolor), összefekvő (intertriginózus) bőrfelüle-

tek gombásodása, körömgombásodások, „atlétaláb”, szájzug berepedezése 

Tetvesség: haj-/fej-/ruhatetű, lapostetű; rühesség 

b) Nem fertőző elváltozások: 

Daganatok, ciszták: a daganat fogalma, jó- és rosszindulatú (benignus és malignus), az 

anyajegy (naevus) fogalma, hámeredetű rosszindulatú, basalioma, spinalioma, melanoma, 

kötőszöveti rosszindulatú, szarugyöngy (milium), kásadaganat (atheroma), hidrocystoma, 

adenoma (adenoma sebaceum, syringoma, faggyúmirigy hiperplázia), fibróma, kemény 

(dermatofibroma) és lágy, neurofibroma, xanthoma, xanthelasma, lipoma, myoma 
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Időskori bőrelváltozások: bőratrófia, időskori szemölcs, szoláris keratózis, 

keratoakantóma, angioma senile, pigmentfoltok, acanthosis nigricans 

Anyajegyek: festékes/melanocitás: kis festékes anyajegy/lencsefolt/lentigo, nagy festékes 

anyajegy, állatbőranyajegy, szemölcsös festékes anyajegy, szemölcsös szőrös festékes 

anyajegy; hámeredetű/epidermális naevus; kötőszöveti: mongol folt, kék naevus; éranya-

jegy (angioma): hemangióma (haemangioma), lymphangioma, angioma senile, tűzfolt, 

üreges érdaganat, vénás tavacska, pókangióma 

 

3.4.1.6.4 Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok 

‒ Alapbőrtípusok:  

az alap- és a kísérő bőrtípus fogalma, a diagnosztizálás fogalma, objektív és szubjektív tü-

net, a bőrtípust kialakító bőrműködések/tulajdonságok, normál, mérsékelten és fokozottan 

zsírhiányos (alipikus), olajos és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, 

ezek kialakulása, kialakító tényezői, objektív tünetei, kezelésük célja, anyagai, házi ápolá-

suk 

‒ A bőrtípust befolyásoló bőrműködések:  

A faggyúmirigy-működés rendellenességei: alipia, szeborrea, atheroma, acne, az acne fo-

galma, kialakulása, típusai nagy vonalakban 

A szaruképzés és hámlás zavarai mint bőrtípus-meghatározó tényezők: a szeborrea és az 

alipia szaruképzése, a dehidratáció hatása a hámlásra 

A hajas fejbőr rendellenességei: alopécia (ism.), szeborreás és alipikus fejbőr, szeborreás 

dermatitisz 

‒ A bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó működési zavarok:  

A szőrnövés rendellenességei: a szőr/haj növekedésének fázisai, lanugo, vellus, 

hipertichózis, virilizmus, hirzutizmus;  

Hajrendellenességek: hajhullás (alopécia), öröklött és szerzett hajszálszerkezeti elváltozá-

sok 

Pigment-rendellenességek: fogalma, achromia, hipopigmentáció, hiperpigmentáció, szeplő, 

fiatalkori és időskori, lipofuszcin, májfolt, melanózis, pellagra, karotinémia, sárgaság, 

bronzkór, piebaldizmus, leukoderma, vitiligo, albinizmus, tetoválás 

Verejték-rendellenességek: fokozott, csökkent, színes és bűzös verejtékezés 

‒ Keringési szervrendszerek zavarai:  

fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és passzív vérbőség, bőrpír 

(erythema), érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulladásra hajlamos bőr, rosacea 

activa, testvégek szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, visszértágulat (varix), 

varikózus visszértágulat, érszűkület, Raynaud-jelenség 

‒ Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek: érbeidegzési zavarok, 

angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz kezelést befolyásoló, 

kizáró állapotai 

‒ Hormonrendszeri zavarok okozta elváltozások a kozmetikában: az agyalapi mirigy, 

pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, petefészek, here, hasnyálmirigy, tobozmirigy 

és a bőr hormonjai, ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei a bőrön, a cukorbetegség és a 

PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: táp-

anyaghiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai ál-

tal kiváltott bőrtünetek. 

‒ Az immunrendszer hibás működése és bőrt érintő tünetei: allergiás és autoimmun be-

tegségek és bőrtüneteik, kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 
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3.4.2 Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 72/72 óra 

 

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakor-

lat hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismere-

tekhez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész 

pedagógus szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; 

szerves molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat 

vegyszeres műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és vendé-

gének elmagyarázza 

az általa előidézett 

fizikai és kémiai 

változásokat. 

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások 

Teljesen önállóan 

Gyakorlati munká-

ját tudatosan terve-

zi, végzi. Tevé-

kenységét folyama-

tosan elemzi, fej-

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásai teljesítése 

érdekében. 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az inter-neten 

Használati útmuta-

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag-

keverékeket készít, 

vizsgál, kémiai 

számításokat végez. 

Tömeg- és térfo-

gatmérés, mérték-

egységek használa-

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso-

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok 

Teljesen önállóan 

Telefon, számító-

gép, számológép 

használata a számí-

tások elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a mérték-

egység-átváltáshoz 

és az oldatkészítés-

hez, motivációként 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet-

len anyagokat. 

Szerves és szervet-

len vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai 

Teljesen önállóan 

Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és rend-

szerezés 
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3.4.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.4.2.6.1 Kémiai alapok 

‒ A kémia mint anyagtudomány, anyagi részecskék  

Az alkalmazott kémia szerepe a szépészetben – motiváló kísérletek kozmetikai összete-

vőkkel (pl. tanári demonstrációként a hidrogén-peroxid katalitikus bomlása, klórgáz előál-

lítása hipoklorit és sav reakciójából, fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapódása a fo-

lyamatok gyakorlati jelentőségének tudatosításával) 

‒ A kémia mint anyagtudomány a szépészetben 

‒ Fizikai tulajdonságok szépészeti szemszögből: megfigyelési gyakorlat – különféle 

kozmetikai összetevők (víz, etanol, citromsav, szódabikarbóna, glicerin, ammónia) fizikai 

tulajdonságainak (szín, szag, halmazállapot, oldhatóság stb.) vizsgálata, tapasztalatok rög-

zítése jegyzőkönyvben  

‒ Kémiai tulajdonságok szépészeti szemszögből: anyagok összetétele, kémiai reakciói – 

fizikai oldódás vs. kémiai oldódás, a reakcióképesség, reakciósebesség megfigyelése 

‒ Anyagi részecskék  

Elemi részecskék (proton, neutron, elektron, foton) 

Kémiai részecskék (atom, ion, molekula) 

A fény és a színek kémiája (lángfestés, emisszió, abszorpció) – a molekulaszerkezet, az 

elektronrendszer és a szín kapcsolatának demonstrálása (pl. „paradicsomszivár-

vány”/likopin brómozása/PPD-oxidációja) 

– Kémiai jelölések, periódusos rendszer 

Vegyjel, kémiai elem 

A periódusos rendszer felépítése, alkalmazása: a kémiai elemek csoportjai, fémek, 

nemfémek, félfémek – fémek, nemfémek tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata (pl. 

kén, oxigén, vas, alumínium) 

Képletek (összegképlet, molekulaképlet) jelentései, fajtái, használata, vegyületek, szervet-

len anyag (elemek, vegyületek), szerves vegyületek 

– Kémiai kötések 

Elsőrendű kötések (kovalens, ionos, fémes) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. 

peroxo-, diszulfid-, peptidkötések a kovalens kötések közül; sókötés mint ionos kötés) 

Másodrendű kötések (hidrogénhíd-kötés, Van der Waals-erők, dipólus-dipólus kölcsönha-

tás, diszperziós kölcsönhatás) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. hidrogénköté-

sek, hidrofób kölcsönhatások jelentősége a keratin szerkezetének stabilizálásában) 

– Anyagi változások 

Kémiai változások szépészeti szemszögből: egyesülés, bomlás, helyettesítés, izomerizáció, 

polimerizáció, exoterm, endoterm, transzportfolyamatok, sav-bázis reakciók és 

redoxireakciók megfigyelése  

Kémiai egyensúly (pl. szénsav képződése és bomlása) és befolyásolása  

Sav-bázis elméletek (Arrhenius és Brønsted), kémhatás, indikátor, pH-érték, pH-érték 

vizsgálata indikátorok segítségével, pH-mérés  

Közömbösítés, semlegesítés, hidrolízis: kísérletek savakkal, bázisokkal és sókkal 

Redoxifolyamatok megfigyelése, pl. hipokloritoldatok, hidrogén-peroxid és kén-dioxid 

színtelenítő hatása, szépészeti jelentősége 

Kémiai folyamatok jelölése: a kémiai egyenlet  

Megmaradási törvények a kémiai folyamatok során, kémiai egyenletírás a megmaradási 

törvények (anyag, tömeg, töltés, energia) alkalmazásával 

Fizikai változások szépészeti szemszögből: pl. titán-dioxid szemcseméret-jelentőségének 

vizsgálata a púderek és fizikai fényvédők alkalmazása során  
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Halmazállapot-változások megfigyelése  

Oldódás és olvadás különbségeinek vizsgálata 

 

3.4.2.6.2 Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 

– Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben 

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, kollo-

id rendszerek fogalma, tulajdonságai)  

Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, 

szuszpenzió, emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén 

– A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulaj-

donságainak vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása  

– Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített ol-

dat vizsgálata, homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségé-

vel) 

– Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és 

makromolekuláris kolloidok vizsgálata  

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és tu-

lajdonságainak vizsgálata)  

– Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának 

(O/V, V/O) vizsgálata, azonosítása  

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók 

– Porkeverékek, szilárd anyagok a szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizs-

gálata) 

 

3.4.2.6.3 Szakmai számítások 

– Tömeg- és térfogatmérés a szépségszalonban, a mértékegységek használata: a tömeg-

becslés és -mérés gyakorlata, digitális táramérleg használata, a mérési hibák gyakori okai, 

a térfogatmérés és -becslés gyakorlata, mértékegységek (g, dkg, kg, mg, cg, l, ml, dl, m³, 

dm³, cm³; mértékegység-átváltás, tömeg és térfogat kapcsolata víz, híg vizes oldatok esetén 

– Oldatok összetétele, tömeg-, térfogat- és vegyesszázalék-számítása, oldatkészítés 

– Elegyítés, hígítás, töményítés, oldatkészítés 

– Mérési és számolási gyakorlatok 
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3.5 Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  552/495 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismereteket tartalmazza. Ezek 

alkalmazásával szakszerű és esztétikus szolgáltatást nyújt vendégének a kozmetikus techni-

kus. 

 

3.5.1 Élettan, egészségtan tantárgy 70/52 óra 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakma anatómiai, élettani alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcso-

lódó egészségtani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Biológia vagy egészségtan szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár  

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az alkalmazott biológia és a kozmetikus szakmai ismeretek minden témaköre  

A közismereti biológiatartalmak közül az embertan, sejttan, biokémia témakörök  

 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

A szakmákhoz 

kapcsolódó bioké-

miai fogalmakat, 

kifejezéseket alkal-

maz a szakmai 

kommunikáció 

során. 

Az emberi sejteket 

felépítő és szabá-

lyozó anyagok 

jellemzői 

Teljesen önállóan 

Figyelem,  

kreatív gondolko-

dás, koherens gon-

dolkodás, nyitott-

ság,  

az órákon való aktív 

részvétel,  

a munkában való 

kooperatív részvé-

tel,  

felelősségtudat 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, műkö-

dését, a sejtben 

zajló transzportfo-

lyamatokat leírja. 

A sejtek felépítése, 

működése, a sejt-

anyagcserével kap-

csolatos fogalmak 

Teljesen önállóan 

Megnevezi és leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap-

csolatos összefüg-

géseket. 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme-

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

Teljesen önállóan 
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Azonosítja az 

alapbőrtípusok,  

a bőrtípusokat befo-

lyásoló bőrműködé-

sek jellemzőit;  

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro-

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ-

keztében kialakuló 

bőrtüneteket. 

