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1 .  B EVEZETŐ  

Az Ilcsi- Lloyd Ipartestületi Technikumot a Szakma Tisztességéért Közhasznú 

Alapítvány hozta létre, amely a köznevelési intézmény fenntartója is egyben. (Az 

Alapító Okirat legutóbbi módosítására 2020. május 12-én került sor.) 

Az Alapítvány elnevezésével összhangban, a felnövekvő generáció számára az 

egészséges életmód és a környezet megismertetését, a szakmai tevékenység 

értékrendjének visszaállítását és a modern üzleti tudományok terén való 

jártasságot tűzte ki feladatául. 

Fokozottan figyelünk arra, hogy a képzésben részt vevők széles körű 

információhoz jussanak, valamint szakirányú képzésük mellé az élet más fontos 

területéről is mélyreható tudás birtokába kerülhessenek.  

Nappali tagozaton elindított képzéseink: kozmetikus, fodrász. 

Tanműhelyünkben lehetőséget nyújtunk a nálunk tanulók szakmai alapjainak 

maximális elsajátítására. 

Felnőttképzésben elindított képzéseink: fodrász, kézápoló és műkörömépítő, 

kozmetikus, lábápoló, szépségtanácsadó. 

Oktatásunk irányultsága arra is kiterjed, hogy a szakmai tevékenységünk 

értékrendjét visszaállítsuk. 

1.1. Jogszabályi háttér 

 a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 

 a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm. 

rendelet (Szkr.) 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

 A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. 

(XII. 21.) EMMI rendelet  
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 a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. 

(III. 23.) OM rendelet  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos 

Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) 

Korm. rendelet,  

 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet  

 A szakképzési kerettantervekről szóló 5/2018. (VII.9.) ITM rendelet 
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2 .  NEVELÉSI PROGRAM  

Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, célrendszere, feladatai, 

eszközei és eljárásai 

 

2.1. Nevelő-oktató munkánk alapelvei: 

 

Nevelési célkitűzéseink megvalósítása, a tanulók személyiségfejlesztése, 

nevelési értékek közvetítése a személyes példamutatás, a meggyőzés elvén 

nyugszik. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy: 

- tanulóink felnőtt életkorúak  

- a tanulók eddig legalább 12 évet töltöttek iskolapadban, és náluk a képzési 

idő rövid, 2 év. 

A fentiekből következően csak akkor és olyan mértékben sikerülhet kitűzött 

pedagógiai céljainkat elérni, ha – és amilyen mértékben – ehhez meg tudjuk 

nyerni a tanulókat. 

Ezért tehát a tanulók önkéntes részvétele a pedagógiai folyamatokban a 

legfontosabb alapelvünk. 

 

Tanáraink a legtöbbet óraadók, vagyis főfoglalkozásuk mellett dolgoznak 

nálunk – ahogyan kiegészítő tevékenységként dolgozhatnának máshol is, ha nem 

a mi iskolánkat választották volna. Ez a döntésük önkéntes csatlakozást jelent az 

iskola erőfeszítéseihez. 

Diákjaink is azért jöttek iskolánkba, mert további életpályájuk alakítása 

érdekében fontosnak és érdemesnek találták a mi képzéseinken részt venni. Ez a 

döntésük önkéntes csatlakozást jelent iskolánkhoz. Ha pedig valóban meg 

kívánják szerezni a megfelelő szakképesítést, akkor ehhez szorgalomra, 

kitartásra van szükség, amit az iskola el is vár tőlük. 

 

2.1.1. Alapértékeink a fentiek tükrében: 

- a nyitottság, vagyis lehetőség, a szervezett oktatásba való bekapcsolódásra, 

az iskola elérhetősége bárki számára a szociális hátrányokkal, tanulási 

nehézségekkel küzdő rétegek, egyének, elérése; 

- a segítségnyújtás, mely a nevelő magatartásának (és ennek következtében 

a tanulók egymás közti viselkedésének is) egyik fő attitűdje; 
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- a tanuló/hallgató életkortól, életúttól függően differenciáltan kap 

támogatást az eredményes konstruktív életvezetés megalapozásához 

és/vagy korrekciójához, 

- a nevelőtestület elkötelezett, módszereiben és eszközeiben felkészült az 

egész életen át tartó tanulás igényének kialakítására; 

- a tanuló személyiségét – mint az eredményes tanár–diák együttműködés 

alapfeltételét – tiszteletben tartjuk; 

- a tanár–diák viszony meghatározó pedagógiai elve a kölcsönös érdekeken 

és előnyökön nyugvó motiváló erő, 

- az előzetes tudás, tapasztalat figyelembe vétele a tanítási-tanulási 

folyamatban; 

- a tanulók életkori sajátosságainak, élettapasztalatának, élethelyzetének 

megfelelő tanulási-tanítási folyamat szervezése 

2.2. A célrendszer 

Nevelésünk célja egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása. Tehát az 

alapvető nevelési cél: műveltséget adni, az embert a társadalom hasznos 

tagjává tenni. 

Nevelő-oktató munkánk céljai: az igazság és az igazságosság, a jó és a szép 

iránti cselekvő elkötelezettségre nevelés, a harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi és testi képességek fejlesztése. 

 

Ezáltal hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink 

- rendelkezzenek alkalmazásképes tudással, az élethosszig tartó tanulás 

képességével, a személyes boldoguláshoz szükséges kompetenciákkal; 

- rendelkezzenek az önálló ismeretszerzés igényével és eszközeivel, 

alakuljon ki vágyuk a magasabb szakmai kultúra megszerzésére; 

- tegyenek szert olyan használható tudásra, amellyel lehetőségük nyílik a 

továbbtanulásra, és amellyel képesek a fejlődő, állandóan változó világban 

való eligazodásra, illetve képességeiknek megfelelő pályaválasztásra, a 

munkaerőpiacra történő sikeres belépésre; 

- a haza felelős polgárává váljanak, kifejlődjön bennük a hazafiság 

érzelemvilága; 

- számára biztosítva legyen az egyenlő esély a társadalomba való 

eredményes beilleszkedéshez; 

- reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyenek szert; 

- megtalálják helyüket a tágabb és szűkebb közösségekben: a családban, a 

társadalomban és a munka világában; 

- törekedjenek tartalmas és tartós kapcsolatokra; 
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- megismerjék és megértsék a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, 

folyamatokat; 

- legyenek képesek felelős döntések meghozatalára a maguk és a gondjaikra 

bízottak sorsáról, törekedjenek fenntartható fejlődésre; 

- váljanak képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és 

cselekvésre. 

 

2.3. Feladatok: 

- alapvetően a nemzeti műveltség átadása, 

- a szakmai műveltség és készségek kifejlesztése, 

- a szellemi-érzelmi fogékonyság elmélyítése, 

- a tanult ismeretek, készségek gyakorlati alkalmazása, cselekvő attitűd 

kialakítása, 

- a felnőttoktatásban a tanulástechnikák fejlesztése, mely a felnőttképzés 

sikerének alapja, 

- hangsúlyos szerepet kap a tanulási-tanítási folyamatban a tanulásirányítás a 

személyre szabott tanulási stratégiák kidolgozása, 

- az önálló ismeretszerzésre, felkészülésre, 

- - a folyamatosan mélyebb és átfogóbb egyéni feladatok elvégzésére való 

képesség kialakítása. 

 

Emellett kiemelt feladat  

- - az önfegyelem, önismeret fejlesztése, 

- - konvertálható ismeretek nyújtása, 

- az önfejlesztő aktivitás kialakítása, amely képessé teszi a tanulókat a munka 

világába való belépésre és sikeres továbbépítkezésre, a kudarcok 

kezelésére, továbbtanulásra. 

 

Egyik legfőbb pedagógiai feladatunk, hogy – az EU-s elvárásoknak megfelelően 

– az ismeretek tudásán túl kiemelt hangsúlyt kapjon azok alkalmazása, a NAT-

ban megjelölt kulcskompetenciák és fejlesztési területek fejlesztése: 

 

2.4. Kulcskompetenciák: 

- Anyanyelvi kommunikáció 

- Idegen nyelvi kommunikáció 

- Matematikai kompetencia 

- Természettudományos kompetencia 
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- Digitális kompetencia 

- A hatékony, önálló tanulás 

- Szociális és állampolgári kompetencia 

- Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

- Esztétikai–művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

2.5. Fejlesztési területek: 

- Az erkölcsi nevelés 

- Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

- Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

- Önismeret, társas kultúra 

- A családi életre nevelés 

- A testi és lelki egészségre nevelés 

- Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

- Fenntarthatóság, környezettudatosság 

- Pályaorientáció 

- Gazdasági és pénzügyi nevelés 

- Médiatudatosságra nevelés 

- A tanulás tanítása 

 

Eszközök – minden olyan tényező, amely valamely módon hat, formál, alakít a 

célszerűen megválasztott módszer alkalmazásában 

 

A céloknak leginkább megfelelő eszközünk a differenciált tanítási-tanulási 

folyamat, tevékenység biztosítása. A differenciált tanítás-tanulás 

megvalósulásához különösen a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 

- olyan szervezési megoldásokat részesítünk előnyben, amelyek előmozdítják 

a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak 

kialakítását, fejlesztését; 

- a tanulást úgy szervezzük meg, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek 

részt benne, előtérbe állítva tevékenységüket, önállóságukat, 

kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket; 

- a nevelési-oktatási folyamat a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, 

nézeteinek feltárására épít, így lehetőséget ad esetleges tévedéseik 

kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

- az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az 

osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros munkájában) 
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alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit, a 

differenciálást; 

- a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében 

alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

- sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges 

bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók nevelési-oktatási 

feladatainak ellátásában; 

- támogatjuk a tehetségek felismerését és tehetségük kibontakoztatását; 

 

Eljárások – a nevelési módszer(ek) konkrét alkalmazása intézményi 

körülmények között, nevelési céljaink elérése érdekében alkalmazott 

tevékenységek összessége.  

 

Nevelő-oktató munkánk épít a tanulók együttműködési készségére és akaratára, 

középpontba helyezve a tanulók tudásának, képességének fejlesztését. 

 

Konkrét eljárások 

- hatékony tanuló-megismerési technikák, pedagógiai diagnosztizálás 

- inkluzív nevelés 

- tanulói motiváció felkeltése és fenntartása 

- tanórai differenciálás 

- kooperatív tanulás 

- tevékenységközpontú pedagógiák eszközei 

- projektmunka (egyéni és csoportos) 

- prezentációs technikák alkalmazása 

- tanulói (ön) értékelési formák alkalmazása 

 

Intézményünk esetében a szakgimnáziummal kapcsolatban megfogalmazható  

Cél: a korszerű általános és szakirányú műveltséghez szükséges tanulmányok 

elvégzése, a Férfi fodrász, borbély; Fodrász; Szépségtanácsadó; Kozmetikus 

szakmában középfokú illetve emeltszintű képesítés nyújtása, felkészítés a 

munkába állásra, illetve elsősorban a szakiránynak megfelelő felsőfokú 

továbbtanulásra. 

Feladat: a szakmai munkakör követelményeinek megfelelő nevelés, a dolgozó 

ember általános munkaerkölcsének megalapozása, a munkának, a munkásoknak 

a megbecsülésére, a fegyelmezett, pontos, megbízható munkavégzésre nevelés. 

Követelmény: a majdani életpályán élje át a munka örömét, a képességnek 

megfelelő legmagasabb szintű tudás, jól szervezett, felelősségteljes 

munkatevékenység, eredményes munkavégzés. 
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2.6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

 

A pedagógus alapvető feladata a tanulók nevelése, oktatása, hogy nevelő és 

oktató munkája során gondoskodjék a tanulói személyiség fejlődéséről, a 

tehetség kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle 

elvárhatót, figyelembe véve a tanuló egyéni képességeit, adottságait, előzetes 

ismereteit, szociokulturális helyzetét. 

 

Feladatok ez alapján: 

A tanításra való alapos felkészülés, a tanítás megtervezése, tantárgyi 

programok készítése 

A tanórák vezetése 

Órai segédanyagok, taneszközök elkészítése, fejlesztése, alkalmazása 

Pozitív osztálytermi légkör kialakítása 

Motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása 

Tanulásszervezés, a tér és idő hatékony menedzselése, az oktatás módszereinek 

kiválasztása, alkalmazása 

A tanítás diákokhoz való adaptálása, az egyéni különbségek figyelembevétele 

Az iskolai környezet alakítása 

Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása 

A tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése, osztályozás 

Írásbeli dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása 

Vizsgáztatás 

Tanártovábbképzésen való részvétel, folyamatos önképzés a szakjának 

megfelelő és pedagógiai-pszichológiai szakirodalom folyamatos nyomon 

követése 

Kollegiális kapcsolatok ápolása, nevelőtestületi rendezvényeken, 

esetmegbeszéléseken, műhelymunkákban, projektekben, teammunkában, 

vizsgálatokban való aktivitás 

A diákönkormányzat munkájának segítése 

 

Osztályfőnöki feladatok ellátása 

 

Iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában való részvétel 

Évnyitó, évzáró, ballagás szervezése 

A tanulók egymás közötti kapcsolatainak formálása, közösségfejlesztés 

A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás 

Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése 
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Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség adása, az önálló tanulás 

technikájának kialakítása 

Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása 

Internetes oktatást-nevelést segítő weblapok használata 

Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel 

Saját munkájának értékelése, önreflexió 

Iskolai adminisztratív feladatok ellátása 

A tanügyi jogi dokumentumok, törvények, minisztériumi rendeletek 

változásainak figyelemmel kísérése 

Pályaorientáció, továbbtanulás elhelyezkedés segítése 

Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett 

gyermekek felismerése, további segítség nyújtása, illetve a megfelelő segítő 

megtalálása 

Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika 

2.7. Munkaközösségi rendszer 

Az oktatási-nevelési célok megvalósítására a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében a szaktanárok munkaközösségekbe szerveződhetnének. A törvényi 

feltételek azonban ehhez intézményünkben nem adottak, mivel a Köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC törvény az alábbiak szerint rendelkezik: 71. § (1) A 

nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai 

munkaközösséget. Egy nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai 

munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt vesz a nevelési-

oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a 

pedagógusok minősítési eljárásában. 

Intézményünkben a munkaközösség létrehozásához szükséges létszámot nem 

érjük el. 

2.8. Az osztályfőnökök feladatai 

Az osztályfőnöki munkával az iskola pedagógusát az igazgató bízza meg 

meghatározott időre. A megbízás időtartama különböző lehet, alkalmazkodik az 

osztályfőnök tanított szaktárgyához, egyéb objektív illetve szubjektív 

körülményeihez. A megbízás időtartamát osztályfőnöksége kezdetén tudatni kell 

a szülőkkel és a tanulókkal. 

 

Az osztályfőnök elsődleges feladatai közé tartozik az osztály közösségi életének 

irányítása, valamint a tanulók személyiségének fejlesztése. Az osztályfőnök 

személyes felelőssége egy olyan – az iskolai elvárásokhoz igazodó – értékrend 
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kialakítása és elfogadtatása, amely szerint az osztályába járó tanulók egészséges 

lelki és testi fejlődése megvalósulhat. 

 

Az osztályfőnök megtervezi, és tudatosan alakítja a közösségfejlesztő 

programokat. Iskolai rendezvényeken kíséri osztályát. 

Megismerve a tanulók családi és szociális hátterét folyamatosan arra 

törekszik, hogy ennek megfelelő fejlesztést tudjanak nyújtani az osztályban 

tanító tanárokkal együtt. Ennek érdekében, a tanulókkal egyénileg, 

differenciáltan is foglalkozik. A hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett 

tanulókat segíti, gondoskodik számukra szociális, illetve tanulmányi 

támogatásról. 

Figyelemmel kíséri a diákok tanulmányi előmenetelét és teljesítményeit. A 

szaktanárokkal együttműködve orientálja a tanulók pályaválasztását, a 

továbbtanulás és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés irányait. 

Az osztályfőnöki órákat az iskolában elfogadott tanterv szerint használja fel a 

pedagógiai és a nevelési kérdések megvitatására. 

 

A tanév elején: 

Az osztályfőnök 

- felveszi az osztálynaplót és az ellenőrzőket, gondoskodik azok kitöltéséről, 

(órarend, a tanárok névsora, később: a tanárok fogadóórákkal) 

- ismerteti a tanév rendjét, 

- tudatosítja a házirendet, és kifüggeszti azt a tanterem falára, 

- kitölteti az adatlapokat, 

- elkészíti az osztály tanulóinak telefonszámos, lakcímes névsorát (lehet 

diákigazolvány számmal és e-mail címmel együtt), 

- ellenőrzi az osztályterem berendezését, a hiányok pótlására benyújtja 

igényét a vezetőséghez, 

- megbeszéli a tanulókkal az osztályterem dekorációját (a házirend alapján), 

- kijelöli a felelősöket 

- biztosítja a DÖK-képviselők megválasztását. 

 

A tanév folyamán: 

- részt vesz az osztályfőnökök munkaközösségi értekezletén, tanévenként 

legalább két alkalommal (szükség esetén rendkívüli értekezlet is 

előfordulhat), 

- megszervezi az osztálykirándulást 

- rendszeresen vezeti a haladási naplót, 
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- értesíti az osztályában tanító tanárokat a tanulók iskolai szervezésű 

programokon való részvételéről  

- rendszeresen igazolja a tanulók mulasztásait, késéseit, a házirendben 

foglaltak alapján 

2.9. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

A képzésnek és nevelésnek-oktatásnak változatlanul meghatározó feladata a 

személyiségfejlesztés, a személyiségvonások kifejlesztése, tudatosítása. 

A tanulók személyiségének megismerése, az ahhoz illeszkedő pedagógiai 

módszerek alkalmazása jellemzi nevelő tevékenységünket. 

A személyiségfejlesztés kiemelt feladatai a tanulók önismeretének és pozitív 

énképének alakítása, a reális önértékelés fejlesztése életközeli helyzetekben, 

szituációkban. 

A személyiségfejlesztés célja, a tanulók munkaerőpiacon való sikeres 

megjelenésének elérése. 

 

Mint személyiség, a fiatalok legyenek önállóak, öntevékenyek, kreatívak, de 

tudjanak alkalmazkodni közvetlen környezetükhöz és a nagyobb 

közösségekhez is. 

A tanulóknak alkalmassá kell válniuk a jelen és a jövő politikai, társadalmi, 

gazdasági jelenségeinek értésére és értelmezésére, az eseményekben, 

folyamatokban való aktív részvételre. 

Feladatunk, hogy tanulóink ismerjék, értsék a természeti, a társadalmi, kulturális 

jelenségeket; tartsák értéknek a kultúra, és az élővilág változatosságának 

megőrzését. 

Fontos, hogy a tanulók érezzék a tudás szerepét, hatalmát is. Ehhez igénybe 

kell venniük a médiarendszer eszközeit, az információs társadalomba való 

átmenet eszközrendszerét (Internet stb.). Tudjanak önállóan tanulni, új 

módszereket is felhasználni, önállóan tájékozódni az egyre kiterjedtebb 

eszközrendszerben. 

A tárgyi ismeretek mellett rendelkezzenek megfelelő 

problémaérzékenységgel, törekedjenek életükben tartalmas és tartós 

kapcsolatok kialakítására. 

A tanulói személyiség fejlesztésének célja az is, hogy a felnövekvő nemzedék 

képviselői a haza felelős polgárai legyenek, legyenek képesek önálló 

tájékozódásra, felelős döntések meghozatalára, cselekvésre. 

Különösen fontos a konfliktustűrő képesség fejlesztése, általában az ifjúság 

legyen toleráns. 
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A szilárd erkölcsi ítélőképesség érdekében az erkölcsi kategóriák, etikai normák 

konkrét értelmezése, elemzése szintén alapfeladatunk. 

 

2.9.1. Személyiségfejlesztésre irányuló eljárások, nevelési módszerek 

 

A személyiség alakítása 

Iskolánk tanulói fiatal felnőttek. Sok olyan személyi vonással rendelkeznek, 

amely segítheti őket az életben – ezeket célunk megerősíteni. A negatív előre 

nem mutató vonásokat igyekszünk gyengíteni, kompenzálni. A tiltás, a követelés 

csak a legszükségesebb (alap)esetekben járható út, az indirekt módszerek 

(rákérdezés, beszélgetés, segítség felajánlása, stb.) ebben az életkorban 

hasznosabbak. 

Az osztályfőnöki órák, illetve a felajánlott konzultációk, esetleges tanórán kívüli 

személyes megkeresés lehetőségei közvetve ugyanezt a célt szolgálják. A 

nevelés összetett, állandó folyamatára a tanórákon és tanórákon kívül is sok 

lehetőség kínálkozik. 

Az esti munkarend a tanköteles korúaknál jóval kevesebb interperszonális nevelő 

hatást és szervezett alkalmat hoz létre, ezért fokozottan szükség van a 

tananyagban rögzíthető műveltségtartalmak nevelőerejének megerősítésére. 

A „szigorúan” szakmai tantárgyak óráin kívül a képzési program olyanokat is 

tartalmaz, amelyek direkt módon alakítják a tanulók személyiségét azáltal, hogy 

nem ismereteket, hanem viselkedési mintákat közvetítenek, tréningszerűek. 

 

A tanulók megismerése 

A tanulók személyiségének fejlesztése, a tanulók problémáinak megoldása csak 

a tanulók minél alaposabb megismerése alapján lehetséges. A tanórák nemcsak 

új ismeretek elsajátítására, készségek, képességek fejlesztésére alkalmasak, 

hanem interaktív jellegüknél fogva arra is, hogy a tanulók megnyilvánuljanak, 

kifejtsék nézeteiket, a gyakorlatban mutatkozzanak meg a tanáraik, társaik előtt, 

vagyis megismerjük tulajdonságaikat, személyiség-jegyeiket. 

 

Életkori sajátosságok 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos célok és feladatok csak a tanulók életkor-

pszichológiai leírásának ismeretéből származhatnak. Intézményünkben nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden diák életkorának, fejlettségének 

megfelelő nevelést-oktatást kapjon. 
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2.9.1.1.A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos konkrét feladatok 

 

A tanulók értelmi nevelése: Az iskola fontos feladata az értelmi képességek, 

illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges kompetenciák, képességek 

kialakítása, fejlesztése. Ez kiegészül tágabb értelemben az egész személyiség 

fejlesztésével. 

Elengedhetetlen a különböző szaktárgyi témák iránti érdeklődés felkeltése, a 

tanulás tanítása. A nevelés részeként szükséges az önművelés igényének és 

szokásának kibontakoztatása, az önálló ismeretszerzés technikájának 

elsajátíttatása. Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése. 

 

A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése: Az iskola az élő és élettelen környezet 

jelenségeire, szűkebb és tágabb közösségeinkre és az emberi személyiségre 

irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítására 

törekszik. A cél annak elérése, hogy a tanulók megfelelően tudják kezelni 

érzelmeiket, legyenek erre stratégiáik, technikáik. Tolerálják a másságot, tartsák 

tiszteletben mások érzéseit, legyen megfelelő önuralmuk. Fejleszteni szükséges 

az empátiát, a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránti elfogadó, segítőkész 

magatartást. 

 

A tanulók akarati nevelése: A nevelési folyamatban fontos feladat a kitartás, 

szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség kialakítása. Tudatosuljon a tanulókban, 

hogy eredményt csak kitartó munkával lehet elérni. Reális énképen alapuló 

önértékelésre, önkontrollra van szükségük. Fontos a tanulóknál az értelmi, 

érzelmi egyensúly megteremtése.  

 

A tanulók erkölcsi nevelése: A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a 

cselekedeteikért és azok következményeiért viselt felelősségtudat elmélyítése, 

igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése fontos 

feladatunk a személyiségfejlesztésben. Fel kell készíteni az életben 

elkerülhetetlen értékkonfliktusokra a tanulókat, segíteni kell választ találni 

erkölcsi és életvezetési problémáikra. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az 

emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 

megközelítésmódokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség 

élete, a tanárok példamutatása támogatja olyan, a tanulók életében 

nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, 

a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. 
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A tanulók nemzeti öntudatra nevelése: Nevelésünk fontos területe a haza, a 

lakóhely múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti kultúra és a 

hagyományok megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése 

alapvető fontosságú. A nemzeti nevelés szerves része a hazaszeretet érzésének 

kialakítása. Mindez legtöbbször tantárgyi tartalmakon keresztül érvényesül a 

tanítási-tanulási folyamatban. 

 

A tanulók aktív állampolgári létre, demokráciára nevelése: Az aktív 

állampolgárrá nevelés alapja az alapvető állampolgári jogok és kötelességek 

megismertetése. A nevelés folyamatában fontos az érdeklődés felkeltése a 

társadalmi jelenségek és a problémák iránt. Fejleszteni kell a tanulók igényét a 

közösségi tevékenységekre, az iskolai és helyi közéletben való részvételre. 

 

A tanulók önismeretének és a társas kultúrának fejlesztése: Az önismeret a társas 

kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, 

meglévő önképének erősítését, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre 

jutását és kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmei hiteles 

kifejezésére. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges és 

kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 

A tanulók családi életre nevelése: A családnak kiemelkedő jelentősége van a 

fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi 

létének alakításában. Ezért társadalmi elvárásként fogalmazódik meg a 

nevelésben a harmonikus családi minták közvetítése. A szűkebb és tágabb 

környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések a családok egy 

részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a családi életre 

nevelés beemelését pedagógiai munkánkba. A családi életre való felkészítés 

segítséget nyújt a fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításában, valamint a 

családi életükben felmerülő konfliktusok kezelésében. 

 

A másokért való felelősségvállalás, önkéntesség fejlesztése: A NAT ösztönzi a 

személyiségfejlesztő nevelést-oktatást, melynek része az akadályozott, 

hátránnyal élő fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározása. Ezért intézményünk célja, hogy kialakítsa, ill. továbbfejlessze a 

fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő emberek iránti együttérző és segítő 

magatartást. Saját élményeken keresztül, szűkebb közösségek segítségével kell 

kifejleszteni a tanulókban a szociális érzékenységet és számos olyan képességet 
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(együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és –megvalósítás), 

amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

A fenntarthatóság, környezettudatosság szemléletének fejlesztése a tanulóknál: A 

felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja. Nevelésünk célja, hogy a természet szeretetén 

és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Fel kell 

készíteni tanulóinkat a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és 

jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a 

gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük 

természeti és társadalmi értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, 

gyarapításába. 

 

A tanulók pályaorientációjának alakítása: A tanulók iskolánkban mind az 

elméleti, mind a gyakorlati képzés során átfogó képet kapnak a munka világáról. 

Olyan feltételeket biztosítunk ehhez, amelyek révén a tanulók kipróbálhatják 

képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, és 

képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk 

kiválasztására és a hozzájuk vezető erőfeszítések megtételére. Ehhez fejleszteni 

kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

 

A tanulók munkára nevelése, gazdasági és pénzügyi nevelés: Iskolánkban a 

munka világának megismerése, megtapasztalása tantárgyi órák keretei közt, 

tevékenység során történik. Alapvető feladatunk, hogy a tanulók gazdálkodással 

és a pénzügyekkel kapcsolatos képességeit fejlesszük annak érdekében, hogy a 

tanulók tudatos fogyasztóvá váljanak. Tudják mérlegelni döntéseik 

következményeit. 

 

A tanulók médiatudatosságra nevelése: A médiatudatosságra nevelés lehetővé 

teszi, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosságnak felelős résztvevői 

legyenek; értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Az értelmező, kritikai 

és tevékeny beállítódás kialakítása felkészít a médiától befolyásolt mindennapi 

élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. 

 



Ilcsi-Lloyd Ipartestületi Technikum Pedagógiai programja 

19. oldal 

A tanulás tanítása: A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden 

pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és 

útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével, az 

önálló tanulási technikák elsajátításával kapcsolatban. Meg kell tanítani 

- hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

- hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

- melyek az egyénre szabott tanulási módszerek, választható stratégiák;  

- a tanulók miként működhetnek együtt a tanulásban; 

- hogyan rögzíthetők és hívhatók elő az ismeretek, stb. 

2.10. Tanulási motívumok fejlesztése 

A megismerési vágy felkeltése, a megismerési vágy alapját jelentő öröklött 

természetes kíváncsiság táplálása a feladatunk. Ez az öröklött motivációs alapja 

például az analízisnek, a szintézisnek, a rendszerezésnek. Ennek érdekében az 

iskola változatos, gazdag fejlesztő programot kínál, hogy minden tanuló 

megtalálja az érdeklődésének megfelelő tantárgyat, tevékenységet, foglalkozást. 

Az érdeklődés pozitív élményekkel történő felkeltése, a kielégítését szolgáló, 

örömet adó aktivitás lehetőségének biztosítása a feladat. 

 

A felfedezési vágy felkeltésére alkalmas a felfedeztető tanulás, a 

problémamegoldó tevékenység intenzív, élményt nyújtó folyamata. Ez a 

folyamat az önálló értelmezések, alternatív megoldások megtalálását segíti, 

fejleszti a kreatív gondolkodást. 

 

Az alkotás szeretetének fejlesztése biztosítja a tanulók tényleges tevékenységének 

végzéséhez a motivációt, az önfeledtség élményét. Bizonyos témák/témakörök 

feldolgozását segítheti, ezáltal fejlesztve a tanulók önismeretét, társismeretét is. 

Célszerű úgy alakítani a tanítás-tanulás folyamatát, hogy rendszeressé váljanak 

az alkotó jellegű feladatok. 

 

A nevelés, az oktatás, az iskola alapfunkciójából eredően teljesítményorientált 

tevékenység. Ezért a tanulókban ki kell alakítani a szélsőségmentes, optimális 

teljesítményvágyat. Ezt előmozdítja, ha az iskola következetesen, reálisan 

értékeli a tanulói teljesítményt, segít a tanulók reális önképen alapuló 

önértékelésének kialakításában. 

 

A tanulás értelmének megmutatása is feladatunk. Tapasztalnia kell a tanulónak, 

hogy a tanulásnak, a tudás megszerzésének, a készségek, képességek 
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kialakításának, fejlesztésének gyakorlati értéke van; a továbbtanulási szándék, az 

önfejlesztés igényének kialakítása is tanulási motívumként működhet. 

2.11. Kompetenciák fejlesztése 

Az iskolai műveltség tartalmának átalakulása tette szükségessé a kompetenciák 

fogalmának bevezetését. Azokat a képességeket, készségeket kell az iskolának 

kialakítania, fejlesztenie, amelyek a tudás alapú társadalomban való 

boldoguláshoz szükségesek. 

 

Értelmi képességek fejlesztése 

A megismerés teljes folyamata az információk célirányos megszerzésével indul, 

de több, a megismerést lehetővé tevő különböző képesség vehető számba. Ilyen 

a megfigyelés, az értelmezés, az indoklás, a bizonyítás, az értékelés. A 

megismerés során a kísérletezés, az elemzés, az érvelés képességének 

fejlesztésében is van felelőssége az iskolának. 

 

A kognitív kommunikáció alapvető funkciója a kivitelező tevékenység és a 

megismerés, a gondolkodás, a tanulás szolgálata. Az ábraolvasás és az ábrázolás 

képességének fejlesztése valamennyi tantárgy feladata. Az értelmező 

nyelvhasználat fejlesztésének legfontosabb eszköze értő olvasás, 

szövegfeldolgozás, a szövegalkotás, melyekre a szaktárgyak keretein belül 

kiemelt figyelmet fordítunk. 

 

A gondolkodás bonyolult képességrendszer. A legfontosabbnak ítélhető 

gondolkodási képességek a viszonyítás, az általánosítás és osztályozás, valamint 

a problémamegoldás. Minden tantárgynak és tanórán kívüli tevékenységnek van 

feladata, felelőssége abban, hogy a tantárgynak megfelelő tartalmakkal 

gyakorolják a tanulók a különböző gondolkodási műveleteket: a több szempontú 

viszonyítást, a szelektálást, a keresést, a problémamegoldást, a kritikus 

gondolkodást stb. 

A tanulási képességek fejlesztése is a kognitív képességek fejlesztésével, a 

tanulási módok optimalizálásával valósulhat meg. 

 

 

Szociális képességek fejlesztése 

A pozitív szociális értékrend alapja a proszocialitás (a másik fél érdekeit 

figyelembe vevő, az önérdek és a másik fél érdekeinek kölcsönös, arányos 

érvényesülését szolgáló, szükség szerint a másik felet segítő magatartás), magja 
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a másik ember, a másik csoport, a másik társadalom, az emberi faj létérdekeit 

figyelembe vevő, szükség szerint szolgáló, segítő magatartás, cselekvés. 

Az iskola a tevékenységek és feladatok társas, csoportos helyzetbe hozásával 

segíti a szociális kommunikáció erősödését. 

 

Egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés 

Az embernek önmagával harmóniában kell élnie. Ennek feltétele, hogy testileg-

lelkileg egészséges legyen; meg tudja őrizni, helyre tudja állítani jó közérzetét; 

stabilizálni, védeni tudja önmagát; optimális legyen személyiségének működése, 

fejlődése. E funkció, e célok eredményes, hatékony szolgálata azt feltételezi, 

hogy képes lesz a személyes érdekeket szolgáló döntéseket meghozni, és azokat 

végrehajtani, megvalósítani. 

A perszonális nevelés végső célja: az önfejlesztő személyiség, az önfejlesztésre 

nevelés. Ez magában foglalja az önállóságra nevelést, az egyéniségfejlesztést és 

az én, a személyes tudat kialakulásának, fejlődésének segítését. Az iskolai 

nevelés végcélja, hogy az önállóság növekedésével az önfejlesztő személyiséggé 

válást elősegítse. 
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3 .  A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS SEL KAPCSOLATOS 

FELADATOK  

 

A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló munka egyrészt a tanárok, oktatók 

és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt 

közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. 