A bőrtípusok jel-

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye-

zők működési zava-

rai 

Teljesen önállóan 

Azonosítja a szerv-

rendszerek zavarai 

miatt kialakuló 

bőrelváltozásokat 

mint kozmetikai 

kezelést befolyásoló 

vagy kizáró állapo-

tokat. 

Szervrendszerek 

felépítése, működé-

se, működési zava-

rok, betegségek és 

ezek bőrtünetei 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

Egészséges élet-

móddal, egészség-

megőrzéssel kap-

csolatos tanácsot ad 

vendégének a bőr 

egészségének meg-

őrzéséért. 

Egészség, betegség, 

kiegyensúlyozott 

táplálkozás, diéták, 

rendszeres testmoz-

gás, prevenció, 

testképzavar, táp-

lálkozási zavar 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés, 

kritikus adatgyűjtés, 

az internet haszná-

lata, internetes app-

likációk alkalmazá-

sa az egészséges 

életmóddal kapcso-

latban 

 

 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 Biokémia 

Biogén elemek: elsődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek példákkal, az élő 

szervezetet felépítő szervetlen és szerves vegyületek csoportjai 

Víz  

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban 

‒ A víz szerepe a hőtárolásban 

‒ A víz mint építőanyag 

‒ A víz mint oldószer 

‒ A víz mint szállítóközeg 

‒ A víz mint reakciópartner 

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió 

Ásványi sók: nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, 

Zn, Se jelentősége 

Szénhidrátok: mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, 

keményítő, glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás in-

dex, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok 

Aminosavak, fehérjék: amino- és karboxilcsoport, (ologo)peptid, polipeptid, protein, a fe-

hérjék felépítése és feladatai, kiemelten az enzimek és a vázfehérjék 
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Lipidek és lipoidok: glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szte-

roidok (koleszterin), foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének 

Vitaminok és csoportosításuk oldhatóság szerint: hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, 

antivitamin, vitaminok élettani szerepe, szépészeti szerepe, előfordulásuk 

 

3.5.1.6.2 Sejttan 

A sejt fogalma, az emberi sejtek felépítése: sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, bioló-

giai membránok, foszfolipid, lecitin, membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, 

kolloid oldat, durva diszperz rendszer, sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, 

riboszóma, kis és nagy alegység, fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, 

endomembrán sejtalkotók: DER, SER, Golgi-készülék, mitokondrium, ATP-szintézis, 

peroxiszóma, lizoszóma, melanoszóma, sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, 

hemidezmoszóma 

Sejtek működése, sejtanyagcsere: transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffú-

zió, ozmózis, facilitált diffúzió, pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzport-

folyamatok (endo- és exocitózis)  

Sejtek szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis), ős-

sejtek, törzssejtek a bőrben, aktív és passzív sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és 

elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és sejtciklus szabályozása, fehérjék képződése 

(DNS > RNS > fehérje > tulajdonság kifejeződése) 

A hámban zajló biokémiai és biofizikai folyamatok: diffúzió, ozmózis, festékképzés és el-

szarusodás, hámlás; a hámréteg működése a hámsejtek kialakulásától a hámlásig részlete-

sen 

Epigenetika: az epigenetikai szabályozás lényege, befolyásolásának lehetőségei, jelentősé-

ge a kozmetikában, a génkifejeződés befolyásolásának kozmetikai vonatkozásai (pl. a pig-

ment-rendellenességek kezelése és az öregedés elleni küzdelem elvi alapjai terén) 

 

3.5.1.6.3 Életfolyamatok 

A bőr felépítése és működése  

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok 

Elváltozások, rendellenességek 

A keringési szervrendszerek zavarai: fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív 

és passzív vérbőség, bőrpír (erythema), érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulla-

dásra hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, 

visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, érszűkület, Raynaud-jelenség, trombózisra 

utaló jelek, vérzékenység és kozmetikai vonatkozásai; nyirok, nyirokkeringés, a nyirok-

rendszer felépítése, feladatai, működése, nyiroktüsző, nyirokcsomó, nyirokszervek, nyirok-

sejtek, nyirokelvezetés zavarai, tünetei 

Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek 

Érbeidegzési zavarok, angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a 

neurodermatitisz tünetei, kezelést befolyásoló, kizáró állapotai 

A szem és védőkészülékeinek felépítése, feladatai 

A hormonrendszer zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: 

‒ Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, a petefé-

szek, a here, a hasnyálmirigy, a tobozmirigy és a bőr hormonjai, ezek hiper- és 

hipofunkcióinak tünetei a bőrön 

‒ A cukorbetegség és a PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A „hormon”, „hormonhatás”, „endokrin mirigy” fogalmak használata 
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A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: a tápanyag-

hiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által ki-

váltott bőrtünetek 

Az immunrendszer hibás működése és annak bőrt érintő tünetei:  

‒ Allergiás és autoimmun betegségek és bőrtüneteik 

‒ Kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

‒ A bőr mint immunszerv 

 

3.5.1.6.4 Egészséges életmód, egészségnevelés 

Egészség, betegség, egészséges életmód:  

‒ Egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a makro- és mikrotápanyagok jelentősé-

ge, diéták, divatdiéták, hatásaik, következményeik, makro- és mikrotápanyag-

hiánytünetek, -túladagolások következményei 

‒ Tévhitek az egészséges táplálkozással kapcsolatban, testképzavarok, táplálkozá-

si/étkezési zavarok (pl. anorexia, bulimia, ortorexia) kozmetikai vonatkozásai 

Az aktív életmód, a sport, az élsport és a rendszeres testmozgás hatásai 

Környezeti ártalmak mint egészség- és bőrállapotot befolyásoló tényezők: hitek, tévhitek 

Tipikus foglakozási ártalmak mint a bőr állapotát befolyásoló tényezők  

A bőr egészségének megóvása: higiénés, életviteli tanácsadás 

 

 

3.5.2 Kozmetikai kémia gyakorlat tantárgy 75/67 óra 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikai kémia tantárgy célja, hogy segítse az anyagismeret és a szakmai gyakorlat haté-

kony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és – ebből eredően – biztos elméleti ismeretek-

hez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; 

szerves molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az alkalmazott kémia gyakorlat és az anyagismeret minden témaköre 

 

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet-

len anyagokat, és 

úgy használja őket, 

hogy ne károsítsa a 

vendég egészségét. 

A szerves és szer-

vetlen vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai, bőrre 

gyakorolt hatása 

Teljesen önállóan 

Gyakorlati munká-

ját tudatosan terve-

zi, végzi. Tevé-

kenységét folyama-

tosan elemzi, fej-

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásainak teljesí-

tése érdekében. 

Szakszerűen kom-

munikál a vendég-

gel a kívánt szolgál-

tatásról.  

Pontosság, precizi-

tás mind a számo-

lás, mind a mérés, 

keverés során, hi-

szen, ha bárhol 

hibázik, nem a 

kívánt eredményt 

kapja. 

Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és rend-

szerezés 

Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a kozmetikumok 

jellemző fizikai, 

kémiai tulajdonsá-

gait, összetételét, 

bőrre gyakorolt 

hatásait. 

INCI, kozmetikai 

készítmények cso-

portjai, alap-, ható- 

és segéd-anyagai, 

anyagok bőrre gya-

korolt hatásai, al-

kalmazási lehetősé-

gei a koncentráció-

juk függvényében, 

hatóanyag-hordozó 

rendszerek 

Teljesen önállóan 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az interneten 

Információk rend-

szerezése, tárolása 

Használati útmuta-

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag-

keverékeket készít, 

vizsgál. 

Tömeg- és térfo-

gatmérés, mérték-

egységek használa-

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso-

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok 

Teljesen önállóan 

Számológép hasz-

nálata a számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten mérték-

egység-átváltáshoz 

és  oldatkészítéshez, 

motivációként 

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Alkalmazott szervetlen kémia 

Szervetlen kémia, szervetlen vegyületek 

A víz fizikai és kémiai tulajdonságai: 

‒ A párolgáshő, hőkapacitás jelentőségének tapasztalati megfigyelése, a megfelelő 

vízhőfok jelentősége, a hab hőszigetelő tulajdonságának megfigyelése 

‒ A víz mint poláris oldószer – tisztítás vizes oldatokkal  

‒ Elektrolitos disszociáció, vizes oldatok vezetőképessége, elektrolit oldatok kozme-

tikai jelentősége 

‒ A víz elektrolízise és kozmetikai vonatkozásai 

Hidratáció, a vízkeménység (állandó és változó keménység) és jelentősége: 

‒ Kísérletek kemény és lágy vízzel, a vízlágyítás lehetőségei (pl. ioncsere, vízlágyí-

tók alkalmazása) 

‒ A kemény víz bőrre, eszközökre gyakorolt hatásai 

A víz disszociációja, kémhatás és a pH-érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok al-

kalmazása 
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A hidrolízis fogalma, fajtái: 

‒ Sók hidrolízisének vizsgálata és értelmezése 

‒ Fehérjék és észterek hidrolízise, jelentősége a felpuhító, bőroldó készítményekben  

Bázisok a kozmetikában:  

‒ Bázisok, lúgos oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, lipidek esetén) 

‒ Alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Ammónia (NH3), alkáli- (NaOH, KOH) és alkáliföldfém-hidroxidok [Ca(OH)2, Mg(OH)2] 

és oldataik tulajdonságainak vizsgálata 

Lúgosan hidrolizáló sók (Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, Na2B4O7, C17H35COONa és más 

szappanok), az elszappanosítás vizsgálata, értelmezése 

A szappanok tulajdonságainak vizsgálata, értelmezése 

Savak és nemfém-oxidok a kozmetikában:  

‒ Nemfém-oxidok (CO2, SO2, NOx) vizsgálata, kozmetikai vonatkozásai 

‒ Savak, savas oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, lipidek esetén) 

‒ A kozmetikumokban való alkalmazásuk lehetőségei 

‒ Szervetlen hámképző és hámoldó savak (HCl és a szervetlen oxosavak: H2SO4, 

H3PO4, H2CO3, H3BO3) oldatainak vizsgálata 

‒ A reverzibilis és az irreverzibilis fehérjekicsapódás vizsgálata 

Savasan hidrolizáló sók a kozmetikában:  

‒ Vízoldható Al-sók [l. AlCl3, KAl(SO4)2] tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehető-

ségei 

‒ Komplex ionok, komplex vegyületek 

A kén fizikai, kémiai tulajdonságai, bőrre gyakorolt hatásai, kozmetikai alkalmazásának 

lehetőségei 

Kénes paszták, rázókeverékek, tisztítószerek; SO2, H2SO3, H2SO4, redukálószer 

Oxidálószerek a kozmetikában: 

‒ A hidrogén-peroxid (H2O2) tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei 

‒ A H2O2 bomlása, a stabilitását befolyásoló tényezők vizsgálata 

A halogének és kozmetikai vonatkozásaik 

Klór (Cl2) és vegyületei tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei (HOCl, HCl, NaCl, 

KCl)  

A jód (I2) és oldatai a fertőtlenítésben 

Fém-oxidok és sók a kozmetikában, pl. MgO, TiO2, ZnO, fém-szulfátok, -kloridok, karbo-

nátok, hidrogén-karbonátok, szilikátok tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetősé-

geik 

Fémek a kozmetikában: 

‒ Könnyűfémek, nehézfémek és élettani hatásaik 

‒ Ag, Au  

‒ Fémeszközök anyagai, korrózió, korrózióvédelem 

‒ Az elektrokémia alapjai: elektrolit, elektród, katód, anód, galvánelem, elektrolízis 

 

3.5.2.6.2 Alkalmazott szerves kémia 

Szerves vegyületek: 

‒ Fogalma, csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint) 

‒ Jelölése (a képletek fajtái: molekulaképlet, atomcsoportos képlet, szerkezeti képlet, 

vonalas képlet; a képlet jelentése) 

‒ Az izoméria fogalma, fajtái, jelentősége  

Paraffinok a kozmetikában:  

‒ Pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffin keverékek, szkvalán 
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‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozme-

tikában 

Telítetlen szénhidrogének tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik a kozmetikában:  

‒ Izoprén-vázas vegyületek: terpének és terpenoidok (természetes illatosítók), 

szkvalén, karotin és a karotinoidok 

‒ Azulén 

Szerves kénvegyületek a kozmetikában:  

‒ Pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, tioglikolsav, tiotejsav és származé-

kaik, szerves szulfátok (pl. Na-lauril-szulfát) 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikumokban 

‒ Alkoholok a kozmetikában:  

‒ Etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok (propilénglikol, glicerin, cukoral-

koholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol), koleszterin 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Aldehidek, ketonok, éterek a kozmetikában, pl. formaldehid, aromás aldehidek, 

aceton jellemzőinek megismerése, vizsgálata 

Szénhidrátok a kozmetikában: 

‒ Cukrok (mono- és diszacharidok), oligoszacharidok (dextrin, ciklodextrinek) és 

poliszacharidok vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ A glükóz, a fruktóz és a méz jellemzői 

‒ Cellulózszármazékok és hialuronsav vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik 

Karbonsavak a kozmetikában, pl. ecetsav, glikolsav, citromsav, borkősav, tejsav, szalicil-

sav, benzoesav, zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik 

Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a kozmetikában: 

‒ Szervetlen savak észterei: pl. zsíralkohol-szulfátok 

‒ Gyümölcsészterek (pl. etil-acetát), gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak vizs-

gálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Zsírkísérő anyagok: karotinoidok, foszfatidok (lecitin), szteroidok (koleszterin), 

ceramidok, vitaminalkoholok (tokoferolok, retinol), tulajdonságaik vizsgálata, jel-

lemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Aminok (pl. MEA, TEA) tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmeti-

kumokban 

Aminosavak, peptidek, fehérjék a kozmetikában: 

‒ Aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, 

selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, al-

kalmazási lehetőségeik, jelentőségük 

‒ Oligopeptidek, polipeptidek, fehérjék felépítése, szerkezetük, jellemzőik 

Foszfortartalmú szerves vegyületek a kozmetikában:  

‒ Szerves foszfátok 

‒ Foszfatidok (pl. lecitin) 

‒ Nukleotidok és származékaik, nukleinsavak és kozmetikai alkalmazási lehetőségeik 

 

3.5.2.6.3 Kozmetikumok vizsgálata 

Kozmetikumok összetétele: alap-, segéd- és hatóanyagok termékcsoportonként; az INCI 

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) értelmezése a gyakorlatban, a ter-

méken feltüntetett információk elemzése, értelmezése 

Emulziók, emulgensek, hatóanyag-hordozók: 

‒ Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, emulgensek jellemzése 
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‒ Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

‒ Makroemulziók: egyes és kettős emulziók, tulajdonságaik 

‒ Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és 

nanoemulziók, folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, 

ciklodextrinek stb. 

Folyékony kozmetikumok vizsgálata:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

Kozmetikai krémek (emulziók, gélek) vizsgálata:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

Pakolások, maszkok vizsgálata:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

Egyéb, pl. szilárd kozmetikumok (porkeverékek) vizsgálata:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

Szőrtelenítés és szőkítés kozmetikumainak vizsgálata:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

Verejték-rendellenességek kezelésének anyagai:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

Dekorkozmetikumok vizsgálata:  

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

 

 

3.5.3 Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 206/198 óra 

 

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elméleti alapjainak elsajátítása a higiénikus, szakszerű és 

biztonságos munkavégzés érdekében 

 

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Biológia szakos tanár kozmetikus szakképesítéssel vagy biológia szakos tanár kozmeti-

kusképzésben szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal vagy kozmetikus mester fel-

sőfokú pedagógiai végzettséggel 

 

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti biológia: embertan 

Az alkalmazott biológia, az alkalmazott kémia kozmetikumok vizsgálata témaköre 

 

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Tisztában van a 

kozmetikai ipar és a 

kozmetikus techni-

kus tevékenységé-

vel, betartja a 

szakmai kompeten-

ciahatárokat. A bőrt 

ápolja, szépíti. 

Kozmetikai ipar, 

kozmetika, kozme-

tikus technikus, 

kozmetikai rendel-

lenesség, betegség, 

kötöttséggel kezel-

hető kozmetikai 

rendellenességek, 

szépségápolás, 

bőrápolás 

Teljesen önállóan 

Betartja a szakma-

etikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu-

dó, lelkiismeretes, 

megbízható.  

Felelősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 

anyagokról, eszkö-

zökről.  

A higiéniai előírá-

sokat mindig betart-

ja. 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása.  

Szöveges dokumen-

tum és prezentáció 

készítése 

Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a bőr és függelékei 

felépítése, élettana 

és a diagnosztizálás 

során tapasztalható 

bőrállapotok közötti 

kauzális kapcsola-

tokat. Azonosítja a 

különféle kozmeti-

kai kezelések javal-

latait, ellenjavallata-

it, a tapasztalt bőrál-

lapotok okait. 

A bőr felépítése, 

életműködései, 

bőrdiagnosztizálás, 

kozmetikai kóroki 

tényezők és hatása-

ik, elváltozások, 

bőrtünetek és gya-

kori okaik, javallat-

tok, ellenjavallatok, 

bőrtípusok, bőrálla-

potok, rendellenes-

ségek jellemzői, 

kialakulásuk, koz-

metikai kezelési 

lehetőségeik 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö-

veges dokumentum 

és prezentáció ké-

szítése 

Esztétikai célú 

kozmetikai beavat-

kozásokat tervez 

meg. 

Színek, színhatások, 

stílusok, évszak 

szerinti vendégtípu-

sok, formák, ará-

nyok, korrekciós 

lehetőségek, ideális 

arányok és formák, 

optikai illúziók, 

hatások és kontrasz-

tok, kendőzés, tar-

tós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depiláció, epiláció, 

szőkítés, szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük lehetősé-

gei 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása 

Képek mentése, 

szerkesztése Smink-

tervező applikációk 

megismerése, al-

kalmazása 
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Bőrápolás, öregedé-

si folyamatok kés-

leltetése céljából 

speciális kozmetikai 

kezeléseket tervez, 

tanácsot ad a keze-

lési eredmény meg-

őrzése érdekében. 

Letisztítás, mély-

tisztítás, masszíro-

zás, hidratálás, 

felpuhítás, 

komedók/ aknék 

eltávolítása, fertőt-

lenítés, összehúzás, 

táplálás, regenerá-

lás, arc-, nyak-, 

dekoltázskezelés, 

testkezelés, ható-

anyagok, hatásaik 

és bejuttatásuk 

lehetőségei 

Kozmetikai kezelé-

sek, házi ápolás 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö-

veges dokumentum 

és prezentáció ké-

szítése. 

 

 

3.5.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.3.6.1 Bevezetés a kozmetika világába 

A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás, szép-

ségápolás fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 

 

3.5.3.6.2 A bőr anatómiája és élettana 

A bőr anatómiája, a bőr rétegei (magyarul, latinul megnevezve, szövettani ismertetéssel) és 

jellemzésük, a bőrfelszíni hidrofil lipid, a bőr függelékei és jellemzésük, a bőrben lejátszó-

dó biofizikai és biokémiai folyamatok (diffúzió, ozmózis, festékképzés, elszarusodás, hám-

lás), a bőr funkciói 

A hámréteg részletes jellemzése alrétegeivel együtt (magyar és latin megnevezésekkel), az 

alaphártya felépítése, feladatai 

Az irha és a bőralja felépítése, funkciói 

A bőr vérerei és idegvégződései 

A bőr függelékei: a bőr mirigyei (faggyú- és verejtékmirigyek), bőrfelszíni emulzió, szőr 

és szőrtüsző, a köröm és körömegység felépítése, feladata (ismétlés) 

A bőr védelmi szerepe: a fizikai, vegyi, meteorológiai hatások és kórokozók ellen 

A bőr raktározó funkciója (tápanyag, vér) 

A bőr hőszabályozó szerepe 

A bőr felszívó szerepe: felszívódási utak, bőrrokon anyagok 

A bőr kiválasztó szerepe 

A bőr érző szerepe 

A bőr légző szerepe 

A bőr egyéb funkciói: pl. hormontermelő, esztétikai 

 

3.5.3.6.3 Sminkelmélet, tartós szempilla- és szemöldökfestés 

Johannes Itten színtana: Bauhaus-színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos 

színek, színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, kontraszt stb., Johannes Itten 

7 színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 
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A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségeik 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetősé-

geik 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei  

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt  

A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható sminktechnikák 

A kendőzés lépései, anyagai, eszközei 

Az arc alkati tulajdonságai és kendőzési (korrekciós) lehetőségei  

A nappali, délutáni, alkalmi és fantáziasminkek készítésének szabályai, menete, anyagai, 

eszközei, azonosságok, különbségek 

Egyéb sminktechnikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás stb. 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása, dokumentálása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr- és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

Szempillalifting, szemöldöklaminálás, szálankénti műszempilla- és szemöldöképítés – me-

netük, eszközeik, anyagaik, javallataik, ellenjavallataik 

A kozmetikai sminktetoválás jellemzői 

 

3.5.3.6.4 Szőrnövési rendellenességek 

A szőr és szőrtüsző szerkezete 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak és szőrtüszők élettana, a szőrváltási ciklus, a 

szőrnövekedés szakaszai 

A szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

A hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás hajproblémák ese-

tén 

A pubertás-, a felnőtt-, a klimax- és az időskori szőrnövési rendellenességek közötti kü-

lönbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál világosításán alapuló kozmetikai eljárás: szőkítés 

A szőkítés anyagai, a szőkítés során lejátszódó kémiai folyamatok 

Depilációs eljárások a kozmetikában, részletesen a gyantázás 

A gyanták fajtái, kiválasztásuk jelentősége 

Egyéb depilációs eljárások: cukorpaszta, cukorgyanta, mézemulzió stb. 

Az epilációs eljárások elvi alapjai, a főbb típusok definiálása a kozmetikában 

 

3.5.3.6.5 Masszázs 

Az arc, a nyak és a dekoltázs csontjai, izmai 

A fej és a nyak vérerei, nyirokcsomói 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 

A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták, 

az iskolamasszázs fogási, hatásai 

A kozmetikai masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A kozmetikai masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, 

különböző rendellenességek szerint, különös tekintettel a kozmetikai tevékenység szakmai 

kompetenciahatáraira 

A kozmetikai arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs menete 

A törzs és a végtagok csontjai, izomcsoportjai, felületes izmai, nyirokcsomói 

A kozmetikai testmasszázs fajtái, fogásai, menete 
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3.5.3.6.6 Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek, 

kozmetikai kóroktan, évszakok kozmetikája 

A diagnosztizálás fogalma a kozmetikában, célja, folyamata, eszközei, eljárásai 

Kozmetikai tünettan: objektív és szubjektív tünetek 

Kozmetikai kóroktan 

Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen 

a mikroorganizmusok okozta elváltozások ismétlése 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia ismétlése 

Öröklött kóroki tényezők: veleszületett tulajdonságok, öröklött hajlamok, rendellenességek 

A bőrön található elemi elváltozások csoportosítása és jellemezésük (ismétlés) 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások (ismétlés) 

A hám biokémiai folyamatainak zavarai: szaruképzési rendellenességek és jellemzésük, 

festékképzési rendellenességek és jellemzésük 

A bőr hidratációja, jellemzői: a csökkent és a fokozott hidratáció tünetei, verejték-

rendellenességek 

A faggyútermelés jellemzői, a csökkent és a fokozott faggyútermelés tünetei 

Alapbőrtípusok és jellemzőik 

Ismétlés: szőrnövési rendellenességek és jellemzésük, hajrendellenességek és tanácsadás 

velük kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész-

tés szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi-

bák tünetei a diagnosztizálás szempontjából 

Kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

 

Évszakok kozmetikai problémái: 

‒ Tavasszal jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

‒ Nyáron jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke-

zelésük 

‒ Ősszel jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke-

zelésük 

‒ Télen jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és keze-

lésük 

 