A felnőttoktatás keretei által engedett lehetőségeket kihasználva iskolánk 

támogatja a szakképzésben részt vevő tanulóink közösségeinek létrejöttét. Ez 

nemcsak a csoportkapcsolatok kiépülését jelenti, hanem egyfajta együvé-

tartozás, lojalitás, közösségtudat kialakulását. 

 

Erre törekedve intézményünk/az osztályok közös programokat szervez(nek), 

mint például: 

- közös túranap, 

- színházlátogatás, 

- filmnézés, 

- iskolai bulik, 

- könyvklub, 

- koncertlátogatás, 

- közös szüli-, és névnapozás, karácsonyozás, mikulásozás 

 

A közösségépítés egyik fontos része a tanulói képviselet kialakítása, az iskolai 

diákönkormányzat működtetése. Az egyes osztályok a képzés ideje alatt 

többnyire szerves módon kiválasztják vezető személyeiket, akik hallgató-társaik 

gondjait, kéréseit és kérdéseit tolmácsolják az iskolavezetésnek. 

 

Szervezett közösségfejlesztő programokat iskolánk profiljából adódóan csak 

korlátozott keretek között indít. Mégis elmondható, hogy lehetőségeinket 

maximálisan kihasználjuk az alábbi tevékenységek, programok 

megvalósításával: 

- Ünnepélyes tanévnyitó, tanévzáró 

- Tanulmányi kirándulások 

- Osztályprogramok 

- Sportrendezvények 

- Versenyek, vetélkedők, bemutatók 

- Közös programok elhelyezkedést kínáló cégekkel, intézményekkel 

 



Ilcsi-Lloyd Ipartestületi Technikum Pedagógiai programja 

23. oldal 

A pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek tevékenységének tudatos 

tervezése és folyamatos megszervezése a lehetőségeknek megfelelően. 

Segíteniük kell a közösségek egyéni arculatának és hagyományainak 

kialakítását. Ápolni és formálni kell a tanulói közösségekre jellemző, az 

összetartozást erősítő erkölcsi, viselkedési normákat, kereteket. Rendszeressé 

kell tenni a közösségek tevékenységét. 

 

3.1. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenység 

 

Kiemelt figyelmet igénylő tanulók: 

 

- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók, 

- kiemelten tehetséges tanulók, 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (HH és HHH) tanulók  

 

3.2. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő 

tanulókat segítő pedagógiai tevékenység 

 

A magatartászavar szocializációs zavar, amelyre jellemző a társadalmi 

beilleszkedéshez szükséges szerepviselések zavara, a szociális tanulás 

gyengesége, önszabályozási nehézségek. 

Az önkontroll tanulás színtere lehet minden tanítási óra, és tanórán kívüli 

foglalkozás, az iskolában vagy azon kívüli társas együttlétek. Meghatározó 

szerepet játszik a szociális minősítés jellege is. A tiltás és büntetés elvezethet 

bizonyos rendszabályok ismeretéhez, de önmagában nem biztosítja a viselkedés 

kontrollját. Az önkontroll fejlődésének kedvez, ha a hibás viselkedés 

indoklásával gondolkodásra késztetjük a tanulókat. 

A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítésére komoly segítséget jelenthet 

külső szakértők: orvosok, pszichológus közreműködése is. 

3.3. A kiemelten tehetséges tanulókkal való foglalkozás 

Sok tanulónk iskolánkban szerzi meg első szakképzettségét, nálunk kap először 

felkészítést valamely szakmára. Ez azzal is jár, hogy a speciális szakmai 

foglalkozásokon, gyakorlatokon új oldalukról mutatkoznak. Kiderül, hogy 

érzékük, tehetségük van valami olyasmihez, amire eddig nem volt igazán 

szükség, ami nem volt igazán érték. Például jól tudnak szervezni, ügyesen 
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tárgyalnak, érvelnek, rendszerszemlélettel, logikusan értelmezik a szabályokat, 

kreatívok, stb. 

Ha a tehetséget a fentiek szerint és nem kizárólag a középiskolai tananyag 

elsajátításának mértékén mérjük, akkor kiderül, hogy tanulóink nagy része 

tehetséges. Szeretnénk, ha ennek tudatára ébredve válnának diákjaink öntudatos, 

felelős, igazi felnőtté. Minden tanóra közvetlenül vagy közvetve, de ezt a célt 

szolgálja. 

 

A pedagógusok feladatai e téren: 

- tehetség felismerése 

- tehetség gondozása (differenciált fejlesztés, versenyeztetés, menedzselés) 

- speciális személyiségjegyek fejlesztése: önbizalom, bátorság, 

felelősségérzet, megmérettetés igénye, versenyszellem (fair play), 

segítőkészség, együttműködési készség 

- szakmai orientáció a tehetségüknek leginkább megfelelő irányba a 

felsőoktatásba vagy a munka világába 

Tehetséggondozás színterei: 

- tanórai differenciált foglalkoztatás (egyéni feladatok, egyéni foglalkozás) 

- speciális szakmai foglalkozások 

- szakmai gyakorlatok 

- közösségi tevékenységek 

- tanulmányi versenyek 

A gondolkodásfejlesztés minden tantárgy keretében kiemelt feladatunk. 

Kiemelt feladatként kezeljük a tanulók általános és szakmai képességeinek 

fejlesztését 

3.4. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

fejlesztését elősegítő pedagógiai tevékenység 

Az iskolánkban folyó oktatás célcsoportja elsősorban az önmaga szükségleteit 

fedezni tudó, tanulási szükségletekkel is bíró felnőtt korú lakosság. Ennél fogva 

a szociális hátrányok enyhítése intézményünkben ritkán jelentkező feladat. 

Mindazonáltal felvállaljuk az ebből adódó feladatokat, melyek főként az 

alábbiakból állnak: 

Anyagi hátrányos helyzet enyhítésére irányuló feladatok: 

- Tandíjköteles (állami támogatásra nem jogosult) tanulóink esetén – ha a 

hallgató helyzete ezt indokolja – a tandíjból engedményt adunk. 

- Iskolánk eszközeit (könyvek, számítógépek, nyomtató stb.) a tanulmányi 

feladataikat másként megoldani nem tudó hallgatók térítésmentesen 

használhatják. 
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- Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy a hozzánk 

jelentkező tanulókat ezekről tájékoztassuk. 

A tanulók személyiségfejlődésére irányuló feladatok: 

- egyéni odafigyelés a tanulókra 

- tanár–diák személyes segítő kapcsolata, 

- továbbtanulás irányítása, munkalehetőségekről való tájékoztatás, 

- felzárkóztató, ill. tehetséggondozó tevékenység 

Mind oktatóink, mind oktatásszervezőink magas empatikus készséggel bíró 

emberek, akiknek odafigyelése messze túlnyúlik munkaköri kötelességükön.  

Az eredményesség és hatékonyság fokozása érdekében az iskola vezetése 

rendszeres munkakapcsolatot tart az osztályfőnökökkel, biztosítva ezzel a 

folyamatos információcserét. 

Az iskola fokozottabban kapcsolódik be azokba a pályázatokba, amelyek a 

tanulók szociális és egyéb hátrányainak ellensúlyozását szolgálják. 

3.5. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való 

részvételi joga és annak gyakorlása 

 

Felnőtt korú tanulókról lévén szó, iskolánk a szülőknek biztosított jogokat a tanulókra 

érti. Ez alapján a következő jogok gyakorlását biztosítja: 

- A tanulmányi előmenetelről való folyamatos tájékoztatás 

- A pedagógiai program nyilvánosságának biztosítása 

- Tanév elején tájékoztatás a képzéshez szükséges könyvekről, 

megvásárolhatóságukról, kölcsönözhetőségükről 

- Tájékoztatás a tanulót megillető jogokról és kötelességekről 

- A házirend nyilvánossága 

Diákönkormányzat 

A tanulók érdekeinek képviseletére az iskolában diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott és a 

diákképviselők által elfogadott nevelő segíti. A szervezet tevékenysége kiterjed a 

tanulókat érintő valamennyi kérdésre. 

A diákönkormányzat jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését, 

működését, a diákokkal, osztályokkal, pedagógusokkal, intézményvezetéssel 

való kapcsolattartási formáit saját SzMSz-ében szabályozza. A 

diákönkormányzat évenként munkatervet készít, melynek teljesüléséről az éves 

diákközgyűlésen számol be. 
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3.6. Együttműködés a tanulókkal és az iskola egyéb 

partnereivel 

A pedagógiai programunk sikeres végrehajtásának feltétele, hogy a 

tervezettnek megfelelő létszámban sikerüljön a beiskolázás a meghirdetett 

képzésekre. Ennek érdekében a következő tájékoztató tevékenységet 

folytatjuk: 

- részt veszünk a gimnáziumok pályaválasztási tájékoztatóin (tájékoztató 

anyagok készítése) 

- iskolai nyílt napokat rendezünk, 

- különböző szakmai kiadványokban az iskoláról tájékoztatót jelentetünk 

meg, 

- közös programokat szervezünk azokkal a cégekkel, intézményekkel, akik 

mint munkáltató jöhetnek számításba a végzett diákoknál, 

- megismerjük, a piac képzési igényeit, elvárásait, folyamatosan gyűjtjük 

 

Az iskola, mint közösségi intézmény feladatát akkor tudja sikerrel 

teljesíteni, ha célkitűzéseit, törekvéseit igyekszik minél szélesebb körben 

megismertetni. Ezért elengedhetetlen, hogy az iskola „nyitott” 

intézményként működjön, és sokoldalú kapcsolatot építsen ki a különböző 

intézményekkel. 

A kapcsolattartás formái lehetnek nyílt napok, fogadóórák, szabad bejárás, 

ünnepek, rendszeres fórumok stb. 

 

Az iskola rendszeres kapcsolatot épít ki, és tart fent 

- a beiskolázási körzetbe tartozó középiskolákkal, 

- a szakképzést folytató intézményekkel, 

- a szakirányú felsőoktatási intézményekkel, 

- segítő szervezetekkel 

- Győri Ipartestület 

- Győr-Moson-Sopron megyei Iparkamara 

 

3.7. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 

 

Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évismétléssel 

folytathatja. 
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3.7.1. A tanulmányok alatti vizsgák célja: 

Azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi 

osztályzatait évközi teljesítményük és érdemjegyeik alapján a jogszabályok és az 

intézmény pedagógiai programja szerint nem lehet meghatározni, vagy a 

pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt 

(tanévösszevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni. 

A tanulmányok alatti vizsga lehet 

- osztályozó vizsga, 

- különbözeti vizsga, 

- javítóvizsga 

- pótló vizsga. 

Érinti az intézmény valamennyi tanulóját, 

- aki osztályozó vizsgára jelentkezik, 

- akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, 

- aki különbözeti, pótló vizsgára jelentkezik. 

Érinti továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjait és a vizsgabizottság 

megbízott tagjait. 

Osztályozó vizsgát kell tenni, ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és 

igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja 

- az elméleti tanítási órák húsz százalékát, 

- egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy 1 vagy több tárgyból tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse 

- magántanuló volt 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól 

Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló, aki 

- tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri 

felvételét olyan tantárgyból vagy tantárgyrészből, amelyet az iskola 

megkezdeni kívánt évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely 

tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak, a 

magasabb évfolyamra lépésnek, 

- eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott és azonos vagy magasabb 

évfolyamra jelentkezik. 

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig 

egyedileg kell az intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló 

ügyében. Különbözeti vizsga legfeljebb három tantárgyból tehető. Nem tehető 
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különbözeti vizsga a gyakorlati képzésbe tartozó tantárgyakból. A vizsga 

követelményeit a tantárgyat tanító szaktanárok jelölik ki. 

Eljárás tekintetében a különbözeti vizsga minden tekintetben megegyezik az 

egyéb tanulmányok alatti vizsgákkal. A különbözeti vizsga formája: a tantárgy 

jellegétől függően írásbeli vagy szóbeli, vagy mindkettő, ill. gyakorlati részből 

áll. 

Javítóvizsgát tesz az a tanuló, aki 

- a tanév végén – a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot 

kapott. 

- az osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, 

ill. az előírt időpontig nem tette le, 

- az osztályozó, pótló vizsga követelményeinek nem felelt meg. 

A javítóvizsgán számon kért ismeretek: az adott tanév tanmenetében 

megfogalmazott teljes tananyagot felölelik. A tantárgyi követelményeket a 

szaktanárok jelölik ki. A javítóvizsgát nem lehet megismételni. 

A javítóvizsga formája: A javítóvizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli, 

vagy szóbeli, vagy gyakorlati részből, ill. mindkettőből vagy mindháromból áll. 

Pótló vizsgát tehet a tanuló a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített 

vizsgarészből, ha önhibáján kívül nem tudta teljesíteni az osztályozó vizsga vagy 

a különbözeti vizsga követelményeit. 

Az egyes tanulmányok alatti vizsgák értékelési rendje 

Minden vizsga értékelése azonos az adott évfolyam adott tantárgyának az 

intézmény pedagógiai programjában található követelményrendszerével és 

értékelési rendjével. 

3.7.2. A vizsgaszervezés eljárási rendje 

3.7.2.1.Jelentkezés a vizsgára: 

Az osztályozó vizsgára való jelentkezés írásban történik a nevelőtestületi 

határozat után. Az osztályfőnökkel való egyeztetés után a jelentkezési lapokat a 

szaktanár gyűjti össze, és az igazgató aláírásával engedélyezi a vizsgára 

bocsátást. A különbözeti vizsga esetében a vizsgára külön jelentkezni nem kell. 

3.7.2.2.A vizsgázó tájékoztatása: 

A jelentkezés után a diák írásbeli tájékoztatást kap a vizsga időpontjáról, 

helyéről, a vizsgarészekről, követelményekről a vizsga napját megelőzően 

legalább 4 héttel. 
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3.7.2.3.Vizsgaidőszakok: 

A vizsgák bármely tanítási napon megszervezhetők. A vizsga napját az igazgató 

jelöli ki. 

A vizsgák szervezésének szokásos időszaka: 

- osztályozó vizsgák esetén: az első illetve második félév végét megelőző két 

héten, szükség esetén egyéni elbírálással 

- javító- és pótló vizsgák esetén: augusztus 15. – augusztus 31. közötti 

időszakban, 

- különbözeti vizsgák esetén: az augusztusi vizsgaidőszakban, illetve egyéni 

elbírálás szerint 

Az igazgató engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen 

vizsgát. 

3.7.2.4.A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai: 

A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és 

időpontokban zajlanak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett 

vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni.  

Egy vizsganapon legfeljebb két vizsga (írásbeli és szóbeli része is) szervezhető 

egy vizsgázó esetében. 

A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem 

beszélgethetnek és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. Rendbontás esetén a 

vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló 

részére a vizsgát felfüggesztheti. 

3.7.2.5.A vizsgáztató tanárok megbízása és a vizsgák dokumentálása: 

A vizsgáztató tanárokat és a vizsgabizottság tagjait az igazgató bízza meg 

feladatukról. A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, 

melyet az iskola irattárában öt évig meg kell őrizni. 

Az írásbeli dolgozatot a szaktanár javítja, a hibák megjelölésével értékeli, és 

aláírásával látja el. A tanuló saját kijavított dolgozatát az iskola által 

meghatározott időpontban és helyszínen megtekintheti. A dolgozatok az érintett 

tanév végén selejtezhetők. 

3.7.2.6.Az írásbeli vizsgák rendje: 

A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. Az ülésrendet a 

felügyelő tanár jegyzőkönyvben rögzíti. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével 

ellátott papíron dolgozhatnak. 

Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak. 
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Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő vizsgatárgyanként 

külön meghatározott. 

3.7.2.7.A szóbeli vizsgák rendje: 

A szóbeli vizsgát négy vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek összetétele: 

- elnök 

- kérdező tanár, 

- szaktanár 

A szóbeli vizsgán a tanulók 5-6 fős csoportokban folytatólagosan, szünet 

közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések 

megválaszolására gondolkodási, felkészülési időt kap. 

3.7.2.8.A gyakorlati vizsgák rendje: 

A gyakorlati vizsgát három tagú vizsgabizottság előtt kell tenni, melynek 

összetétele: 

- elnök: igazgató vagy igazgató helyettes vagy az igazgató által megbízott 

tanár, 

- vizsgáztató tanár, 

- szaktanár. 

A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke 

meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok 

elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén kezdhető 

meg, illetőleg folytatható. 

A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a 

gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, 

továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó 

munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 

A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához az adott tantárgynál helyben 

meghatározott idő áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok 

ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához 

rendelkezésre álló idő feladatok szerinti megosztása tekintetében a 

vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket. 

A gyakorlati vizsgarészt – a vizsgafeladatok számától függetlenül – egy 

érdemjeggyel kell értékelni. 

3.7.2.9.A vizsgák eredményének kihirdetése 

A vizsgák befejezése és a nevelőtestület jóváhagyása után az utolsó vizsganapon 

történik. 
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3.8. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 

 

Az iskola igazgatója a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói 

jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. 

Az iskola igazgatója köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a 

tanulót a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó 

tájékoztatással. Az iskola igazgatója a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával 

kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem 

benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott 

döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. 

A tanuló átvételére –bizonyos korlátokkal – a tanítási év során bármikor 

lehetőség van. Az átvételi kérelemhez a jogszabályban felsorolt iratokat kell 

mellékelni. 

Ha a tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is 

jár, az átvételre, a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet csak sor. 

A más intézményből felvételét kérő tanuló iskolánkban minden tantárgyból egy 

„belépő” írásbeli feladatot old meg, amellyel tájékozódunk a tanuló 

képességeiről és arról, hogy a tanulmányaival mennyire haladt előre. 

Amennyiben a diák eredményei a 60 %-ot nem érik el, a felvételt, átvételt 

elutasítjuk, illetve különbözeti vizsga letételét javasoljuk. 

Iskolánk szükség esetén egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával 

vagy évfolyamismétléssel segíti a felvett diákot. 

3.9. A felvételi eljárás különös szabályai 

Az iskolai képzés keretében kozmetikus, fodrász nappalis osztályok 20-20 fős 

létszámmal kerülnek beiskolázásra. A nappali tagozatos képzés 2 éves 

időtartamú.  

A középiskolai tanulmányok befejezését követően bárki jelentkezhet az iskolába. 

A nappalisoknál 24 év a felső korhatár. 

A középfokú iskola a felvételi követelményeket a tanév rendjéről szóló 

rendelet által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban köteles 

nyilvánosságra hozni. A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó 

jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények 

teljesítéséhez kötheti. A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi 

tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. 

A felvételi vizsgákról, azok követelményeiről – a pályaválasztók számára – az 

iskola köteles a jogszabályban előírt módon és időben pontos tájékoztatást adni. 
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Amennyiben az iskola felvételi vizsgát szervez, annak eredménye alapján dönt 

arról, hogy a jelentkező tanuló rendelkezik-e a szakképzés megkezdéséhez 

szükséges alapvető tudás- és készségszinttel. 
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4 .  HELYI TANTERV  

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

4.1. Felnőttek szakgimnáziumi képzése kifutó rendszerben  

 

1. a nappali tagozat minden évfolyamon 35 óra – a szabadsávokkal 

2. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 60%-a a nappalinak 

 

54 815 02 Kozmetikus képzés (2018.09.01-el hatályos kerettanterv szerint) 

Nappali 

    

1/13. 2/14. 

e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

14 21 

160 

14 21 

Összesen 35 35 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés       1   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés       2   

11720-16 
Kozmetikus szakmai gyakorlat 

Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 
fő szakképesítés   19     18 

Laboratóriumi gyakorlat fő szakképesítés   2       

11721-16 
Kozmetikus szakmai elmélet 

Alkalmazott biológia fő szakképesítés 2,5         

Alkalmazott kémia fő szakképesítés 2,5         

Szakmai ismeretek fő szakképesítés 5     4   

Anyagismeret fő szakképesítés 3     3   

11722-16 
Elektrokozmetika 

Elektrokozmetika fő szakképesítés       2   

Elektrokozmetika 

gyakorlat 
fő szakképesítés         1 

11723-16 
Speciális kozmetikai eljárások 

Speciális kozmetikai 

eljárások 
fő szakképesítés       1   

Speciális kozmetikai 

eljárások gyakorlat 
fő szakképesítés         2 

11724-16 
Kozmetikus marketing 

Kozmetikus marketing fő szakképesítés 1     1   

 

 

54 815 02 Kozmetikus (2018.09.01-el hatályos kerettanterv szerint) 
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Esti tagozat 

 

    

1/13. 2/14. 

e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

10 15 

160 

10 15 

Összesen 25 25 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II. fő szakképesítés       0,5   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I. fő szakképesítés       1,5   

11720-16 
Kozmetikus szakmai gyakorlat 

Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 
fő szakképesítés   13,5     13 

Laboratóriumi gyakorlat fő szakképesítés   1,5       

11721-16 

Kozmetikus szakmai elmélet 

Alkalmazott biológia fő szakképesítés 2         

Alkalmazott kémia fő szakképesítés 1,5         

Szakmai ismeretek fő szakképesítés 3,5     2,5   

Anyagismeret fő szakképesítés 2     2   

11722-16 
Elektrokozmetika 

Elektrokozmetika fő szakképesítés       1,5   

Elektrokozmetika 

gyakorlat 
fő szakképesítés         1 

11723-16 
Speciális kozmetikai eljárások 

Speciális kozmetikai 

eljárások 
fő szakképesítés       1   

Speciális kozmetikai 

eljárások gyakorlat 
fő szakképesítés         1 

11724-16 
Kozmetikus marketing 

Kozmetikus marketing fő szakképesítés 1     1   

 

4.1. Felnőttek technikusi képzése felmenő rendszerben a 

2020/2021-es tanévtől 

Az óraterv a szakmai program része. Ott található meg a II. kötetben. 
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5 .  AZ ALKALMAZHATÓ TANK ÖNYVEK,  

TANULMÁNYI SEGÉDLETE K ÉS 

TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

 

A tankönyvek kiválasztása a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. 

CCXXXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik.  

 

A tankönyvek, a taneszközök, a segédletek kiválasztása elsősorban a szakmai 

munkaközösségek, szaktanárok feladata. Minden év januárjára a 

munkaközösségek tagjai elkészítik javaslataikat a tanulók véleményének 

figyelembe vételével, melyet az igazgatóval egyeztetnek.  

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának szempontjai: 

- az iskola oktatási céljainak megfelelő legyen, 

- az adott tantárgy célrendszerének megfelelő legyen, 

- az életkornak megfelelő megfogalmazású legyen, 

- motiváló, tanulást segítő legyen, 

- egyszerű, világos szerkezetű, a tanórai és az önálló tanuláshoz jól 

használható legyen, 

- kedvező árú legyen, 

- adjon mintát önálló feladatmegoldásokra. 

 

Törekedni kell az átgondolt döntés-előkészítésekre, ne kerüljenek megrendelésre 

szükségtelen tankönyvek, segédletek. Tankönyveket, taneszközöket, 

segédleteket egy tanévben csak egyszer – februárban – lehet rendelni, tanév 

közben csak az igazgató engedélyével és az iskolaszék jóváhagyásával lehet ettől 

eltérni. 
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6 .  A NEMZETI ALAPTANTERVB EN 

MEGHATÁROZOTT PEDAGÓ GIAI  FELADATOK 

HELYI MEGVALÓSÍTÁSA  

6.1. Az erkölcsi nevelés 

A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatának elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése kiemelt feladat. Az 

erkölcsi nevelés során felkészítjük a tanulókat az életben elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítünk választ találni erkölcsi és életvezetési 

problémáikra. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert 

körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat felölelő 

megértésére, megvitatására. A tanárok példamutatása támogatja olyan, a tanulók 

életében nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a 

kötelességtudat, a mértéktartás, az együttérzés, segítőkészség és a tisztelet. A 

tanulást elősegítő beállítódások kialakítása – az önfegyelemtől a 

képzelőtehetségen át a tanulók intellektuális érdeklődésének felkeltéséig – kihat 

egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Az erkölcsi nevelés megvalósulása az összes tantárgy keretében, de elsősorban a 

szakmai gyakorlati órákon valósul meg.  

6.2. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók a közösség keretei közt felelevenítik nemzeti, népi kultúránk értékeit, 

hagyományait. Gyakorolják azokat az egyéni-közösségi tevékenységeket, 

amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld megismeréséhez, megbecsüléséhez 

vezetnek. Kialakítjuk a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet érzését, és azt a 

felismerést, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden állampolgár 

kötelessége. A nemzeti öntudatra nevelés elsősorban közösségi tevékenységeink 

során, tanórán kívül valósul meg. A természettudományos tantárgyak tanítási 

tartalmainál is keressük a lehetőségeket a nemzeti öntudat fejlesztésére. 

6.3. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam működésének alapja az állampolgári részvétel, amely 

erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a 

közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az 

együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok 

tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. A közügyekben való 
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részvétel a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a 

vitakultúra fejlesztését kívánja. E célt szolgálja az osztályközösségek 

kialakításának és fejlesztésének, valamint a diákönkormányzat működtetésének 

támogatása is. A tanulók egyéni véleményének, érdekeik érvényesítésének is 

teret adunk a mindennapi iskolai élet szabályozásában. 

 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

 

Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek 

tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati 

kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező adottságainak, szellemi és 

gyakorlati készségeinek kifejezésre jutását és kiművelését. Hozzá kell segíteni, 

hogy továbbfejlődjön érzelmei hiteles kifejezése, empátiája terén. Ahhoz, hogy 

az elsajátított tudást és készségeket énképébe be tudja építeni, a tanítás-tanulás 

egész folyamatában támogatni kell abban, hogy érezze, alakítani tudja fejlődését, 

sorsát és életpályáját. A megalapozott önismeret hozzájárul a boldog, egészséges 

és kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a 

szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. Az önismeret és a társas kultúra 

fejlesztése elsősorban a közösségi tevékenységek során valósul meg, de az egyes 

szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak során is szerepet kap. 

 

A családi életre nevelés 

 

A családnak kiemelkedő jelentősége van a fiatalok erkölcsi érzékének, 

önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Ezért 

az iskola feladata az erkölcsi normák, a harmonikus családi minták közvetítése a 

tanulók számára. Ennek megvalósítása elsősorban közösségi programjainkon, 

tanórán kívül történik. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés 

 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot 

örömteli megéléséhez. A helyes táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a 

stresszkezelés módszereinek alkalmazása a fiatal felnőttek esetében is fontos 

feladat, csakúgy mint a lelki egyensúly megóvása, gondozása, a társas viselkedés 

szabályozása, a társas konfliktusok kezelése. Az egészséges életmód elveinek 

elsajátításhoz a szakmai elméleti tantárgyak is hozzásegíthetik a tanulókat, de 

sokat tesz az iskolai és a gyakorlati környezet ennek megfelelő kialakítása és 

fenntartása is. 
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Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 

A személyiségfejlesztő nevelést-oktatás része az akadályozott, hátránnyal élő 

fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok meghatározása. Az 

iskola kiemelt feladata hogy a fiatalokban a beteg, sérült, fogyatékkal élő 

emberek iránti együttérző és segítő magatartást erősítse. Fejlessze a tanulókban a 

szociális érzékenységet és számos olyan képességet (együttműködés, 

problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és –megvalósítás), amelyek 

gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Kiemelt alapelvként egész nevelőmunkánkat hatja át ez a szemlélet, főként a 

közösségi munkákban biztosítunk alkalmat tanulóink számára, hogy 

megtapasztalják a másokért vállalt felelősség és az önkéntes munka szépségeit és 

nehézségeit. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 

képességükre tekintettel használja. A nevelés célja, hogy a természet szeretetén 

és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A 

szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak keretében minderre kiemelt figyelmet 

fordítunk. 

 

Pályaorientáció 

 

Az iskolánkban tanuló diákok a pályaorientáción, első pályaválasztási 

döntéseiken túl vannak. A szakmai orientáció, a pályaválasztás finomítása 

azonban nálunk történik meg. Így arra törekszünk, hogy diákjaink a választott 

szakma keretein belül minél több foglalkozást, munkahelyet, munkalehetőséget 

ismerjenek meg. A helyes foglalkozásválasztás alapja a reális önkép kialakulása, 

mely az előző évek, a teljesítmény helyes értékelésén alapulhat. Tanári munkánk 

egyik legfontosabb feladata az, hogy tanítványainkat a helyes önértékelés 

kialakításában, a megfelelő pályaválasztásban, a munka világába való 

eredményes belépésben megsegítsük. A tanulók önismeretének fejlesztésével a 

megalapozott, sikeres továbbtanulást is igyekszünk támogatni. A diákoknak 

felsőoktatásba való továbbtanulásra felkészítő foglalkozásokat szervezünk. 
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A pályaorientáció iskolánkban elsősorban a szakmai tantárgyakban jelenik meg, 

és iskolán kívüli programokon is megvalósul. 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét 

meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a 

tanulók felismerjék saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való 

ésszerű gazdálkodás, a pénz világában és a fogyasztás területén. Tudják 

mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 

Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásra utaltságát. 

A gazdasági és pénzügyi nevelés elsősorban a szakmai tantárgyak keretében 

valósul meg. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

 

A médiatudatosságra nevelés lényege, hogy a tanulók értsék az új és 

hagyományos médiumok nyelvét. Értelmező, kritikai és tevékeny beállítódás 

kialakítása a cél, mely felkészít a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 

értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. Mivel a média mind szakmai, 

mind magánéletünkben fontos szerepet játszik, ezért szükséges a tanulókkal 

felismertetni a média működését és hatásmechanizmusait, a média és a 

társadalom közötti kapcsolatokat, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a 

bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módját, a médiumokkal kapcsolatos 

jogi és etikai kérdéseket. A médiatudatosságra nevelés minden tantárgyi óra 

kiemelt feladata. 

 

A tanulás tanítása 

 

Annak érdekében, hogy a hatékony, önálló tanulás képessége kialakuljon 

diákjainkban, fontosnak tartjuk a tanulást segítő képességek fejlesztését, a 

figyelem, a gondolkodás fejlesztését. 

Törekszünk a kreativitás fejlesztésére, az írásbeliség és szóbeliség egyensúlyára, 

az IKT-eszközök gyakori és megfelelő használatára. A mentális képességek 

fejlesztésével törekszünk arra, hogy a tanulók önálló tanulásukat meg tudják 

szervezni, a tanulás iránti attitűdjük legyen pozitív. A tanulók egyéni tanulási 

stratégiái erősödjenek meg, és tudják egyre tudatosabban, gyakorlottabban 
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kezelni saját tanulási stratégiáikat, felismerjék készségeik erős és gyenge 

pontjait, képesek legyenek saját munkájukat tárgyilagosan értékelni. A fejlesztő 

értékelés alkalmazásával segítjük a diákok tanulási folyamatát. A tanulási 

folyamat ilyen támogatása minden tanórán és gyakorlati foglalkozáson 

megvalósul. 

Fejlesztendő kulcskompetenciák: 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, 

érzések, tények, vélemények kifejezését és értelmezését, megőrzését és 

közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás 

szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot. 

Anyanyelvi műveltségnek tekintjük a nyelvi elemek használatának és a 

szabályok követésének a kommunikációs események során megvalósuló szintjét. 

A befogadás (szóbeli és írásbeli szövegek megértése) és a közlés (beszéd, írás) 

megfelelő alapot ad az ismeretszerzésre, a személyiség gazdagodására, a 

társadalmi életben megkívánt nyelvi és nem nyelvi formák elsajátítására. 

Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg más nyelvek elsajátításának 

képességét,és annak felismerését, hogy valamennyi nyelv anyanyelve egy-egy 

népnek, tehát a mi anyanyelvünkkel azonos módon tölti be történelmi-társadalmi 

és személyiségformáló szerepét.  

 

Feladatok: 

- A szövegértési, szövegalkotási készséget továbbra is fejleszteni kell. 

- Tanulóinkat képessé kell tenni arra, hogy változatos helyzetekben, szóban 

és írásban tudjanak másokkal érintkezni, kommunikációjukat figyelemmel 

tudják kísérni, és a helyzetnek megfelelően tudják alakítani. 

- Tanulóink legyenek képesek nyelvileg megalkotni és kifejezni saját 

valóságukat és valóságértelmezésüket. 

- Ki kell alakítani tanulóinkban a nyelvi kultúra használati, magatartásbeli és 

tartalmi jegyeit. 

- Ezek a feladatok a tanulók teljes személyiségét formálják: 

gondolkodásukat, esztétikai és morális ítélőképességüket fejlesztik, 

személyiségük érzelmi tartalmát, képzeletvilágukat gazdagítják. 

 

Matematikai kompetencia 

 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan 

meghatározó alapképességek fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az 

elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E kompetencia összetevőit alkotják 



Ilcsi-Lloyd Ipartestületi Technikum Pedagógiai programja 

41. oldal 

azok a készségek, képességek is, amelyekre támaszkodva matematikai 

ismereteket és módszereket alkalmazzunk a mindennapi problémák megoldása 

során. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy tanulóink felismerik az alapvető 

matematikai elveket és törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, 

elősegítve a problémák megoldását a mindennapokban. A kompetencia 

lehetővé teszi a törvényszerűségek felismerését a természetben, és alkalmassá 

tesz az érvek logikai láncolatának követésére, a matematika nyelvén 

megfogalmazott törvények megértésére. A kompetencia fejlesztése minden 

tantárgy feladata. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

 

Az ember természeti lény, a természetes közeg nélkül nem létezhet. Az egyéni 

életút, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás 

egészének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a 

természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása 

fontos feladat. 

Célunk, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a 

diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók 

legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során. 

A természettudományos kompetencia segítségével megfelelő ismeretek és 

módszerek felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és 

folyamatait. Megismerjük, illetve megértjük természetes és mesterséges 

környezetünket, és ennek megfelelően irányítjuk cselekedeteinket. 