3.5.3.6.7 Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr változásai életkorok szerint, 

öregedés, öregedő bőr kezelése 

Alapbőrtípusok: 

‒ A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös 

tekintettel a zsír- és víztartalom) alapján 

‒ A normál bőr jellemzői, kozmetikai kezelésének céljai, kezelési terve a javasolt ké-

szítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelé-

sük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és ható-

anyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük 

céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-

bevitel megnevezésével, tanácsadás 
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‒ A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozme-

tikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok 

és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek, bőrállapotok: 

‒ A felszíni vízhiányos bőr(állapot) jellemzése, kialakulása, kozmetikai kezelésének 

céljai, kezelési terve a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-

bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ A kipirosodásra hajlamos, gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, koz-

metikai kezelhetőségük, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük 

a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésé-

vel, tanácsadás 

‒ A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulá-

suk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, 

hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az aknés bőrtípus fogalma, fajtái, a kozmetikus által kezelhető aknék fajtái, kozme-

tikai kezelésük lehetőségei, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési ter-

vük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezé-

sével, tanácsadás 

‒ A pigmentfoltos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, koz-

metikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható-

anyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ A hiperhidratált bőrállapot jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható-

anyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

A kombinált bőr fogalma, fajtái, kozmetikai kezelésének tervezése, tanácsadás 

A bőr változásai életkorok szerint: az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek, gyermekek, 

serdülők, felnőttek, változókorúak, idősek bőrének jellemzői, tipikus bőrproblémái és ezek 

kezelése 

A pubertás és a klimax kozmetikai rendellenességei, azok kezelési lehetőségei 

Az öregedés folyamata, öregedéselméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés 

Az idősödő bőr típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai újdonsá-

gok az öregedés ellen (a legújabb hatóanyagok és hatóanyag-beviteli eljárások, készmasz-

kok és egyéb újdonságok) különös tekintettel a kozmetikus szakma kompetenciahatáraira 

 

3.5.3.6.8 Különböző bőrrendellenességek és kezelésük, szervrendszerek zavarai-

nak bőrtünetei és kezelésük 

A szaruképzési-rendellenességek fogalma, fajtái, jellemző tüneteik, kozmetikai kezeléséük 

lehetőségei 

A pigment-rendellenességek fogalma, fajtái, jellemező tünetei, a festékképzési rendelle-

nességek fogalma, fajtái, jellemző tünetei, kozmetikai kezelésük lehetőségei 

A verejték-rendellenességek és tanácsadás velük kapcsolatban, a lokális hiperhidrózis 

kozmetikai kezelésének lehetőségei 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész-

tés szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi-

bák részletes jellemzése, kezelhetőségük a kozmetikában  
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3.5.3.6.9 Speciális kozmetikai kezelések 

A speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete, a vendég tájékoztatása és írásbeli 

nyilatkoztatásának ismérvei, a speciális kozmetikai kezelések fogalma, fajtái és szakmai 

kompetenciahatárai, az orvos-kozmetikus együttműködés jellemző területei 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalma-

zása, tanácsadás 

Szemkörnyékápoló kezelések 

Nyak-dekoltázs speciális kezelései 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások 

Kozmetikai hámlasztó kezelések, tanácsadás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok 

A body wrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában 

Hatóanyag-bevitel segítése kézi masszázzsal vagy gépi módszerekkel a testtekercselés so-

rán 

A testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves, cellulit-, aromaterápiás, 

svédmasszázs stb., a kézi kozmetikai nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázstechnikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

A cellulit típusai, stádiumai, a cellulitkezelés megtervezése az ismert készülékekkel 

és/vagy kézi módszerekkel, különböző testtájakon 

Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése 

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan  

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Speciális kezelések férfiaknak, férfi a kozmetikában, a férfiarcbőr kozmetikai jellemzői, 

kezelése 

Különleges kezelések a kozmetikában: ájurvédikus, sókezelés, aromaterápiás stb. 

 

 

3.5.4 Kozmetikus anyagismeret tantárgy 139/116 óra 

 

3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikában alkalmazott anyagok, professzionális készítmények szakszerű, biztonságos 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása, a kívánt kezelési cél elérése érdekében.  

 

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kozmetikus szakképesítéssel rendelkező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / 

gyógyszerész, vagy legalább két év kozmetikusképzésben szerzett tapasztalattal rendel-

kező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / gyógyszerész 

 

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a kémia egyes általános, szervetlen és szerves kémiai témakörei 

Szakmai: az alkalmazott kémia gyakorlatok, a szakmai ismeretek  

 

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Megkülönbözteti a 

kozmetikai termé-

keket, termékcso-

portokat, a fertőtle-

nítőszereket, a 

gyógyhatású ké-

szítményektől és a 

gyógyszerektől. 

Kozmetikai termé-

kek, ezek csoporto-

sítása, fel-

használási területe, 

bőrre gyakorolt 

hatása, kozmetikai 

alkalmazási lehető-

ségei, fertőtlenítő-

szerek, gyógyhatású 

készítmények, vény 

nélkül kiadható 

gyógyszerek, 

háziszerek 

Teljesen önállóan 

Felelősen választja 

meg a helyzetnek, 

feladatnak legin-

kább megfelelő 

fertőtlenítési eljá-

rást, a kezeléshez 

alkalmazott anya-

gokat, eszközöket. 

Ismeretei alapján 

mindig mérlegeli a 

különféle anyagok, 

eszközök alkalma-

zásának előnyeit és 

kockázatait a ven-

dég szempontjából.  

A szakma kompe-

tenciahatárain belül 

marad, nem végez 

egészségügyi ellá-

tást! 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö-

veges dokumentum 

és prezentáció ké-

szítése 

Megválasztja az 

adott esetnek, hely-

zetnek leginkább 

megfelelő fertőtle-

nítőszert, fertőtlení-

tő eljárást. 

A fertőtlenítés, 

sterilizálás eszkö-

zei, anyagai és 

alkalmazásuk sza-

bályai 

Teljesen önállóan 

Megválasztja az 

esztétikai célú keze-

lések (kendőzés, 

tartós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depilálás, szőkítés) 

elvégzéséhez fel-

használandó anya-

gokat. Ezek hatása-

ival, mellékhatásai-

val, alkalmazásával 

kapcsolatban tájé-

koztatni is tudja 

vendégét. 

Dekorkozmetikai 

termékek és össze-

tevőik, INCI, színe-

zék, pigment, fes-

ték, az oxidációs 

festék anyagai, 

működése; a depilá-

ció és a szőkítés 

anyagai, a 

szempillalifting, a 

szempilla- és sze-

möldöképítés, va-

lamint a szemöldök-

laminálás anyagai, 

ezek működése, 

hatásai és gyakori 

mellékhatásai 

Jelöljön ki egy 

elemet. 
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Tudatosan megvá-

lasztja a vendég 

bőrállapotának és a 

diagnosztizálás 

eredményeként 

meghatározott tech-

nológiának legin-

kább megfelelő 

készítményt, ható-

anyagokat.  

A felhasználható 

anyagokkal, hatása-

ikkal és lehetséges 

mellékhatásaikkal 

kapcsolatban tájé-

koztatja is vendégét. 

A kozmetikumok 

összetétele, alap-, 

ható- és segéd-

anyagaik, tulajdon-

ságaik és bőrre 

gyakorolt hatásaik  

Összetételük, INCI 

Hatóanyag-

hordozók és tulaj-

donságaik Letisztí-

tás, mély-tisztítás, 

tonizálás, masszíro-

zás, hidratálás, 

felpuhítás, össze-

húzás, nyugtatás, 

gyulladáscsökken-

tés, faggyútermelés-

befolyásolás, rege-

nerálás, 

ránctalanítás, a bőr 

javítómechanizmu-

sát segítő, serkentő, 

gátló anyagok, 

pigment-

rendellenességek 

kezelésére alkalmas 

anyagok jellemzői 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö-

veges dokumentum 

és prezentáció ké-

szítése 

 

 

3.5.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.4.6.1 A kozmetikában használatos anyagok, készítmények 

Az anyagi rendszerek felosztása, az egyes csoportok jellemzői, kozmetikai példák 

A kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik  

 

3.5.4.6.2 A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és a hidratálás anyagai 

A fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése (konkrét termékek és hatóanya-

gaik) 

A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai:  

‒ Leggyakoribb kozmetikumtípusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, lemosó 

arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás készítmények 

‒ Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó vagy rosszul 

felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú természetes 

és mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és mesterséges anyagok, 

tisztításra alkalmas gyógynövények 

‒ A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként 

A mélytisztítás anyagai: 

‒ Mechanikai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagaik: magőrlemé-

nyek, cukor, só, műanyag golyócskák stb. 

‒ Biológiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: enzimek 
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‒ Kémiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: AHA, BHA, PHA, 

dikarbonsavak, oxo- és egyéb savak 

‒ Kombinált peelingek 

A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük 

Az arcvizek alapanyagai és hatóanyagai, jellemzésük: 

‒ Alkoholok 

‒ Hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 

‒ Hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes 

és mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 

Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek és hatóanyagaik 

A hidratáció fogalma, kozmetikai értelmezése 

Hidratáció fokozására alkalmas készítmények csoportjai, jellemző hatóanyagai  

 

3.5.4.6.3 A szépítés anyagai 

Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb, vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók, korrektorok, a kontúrozás anyagainak fajtái és jellemzésük 

Púderek fajtái és jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük 

Az ideiglenes szempillafestés anyagai  

A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai, jellemzésük, működésük (oxidációs festé-

kek hatásmechanizmusa) 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) és a szempillalifting anyagai, a szemöldöklaminá-

lás anyagi, hatásaik 

A szempilla-hosszabbítás, szemöldöképítés anyagai, hatásaik 

 

3.5.4.6.4 A depiláció és a szőkítés anyagai 

A szőkítés anyagai 

A depilálás anyagai: 

‒ Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok 

A meleg gyanták anyagai:  

‒ Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvességmentesí-

tők 

‒ A hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

‒ A kolofóniummentes „hagyományos” gyanták, korszerű waxok anyagai és jellem-

zésük 

‒ A cukorpaszta és a mézemulzió anyagai és jellemzésük 

‒ Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyantaeltávolító anyagok, hámképző, nyug-

tató, gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 

Hideg gyanták anyagai 

Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

3.5.4.6.5 Masszírozás és a testkezelések kozmetikumai 

Leggyakoribb kozmetikumtípusok a masszázs műveletében: masszázsolajok, 

masszázsgélek, masszázstejek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszázskozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 
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Hintőporok szerepe a masszázs során 

Aromák, aromaterápia szerepe a masszázs során 

Testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok  

A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése (a letisztítás, 

peelingezés anyagai és a pakolások, maszkok) 

Testpakolások, maszkok fajtái, anyagai és jellemzésük: 

‒ Agyagok 

‒ Iszapok, lápföldek 

‒ Algák 

‒ Zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

‒ Szénhidrátok és származékaik 

‒ Aminosav-származékok, oligopeptidek 

‒ Egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

‒ Vitaminok 

Feszesítő, regeneráló hatóanyagok 

A zsírsejtekre ható anyagok 

Méregtelenítő hatóanyagok 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

3.5.4.6.6 A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a gyulladáscsökkentés és a 

faggyútermelés befolyásolásának anyagai 

A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

‒ Szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók mint felpuhító anyagok 

‒ Lipoaminosavak 

‒ Vízmegkötő, hidratáló anyagok 

Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyagcsoportok, a kivonás módjai, csopor-

tosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Az összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Savak 

‒ Savasan hidrolizáló sók 

‒ Összehúzó pakolások poranyagai, peloidok 

Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Redukálóanyagok 

‒ Gyulladásgátló adszorbensek 

‒ Gyulladásgátló bevonószerek 

‒ Gyulladáscsökkentő bőrpuhítók 

‒ Összehúzó hatású gyulladásgátlók 

‒ Gyulladáscsökkentő vitaminok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb 

háziszerek és hatóanyagaik 

Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok 

Hagyományos szeborreaellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborrea-ellenes anya-

gok, bioaktív lipidek, anti-androgén hatású anyagok, stb. 