A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a 

fenntarthatóság, azaz a természettel hosszú távon is összhangban álló 

társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak formálásáért viselt egyéni és 

közösségi felelősség elfogadását. 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési 

alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és 

technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az emberi 

tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. 

A technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk természettudományos 

és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új 

technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, 

amikor a tudományos eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és 

közösségi célok érdekében, vagy természettudományos és műszaki műveltséget 

igénylő döntések meghozatalakor. 
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A természettudományos és technikai kompetencia fejlesztése kritikus és 

kíváncsi attitűdöt alakít ki a fiatalokban. A fejlesztés kiemelten a szakmai 

elméleti és gyakorlati tantárgyak keretében folyik. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

 

Annak érdekében, hogy a hatékony, önálló tanulás képessége kialakuljon 

diákjainkban, fontosnak tartjuk a tanulást segítő képességek fejlesztését, melyek 

hozzájárulnak a koncentrálóképesség kialakulásához. Az egyes tantárgyak 

keretében a tantárgyak hatékony tanulásának stratégiáit, módszereit, az önálló 

tanulás technikáit is elsajátítják tanulóink. 

 

Digitális kompetencia 

 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak 

(információs és kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a 

technológiák által hozzáférhetővé tett tartalmak magabiztos, kritikus és etikus 

használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és a szabadidő 

terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, 

bemutatása és cseréje; digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá 

kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat – szövegszerkesztés, 

adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és –kezelés, az internet által 

kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció (e-

mail, hálózati eszközök) – a szabadidő, az információ-megosztás, az 

együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

A tanulónak értenie kell, miként segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, 

ismernie kell az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli 

problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, 

továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai 

elveket, valamint a szerzői jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra 

vonatkozó jogi kereteket. 

A digitális kompetencia fejlesztése minden tantárgy kiemelt feladata. 

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy 

igyekezzék megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes 
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legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra 

való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, hogy a fiatal céljai 

elérése érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a 

speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a 

mindennapi életben, a társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti 

tevékenységeihez illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, 

másrészt a gazdaság működésének átfogóbb megértését és a pénz világát érintő 

magabiztos tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek tudatában kell 

lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel is. Emellett 

olyan készségek, képességek fejlesztése is ide tartozik, mint a tervezés, a 

szervezés, az irányítás, a vezetés, a feladatok megosztása, az elemzés, a 

kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a 

kockázatfelmérés és –vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint 

az etikus magatartás. 

Mindezek fejlesztése elsősorban a szakmai gyakorlati órákon valósul meg. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott 

szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése, a harmonikus életvitel, 

valamint a közösségi beilleszkedés feltételeinek kialakítása fontos feladatunk.  

Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a társadalmi folyamatokról, 

struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk 

részt a közügyekben. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztésének színterei iskolánkban: a 

közösségi foglalkozások a diák-önkormányzati tevékenységek. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az 

esztétikai megismerést, illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések 

kreatív kifejezését. A tanulóknak meg kell ismerkedniük. 

Tanulóink fogékonysága a szépre, esztétikumra már az iskolaválasztásukban is 

megvalósult. Így esztétikai érzékük fejlesztése alapfeladatunk, a szakmai 

képzésünk bázisa. Mind a szakmai elméleti, mind a gyakorlati tárgyakban 

megjelennek az esztétikai kategóriák, az igényesség, a szépre, tökéletesre 

törekvés, az esztétikum kifejezőeszközeinek megfelelő használata. 
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Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése is fontos feladatunk. Számos tanórán 

kívüli rendezvénnyel, lehetőséggel, nemzetközi kapcsolatok kezdeményezésével 

és fenntartásával is segítjük a tanulók nyelvi készségeinek a fejlesztését. 
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7 .  AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ 

ISMERETEK SZÁMONKÉR ÉSÉNEK 

KÖVETELMÉNYEI ÉS FOR MÁI, AZ 

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKE LÉS ELVEI  

 

Az írásbeli beszámoltatások formái és rendje: 

 

Témazáró dolgozat 

Az egész osztályra kiterjedő, egy vagy több tantárgyi fejezet írásbeli 

számonkérésére szolgáló forma, melyet a dolgozat megíratása előtt legalább egy 

héttel közölni kell a tanulókkal. A tanulók túlterhelését elkerülendő egyazon 

napon két témazáró dolgozat nem íratható. A témazáró dolgozat időtartama nem 

haladhatja meg a két tanórát. 

 

Írásbeli dolgozat 

Csak kisebb tantárgyi egységet ölel fel, kiterjedhet az osztály egészére vagy csak 

néhány tanulóra. Időtartama nem haladhatja meg az egy tanórát. Az értékelésben 

betöltött szerepe a szóbeli feleletekkel egyenértékű. 

Tesztjellegű írásbeli feladatokat bizonyos tantárgyakból a tárgyi tudás mérésére 

lehet alkalmazni. Rendje, súlya megegyezik az írásbeli felmérő dolgozatokéval. 

 

Házi dolgozat 

Adott témakör önálló otthoni feldolgozására szolgál, melynek elkészítésére 

legalább két hét áll a tanulók rendelkezésére. A szaktanár döntése, hogy él-e a 

házi dolgozat íratásának lehetőségével.  

 

Pótló dolgozatok 

A hiányzó tanulók az osztály által korábban megírt dolgozatokat kötelesek 

pótolni a tanárral történő egyeztetés után. 

 

Javító dolgozat 

Gyengén sikerült írásbeli dolgozat esetén a tanulónak lehetősége a tanárral 

történt egyeztetés után újból megírni az adott témából a dolgozatot. A javító 

dolgozat írásának lehetőségét a szaktanár mérlegelheti. 

 

A szóbeli beszámoltatások formái és rendje: 
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Szóbeli felelet 

Kisebb tantárgyi egység, házi feladat szóbeli számonkérésére szolgál. Az 

értékelésben betöltött szerepe az írásbeli dolgozattal egyenértékű. 

Kiselőadás 

Önálló felkészülés során készített szóbeli produktum, melyet a tanuló 

kutatómunka során tervez meg, állít össze és ad elő a tanár által megadott 

szempontok alapján. Időtartama max. 20 perc. 

 

A tanulói teljesítmények értékelése: 

 

A tanulók alkalmankénti teljesítményének értékelése a kialakított elveknek 

megfelelően szaktanári kompetencia. 

A félévi illetve év végi osztályzat kialakítása tükrözi a tanuló féléves, éves 

átfogó teljesítményét. A félévi illetve év végi tantárgyi érdemjegyek javaslata, 

megállapítása szintén a szaktanár feladatrendszerébe tartozik. Ha azonban a 

javasolt osztályzat a tanuló éves teljesítményének osztályzatokban kifejezett 

„számtani átlagától” érdemben eltér, azt a szaktanárnak meggyőzően indokolnia 

kell. A félévi és év végi érdemjegyek véglegesítése nevelőtestületi jogosítvány. 

A tanulók rendszeres értékelése a pedagógiai folyamat meghatározó területe. Az 

értékelés a beiskolázástól végig kíséri az oktatási-nevelési folyamatot, s az egyes 

képzési szakaszokat különböző vizsgák zárják. Az értékelés motiválja a tanulót, 

visszacsatol a szaktanár számára, jelzést küld a szülő felé, s folyamatosan segíti 

az iskola ellenőrzési rendszerét. 

A tanév elején diagnosztikus tantárgyi mérésekkel (felmérők) állapítjuk meg a 

tanulók tudás- és képességszintjét az osztályban az egyes tantárgyakból, ezek 

alapján végezzük a tanórai differenciálást, felzárkóztató tevékenységünket. A 

tanítási-tanulási folyamat közben számos formatív értékelési eszközzel segítjük 

tanulóink fejlődését. 

A pedagógiai folyamat gyakorlatában félévenként, tanulónként minimálisan a 

tantárgy heti óraszámával egyenlő számú osztályzat, de legalább 2 osztályzat 

szükséges. Az értékelés ciklusának meghatározása az adott nevelőtől függ, 

természetesen a didaktikai egységek figyelembevételével. 

 

Értékelési alapelveink 

- az értékelést egyaránt használjuk diagnosztizálásra, folyamatjellemzésre és 

összegzésre, 

- a nevelőtestület egészére nézve egységes értékelési rendszer kialakítására 

és következetes alkalmazására törekszünk, 
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- előzetesen nyilvánosságra hozott, lefektetett elvű, kiszámítható, indoklással 

ellátott értékelést valósítunk meg, 

- az írásbeli dolgozatoknál, a szóbeli feleléseknél és a gyakorlati 

munkavégzéseknél nemcsak az ismeret alapú számonkérést, hanem a 

kulcskompetenciák fejlődésének értékelését is elvégezzük 

- az osztályozásnál a hagyományos 5 fokú skálát használjuk, és rögzítjük az 

5-4-3-2-1 osztályzatokhoz tartozó követelményeket, 

- az értékelésnél betartjuk a rendszeresség és a módszertani sokszínűség elvét 

(feleltetés, dolgozat íratás, évfolyam felmérések, otthoni munkák 

értékelése, osztályok látogatása, félévenkénti, ill. rendkívüli értékelő 

értekezletek stb.) 

- az értékelést legtöbbször párosítjuk valamilyen önértékelési formával, 

- értékelésnél a jutalmazás és az elmarasztalás összhangjára törekszünk. 

 

Az értékelés alapelveiről és a követelményekről tanulóinkat a tanév elején 

tájékoztatjuk. 

 

Írásbeli dolgozatoknál a következő értékelést alkalmazzuk: 

90 – 100 % 5 (jeles) 

80 – 89 % 4 (jó) 

65 – 79 % 3 (közepes) 

50 – 64 % 2 (elégséges) 

0 – 49 % 1 (elégtelen) 

 

7.1. Az otthoni felkészülés elvei és korlátai 

 

A tanulók rendszeres otthoni felkészüléséhez szükségesnek tartjuk házi feladatok 

folyamatos feladását, és akár önálló tananyagrészek feldolgozását is, hiszen 

tanulóink felnőttként képesek és készek az önálló tanulásra Ez tantárgyakként 

más-más időigényű. A tanárok feladata a házi, otthoni feladatok ütemezése, 

figyelemmel kell arra lenni, hogy a tanulónak másnap milyen órái, gyakorlati 

tevékenysége van az iskola keretei között. Írásbeli feladatokat leginkább 

gyakorlásra illetve a hosszabb terjedelműeket önálló, alkotó jellegű feladatokra 

adjuk. Hosszabb lélegzetű tanulandó tananyag, önálló tananyag-feldolgozás 

esetén legalább 1 hetet kell adni a tanulóknak. A szóbeli feladatok feladásánál a 

szaktanár segítsen abban, hogy a tanuló a tömör, megszerkesztett válaszadásra 

törekedjen. Akadályoztatás esetén a tanuló az előírt időpont helyett más 

időpontban köteles elvégezni a házi feladatát, erre engedélyt a szaktanártól kell 
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kérni. A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) 

egyéni választásuk, kérésük alapján plusz feladatokkal segíthetjük, számukra 

szorgalmi feladatot javasolhatunk. 

 

7.2. A magatartás és szorgalom értékelésének és 

minősítésének követelményei 

 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését az 

osztályfőnök - az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével - 

végzi. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban 

tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi 

osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Magatartási 

jeggyel a tanulónak a közösséghez való viszonyát értékeljük.  

 

Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

Magatartás minősítések:  

példás (5),  

jó (4),  

változó (3),  

rossz (2)  

 

A magatartás értékelésénél a következő szempontokat vesszük figyelembe: a 

tanuló:  

- magaviselete tanítási órákon, foglalkozásokon, szünetben,  

- tanuláshoz, munkához és a közösséghez való viszonya,  

- környezete, személyiségjegyei,  

- milyen elismerési, illetve elmarasztalási formákban részesült.  

 

 

 

Büntetés  

Azon tanuló ellen, aki tanulmányi kötelességét folyamatosan nem teljesíti, a 

Házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, fegyelmező intézkedés 

alkalmazható.  

Az intézkedés során figyelembe kell venni:  

- a tanuló életkori,  

- személyiségi tulajdonságait, valamint  
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- a fegyelemsértés és  

- a kötelességszegés súlyát és gyakoriságát.  

 

A fegyelmi intézkedés vagy a fegyelmi büntetés sohasem lehet megtorló vagy a 

tanulóra nézve megalázó jellegű. A testi fenyítés minden formájának 

alkalmazása tilos.  

 

Büntetési formák:  

- szaktanári figyelmeztetés  

- osztályfőnöki figyelmeztetés  

- osztályfőnöki intés  

- nevelőtestületi figyelmeztetés  

- igazgatói intés  

- nevelőtestületi intés  

 

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás 

alapján írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.  

 

A fegyelmi határozatok lehetséges fokozatai:  

- megrovás  

- szigorú megrovás  

- kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása  

- áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába  

- eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korúak esetén)  

- kizárás az iskolából (nem tanköteles korúak esetén)  

 

Kezdeményezheti:  

- iskolavezetés,  

- osztályfőnök,  

- szaktanárok,  

- munkaközösség-vezetők,  

- diákközösség,  

- iskola dolgozói. 

 

A szorgalomjegyek megállapításának elvei  

A magatartási és szorgalmi jegyek megállapításánál mérlegelni kell az iskola, az 

osztály és az egyes tanulók konkrét körülményeit és ezek figyelembevételével 

kell alkalmazni az általános elveket. A szorgalom jeggyel azt fejezzük ki, hogy a 

tanuló –képességeitől függően- hogyan végzi el tanulmányi munkáját.  
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Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

A tanuló szorgalmának minősítése:  

példás (5),  

jó (4),  

változó (3),  

hanyag (2).  

 

A tanulók szorgalmának értékelésekor figyelembe kell venni az alábbiakat:  

- motiváltság,  

- a tudás megszerzésének igénye,  

- egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény,  

- a tanulási folyamatban való részvétel,  

- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés megléte vagy 

hiánya,  

- tanórai tevékenység,  

- plusz tevékenységek.  

 

A szorgalom félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a 

nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban 

tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi 

osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 

 

7.3. A tanulók jutalmazásának elvei 

 

A tanulókat jutalmazni lehet, ha az iskolai közösségi munkában kiemelkedő 

teljesítményt értek el, magatartásuk, szorgalmuk tanulmányi eredményük kiváló. 

 

A jutalmazás egyéni vagy közösségi lehet, ennek tanév közbeni formái: 

- szaktanári dicséret, 

- osztályfőnöki dicséret, 

- szakoktatói dicséret, 

- igazgatói dicséret, 

- nevelőtestületi dicséret. 

 

A dicséretről a szülőt írásban, az ellenőrző útján tájékoztatja az osztályfőnök. A 

tanulóközösség erről hirdetmény formájában kap tájékoztatást. 
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Tanév végén az egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példamutató 

magatartást és szorgalmat tanúsító tanulók 

- tantárgyi teljesítményért, 

- példamutató magatartásért, 

- példamutató szorgalomért,  

- dicséretben és könyvjutalomban is részesíthetők. 

 

A képzés befejezésének évében a teljes képzési idő folyamán kiemelkedő nyi 

eredményt, kiváló közösségi munkát végző, példamutató magatartású tanuló az „ 

Év diákja” kitüntető címet és az ezzel járó arany medált kapja, melyet a 

diákönkormányzat és a nevelőtestület szavaz meg. Ezt az elismerést 

iskolatípusonként (szakközépiskola, szakiskola, esti t.) egy-egy diák kapja. 

A kiemelkedő teljesítményt (tanulmányi, az iskola érdekében kiválóan végzett 

munka), nyújtó, legkevesebbet hiányzó osztály, tanulócsoport közös dicséretben 

ill. jutalomban részesíthető. Ennek formái lehetnek: tanulmányi kiránduláshoz 

való hozzájárulás, kulturális rendezvény díjának vagy a díj egy részének 

kifizetése). A jutalmazásra az iskola közössége előtt kerül sor. 

 

7.4. A magasabb évfolyamra lépés követelményei 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltétele a tantervi követelmények legalább 

elégséges szintű teljesítése. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben 

utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából 

való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A 

követelményeket a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve 

szöveges értékelés alapján bírálják el.  

Az adott évfolyamon elégséges év végi osztályzatot kell megszerezni a 

továbbhaladáshoz. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat 

megállapításához a tanulónak minden tantárgyból osztályozó vizsgát kell tennie 

ha: 

- az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel 

alól, 

- az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a 

tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse, 
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- egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és az igazolatlanul 

mulasztott tanórák száma nem haladja meg az igazoltan mulasztott 

óraszámot, 

- hiányzása valamely tantárgy esetén túllépi az adott tantárgy éves 

óraszámának 30%-át. 

Ha a tanuló nem teljesítette az évfolyamra előírt követelményeket, a 

tanulmányokat az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

A tanulónak lehetősége van az évfolyam megismétlésére abban az esetben is, ha 

egyébként a felsőbb évfolyamba léphetne. Az engedély megadásáról kérésre az 

iskola igazgatója dönt. A szülő kérésére az első-negyedik évfolyamon 

engedélyezni kell az évfolyam megismétlését.  