Akné kezelésének jellegzetes kozmetikai hatóanyagai. Pl. fertőtlenítő hatású anyagok 

(fokhagyma, propolisz, ezüst kolloid, cink-sók) stb. 
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3.5.4.6.7 Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómechanizmusát segítő, serkentő és 

gátló anyagok, pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 

A hatóanyagok bőrbe jutásának módjai  

Regeneráló, bőrtápláló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns 

anyagok stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő” 

hatóanyagok 

A sejt anyagai mint regeneráló anyagok 

Aminosavak, fehérjék: 

‒ Az aminosavak és az oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

‒ A fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

‒ Nukleinsavak és származékaik 

‒ A DNS kozmetikai szerepe 

A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

‒ A monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A diszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ Növényi eredetű nyákanyagok 

‒ Mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

‒ A lipidek kozmetikai jelentősége 

Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók”, szerkezetjavítók, funkciójavítók 

Serkentő és gátló anyagok 

A bőr oxigenizálása 

Antioxidánsok 

Az arany, gyémánt kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például őssejtkivonatok, matrikinek, citokinek, 

peptidek és származékaik, „védett” molekulák, egyéb anyagok: pl. csiganyálka, méhméreg 

stb. 

A testkezelés egyéb hatóanyagai: például peptidek, gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb 

anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, algák, gyümölcsök, főzelékfélék 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Vitaminok 

A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző hatóanyag-

okkal 

Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok, redukálószerek, tirozinázképződést 

csökkentő anyagok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok, hatóanyagok 

Melanintermelést elősegítő hatóanyagok, barnulást segítő készítmények és hatóanyagaik 

Önbarnító készítmények és hatóanyagaik 

 

3.5.4.6.8 Segédanyagok a kozmetikumokban 

Kozmetikumok összetétele, alap-, ható- és segédanyagok, állandó és változó összetevők, 

INCI 

Konzerválószerek helye a kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző kozmetikumok jellemző kon-

zerválószerei 
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Penészedésgátlók 

Erjedés- és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók, antioxidánsok, prooxidánsgátlók 

Illatosítóanyagok, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósítóanyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Állagszabályozó, stabilizáló anyagok csoportjai, képviselői és jellemzői, kozmetikai ható-

anyag-hordozó rendszerek, vivőszerek 

Színezékek a kozmetikumokban  

Egyéb összetevők a kozmetikumokban 

 

 

3.5.5 Elektrokozmetika elmélet tantárgy 62/62 óra 

 

3.5.5.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az elektrokozmetikai készülékek alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

3.5.5.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kozmetikus mester felsőfokú pedagógiai végzettséggel; kémia vagy fizika szakos tanár 

kozmetikus szakképesítéssel vagy legalább két év szakmai tapasztalattal a kozmetikus-

képzés terén; mérnök tanár (elektrotechnikai vagy elektronikai szakirány) és legalább két 

év szakmai tapasztalattal a kozmetikusképzés terén 

 

3.5.5.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: fizika/elektromosságtan, kémia/elektrokémia 

Szakmai: alkalmazott kémia elektrokémia témaköre, szakismeret és szakmai gyakorlat 

vonatkozó témakörei 

 

3.5.5.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.5.5.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

A kezelés céljának 

leginkább megfelelő 

elektrokozmetikai 

eljárást, készüléket 

választ. Összefüg-

géseiben vizsgálja 

az alkalmazott ké-

szítmények és 

elekrokozmetikai 

eljárások várható 

hatásait vendégére. 

Elektromos áram 

jellemzői, hatásai, 

kozmetikai alkal-

mazásának lehető-

ségei 

Elektrokozmetikai 

készülék, di-

rekt/indirekt 

elektrokozmetikai 

berendezés, ezek 

fajtái, hatásai, al-

kalmazási lehetősé-

gei a kozmetikában 

Kezelési javallatok, 

ellenjavallatok a 

készülékek, eljárá-

sok alkalmazása 

során. Kozmetikai 

termékek, ható-

anyagok tulajdon-

ágai, 

elektrokozmetikai 

alkalmazási lehető-

ségeik 

Teljesen önállóan 

Betartja a szak-

maetikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu-

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. Fele-

lősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 

anyagokról, 

elektrokozmetikai 

berendezésekről. 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával  

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö-

veges dokumentum 

és prezentáció ké-

szítése 

 

 

3.5.5.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.5.6.1 Elektrokozmetikai alapismeretek 

Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásá-

nak szabályai, szükséges nyilatkozatok a kozmetikai kezelésekkel kapcsolatosan 

Elektrokozmetikai kezelés kompetenciahatárai, eljárások csoportosítása 

Elektrokomzetikai készülékek alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályok 

ismerete 

Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus, ve-

zetők (elsőfajú, másodfajú), félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, 

Ohm-törvény, egyenáram, váltóáram, frekvencia, hullámhossz, periódus, koherens-

inkoherens, monokromatikus-polikromatikus, rádiofrekvencia, elektroporáció elve, interfe-

rencia, elektromágneses sugárzás, hanghullám, moduláció 

Hatóanyag-bevitel elektrokozmetikai készülékekkel, a hatóanyag bejuttatásának akadályai, 

illetve lehetőségei 

Elektródák fogalma, fajtái 

Elektromágneses sugárzás, elektromágneses spektrum kozmetikai alkalmazásának lehető-

ségei 

Mágnesterápia alkalmazása a kozmetikában, elektromágneses kölcsönhatás 

A napfény kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, valamint a fényterápia kozmetikai al-

kalmazásának elméleti vonatkozásai 
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A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint, dózis fogalma és fajtái a 

kozmetikában 

A látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei, elektrokozmetikai készülé-

kei 

Az infrasugarak jellemzői, felosztása, élettani hatásai, elektrokozmetikai alkalmazásai 

Az UV-sugarak jellemzői, felosztása, élettani és kozmetikai hatásai, a Fitzpatrick-skála 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett testkezelések: a cellulit fogalma, kialakulásának 

okai, kezelése, stádiumai, nyirokkeringés, a nyirok összetétele 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása 

Elektrokozmetikai gépek felosztása 

 

3.5.5.6.2 Indirekt elektrokozmetikai eljárások 

Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigéngépek, részlete-

sen a frimátor működése, javallatai, ellenjavallatai 

Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai 

A pulzáló gépi vákuummasszázs hatásai, alkalmazása a kozmetikában 

A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai 

Hidroterápia (gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugármasszázs) 

Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, Wood-lámpa, sebumeter, hid-

ratáció mérés, MED-meghatározás stb.), alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV-

fény felosztása, hatásai, a dózis fogalma, Fitzpatrick-táblázat és alkalmazási területei 

Fototerápia: síkban polarizált fényforrások (pl. Bioptron lámpa), lézerfény kozmetikai fel-

használása a tartós szőrtelenítésen kívül (soft lézer, hideg lézer), fotorejuvenáció, 

fototermolízis, LED-maszkok 

Fototerápia: Az IPL-készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai, az ELOS-

technológia elvi alapjai, alkalmazásának hatásai  

Fototerápia: szolárium 

Fototerápia: infrasugarakkal működő gépek (infrakabin, mélymeleg terápia) 

Fonoterápia: az ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe, kozmetikai felhasználása, 

ultrahangkészülékek csoportosítása, fajtái 

Termoterápia: termoálarc, kesztyűk, lábzsákok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő 

Termoterápia: szaunák, mélymeleg terápia 

Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás, a krioterápia kozmetikai vo-

natkozásai 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló boksz, 

kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, paraffinmelegítő készülék stb. 

 

3.5.5.6.3 Direkt elektrokozmetikai eljárások 

Kis- és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: az egyenáram és az 

egyenárammal működő (galván) készülékek működési elve, hatásmechanizmusa 

Galvánkészülékek kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, célja, szervezetünkre, kiemel-

ten a bőrre gyakorolt hatásai 

Az elektródák típusai, tulajdonságai, a köztianyag jelentősége a kezelés során, különböző 

polaritású hatóanyagok bevitele iontoforéziskészülékkel 

Az iontoforézis során zajló biofizikai és biokémiai jelenségek: ionvándorlás, 

elektroforézis, elektroozmózis 

Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai 

Az elektroporáció elvén működő, tű nélküli mezoterápiás készülékek működési elve, javal-

latai, ellenjavallatai, jellegzetes készítményei 
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A dezinkrusztáció fogalma, a művelethez használható oldatok, alkalmazási területe, javal-

latai és ellenjavallatai, a kezelés menete 

Az interferencia és a lebegő áram fogalma 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A különböző frekvenciatartományok izmokra gyakorolt hatásai, a kozmetikai alkalmazás 

lehetőségei, a face-lifting elektrokozmetikai eljárásai, készülékei 

Az interferenciás kozmetikai kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete, javallatai és 

ellenjavallatai 

Az ingeráram és a szelektív ingeráram fogalma 

A szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A szelektív ingerárammal végzett kozmetikai kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés 

menete 

Az interferenciával és a szelektív ingerárammal végzett kozmetikai kezelések összehason-

lítása 

A kezelési idő betartásának jelentősége a kezelés eredményessége szempontjából 

Nagyfrekvencián működő gépek: a VIO működési elve, hatásmechanizmusa, bőrre gyako-

rolt hatása, alkalmazása 

A VIO javallatai, ellenjavallatai 

Az epilálás elméleti alapjai: a szőrszálak növekedésének szakaszai, és ennek jelentősége a 

tartós szőrtelenítő eljárások során 

A tűs epilálókészülékek működési elve, hatásmechanizmusuk 

A tűs epilálókészülékek fajtái, kiemelten a diatermiás epilálógépek, az epilálás menete, az 

elő- és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 

Egyéb nagyfrekvenciás gépek: diatermiás epilálógépek, tűs epilálókészülékek fajtái, az 

epilálás menete, javallatai, ellenjavallatai 

Az illesztékek és elektródák tárolásának, tisztán tartásának és fertőtlenítésének szabályai 

 

3.5.5.6.4 Speciális elektrokozmetikai eljárások 

Speciális elektrokozmetikai kezelések fogalma, csoportjai, szakmai kompetenciahatárai 

A relaxáló gépi masszázs, valamint a hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése 

Oxigénterápiás, mágnesterápiás kezelések ismerete 

A rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód-tanácsadás 

az elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) a kozmetikában 

Face-lifting eljárások a kozmetikában 

A HIFU-készülék működési elve, kezelésének sajátosságai  

A legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete, beleértve a kockázatokat és kozmeti-

kai alkalmazásuk korlátait is 

Tájékoztatás, dokumentálás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 

 

  



 

 62/79. oldal 

 

3.6 Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  98/98 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Cél, hogy a tanulók legyenek képesek a számukra megfelelő vállalkozási formát megválasz-

tani, létrehozni és működtetni. Képesek legyenek elkészíteni a vállalkozás üzleti tervét, pénz-

ügyi döntéseket hozni, árat képezni. Képesek legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és 

kezelni a pénztárgépet, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat. Ismerjék a fo-

gyasztóvédelmi előírásokat, és tudják kezelni a reklamációt. Képesek legyenek vállalkozásu-

kat menedzselni, a piaci igényekre szabni és marketing tevékenységet folytatni. Meg tudják 

határozni vendégeik igényeit, s ennek megfelelően kialakítani szolgáltatásaikat. Tudják al-

kalmazni az online és offline marketing adta lehetőségeket. A szépészeti szakmákban a vál-

lalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése. A digitális írástudás, az e-

ügyintézés szélesebb körű megismerése lehetővé teszi a vállalkozások hatékonyabb létrehozá-

sát, működtetését. 

 

3.6.1 Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy 67/67 óra 

 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék és átlássák egy szépségszalon gazdasági működését. Megértsék az adminisztrá-

ciós feladatok értelmét. Tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal és kötelezettségeikkel. 