 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter 

által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból 

teljesítette.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54.§. (8) értelmében: 

„Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati képzés 

keretében végzett tevékenységével összefüggésben teljesítményét, magatartását 

és szorgalmát a gyakorlati képzés szervezője értékeli a (2) bekezdésében 

foglaltak szerint. A tanuló félévi és év végi osztályzatát a gyakorlati képzés 

szervezője állapítja meg és a nevelőtestület dönt a tanuló magasabb évfolyamba 

lépéséről, szakmai vizsgára bocsátásáról.” 

 

Az iskola képzési rendszere: 

 

A 13. és 14. évfolyam az érettségi utáni speciális szakmai képzés szakasza, 

melyben szinte kizárólagosan szakmai képzés történik. 

 

A képzési modell 

 

A jóváhagyott pedagógiai program alapján az középiskolai végzettséggel 

rendelkező tanulók számára szakirányú szakmai képzést biztosítunk. 

 

A szakgimnázium nappali és rendszerű iskolai képzés keretében, 54 815 02 

Kozmetikus szakképesítés megszerzésére készít fel.  
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Engedélyünkben szerepel a fodrász képzés is, de azt az ide tanévben nem 

indítjuk el. 

 

Iskolarendszeren kívüli képzés keretében az alábbi OKJ szakképesítések 

megszerzésére képez: 

 

54 815 02         Kozmetikus     E-

000324/2014/A006 

54 81501   Fodrász     E-000324/2014/A005 

32 815 01    Kézápoló-és műkörömépítő   E-

000324/2014/A003 

32 815 02    Lábápoló     E-000324/2014/A004 

52 815 03    Férfi fodrász-borbély   E-

000324/2014/A008 

52 815 04    Szépségtanácsadó   E-000324/2014/A007 

 

A magasabb évfolyamra lépés (továbbhaladás) feltételei 

 

Továbblépés szempontjából releváns periódus a tanév, a tantárgyanként külön-

külön eredményesség, melyet a tanév során szerzett érdemjegyek alapján állapít 

meg a szaktanár, gyakorlati tanár. 

A magasabb évfolyamra lépés feltétele minden évfolyamnál az összes 

tantárgyból (kötelező és szabadon választott) az elégséges (2) szint elérése. 

Esetenként a különböző OKJ-s szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelően 

az összefüggő szakmai gyakorlat követelményeinek teljesítése. 

Amennyiben a tanuló nem értékelhető, osztályozó vizsgára bocsátásáról a 

nevelőtestület egésze dönthet. 

 

A szakképzési szakaszba (13-14. évf.) történő belépés: 

- - alapvető feltétele a sikeres érettségi vizsga és az előírt egészségügyi 

alkalmasság. 

 

Fenti szabályozásoknál alapvető dokumentumok: 

- a szakmai és vizsgáztatási követelmények, 

- a szakmai vizsgáztatás szabályai. 

 

Kilépés – a tanulói jogviszony megszűnése 

A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezése előtt 
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Amennyiben a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni kérésre 

szüntethető meg a tanulói jogviszonya, a befejezett évfolyamok tanulmányi 

követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. Fegyelmi okok miatt a 

nevelőtestület is kezdeményezheti a tanulói jogviszony megszüntetését. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése az iskolai tanulmányok befejezésekor 

A 2011. évi CXC. törvény részletesen tartalmazza azokat az alapeseteket, 

melyekben a tanulói jogviszony az iskolai tanulmányok befejezése miatt szűnik 

meg. 

Ha a tanulói jogviszony olyan pedagógiai szakasz végén szűnik meg, amely 

vizsgával záródhat, és a tanuló él is a vizsga lehetőségével, akkor a sikeresen 

letett vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítéséről bizonyítványt kap. 

 

7.5. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési 

elvei 

 

A köznevelési törvény rendelkezései és a fenntartó hozzájárulása óratervben 

rögzített csoportbontásokat tesz lehetővé. A tantárgyi tantervekben előírt képzési 

és nevelési célok csoportbontás nélküli megvalósítása nem lehetséges.  

A csoportbontás elvét az egyes tantárgyak belső logikája és nevelési-oktatási 

céljai határozzák meg. 

Iskolánk a következő képzési területeken, évfolyamokon és tantárgyakban, ill. a 

következő elvek mentén végez csoportbontást: 

 

Képzési terület, évf., tantárgy    A csoportbontás elve 

7.6. Szakmai gyakorlat a köznevelési tv. rendelkezései szerint 
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8 .  A TANULÓK ESÉLYEGYEN LŐSÉGÉT 

SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSE K  

 

Győr városának lakossága kedvező szociális helyzetben él. A város 

infrastruktúrája, intézményhálózata kialakult, magas minőségi színvonalon látja 

el a polgárokat. Iskolánk e szellemben törekszik arra, hogy a szociális helyzet 

miatt kiemelt figyelmet igénylő diákjai számára az esélyegyenlőséget biztosítsa 

intézményében. Tudjuk, hogy az egyenlő esély, az nem elegendő, hiszen a 

hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), , akik több 

támogatást igényelnek annak érdekében, hogy számukra is egyenlő legyen az az 

esély, amit iskolánk nyújt. Ennek érdekében minden tanévben pontos felmérjük, 

kik a HH/HHH tanulók intézményünkben. 

Célunk, hogy biztosítsuk az intézményen belül az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését, figyelembe véve a szülők igényeit és a törvényi 

előírásokat. Az intézmény által nyújtott foglalkozásokhoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosítása mellett biztosítjuk a tanítványok optimális 

képzésével az esélyteremtést. 

 

A támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását, a hátrányos helyzetű tanulók 

hátrányainak kompenzálását és az esélyegyenlőség előmozdítását az iskola 

minden tevékenysége során figyelembe veszi és alkalmazza: 

- a felvételinél, 

- a tanításban, ismeretközvetítésben, 

- a tanulók egyéni fejlesztésében, 

- az értékelés gyakorlatában, 

- a tanterv alkalmazásában és fejlesztésében, 

- a továbbtanulásban, pályaorientációban, 

- a munkaerőpiacra való kilépéshez nyújtott segítségben, 

- a kapcsolattartásban a szakmai és társadalmi környezettel, 

Iskolánk fontos tevékenységei e fejlesztés érdekében  

 

 

8.1. Anyagi okokból hátrányos helyzet enyhítésére irányuló 

feladatok az anyagi hátrányok csökkentésére: 

- ingyenes vagy kedvezményes étkezési és tankönyvtámogatás, 

- tandíjtámogatás, részletfizetés 
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- pályázati úton való támogatás, a tanulók szociális és egyéb hátrányainak 

ellensúlyozására, 

- kapcsolattartás a szociális ellátással foglalkozó szervekkel, 

- ösztöndíjak 

8.2. Anyagi okokból hátrányos helyzet enyhítésére irányuló 

feladatok a pedagógiai problémák csökkentésére: 

- tanulók felzárkóztatása, korrepetálása, 

- tehetséges tanulók gondozása, 

- tanulói szervezet bevonása az intézmény döntéshozatalába, 

- tanulók pályaorientációjának, munkahelykeresésének segítése, 

 

A prevenció és problémakezelés eredményesség és hatékonyság fokozása 

érdekében az iskola vezetése rendszeres munkakapcsolatot tart az 

osztályfőnökökkel, biztosítva ezzel a folyamatos információcserét. 

A konkrét feladatok megoldása, valamint szakmai kérdések tisztázása érdekében 

a városban működő, ifjúsági- és egészségneveléssel foglalkozó szervezetek 

segítségét is igénybe vesszük. 

 

8.3. Az oktatási esélyegyenlőség biztosítása 

 

Az iskola fontos feladatának tekinti a tanulási esélyegyenlőség segítését. Ezért a 

kulcskompetenciák megalapozása a tanulási nehézségek feltárása, valamint a 

tanulók személyiségének megismerése és az ahhoz illeszkedő pedagógiai 

módszerek, mint a differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények 

alkalmazása fontos momentumként szerepel az iskola tevékenységében. A 

szociális hátrányok és a tanulási nehézségek leküzdését segítő felzárkóztató 

tevékenységeket órarendbe illesztve differenciált foglalkozás keretében, illetve 

tanítási órán kívüli foglakozásokon biztosítja az iskola. 

Az iskola a képességfejlesztés során a tevékenységközpontú tanulás- és 

munkaszervezésre, a differenciálás módszereinek alkalmazására törekszik. A 

csoportbontások pedagógiailag is átgondolt megvalósítása szintén szolgálhatja az 

esélyegyenlőség megvalósítását. 
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9 .  TÁRSADALMI KAPCSOLATOK  

 

Az intézmény társadalmi kapcsolata széles körű. Az iskola kapcsolatrendszere 

kiterjed a a középiskolákkal való kapcsolattartásra a hazai felsőoktatási 

intézményekkel való kapcsolatra kiemelten a helyi egyetemekkel való 

kapcsolatra, a gazdasági kamarával, valamint a munkahelyekkel, gyakorló 

helyekkel való kapcsolatra. Ugyancsak kapcsolatot ápol a szakképzés jellegének 

megfelelő, egyéb cégekkel, vállalatokkal, vállalkozásokkal. 

Az iskola, rendszeres kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi ellátást 

biztosító szervekkel, alkalmi eseti jelleggel tart kapcsolatot a családsegítő 

szolgálattal. A családdal, szülőkkel történő kapcsolattartás kiskorú tanulók 

esetében szükséges. 
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10.  AZ ISKOLA KÖRNYEZETI  NEVELÉSÉNEK 

ELVEI ,  PROGRAMJA  

 

10.1. A környezeti nevelés alapelvei 

 

A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős 

életvitel elősegítése. A természet – s benne az emberi társadalom – 

harmóniájának megőrzését, fenntartását célozza. Célja a természet, az épített és 

társadalmi környezet, az embert tisztelő szokásrendszer érzelmi, értelmi, 

esztétikai és erkölcsi megalapozása. 

Szemléletünkben a környezeti nevelés kiterjed az emberi együttélés, illetve az 

ember-természet kapcsolat bemutatására és formálására, egyben elősegíti a 

környezeti- és egészségtudatosság erősödését. Kiterjed a testi-lelki 

egészségnevelésre, a társas készségek – konfliktuskezelés, döntés, 

együttműködés – fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. 

 

10.2. Környezeti nevelési céljaink 

 

Célunk, hogy diákjaink a jövőben, mindennapi életvitelükben képesek legyenek 

bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat 

kezelni, megoldani. Megalapozzuk tanítványaink környezeti erkölcsét, 

társadalmi-természeti felelősségét, formáljuk alakuló értéktudatát, 

együttműködési képességeit, a személyes és a közös felelősségtudat alapjait. 

Kiemelt célunk a „környezeti polgárrá” nevelés; a természeti, épített, a társas-

társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, 

magatartásminták, értékek és életviteli szokások elsajátíttatása, az érzékenyítés, 

erkölcsi alapelvek kialakítása. 

 

Ehhez eszközül a hatékony személyiségformálást, az önszabályozás és egyben a 

társas együttműködés és konfliktuskezelés készségeinek erősítését választjuk. 

- Igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső 

terében, az iskola körül, a gyakorlati helyeken 

- Helyes fogyasztási szokások kialakításának segítése (étkezési, vásárlási 

szokások felmérése, megfigyelése, módosítása) 
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- Takarékos és figyelmes anyaghasználatra nevelés a munkában és a 

mindennapokban  

- A természeti és mesterséges környezet esztétikumának kialakítása 

 

10.3. A környezeti nevelés területei 

A környezeti nevelés valamennyi tantárgyunk, de elsősorban a szakmai 

gyakorlati tárgyak feladata. 

 

Tanórán folyó oktató-nevelő munka 

- tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismeretek 

- nyersanyag-gazdálkodás 

- természetes anyagok használata, pótlásuk 

 

Tanórán kívüli tevékenység 

- az iskolai szabadidős helyzetekben, a tanulók művészi, sport-, és közéleti 

tevékenységei során 

- tanulmányi versenyeken 

- osztály- és csoportkirándulások szervezésekor  

- környezetre veszélyes anyagok helyi gyűjtése (szárazelemek, 

akkumulátorok) 

- szakkör, fakultáció indítása (kellő érdeklődés esetén) 

- szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek megteremtése, gyakorlatban történő 

alkalmazása 

 

Iskolán kívüli formák: 

- természet- és környezetvédő mozgalom civil szervezeteivel való kapcsolat, 

együttműködés 
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11.  KÖNYVTÁR PEDAGÓGIA  

Egy iskola életének szerves része az iskolai könyvtár. Olyan állandó és stabil 

intézmény az iskolán belül, amely diákjaink és dolgozóink előtt nyitva áll, 

naprakész információkat biztosítva mindennapi munkánkhoz. A könyvtárnak 

óriási felelőssége van a következő generáció könyvhöz, olvasáshoz való 

viszonyulásának terén, az önálló tanulásra való ösztönzésben. A feladat minőségi 

módon történő teljesítése közös érdekünk. 

 

A könyvtár célja, hogy megalapozza az önműveléshez szükséges attitűdöket, 

képességeket, kifejlessze az információszerzési, tanulási technikákat. Fontos, 

hogy diákjaink alapvető ismereteket és tudást szerezzenek a releváns 

szakirodalom eléréséről a bibliográfiai leírások tartalmáról, a könyvtári 

keresőrendszerek használatáról. Célunk többek között az is, hogy minél 

korábban rájöjjenek, az internet széles körű elterjedésével a könyv nem válik 

értéktelenné, sőt, az ellenőrzött, hiteles és biztos tudást hivatott közvetíteni. 

 

További céljaink: 

- Felkészíteni és ébren tartani az elmúlt korok értékeinek megbecsülését, az 

önművelés iránti igényt. 

- Felkészíteni a tanulókat az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre. 

- Fejleszteni azokat a magatartásmódokat és képességeket, amelyek a 

könyvtár mindennapos használatában elengedhetetlenül szükségesek. 

- Fejleszteni az információhoz való hozzáférés, az információszelektálás és –

feldolgozás képességét. 

- Fel kell készíteni a tanulókat az információkezelés jogi és etikai 

szabályainak ismeretére és alkalmazására 

 

Az iskolai könyvtár 

- korszerű forrásközpont (szolgálat helyett szolgáltatás, dokumentum helyett, 

mellett információk biztosítása) 

- a tanulás-tanítás helyszíne (szakórák színtere) 

- közösségi tér az iskolában 

 

A könyvtár által nyújtott ismeretanyag legfontosabb területei: 

- Az általános könyv- és könyvtárhasználati ismeretek, amelyek segítik a 

különböző információhordozókban, illetve a könyvtárban való 
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tájékozódást, eligazodást. Ezen ismeretek megszerzését a könyvtárostanár 

segíti. 

- Az ismeretanyag speciális része az egyes tantárgyakhoz, szakterületekhez 

kapcsolódó ismeretek, szakmai információk megszerzése, melyben a 

mindenkori szaktanár nyújt segítséget.  

 

A könyvtárhasználatra nevelés módszertana 

A könyvtárhasználati tudás megszerzésekor a tanítás-tanulás kiemelt preferenciái 

a következők:  

- önálló ismeretszerzésre, forrásalapú tanulásra nevelés (a könyvtár, mint 

forrásközpont használata a tantárgyi ismereteknél: kiselőadások, 

kézikönyv-használat) 

- változatos tevékenységformák alkalmazása (tanulásszervezés, motiválás),  

 

Tanulói tevékenységtípusok 

- szaktárgyi tematikus gyűjtőmunka – egyéni és csoportos  

- irodalom-, illetve forrásjegyzék összeállítása megadott témához  

- kiselőadás tartása vagy írásbeli beszámoló készítése egy-egy komplex, több 

tantárgyat érintő problémáról  

- egy-egy neves kutató, író, művész életútjának feldolgozása könyvtári 

dokumentumok segítségével 

 

Könyv- és könyvtárhasználati órák 

színtér: iskolai könyvtár (ritkábban szakterem, ha csak bizonyos eszközöket 

használunk) alkalmazott módszerek: 

- tanári magyarázat, frontális munka 

- tanulói kiselőadás 

- egyéni munka 

- pármunka 

- projektek 

tanít: iskolai könyvtáros/könyvtáros tanár  

 

Szakórák 

Könyvtárhasználati ismeretek alkalmazása a szakórán 

színtér: iskolai könyvtár (az iskolai könyvtáros csak a helyszínt és az eszközöket 

biztosítja) 

tanít: a szaktanár, aki megfelelően felkészült a könyvtárhasználati ismeretekből 

alkalmazott módszerek: az előbbiek. 
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Az ellenőrzés, értékelés szempontjai: 

- A gyakorlati feladat megoldásának eredményessége 

- A munkafolyamatban való részvétel minősége mind egyéni, mind csoport 

közegben, 

- A kommunikációs képesség  
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12.  EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI  P ROGRAM  

 

Az egészségügy önmagában nem birkózhat meg a gyógyítással és a hatékony 

megelőzéssel egyszerre. Úgy gondoljuk, hogy a megelőzésben, az egészséges 

életmód kialakításában az iskolai közösségnek jelentős szerepe van. A majdani 

felnőtteknek minőségi életviteléhez az iskola adhat szemléletet, az az iskola, ahol 

a közösségi integráció hajszálgyökerei kialakulhatnak és megszilárdulhatnak, 

ahol a fő érték a kapcsolatrendszerek minősége, a közösségi összetartozás. Az 

egészséges értéktudat kialakításán, megszilárdításán és tevékenységrendszerbe 

ágyazottságán munkálkodó iskolarendszertől várható a felnövekvő generációk 

életesélyeinek javulása is. 

Programunkat a nevelőtestület az iskola-egészségügyi szolgálat 

közreműködésével készítette el. Későbbiekben figyelembe vesszük az 

iskolapszichológus javaslatait, valamint egészségfejlesztő munkánkat az 

országos intézet által kidolgozott minőségbiztosításnak megfelelően végezzük. 

 

12.1. Egészségfejlesztési alapelveink 

Az egészségfejlesztéssel összefüggő konkrét feladatainkat a 229/2012. 

Kormányrendelet 128. § (3) bekezdésében leírtak alapján szervezzük; kiemelt 

feladatunknak tekintjük az egészséges táplálkozás, a mindennapos testmozgás, 

tanulóink testi, lelki egészségének védelmében tett erőfeszítéseinket, a 

viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek 

fogyasztásának megelőzésére folytatott felvilágosító tevékenységünket, a 

bántalmazás és iskolai erőszak megelőzését és kezelését, baleset-megelőzési és 

elsősegély-nyújtási alapismeretek átadását, a személyi higiéné igényének és 

megfelelő gyakorlatának kialakítását. 

Az egészségfejlesztés iskolai programjának célcsoportjai 

a) Elsődleges célcsoport a nevelőtestület mint egység. Ezzel teremtődik meg 

a lehetőség arra, hogy az egész iskolát átható szemléletmód alakuljon ki, a 

tantestület valamennyi tagja érintettnek, érdekeltnek és felelősnek érezze magát 

önmaga és a tanulók egészségének a megőrzésében, az egészségfejlesztésben. 

b) A tanulók mint célcsoport a szemléletmódból adódó tantárgyi lehetőségek 

kidolgozásán keresztül válnak a program aktív résztvevőivé. A tantárgyi 

programok kidolgozása folyamatos. 
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Kapcsolatrendszerüket az iskolai egészségfejlesztő team koordinálja és felügyeli, 

tagjai az intézményvezető, szakmai helyettese, testnevelő, a diákönkormányzatot 

segítő pedagógus, osztályfőnökök. 

Külső kapcsolataink lehetőséget biztosítanak az egészségfejlesztési munkánk 

kiszélesítésére, valamint a különböző szakemberek, szakértők bevonására: 

iskolaorvos, háziorvos, védőnő, családsegítő szolgálatok, az ÁNTSZ 

szakemberei, rendvédelmi szervek ifjúságvédelmi munkatársai. 

Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő 

tevékenység, amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség 

ismereteinek bővítésére.  

12.2. A program célkitűzése:  

Iskolánk komplex egészségfejlesztési programjának célja az, hogy iskolánk 

minden tanulója az intézményünkben eltöltött időben vegyen részt a teljes testi-

lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, 

mindennapjainkban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő 

tevékenységekben.  

Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű 

egészségnevelés a tanuló és a közreműködő pedagógusok részvételével az 

egészségi állapot erősítésére, fejlesztésére szolgál.  

A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a tanuló egészséghez, 

biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő 

feladatokra, amelyek az alábbi területekre fókuszálnak:  

12.2.1. Az iskola, mint prevenciós színtér  

 Prevenciós modellek  

 Egészséges életmód  

 A biztonság megőrzése  

 Táplálkozás  

 Mozgás és személyes higiéné  

 Veszélyes anyagok  

 Az emberi szexualitás  
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 Családi élet és kapcsolatok  

 Környezet és környezeti ártalmak  

12.2.2. Életvezetési ismeretek és készségek  

 Hatékony kommunikáció és kifejezőképesség  

 A versenyszellem és az együttműködés egyensúlya  

 Önismeret, önbecsülés és önértékelés  

 Társas alkalmazkodás készsége  

 Személyes kapcsolatok építése  

 Az érzelmek alkotó jellegű kezelése  

 Stressz-kezelés  

 Magabiztosság  

 Ellenállási készség (a csoportnyomás kezelése)  

 Kockázatcsökkentési készség  

 Problémamegoldás  

12.2.3. További egészségnevelési feladatok:  

 higiénés magatartásra nevelés,  

 betegségek elkerülésére, egészség megóvására nevelés  

 krízis prevenció,  

 harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés,  

 családi életre, társsá-, szülővé válásra nevelés.  

Intézményünkben érettségi utáni szakképzés folyik. Kiemelt figyelmet fordítunk 

hallgatóinkra különösen nagy, kiemelt veszélyt jelentő tényezők- alkohol, 

drogok, dohányzás – rizikófaktorainak ismertetésére és az ezek megelőzésére 

szolgáló átfogó prevenciós programok megvalósítására. Arra törekszünk, hogy a 

teljes körű egészségfejlesztési program koordinált, nyomon követhető és 
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mérhető, értékelhető módon valósuljon meg. Az egészségfejlesztési program 

kidolgozásában az iskola tanárai vettek részt.  

A program megvalósításában a nevelőtestület minden tagja részt vesz.  

 A program megvalósításának tárgyi feltételei adottak:  

 Megfelelően felszerelt, megfelelő megvilágítással rendelkező 

osztálytermek,  

 szaktantermek és gyakorlati oktatási helyszín,  

 Audiovizuális eszközök és berendezések,  

A program megvalósításának színterei  

- Tanórai keretek, elsősorban:  

 Munkahelyi egészség és biztonság c. tantárgy.  

- Tanórán kívüli keretek:  

 nem sportjellegű tevékenységek , 

 sportjellegű tevékenységek  

- Egyéb lehetőségek  

 Iskolai szervezésű egészségügyi témájú előadások  

12.2.4. Prevenció  

Iskolánkban az egészségfejlesztési program során kiemelt szerepet tölt be a 

prevenciós munka, ezzel kapcsolatos felmérések készítésének, előadások, 

rendezvények szervezés  

 Gyümölcsnapokat, salátanapokat szervezünk  

 Egészséges étkezési szokásokról, reformétkezésről szóló előadások 

szervezése  

Dohányzás:  

 Iskolánk területén tilos a dohányzás.  

 Előadások szervezése az iskolánkban oktató egészségügyi 

szakemberek bevonásával  
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 Aktív tudatos részvétel a WHO dohányzásmentes világnapján  

 Tanári példamutatás.  

Drog-prevenció:  

A drog-prevencióval kapcsolatos feladatokat során  

 előadásokat szervezünk,  

 az osztályfőnöki órák keretében meghívott előadók segítik az 

osztályfőnökök  

 megelőző és felvilágosító tevékenységét  

Átfogó éves értékelés:  

 Nevelőtestületi ülésen az éves munka értékelésekor.  
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13.  SZAKMAI PROGRAM  

A szakmai program külön dokumentumokban, pedagógiai program szerves 

részeként jelenik meg. I. kötet a kifutó II. kötet az új képzések szakmai 

programját tartalmazza. 

Az iskolánkban oktatott szakmák ismeretanyagai a mindenkori jogszabályi 

előírások szerint módosulnak.  

A szakképzési évfolyamokra a felvételt és a meghirdetett szakmák körét a 

fenntartó jóváhagyásával hirdetjük meg tanévenként.  

Iskolánkban szakmai elméleti, gyakorlati tárgyat oktató szakemberek munkáját 

az igazgató által kijelölt, szakmai mentor segíti pedagógus módszertani 

kérdésekben és értékeli munkájukat, amennyiben a szakember kolléga nem 

rendelkezik pedagógus vagy szakoktatói végzettséggel, vagy 2 év pedagógus 

munkakörben szerzett gyakorlattal.  

A mentor feladata:  

- a tanítás, tanulás, nevelés módszereinek átadása, és  

- a tanítási folyamat szervezésében való segítségnyújtás  

- az alkalmazott stratégiák és módszerek ismertetése.  

Előzetes tanulmányok beszámítása  

A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányok az előírt – megegyező tartalmú – követelmények 

teljesítésébe beszámíthatók az intézmény vezetőjéhez benyújtott igazolás és 

kérelem alapján. A beszámítás mértékéről az intézmény vezetője dönt.  

A szakképzést folytató intézményben, illetőleg a felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányok során tett eredményes vizsga alapján a szakmai vizsga 

részei, tantárgyai követelményeinek ismételt teljesítése alól felmentést kell adni.  

A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott vizsga, munkahelyi 

gyakorlat, illetve külföldi szakmai gyakorlat teljesítése esetén a szakmai vizsga 

részei teljesítése alól felmentést kell adni. A felmentés iránti kérelmet, valamint 

a vizsga letételét igazoló bizonyítványt az intézmény vezetőjéhez a vizsgára 
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történő jelentkezéssel együtt kell benyújtani. A felmentésről - az intézmény 

vezetőjének javaslatára - a szakmai vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság 

dönt.  

A szakgimnáziumi (technikumi) elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó 

oktatás során elsajátított és igazolt ismeretek tanulmányokba történő 

beszámításáról az intézmény vezetője dönt.  

A szakgimnáziumi ( technikumi) elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó 

oktatás tantárgyaiból tett eredményes érettségi vizsga beszámításáról – kérelemre 

– a vizsgabizottság dönt.  

A gyakorlati képzés szervezése  

A szakmai gyakorlati képzés szervezése a hatályos szakképzési törvény 

előírásainak megfelelően történik.  

Szakmai záróvizsgák előtti konzultációs lehetőségek  

Az egy adott szakképesítésben oktató tanárok ajánlásai alapján konzultációs 

órákat szervezünk a szakmai záróvizsga előtt annak érdekében, hogy tanulóink 

maximálisan megfelelhessenek a követelményeknek.  

Az órarendszervezés specialitásai  

Figyelemmel tanulóink életkori sajátosságaira, a képzési és értékelési folyamat 

eredményességére és óraadó tanáraink igényeire, jól bevált gyakorlat 

intézményünkben az órarendek speciális felépítése.   

Az iskolai oktatásban előnyben részesítjük a blokkokban történő 

órarendszervezést.  

Képzések egyedi jellemzői  

Minden végzős évfolyamon a szakmai záró vizsgára való színvonalas 

előkészület érdekében vizsgakonzultációs órákat iktatunk be,  

Hiányzások a gyakorlati képzésben  

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 79. § az alábbiak szerint 

rendelkezik: 

(2) A szakirányú oktatásban való részvétel kötelező. 
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(3) A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását a Kormány 

rendeletében meghatározottak szerint kell pótolni. 

A mulasztásokkal kapcsolatosan a 12/2020. (II. 7.) Kormány rendelet az 

alábbiak szerint rendelkezik: 

226. § A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy mulasztását annál a 

szakirányú oktatást folytató szervezetnél igazolja, akinél a szakirányú oktatását 

teljesíti. 

227. § (1) Ha a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek a szorgalmi 

időszakban teljesítendő szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan 

mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes 

szakirányú oktatási idő húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. 

(2) Ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szorgalmi időszakon 

kívüli egybefüggő gyakorlatról való igazolt és igazolatlan mulasztása 

meghaladja a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak 

húsz százalékát, a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az évfolyam 

követelményeit nem teljesítette és magasabb évfolyamba nem léphet. Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg a szorgalmi időszakon kívüli 

egybefüggő gyakorlat foglalkozásainak öt százalékát. Az igazolatlan mulasztást 

a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy pótolni köteles. Ha a tanuló, 

illetve a képzésben részt vevő személy mulasztása az e bekezdésben 

meghatározott mértéket eléri, és a mulasztását a következő tanév megkezdéséig 

pótolja, magasabb évfolyamba léphet. 

228. § A tanuló a megismételt évfolyamon akkor is köteles teljesíteni az 

egybefüggő gyakorlatot, ha azt korábban már teljesítette. 
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54 815 02 

KOZMETIKUS 

SZAKMAI PROGRAM 

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

A szakképzési kerettanterv 

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, 

 

valamint 

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 

vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet  

alapján készült. 

 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 815 02 

Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXX. Szépészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

 

 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

Pályaalkalmassági követelmények: — 

 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 
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A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

Alkalmazott biológia 

Biológia szakos tanár, vagy biológus 

felsőfokú végzettség pedagógiai 

szakképzettséggel 

Alkalmazott kémia 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök 

felsőfokú pedagógiai szakképzettséggel, 

vagy vegyész felsőfokú pedagógiai 

szakképzettséggel 

Anyagismeret, Laboratóriumi 

gyakorlat 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök 

felsőfokú pedagógiai szakképzettséggel, 

vegyész felsőfokú pedagógiai 

szakképzettséggel, vagy gyógyszerész 

felsőfokú pedagógiai szakképzettséggel 

Szakmai ismeretek 

Biológia szakos tanár, vagy biológus 

felsőfokú végzettség pedagógiai 

szakképzettséggel  

Elektrokozmetika 

Fizika szakos tanár, vagy kémia szakos 

tanár, vagy mérnök tanár 

(elektrotechnikai, vagy elektronikai 

szakirány), vagy felsőfokú szakoktató 

szakképzettség kozmetikus szakiránnyal 

Kozmetikus marketing 

Közgazdász tanár marketing vagy 

kereskedelem szakirány, vagy közgazdász 

felsőfokú pedagógiai szakképesítéssel 

Kozmetikus szakmai gyakorlat, 

Elektrokozmetika gyakorlat,  

Speciális kozmetikai eljárások 

gyakorlat, Szépségtanácsadó 

szakmai gyakorlat 

Kozmetikus mester, vagy felsőfokú 

szakoktatói szakképzettség kozmetikus 

szakiránnyal 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Laboratóriumi eszközök, kozmetikai alapanyagok, kozmetikai segédanyagok. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 
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V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

 

 

évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy.  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

 

    

1/13. 2/14. 

e gy ögy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozó: 

Összesen 

A tantárgy kapcsolódása 

14 21 

160 

14 21 

Összesen 35 35 

11499-12 
Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. fő szakképesítés       1   

11498-12 
Foglalkoztatás I. (érettségire 
épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I. fő szakképesítés       2   

11720-16 
Kozmetikus szakmai gyakorlat 

Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 
fő szakképesítés   19     18 

Laboratóriumi gyakorlat fő szakképesítés   2       

11721-16 
Kozmetikus szakmai elmélet 

Alkalmazott biológia fő szakképesítés 2,5         

Alkalmazott kémia fő szakképesítés 2,5         

Szakmai ismeretek fő szakképesítés 5     4   

Anyagismeret fő szakképesítés 3     3   

11722-16 
Elektrokozmetika 

Elektrokozmetika fő szakképesítés       2   

Elektrokozmetika 

gyakorlat 
fő szakképesítés         1 

11723-16 
Speciális kozmetikai eljárások 

Speciális kozmetikai 

eljárások 
fő szakképesítés       1   

Speciális kozmetikai 

eljárások gyakorlat 
fő szakképesítés         2 

11724-16 

Kozmetikus marketing 
Kozmetikus marketing fő szakképesítés 1     1   
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5. oldal 

A kerettanterv szakmai tartalma – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően – a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező 

szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában re 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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6. oldal 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

évfolyamonként 

 

 

    

1/13. 2/14. 
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 f

ő
 s

za
k
k
ép

e
-

sí
té

sr
e 

v
o
n
at
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: Összesen 

A
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tá
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y
 

k
ap
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o
ló

d
ás

a 

504 756 
160 

434 651 

2345 

Összesen 1260 1085 

Elméleti óraszámok  
(arány ögy-vel) 

938 óra (39,6%) 

Gyakorlati óraszámok  
(arány ögy-vel) 

1407 óra +160 óra  

1
1
4
9
9
-1
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I.