Ismerjék a munka világában alkalmazott szakkifejezések értelmét. Az ügyfélkapcsolatok so-

rán is meg tudják valósítani a munkahelyi titoktartást. Megtanulják az adatkezelésre vonatko-

zó szabályokat. Ismerjék a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos dokumentu-

mok tartalmát. Szert tegyenek a vállalkozások működével kapcsolatos alapvető ismertekre, 

megismerjék a vállalkozási formákat, a vállalkozás létesítését, tárgyi és személyi feltételeit, 

üzleti tervének elkészítését, árképzését és az adófajtákat. Ismerjék a szépségiparban használa-

tos szerződéseket. 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Közgazdász tanár (kereskedelmi, vállalkozási, marketing szakos) vagy szépségszalon 

gazdasági működtetésben legalább 5 év igazolt gyakorlattal rendelkező szakember  

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika: százalékszámítás 

Történelem: vállalkozási, munkavállalói alapismeretek 

Szakmai kommunikáció: a konfliktus- és reklamációkezelés módszerei 

 

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Állást keres, állásin-

terjún vesz részt 

szimulált helyzet-

ben. 

Álláskeresési alap-

fogalmak (álláshir-

detés, önéletrajz, 

pályázat, motiváci-

ós levél, portfólió...) 

Munkavállalási 

alapfogalmak 

Teljesen önállóan 

Analizálás, tartós 

figyelem, udvarias-

ság, felelősségválla-

lás, következetes-

ség, szabálykövető 

magatartás, precizi-

tás 

Információgyűjtés, -

felhasználás, digitá-

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 

létrehozása 

A vállalkozásokban 

használatos munka-

jogi, munkavédelmi 

és pénzügyi-

számviteli doku-

mentumokat értel-

mez, kitölt (szimu-

lált helyzetben). 

Munkaügyi, mun-

kavédelmi és pénz-

forgalmi, számviteli 

dokumentumok, és 

használatuk jogi 

aspektusai 

Teljesen önállóan 

Digitális, internet-

alapú kommuniká-

ció, információtáro-

lás, problémameg-

oldás 

A munkahelyi titok-

tartás, adatkezelés 

szabályait betartja. 

A titoktartás jogi és 

etikai szabályai, a 

személyes adat 

fogalma, adatkeze-

lési szabályok, 

GDPR 

Teljesen önállóan 

Elektronikus doku-

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

Kiválasztja és létre-

hozza (szimulálva) 

a számára megfele-

lő vállalkozási for-

mát. 

Vállalkozási formák 

és létesítésük 
Teljesen önállóan 

Információgyűjtés, -

felhasználás, digitá-

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 

létrehozása 

Kiszámolja a vál-

lalkozás adófizetési 

kötelezettségét. 

Adózási alapismere-

tek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információgyűjtés, -

felhasználás 

Szimulált körülmé-

nyek között, tevé-

kenységével össze-

függő szerződéseket 

köt, felbont, módo-

sít. 

Szerződések fogal-

ma, alaki elemei, 

fajtái és ezek jogi 

aspektusai 

Teljesen önállóan 

Elektronikus doku-

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 Vállalkozási ismertetek a kozmetikában 

Álláskeresés: álláskeresési alapfogalmak (álláshirdetés, önéletrajz, pályázat, motivációs le-

vél, portfólió), állásinterjú  

Munkajogi alapfogalmak, a munkavállaló jogai- és kötelezettségei, a munkáltató jogai és 

kötelezettségei, munkaviszonnyal, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok 

Munkahelyi titoktartás, adatkezelés, személyes adatok védelme, GDPR alkalmazása  

Károkozás, kártérítés, leltárhiány 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások) 

Munkaerőpiac 
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A vállalkozások környezete, személyi feltételei 

A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák 

‒ Egyéni vállalkozás, egyéni cég 

‒ Betéti társaság (bt.) 

‒ Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

‒ Részvénytársaságok (zrt., nyrt.) 

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállal-

kozás vagyona, tulajdoni hányad, nyereség) 

A vállalkozás működése 

‒ Üzleti tervezés 

‒ Finanszírozás 

‒ Pályázatok, hitelfelvétel 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció 

‒ A szépségiparban alkalmazott árképzés menete 

‒ Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei 

‒ Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során 

Adózási ismeretek – az adó szerepe a gazdaságban 

‒ Adózási alapfogalmak 

‒ Központi adók – áfa, társasági adó, KATA, KIVA 

‒ A munkabért terhelő adók 

‒ Helyi adók – iparűzési adó 

‒ Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek 

A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége 

‒ Munkaügyi bizonylatok 

‒ Eszközök, anyagok bizonylatai 

‒ Leltározás bizonylatai 

‒ Pénzforgalmi bizonylatok 

‒ Bizonylatok megőrzése, selejtezése 

‒ Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem 

Készletgazdálkodás a szépségiparban 

‒ A nyitókészlet meghatározása 

‒ A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai 

‒ Selejtezés 

Dokumentumok a szépségszalonokban 

‒ Megrendelő 

‒ Szállítólevél 

‒ Üzleti levelezés 

A szépségipari vállalkozásfejlesztés lehetőségei 

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések 

‒ Bérleti szerződés 

‒ Adásvételi szerződés 

‒ Tanulószerződés, tanulói munkaszerződés 

‒ Munkaszerződés 

‒ Megbízási szerződés 

‒ Vállalkozói szerződés 

‒ Biztosítás, felelősségbiztosítás, közmű- és egyéb szolgáltatások igénybevételére vo-

natkozó szerződések 
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Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok: munka-, tűz- és balesetvédelmi jegyző-

könyvek, kockázatértékeléssel és -kezeléssel kapcsolatos dokumentumok, védőeszköz- és 

esetleges munkaruha-juttatással kapcsolatos dokumentumok, biztonsági adatlapok… 

 

3.6.1.6.2 Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában 

Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya 

‒ A paypass fizetés feltételei 

‒ Befektetések, hitelek 

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők, pl.: 

‒ Ügyvéd 

‒ Könyvelő 

‒ Területi képviselők 

‒ Grafikus 

‒ Webmester 

‒ Szépségszalonban dolgozó kollégák 

Kapcsolattartás az ügyfelekkel: vendégekkel, munkatársakkal, felettesekkel, gazdasági 

partnerekkel szóban és írásban  

Online ügyfélkapcsolati rendszerek, közösségi portálok, applikációk alkalmazása  

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, panaszkezelés 

 

3.6.1.6.3 Marketing 

A marketing szerepe a szépészeti vállalkozásokban 

A marketing alapfogalmai, alapkérdései 

Szépségipari vállalkozások marketingkörnyezete 

Marketingmenedzsment 

Fogyasztói magatartás 

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők 

Vásárlási döntési folyamat 

A piac megismerése – piackutatás 

A piac szegmentálása 

A célpiac megválasztása 

Pozicionálás 

Marketingstratégia 

Marketingprogramok – marketingmix 

Termékpolitika 

Árpolitika 

Értékesítési politika 

Kommunikációs politika 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Közönségkapcsolatok 

‒ Személyes eladás 

‒ Eladáshelyi reklámok 

‒ Reklámok 

‒ Reklámkampány készítése 

‒ Eseménymarketing és rendezvények 

‒ Szolgáltatásmarketing – emberi tényező, fizikai környezet, folyamat 

Online marketing 

‒ Honlap 

‒ Közösségi média 

‒ Blog 
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‒ Vlog 

‒ Direkt mail 

‒ Google 

‒ Egyéb online lehetőségek 

 

3.6.1.6.4 Üzleti tervezés, dokumentálás 

Üzleti terv készítése: üzleti terv felépítése, tartalma, marketingterv, pénzügyi terv részei 

Bevételkalkuláció, árkalkuláció, kiadások tervezése, fedezeti pont, rezsióradíj, vállalkozást 

terhelő adók kiszámítása 

Pénzügyi és készletnyilvántartások: készletezés-bizonylatok (számla, nyugta), pénztár-

könyv  

Az ár fogalma, szerepe, az árképzés folyamata és módszerei 

 

 

3.6.2 Számítástechnika a kozmetikában tantárgy 31/31 óra 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és készletnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemelteté-

sének segítése számítógép használatával 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Informatika szakos tanár   

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy 

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek, vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetiká-

ban tantárgy minden témaköre  

 

3.6.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Munkája során 

használja az IKT-

eszközöket (számí-

tógép, mobiltelefon, 

nyomtató). 

Az IKT-eszközök 

fogalma 

Az IKT-eszközöket 

működtető szoftve-

rek célszerű válasz-

tásának alapelvei 

Teljesen önállóan 
Pontosság  

Precizitás  

Önállóság 

Monotóniatűrés 

Etikus viselkedés 

Adatvédelem 

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete 

Felhasználói prog-

ramok 

Használja az inter-

netet munkája során 

(böngészés, levele-

zés,  

e- kereskedelem,  

e-szolgáltatások). 

Az internet fogal-

ma, szolgáltatásai, a 

böngészőprogramok 

felülete 

Teljesen önállóan 

Internet használata 

(böngészés, levele-

zés) 
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Készlet- és vendég-

nyilvántartó szoft-

vert használ. 

Készletnyilvántartó 

és vendégnyilván-

tartó programok, 

alkalmazások fajtái, 

használatuk a koz-

metikában  

Teljesen önállóan 

Felhasználói prog-

ramok, applikációk 

online és offline 

használata 

Kozmetikai szolgál-

tatásaival kapcsola-

tos elektronikus 

dokumentációt 

készít, használ. 

A szövegszerkesz-

tés, táblázatkezelés, 

prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése 

Kiadványszerkesz-

tés 

Teljesen önállóan 
Felhasználói prog-

ramok 

 

 

3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.2.6.1 Dokumentálás és nyilvántartás számítógépen (számla- és készletnyilván-

tartó szoftverek) 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata 

A program felépítése, használata, hozzáférhetősége 

Ügyfelek nyilvántartása 

Termékek, szolgáltatások nyilvántartása 

Raktárkészlet nyilvántartása, bizonylatok készítése, tárolása 

Számlázás 

Adatvédelem gyakorlati megoldásai 

 

3.6.2.6.2 Elektronikus kommunikáció, webhasználat 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partnerrel, 

ügyféllel és hatósággal való kapcsolattartásban). Információ- és adatbiztonság kérdései az 

internetes kapcsolattartás során 

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapjai 

 

3.6.2.6.3 Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok 

Nyilatkozatok kezelése (hozzájárulás, belegyezés, GDPR…) 

Digitális fotók készítése, tárolása: pl. kezelés előtt/után… 

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása 

Az adatmentés, tárolás, megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

Portfólió összeállítása 
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3.7 Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  945/945 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kozmetikus technikus szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafo-

lyamatok elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, 

pontos, precíz munkavégzésre. Elektrokozmetikai eljárások alkalmazása. Az udvarias visel-

kedés normáinak megtanítása 

 

3.7.1 Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 883/883 óra 

 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakmához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. A különböző 

technológiák, munkafolyamatok készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, 

kreatív, pontos, higiénikus munkavégzésre. Az udvarias viselkedés, megfelelő kommunikáció 

normáinak megtanítása 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség, szakoktatói végzettség épül kozmetikus szakirányon   

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy anatómiai ismeretei 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, 

szakmai ismeretek, anyagismeret tantárgyak valamennyi témaköre 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni-

kációs szabályokat, 

etikai normákat. 

A telefonálás és az 

elektronikus kom-

munikáció normáit 

alkalmazva tart 

kapcsolatot. 

A szépészeti munka 

területein használa-

tos alapvető kom-

munikációs szabá-

lyok ismerete. 

Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom-

munikál a vendég-

gel a kívánt szolgál-

tatásról. 

Udvarias maga-

tartás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég-

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere-

te, alkalmazása 

Készlet- és vendég-

nyilvántartó szoft-

ver használata, 

illetve munkaválla-

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 

használata 
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Nappali, alkalmi és 

fantáziasminket, 

gyermekarcfestést, 

csillámtetoválást 

tervez és készít a 

technológiák, tech-

nikák, aktuális 

trendek és stílusje-

gyek alapján.  

A nappali és alkal-

mi sminkkészítés 

eszközeinek, anya-

gainak, munkafo-

lyama-tának ismere-

te, az ezekhez tarto-

zó szakkifejezések 

(pl.: fő- és mellék-

színek, komplemen-

ter színek, alapozá-

si, szemhéjárnyalási 

technikák stb.) 

Az arc alkati hibái-

nak korrigálására 

szolgáló lehetősé-

gek ismerete 

Tincses és soros 

műszempilla felhe-

lyezési technikáinak 

ismerete 

Gyermekarcfestés, 

csillámtetoválás 

technikájának isme-

rete 

Teljesen önállóan 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi-

tás 

Gyakorlati munká-

ját tudatosan terve-

zi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan elem-

zi, fejleszti. 

Biztonságos, sza-

bálykövető, empati-

kus munkavégzés 

különböző ártalmak 

megelőzése érdeké-

ben 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere-

te, alkalmazása, 

kritikus információ-

gyűjtés az interne-

ten 

Digitális fotó készí-

tése, tárolása Kép-

szerkesztésre, pre-

zentációkészítésre 

alkalmas szoftverek 

használata Smink-

tervezésre alkalmas 

applikációk haszná-

lata 

Megtervezi és el-

végzi a depilációs 

és szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző depilá-

ciós és 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu-

sát és az eszközök 

sajátosságait figye-

lembe véve. 

A depilációhoz és 

szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, techno-

lógiák, és az azok-

hoz tartozó szakki-

fejezések (pl.: 

szőkítőkészítménye

k, különböző depi-

lációs eljárások) 

ismerete 

Teljesen önállóan 

Szakmai informá-

ciógyűjtés az inter-

netről, kritikus, 

etikus módon  

Megtervezi és el-

végzi a klasszikus 

iskolamasszázs, a 

speciális kozmetikai 

arc-, nyak- és de-

koltázsmasszázs és 

a speciális kozmeti-

kai testmasszázs 

munkafolyamatait, 

szakszerűen alkal-

mazza azok anyaga-

it. 

A masszázs munka-

folyama-tához tar-

tozó különböző 

anyagok, fogások 

élettani hatásainak, 

a bőr izmainak és 

idegkilépési pontja-

inak anatómiai 

ismerete 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés 

az internet felhasz-

nálásával 

Megtervezi és el-

végzi a tartós szem-

pilla-, szemöldök-

festés munkafolya-

matát a munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak meg-

felelően, az eszkö-

zök és az anyagok 

sajátosságait figye-

lembe véve. 

A tartós szempilla-, 

szemöldökfestés 

kontraindikációinak

, indikációinak, 

eszközeinek, anya-

gainak, technológiá-

jának, munkafo-

lyama-tának ismere-

te 

Teljesen önállóan 

Tartós szempilla- és 

szemöldökfestéssel 

kapcsolatos admi-

nisztratív feladatok 

ellátása (festő-

könyv) 
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A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti-

zál, felismeri a 

tanult elváltozáso-

kat, rendellenessé-

geket. Azonosítja az 

alapbőrtípusok,  

a bőrtípusokat befo-

lyásoló bőrműködé-

sek jellemzőit;  

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro-

kat. 

Bőrtípus megállapí-

tásához szükséges 

diagnosztikai isme-

retek  

Az elemi elváltozá-

sok, rendellenessé-

gek, szövetszaporu-

latok, időskori da-

ganatok, anyaje-

gyek, kezelést befo-

lyásoló és kizáró 

állapotok felismeré-

se  

Teljesen önállóan 

Digitális vendégkar-

ton készítése, digi-

tális fotók készítése 

az elváltozásokról 

(GDPR alkalmazá-

sával) Prezentáció-

készítés Diagnosz-

tikai készülékek, 

szoftverek alkalma-

zása  

Adatok mentése, 

rendszerezése   

Szubjektív és objek-

tív tünetek alapján 

diagnosztizál. 

Meghatározza a 

bőrtípus kezelésé-

nek céljait, alapel-

veit, megtervezi és 

elvégzi a kozmeti-

kai kezelést, taná-

csod ad a bőr ottho-

ni ápolására. 

Bőrtípus meghatá-

rozása, rendellenes-

ségek elváltozások, 

szövetszaporulatok, 

anyajegyek felisme-

rése 

A kezelés menete, 

kezelési célok, 

alapelvek 

Szükséges készít-

mények, ható-

anyagok ismerete, 

bőrre gyakorolt 

hatásuk 

A kezelés lépései, 

műveletei, anyagai, 

műveleti sorrend az 

adott (tisztításos) 

kezelés során Le-

tisztítás, 

peelingezés, 

tonizálás, masszíro-

zás, felpuhítás, 

comedók és kozme-

tikában kezelhető 

aknék eltávolítása, 

fertőtlenítés, pako-

lások, maszkok 

alkalmazása, utóke-

zelés 

Teljesen önállóan 

Diagnosztikai lapot 

szerkeszt, tárol, 

dokumentál elekt-

ronikusan, a GDPR 

szabályainak betar-

tásával. 

Felismeri az 

alapbőrtípushoz 

kapcsolódó rendel-

lenességet, diag-

nosztizál, megter-

vezi és elvégzi a 

kombinált bőr keze-

lését, meghatározza 

az alapelveket, 

célokat. Tanácsot ad 

a bőr otthoni ápolá-

sára. 

Teljesen önállóan 

Kezelési tervet 

szerkeszt, tárol, 

kezelést dokumentál 

elektronikusan, a 

GDPR szabályainak 

betartásával. 

Kozmetikai diagnó-

zist állít fel, meg-

tervezi a speciális 

kezelés menetét, 

meghatározza a 

kezelési alapelve-

ket, célokat, majd 

elvégzi a speciális 

kozmetikai kezelést. 

A speciális kozme-

tikai kezelési eljárá-

sokhoz szükséges 

anyagok, eszközök, 

technikák, techno-

lógiák, műveletek 

és azok sorrendjé-

nek, javallatainak, 

ellenjavallatainak 

ismerete 

Teljesen önállóan 

Kezelési tervet 

szerkeszt, tárol, 

kezelést dokumentál 

elektronikusan, a 

GDPR szabályainak 

betartásával. 
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3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.1.6.1 Bevezetés a kozmetika világába, vendégfogadás 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a kozmetikai szalonban: telefonos és 

szalonetikett, kommunikáció a kozmetikában, szituációs gyakorlatok különböző kommu-

nikációs helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok, kommunikációs stílusok, a szakmai kommunikáció 

szabályai és etikai normák a kozmetikában  

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

Vendégfogadás: vendégkártya, GDPR-nyilatkozat kitöltése, szolgáltatással kapcsolatos 

adminisztráció, a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a zavartalan 

munkavégzéshez  

A kozmetikus feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, kötöttséggel, szakmai tanfolyamok 

után végezhető feladatok, kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

A hatáskörtúllépés veszélyei, a kozmetikai kezelések szakmai kompetenciahatárai Infor-

mációkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével 

 

3.7.1.6.2 Kendőzés, szemöldökformázás, műszempilla-technikák 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, a színkör ismerete, fő- és mellékszínek, 

komplementer színek, kontrasztok 

A bőr előkészítése a kendőzéshez 

A sminkkészítés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási és korrekciós 

technikák a gyakorlatban 

A szem kontúrozásának és a szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Szemöldökforma korrigálása sminktechnikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésük szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

A szempilla-spirálozás technikája 

Nappali smink elkészítésének menete 

Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

A fantáziasminkek fajtái és készítésük menete (legalább egy technika gyakorlati alkalma-

zása) 

Szálankénti, tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Szempillalifting, szempilladauer 

Szemöldökigazítás a már kialakított forma megtartásával, a felesleges szálak eltávolításá-

val; a szemöldöklaminálás technológiája, anyagai 

A gyermekarcfestés technikája, sablonos és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal-

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

A csillámtetoválás anyagai, technikái, sablonok segítségével 

A díszítő testfestés fajtái, technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

A hennafestés technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
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3.7.1.6.3 Szőrnövési rendellenességek kezelése depilációs eljárásokkal 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez a javallatok és ellenjaval-

latok alapján 

Szőrnövési rendellenességek elő- és utókezelése  

Baleset- és munkavédelmi előírások betartása 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással a test különböző ré-

szein 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással az arc különböző te-

rületein 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, mézemulzió, 

rugalmas waxok stb. 

A szőrtelenítés munkafolyamatának gyakoroltatása 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.7.1.6.4 Masszázs, speciális kozmetikai testmasszázs 

A kozmetikai masszázsok fajtái, javallatai, ellenjavallatai és befolyásoló tényezői 

A kéz előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa 

A vendég előkészítése a masszázshoz, a kezelendő bőrfelület letisztítása, peelingezése, 

tonizálása 

Alapbőrtípusok jelentősége a masszázs szempontjából, indikációk, kontraindikációk 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskozmetikum kiválasztása 

A masszázsfogások helyes technikájának elsajátítása folyamatos korrigálással 

A masszázs munkafolyamatának gyakoroltatása arcon, nyakon, dekoltázson 

Alap-testmasszázsfogások, -masszázsok 

A testmasszázs munkafolyamatának gyakoroltatása 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.7.1.6.5 Tartós szempilla-, szemöldökfestés 

Bőrpróba, kontraindikációk kizárása, dokumentálás 

A vendég korrekt tájékoztatása, kényelmes és biztonságos testhelyzetbe helyezése 

Eszközök fertőtlenítése, előkészítése 

Festőkönyv, vendégkártya készítése, kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez, a bőrfelület és a 

szőrszálak alapos letisztítása, zsírtalanítás, megfelelő alátétek készítése, felhelyezése 

Szempilla - és szemöldökfestés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd 

hidrogén-peroxiddal kikevert festékkel, a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemhéjra festés közben 

A szempilla- és szemöldökfestés szakszerű lemosása         

A bórvizes szemöblögetés szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp vagy nyugtató szemkörnyékpakolás alkalmazása 

Szemöldökigazítás csipesszel, gyantával 

Tartós szempillafestés és szempillalifting technológiája (egy kezelésben)  

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
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3.7.1.6.6 Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján (a bőr színe, fénye, tapintása, ru-

galmassága, pórusai, komedói, egyéb, szerzett és veleszületett barázdák, értágulatok stb.) 

Kezelést befolyásoló és kizáró állapotok azonosítása 

Bőrtípust befolyásoló bőrműködések: faggyútermelés (aknék), szaruképzés, hidratáció, 

izomtónus 

Bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó rendellenességek: pigment-

rendellenességek, szőrnövési rendellenességek, keringési rendellenességek, verejték-

rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése, kitöltése a GDPR szabályainak 

megfelelő dokumentációval: személyes adatok, elérhetőségek, előzetes kórkép megállapí-

tása kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások, rendellenességek, szövetszaporulatok felismeré-

se 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások, szövetszaporulatok, időskori bőrelváltozá-

sok, anyajegyek 

Az alapbőrtípusok jellemzése: normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos (alipikus), 

olajos és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, kialakító 

tényezői, objektív tünetei, kezelésük célja, kezelési alapelvei, anyagai, házi ápolásuk 

Diagnosztizálás (arc, nyak, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek felhasználásá-

val; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alapbőrtípus meghatározása; 

diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 

 

3.7.1.6.7 Alapbőrtípusok és kezelésük, kozmetikai rendellenességek és kezelésük  

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, ru-

galmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, szarukép-

zés, hidratáció, izomtónus, keringési-, szőrnövési-, pigment-rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése a GDPR alkalmazásával 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

A kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelése, tanácsadás, elirányítás (pl. kontra-

indikált kezelés estén) 

Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét 

A normál bőrtípus jellemzése és kozmetikai kezelése 

Szeborreás bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer-

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Alipikus bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer-

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Dehidratált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer-

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, 

elektrokozmetikai kezelés, nyugtató, összehúzó és tápláló pakolások felhelyezése 

helyspecifikusan 

Tanácsadás a bőr házi ápolására, kozmetikai kezelésére vonatkozóan, helyes életmódra va-

ló figyelemfelhívás 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén, marketing-

tanulmányok alkalmazásával 

  



 

 74/79. oldal 

 

3.7.1.6.8 Kombinált bőrtípusok és kezelésük 

Kombinált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás; a kezelés céljának, 

alapelveinek, a műveletek optimális sorrendjének meghatározása; a kozmetikai kezelés 

kompetenciahatárai 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A kipirosodásra, gyulladásra hajlamos, érzékeny, valamint a szederjességre hajlamos bőrök 

jellemzése és kozmetikai kezelése, különös tekintettel a kezelési alapelvekre, célokra, ha-

tóanyagokra és a vivőszerek meghatározására; tanácsadás 

Pigment-rendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése a hatóanyagok és bejuttatásuk 

meghatározásával, tanácsadás az otthoni ápolására 

Verejték-rendellenesség felismerése, a hiperhidrózis kozmetikai kezelése a hatóanyagok és 

bejuttatásuk meghatározásával, tanácsadás az otthoni ápolására  

Aknés bőrök jellemzése, kozmetikában kezelhető fajtái és azok kezelése, különös tekintet-

tel a kezelési alapelvekre, célokra, hatóanyagokra és a vivőszerek meghatározására; ta-

nácsadás 

Klimax és pubertás jellemzése és rendellenességeik, azok kozmetikai kezelési lehetőségei 

Öregedő (érett) bőrök jellemzői, rendellenességei és kozmetikai kezelési lehetőségei 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan, helyes életmódra való figyelemfelhívás  

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén, marketing-

tanulmányok alkalmazásával 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

3.7.1.6.9 Speciális kezelések 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalma-

zása, tanácsadás 

Szemkörnyékápoló kezelések 

Nyak és dekoltázs speciális kezelései 

Kozmetikai „mélyhámlasztó” kezelésekre (pl. gyógynövényes, savas) vonatkozó tanács-

adás  

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló, alakformáló, feszesítő és cellulitellenes masszázsok 

Testkezelések: letisztítás, peelingezés, pakolások és maszkok 

Feszesítő, alakformáló, regeneráló, cellulitellenes kozmetikai kezelések 

A body wrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában, technológiája, kivitelezése 

Különféle segédeszközökkel végzett masszázsok: pl. ecsetmasszázs, ásványok, kőzetek 

felhasználásával végzett masszázsok  

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan  

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Speciális kezelések férfiaknak, férfiak kozmetikai kezelései 

Árkalkuláció készítése 
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3.7.2 Elektrokozmetikai készülékek használata tantárgy 62/62 óra 

 

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Elektrokozmetikai alapismeretek elsajátítása, munka- és balesetvédelem a készülékek haszná-

lata során, a kozmetikában használatos elektromos készülékek biztonságos és szakszerű gya-

korlati alkalmazása 

 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség vagy kozmetikus szakirányon szerzett szakoktatói végzettség épül  

 

3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: fizika/elektromosságtan, kémia/elektrokémia 

Szakmai: alkalmazott kémia elektrokémia témaköre, szakismeret és szakmai gyakorlat 

vonatkozó témakörei, elektrokozmetika tantárgy valamennyi témaköre 

 

3.7.2.4 A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) 

kell lebonyolítani. 

 

3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

Készségek, képes-

ségek 
Ismeretek 

Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 

Általános és szak-

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

Előkészíti a vendé-

get az 

elektrokozmetikai 

kezeléshez, a biz-

tonságos munka-

végzés szabályainak 

megfelelően. 

Érintésvédelem, 

munka- és baleset-

védelmi előírások 

Fizikai alapfogal-

mak 

Az 

elektrokozmetikai 

készülékek alkal-

mazásával kapcso-

latos hazai és nem-

zetközi szabályok 

ismerete 

Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom-

munikál a vendég-

gel a kívánt szolgál-

tatásról 

Udvarias magatar-

tás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég-

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi-

tás 

Gyakorlati munká-

ját tudatosan terve-

zi, végzi 

Tevékenységét 

folyamatosan elem-

zi, fejleszti 

Biztonságos, sza-

bálykövető munka-

végzés különböző 

ártalmak megelőzé-

se érdekében 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere-

te, alkalmazása, 

kritikus információ-

gyűjtés az interne-

ten 

Megtervezi az indi-

rekt, a direkt és a 

speciális 

elektrokozmetikai 

eljárás munkafo-

lyamatát a munka- 

és egészségvédelem 

szabályainak meg-

felelően, az eszkö-

zök és az anyagok 

sajátosságait figye-

lembe véve. 

Az indirekt, a direkt 

és a speciális 

elektrokozmetikai 

készülékek műkö-

dési elvének, alkal-

mazásának ismerete 

Teljesen önállóan 
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3.7.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.2.6.1 Érintésvédelem, balesetvédelem, dokumentáció 

Munkavédelmi feladatok az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása során 

Baleset-elhárítás, valamint balesetvédelem a gépek használata közben 

Az érintésvédelem fogalma, jelentősége a gyakorlatban 

Az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának szabályai  

A biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A készülékek alkalmazása közben lehetséges veszélyforrások és a készülékek működésé-

vel kapcsolatos fizikai alapfogalmak ismerete (elektromos áram, áramerősség, feszültség, 

ellenállás, egyenáram, váltóáram, frekvencia, periódus, polaritás, elektród, vezető, szigete-

lő, kis-, közép- és nagyfrekvencia, moduláció, teljesítmény, interferencia, Ohm-törvény, 

rövidzárlat, átütés…) 

Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása közben 

A kozmetikus és a vendég védelme, a vendég előkészítése az elektrokozmetikai kezelés-

hez, kontraindikációk kizárása, elektrokozmetikai kezelések szakmai kompetenciahatárai, 

orvos és kozmetikus együttműködésének területei 

Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérülés esetén  

Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon működő 

gépek megkülönböztetése 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokumentálása: gépekkel és a vendé-

gekkel kapcsolatos dokumentáció 

 

3.7.2.6.2 Indirekt elektrokozmetikai készülékek 

Az indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái  

Frimátor alkalmazása, a vibrációs masszírozók ismerete, indikációk és kontraindikációk 

Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legalább egy diagnosztikai berendezés 

alkalmazása 

Abráziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmazásuk, mikrodermabrázió 

vagy hidroabrázió alkalmazása, indikációk, kontraindikációk, a hidrodermabrázió működé-

si elve, indikációi, kontraindikációi 

Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában 

Gőzölők, vapozonok alkalmazása a kozmetikában 

Hideg-meleg vasaló, thermovasaló, arcvasaló kozmetikai alkalmazása 

Kozmetikai ultrahangos gépek alkalmazása, működésük elvei, hatásai, indikációk, 

kontraindikációk 

A napfény felosztása; látható fény, UV-sugarak, infrasugarak kozmetikai jelentősége 

Síkban polarizált fényforrások (pl. Bioptron, Activelight lámpa) alkalmazásának lehetősé-

gei a kozmetikában 

LED-maszkok, egyéb LED-es készülékek 

Lézerfénnyel működő gépek alkalmazása a kozmetikában (soft lézer, hideg lézer) 

UV-sugarak kozmetikai alkalmazásai: szolárium, UV-boksz, Wood-lámpa 

Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása 

Szaunák működési elvei, a mélymelegterápia kozmetikai alkalmazása 
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3.7.2.6.3 Direkt elektrokozmetikai készülékek 

Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái: kis-, közép- és nagyfrekvenciás 

készülékek 

Iontoforézis, dezinkrusztáció, face-lifting: a kezelések kozmetikai alkalmazásának menete, 

működésének elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk  

Alkalmazott elektródák, az elektródák szabályos felhelyezésének módja  

Iontoforézis során alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polaritásuk kiválasztása, a ható-

anyag bőrbe juttatásának akadályai és lehetőségei, dezinkrusztáció a gyakorlatban, köztes 

és vivőanyagok 

A szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai alkalmazásának módjai, jelentősége, a kezelés 

menete, indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai, szelektív ingerárammal működő készülék alkal-

mazása során 

Az interferenciaáram kozmetikai alkalmazásának módjai, jelentősége, a kezelés menete, 

indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai interferenciás készülék alkalmazása során 

Vio működésének elve, indikációi, kontraindikációi, alkalmazása a kozmetikában 

 

3.7.2.6.4 Speciális elektrokozmetikai eljárások 

A relaxáló gépi masszázs, valamint a hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése 

A parafangókezelés ismertetése 

A cellulit típusai, stádiumai, a kozmetikai cellulitkezelés megtervezése az ismert készülé-

kekkel vagy terv szerinti elvégzése kézi módszerekkel, különböző testtájakon 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) a kozmetikában 

Oxigénterápiás, mágnesterápiás kozmetikai kezelések 

Az airbrush technika ismerete 

Epilációs direkt elektrokozmetikai eljárások fajtái, alkalmazásuk a kozmetikában, javalla-

tok, ellenjavallatok, egy professzionális epilációs eljárás alkalmazásának elsajátítása a 

gyakorlatban. Egyéb, korszerű tartós szőrtelenítési eljárások. Tartós szőreltávolítás pl. IPL-

készülék bemutatásával (nem a tanuló által végzett gyakorlat) 

Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód-tanácsadás 

az elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Tű nélküli mezoterápia, az elektroporáció elvén működő kozmetikai hatóanyag-beviteli el-

járások, eszközök alkalmazása, javallatok, hatóanyagok sajátosságai és indikációi, ellenja-

vallatok 

A legújabb elektrokozmetikai eljárások megismerése a bemutatás szintjén, a kozmetikus 

tevékenység határterületeinek szem előtt tartásával 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 

Árkalkuláció a szolgáltatásokról 

 

 

  



 

 78/79. oldal 

 

4 RÉSZSZAKMA  

 

— 

 

5 EGYEBEK 

 

 

  



 

 79/79. oldal 

 

TARTALOM 

 
1 A SZAKMA ALAPADATAI ............................................................................................................. 1 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA .............................................................................. 1 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként
 ................................................................................................................................................................ 2 

3 A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA ................................... 8 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület ........................................... 8 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18/18 óra ...................................................... 8 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák 

esetén) ................................................................................................................................................ 10 

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62/62 óra ............................................... 10 

3.3 Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület ................................... 14 

3.3.1 Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy 72/36 óra............. 14 

3.3.2 Szépészeti informatika tantárgy 36/36 óra ........................................................ 18 

3.3.3 Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 144/72 óra ......................................... 20 

3.3.4 Művészet- és divattörténet tantárgy 54/54 óra ................................................. 23 

3.3.5 Szépészeti szolgáltatások alapismeretei tantárgy 36/36 óra ......................... 26 

3.3.6 Munka- és környezetvédelem tantárgy 36/36 óra ............................................ 28 

3.4 Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület ................................... 30 

3.4.1 Alkalmazott biológia tantárgy 108/72 óra .......................................................... 30 

3.4.2 Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 72/72 óra ............................................ 36 

3.5 Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület .......................................... 39 

3.5.1 Élettan, egészségtan tantárgy 70/52 óra .............................................................. 39 

3.5.2 Kozmetikai kémia gyakorlat tantárgy 75/67 óra ............................................. 42 

3.5.3 Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 206/198 óra .................................... 46 

3.5.4 Kozmetikus anyagismeret tantárgy 139/116 óra .............................................. 52 

3.5.5 Elektrokozmetika elmélet tantárgy 62/62 óra ................................................... 58 

3.6 Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület ..................... 62 

3.6.1 Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy 67/67 óra .......... 62 

3.6.2 Számítástechnika a kozmetikában tantárgy 31/31 óra .................................. 66 

3.7 Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület ........................ 68 

3.7.1 Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 883/883 óra .................................... 68 

3.7.2 Elektrokozmetikai készülékek használata tantárgy 62/62 óra .................... 75 

4 RÉSZSZAKMA ................................................................................................................................. 78 

5 EGYEBEK ......................................................................................................................................... 78 

 


		2020-06-12T10:03:07+0200
	dr. Palkovics László 855c579b4b549aa7b99aab24d03bc0f2f2865ef6


		2020-06-12T10:03:07+0200
	dr. Palkovics László 855c579b4b549aa7b99aab24d03bc0f2f2865ef6