 Foglalkoztatás II. 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0   31 0 31 

Munkajogi 
alapismeretek 

0 0   8 0 8 

Munkaviszony 
létesítése 

0 0   8 0 8 

Álláskeresés 0 0   8 0 8 

Munkanélküliség 0 0   6 0 6 
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Foglalkoztatás I. 

fő
 s
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k
k
ép
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ít

és
 

0 0   62 0 62 

Nyelvtani 
rendszerezés 1 

0 0   8 0 8 

Nyelvtani 
rendszerezés 2 

0 0   8 0 8 

Nyelvi 
készségfejlesztés 

0 0   23 0 23 

Munkavállalói 
szókincs 

0 0   23 0 23 

1
1
7
2
0
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Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 

fő
 s
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k
k
ép
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ít

és
 

0 684   0 558 1242 

Bevezetés a 
kozmetika világába 

0 32   0 0 32 

Kendőzés, 
szemöldökigazítás 

0 180   0 31 211 

Szőrnövési 
rendellenességek 
kezelése 

0 144   0 16 160 

Masszázs, 
testmasszázs 

0 144   0 78 222 

Diagnosztizálás, 
bőrtípusok jellemzése 

0 130   0 44 174 

Elemi elváltozások, 
kozmetikai 

rendellenességek, 
szövetszaporulatok 

0 54   0 47 101 

Tartós szempilla-, és 
szemöldökfestés 

0 0   0 47 47 
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7. oldal 

Alap-bőrtípusok és 
kezelésük, kozmetikai 
rendellenességek és 

kezelésük 

0 0   0 124 124 

Kombinált bőrtípusok 

és kezelésük 
0 0   0 124 124 

Különleges sminkek, 

tincses és soros 
műszempilla-
technikák 

0 0   0 47 47 

Laboratóriumi 

gyakorlat 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 72   0 0 72 

Folyékony 
kozmetikumok 

0 36   0 0 36 

Kozmetikai emulziók 0 21   0 0 21 

Pakolások, paszták 0 15   0 0 15 
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8. oldal 

1
1
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1
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Alkalmazott biológia 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

90 0   0 0 90 

Sejttan 20 0   0 0 20 

Szövettan 34 0   0 0 34 

Szervrendszerek 36 0   0 0 36 

Alkalmazott kémia 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

90 0   0 0 90 

Kémiai alapismeretek 26 0   0 0 26 

Általános és 
szervetlen kémia 

30 0   0 0 30 

Szerves kémia és az 

élő szervezetben 
előforduló anyagok 

34 0   0 0 34 

Szakmai ismeretek 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

180 0   124 0 304 

Bevezetés a 
kozmetika világába 

7 0   0 0 7 

A bőr anatómiája és 
élettana 

24 0   0 0 24 

Sminkelmélet 10 0   0 0 10 

Szőrnövési 
rendellenességek 

12 0   0 0 12 

Masszázs 28 0   0 0 28 

Kozmetikai kóroktan 16 0   0 0 16 

Diagnosztizálás 22 0   0 0 22 

Alap-bőrtípusok 
jellemzése 

22 0   0 0 22 

Elemi elváltozások, 
kozmetikai 
rendellenességek, 
szövetszaporulatok 

39 0   0 0 39 

Tartós szempilla-, és 
szemöldökfestés 

0 0   5 0 5 

Bőrtípusok és 
kezelésük 

0 0   16 0 16 

Öregedő bőr és 
kezelése 

0 0   28 0 28 

Szervrendszerek 
zavarai 

0 0   24 0 24 

Különböző 
bőrrendellenességek 
és kezelésük 

0 0   52 0 52 

Évszakok kozmetikai 
problémái és 
kezelésük 

0 0   4 0 4 

Anyagismeret 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

108 0   93 0 201 

Anyagi rendszerek és 

a víz 
12 0   0 0 12 

A szépítés 
kozmetikumai 

12 0   0 0 12 

Fertőtlenítőszerek 6 0   0 0 6 

Szőrnövési 
rendellenességek 
kezeléséhez 
alkalmazott anyagok 

6 0   0 0 6 

Emulziók, 
emulgeátorok 

9 0   0 0 9 

A letisztítás anyagai 12 0   0 0 12 
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Tonizálás és hidratálás 
anyagai 

9 0   0 0 9 

Masszírozó 

kozmetikumok 
18 0   0 0 18 

Testkezelés anyagai 24 0   0 0 24 

A tartós szempilla- és 
szemöldökfestés 
anyagai 

0 0   3 0 3 

Felpuhítás anyagai 0 0   3 0 3 

Összehúzó anyagok 0 0   9 0 9 

Nyugtató, 
gyulladáscsökkentő 

anyagok 

0 0   9 0 9 

Faggyúmirigy 

működést csökkentő 
anyagok 

0 0   12 0 12 

A bőr 
javítómechanizmusát 
segítő-, serkentő-, 
gátló anyagok 

0 0   21 0 21 

Regeneráló, 
ránctalanító anyagok 

0 0   18 0 18 

Pigment-
rendellenességek 
kezelésére alkalmas 
anyagok 

0 0   9 0 9 

Illatosító anyagok, 
aromaterápia anyagai 

0 0   6 0 6 

Konzerválószerek 0 0   3 0 3 

1
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Elektrokozmetika 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0   62 0 62 

Elektrokozmetikai 
alapismeretek 

0 0   14 0 14 

Indirekt 
elektrokozmetikai 
eljárások 

0 0   22 0 22 

Direkt 
elektrokozmetikai 
eljárások 

0 0   26 0 26 

Elektrokozmetika 

gyakorlat 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0   0 31 31 

Érintésvédelem, 
balesetvédelem 

0 0   0 3 3 

Alapismeretek, 
dokumentáció 

0 0   0 2 2 

Indirekt 

elektrokozmetikai 
eljárások 

0 0   0 12 12 

Direkt 
elektrokozmetikai 
eljárások 

0 0   0 14 14 
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Speciális kozmetikai 

eljárások 

fő
 s
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ít

és
 

0 0   31 0 31 

Speciális arc-, és 

testkezelések 
0 0   11 0 11 

Speciális 
elektrokozmetikai 
eljárások 

0 0   10 0 10 

Tartós sminkkészítés 0 0   10 0 10 

Speciális kozmetikai 

eljárások gyakorlat 

fő
 s

za
k
k
ép

es
ít

és
 

0 0   0 62 62 

Speciális arc-, és 
testkezelések 

0 0   0 22 22 

Speciális 
elektrokozmetikai 

készülékek 

0 0   0 20 20 

Tartós sminkkészítés 0 0   0 20 20 
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Kozmetikus 

marketing 

fő
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k
k
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ít

és
 

36 0   31 0 66 

Vállalkozási 
alapismeretek 

4 0   0 0 4 

Adózási alapismeretek 7 0   0 0 7 

Marketing alapjai 9 0   0 0 9 

Árképzés alapjai 9 0   6 0 15 

Értékesítés 7 0   6 0 13 

Kozmetikus szakmai 
kommunikácója 

0 0   8 0 8 

Weboldal, Facebook 
működésének alapjai, 
Googleadwords 

0 0   11 0 11 
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11. oldal 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a 

táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti 

és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat 

arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 
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12. oldal 

 

A 

11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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13. oldal 

A 11499-12 azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
I.

 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít x 

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat x 

Feltérképezi a karrierlehetőségeket x 

Vállalkozást hoz létre és működtet x 

Motivációs levelet és önéletrajzot készít x 

Diákmunkát végez x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló 

kötelezettségei, munkavállaló felelőssége 
x 

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák x 

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, 

diákmunka) 
x 

Álláskeresési módszerek x 

Vállalkozások létrehozása és működtetése x 

Munkaügyi szervezetek x 

Munkavállaláshoz szükséges iratok x 

Munkaviszony létrejötte x 

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- 

és nyugdíjbiztosítási összefüggései 
x 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, 

kötelezettségei és lehetőségei  
x 

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és 

pályaválasztási tanácsadás)  
x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése x 

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban x 

Elemi szintű számítógép használat x 

Információforrások kezelése x 

Köznyelvi beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x 

Szervezőkészség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x 

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás x 

Információgyűjtés x 
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14. oldal 

 

1. Foglalkoztatás II. tantárgy 31 óra 
 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

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

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

— 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Munkajogi alapismeretek 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés-módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, 

tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, 

megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték) 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

munkaidő, pihenőidők, szabadság 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási 

jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, 

bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka 

 

1.3.2. Munkaviszony létesítése 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott 

és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet 

szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

 

 

 

1.3.3. Álláskeresés 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, 

szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban 

szereplő email cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet 

segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi 

portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

1.3.4. Munkanélküliség 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként 

történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési 

kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének 

szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet 

által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, 

közfoglalkozatás főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 

szervezetrendszerének felépítése (a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, a 

kormányhivatal, a járási hivatal feladatai).  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni 

vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás 

megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, 

munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai 

tanácsadás. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

1.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11498-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során 

fejlesztendő kompetenciák: 

  

F
o
g
la

lk
o
zt

at
ás

 I
. 

FELADATOK 

Idegen nyelven:   

bemutatkozik (személyes és szakmai 

vonatkozással) 
x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt 

kitölt 
x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x 

állásinterjún részt vesz  x 

munkakörülményekről, karrier 

lehetőségekről tájékozódik 
x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, 

együttműködés melletti munkát végez 
x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos 

kifejezések megértése, használata 
x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:   

szakmai önéletrajz és motivációs levél 

tartalma, felépítése 
x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, 

illetve válaszai 
x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran 

használt egyszerű szavak, szókapcsolatok 
x 

a munkakör alapkifejezései x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése 

idegen nyelven 
x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven 

feltett kérdések megértése, illetve azokra való 

reagálás értelmező, összetett mondatokban 

x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x 

Kapcsolatteremtő készség x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés x 

Analitikus gondolkodás x 

Deduktív gondolkodás x 
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2. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű 

állásinterjún eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű 

formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 62 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre 

építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív 

nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási 

témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, 

illetve begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az 

állásinterjú során ne okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések 

megértése, illetve az azokra adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz 

a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett 

mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő 

munkavállaló képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott 

tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. 

A célként megfogalmazott idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes 

használata révén fog megvalósulni. 

 

2.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 

A 8 órás témakör során a tanuló a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű 

feltételes mód, illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, 

tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb 

módon tud bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a 

segédigék által biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető 

szabályainak elsajátítása révén alkalmassá válik a tanuló arra, hogy egy munkahelyi 

állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó 

kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók 

és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű 
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mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az 

állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen 

tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

2.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória 

fejlesztése fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 23 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a tanuló rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az 

induktív nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az 

induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a tanuló koherensen 

lássa a nyelvet, és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül 

szükséges ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan 

kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű 

anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az 

ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és 

kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása 

során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, 

amely során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a 

nyelvtanuló. 

 

2.3.4. Munkavállalói szókincs 

A 23 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 39 órás 3 alapozó témakör 

elsajátítása után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a tanuló folyékonyan tudjon 

bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket 

feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó 

formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél 

megírásához szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, 

ami alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran 

használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes 

tanterem, hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott 

formában zajlik. 
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2.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11720-16 azonosító számú 

Kozmetikus szakmai gyakorlat 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11720-16 azonosító számú Kozmetikus szakmai gyakorlat megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

K
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u
s 

sz
ak

m
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g
y
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o
rl

at
 

L
ab
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tó
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i 

g
y
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o
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at
 

FELADATOK   

Név szerinti diagnosztikai lapot készít a vendégről, 

kommunikál a vendéggel 

x   

Előkészít a kezeléshez arcon vagy testen x   

Diagnózist készít arcon vagy testen szubjektív és objektív 

tünetek alapján 

x   

Felismeri a bőr rendellenességeit, elemi elváltozásait, 

szövetszaporulatait, kezelhetőség alapján kategorizálja és 

diagnosztikai lapban rögzíti 

x   

Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra x x 

Letisztítja, tonizálja és peelingezi a kezelendő bőrfelületet x   

Masszírozást végez arcon, nyakon, dekoltázson, testen x   

Felpuhítást végez: kozmetikummal, borogatással vagy 

elektrokozmetikai készülékkel 

x   

A kezelendő felületen elvégzi a szükséges tisztítást x   

Fertőtlenítést végez kozmetikummal vagy elektrokozmetikai 

készülékkel 

    

Helyspecifikusan összehúzó, nyugtató, tápláló pakolást 

alkalmaz 

x   

Leolvassa az előzetesen végzett bőrpróba eredményét x   

Előkészíti a szempilla- és szemöldökfestést x   

Elvégzi a szempillafestést, lemos, öblít bórvízzel, utókezelést 

végez 

x   

Elvégzi a szemöldökfestést a kiválasztott szín és forma 

alapján, letörli, bórvízzel áttörli, utókezelést végez 

x   

Szemöldököt formáz, igazít x   

Eszközfertőtlenítést végez megfelelő fertőtlenítőszerrel x   

Előkészít az ideiglenes szőrtelenítéshez, előkezelést végez x   

Csipeszelést, gyantázást végez testtájanként x   

Szőrtelenítés utáni utókezelést végez, valamint tanácsot ad az 

otthoni ápolásra 

x   

Diagnózist készít és előkészít szőkítéshez x   

Arcon és különböző testtájakon szőkítést és utókezelést végez x   

Előkészíti a bőrt sminkkészítéshez x   

Nappali és alkalmi sminkeket készít, műszempillát helyez fel x   

Minden munkafolyamatnál gondoskodik az egészségvédelmi 

és biztonsági előírások betartásáról, a szolgáltatást igénybe 

vevők védelméről továbbá ismeri a szükséges egyéni 

 x x  
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védőeszközökhöz tartozó tájékoztatókat és alkalmazza a 

bennük foglaltakat 

Kémiai számításokat végez x  x 

Vizsgálja kozmetikumok összetételét x  x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Munka-, és balesetvédelmi előírások x x 

Kommunikációs alapismeretek, szolgáltatásetika x  

Diagnosztikai alapok: diagnosztikai lap készítése x  

Kezelési terv készítése x  

Az előkészítés munkafolyamata: vendég beöltöztetése, 

kényelembe helyezése stb. 
x  

A letisztítás munkafolyamata x  

A felpuhítás munkafolyamata x  

Masszázs élettani hatásai, fajtái, az iskolamasszázs fogásai x  

A tisztítás és fertőtlenítés munkafolyamata x  

Pakolások fajtái, alkalmazásuk x x 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, javallatai, 

ellenjavallatai 
x  

Szőrnövési rendellenességek és kezelésük x  

Depilációs eljárások ismerete x  

Sminkelmélet, kendőzés x  

Tanácsadás alapkezelésekkel, házi ápolással kapcsolatban x  

Kozmetikumok összetételének ismerete x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban x x 

Szakmai nyelvezetű beszédkészség x x 

Kozmetikában használatos eszközök és berendezések 

használata 
x  

Ismeretek alkalmazása x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Kézügyesség x x 

Döntésképesség x x 

Szorgalom, igyekezet x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Empatikus készség x  

Fogalmazó készség x x 

Kapcsolatteremtő készség x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Logikus gondolkodás x x 

Rendszerekben való gondolkodás x x 

A környezet tisztán tartása x x 
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3. Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 1242 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A kozmetikus szakképesítéshez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása: 

vendégfogadás, masszázs, szőrnövési rendellenességek kezelése, sminkelméleti alapok és 

technikák elsajátítása, szemöldökigazítás, tartós szempilla-, szemöldökfestés, 

diagnosztizálási ismeretek, alap-, és kombinált bőrtípusok, kozmetikus által kezelhető 

rendellenességek kezelés, tanácsadás. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott biológia, alkalmazott kémia, szakmai ismeretek, anyagismeret, 

elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások és speciális 

kozmetikai eljárások gyakorlat. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Bevezetés a kozmetika világába 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

Munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegély-nyújtás, 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 kozmetikus szalonban: telefonos 

és szalon etikett, kommunikáció a kozmetikában, szituációs gyakorlatok különböző 

kommunikációs helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

Vendégfogadás: a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a 

zavartalan munkavégzéshez  

Etikai kódex a kozmetikában 

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

tanfolyamok után végezhető feladatok 

A hatáskör túllépés veszélyei 

 

3.3.2. Kendőzés, szemöldökigazítás 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása 

A bőr előkészítése smink-készítéshez 

A kendőzés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje 

Arctípusok: kerek, ovális, hosszúkás, szív, egyéb 

Az arc alkati sajátosságai és korrigálásuk 

Évszakok szerinti vendégtípusok 

Hideg és meleg színek fontossága, ezek keverésének helyes aránya 

Sötét és világos tónusok, fényes és matt színek optikai hatásának alkalmazása 

Alapozók és korrektorok használata az arc hibáinak korrigálásában 

Szemek és száj állása, formája és ezek figyelembe vételével történő smink kialakítása  

A szemöldök ívek fajtái, rajzolása különböző eszközökkel 

Szemöldökforma korrigálása smink-technikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésének szabályai és gyakorlati alkalmazásuk 

Nappali smink készítése 
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Alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

Tincses és soros műszempilla felhelyezése 

Az arcformához illő, ideális szemöldökforma kialakítása csipesszel, gyantával, vagy 

egyéb technikával 

Szemöldökigazítás a már kialakított formának a megtartásával, a felesleges szálak 

eltávolításával 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.3.3. Szőrnövési rendellenességek kezelése 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez 

Szőrnövési rendellenességek elő-, és utókezelése 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással minden testtájon 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra 

Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, 

mézemulzió stb. 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.3.4. Masszázs, testmasszázs 

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

iskola masszázs fogásai, masszázsfogások gyakorlása 

A kezelendő bőrfelület letisztítása, tonizálása 

Alap-bőrtípusok, jelentőségük a masszázs szempontjából 

A bőrtípusnak megfelelő masszázskrém kiválasztása 

Alap-testmasszázs fogásai 

Egyéb masszázsfajták a kozmetikában 

Testmasszázs technikák: az iskolamasszázs fogások alkalmazása különböző 

testtájakon, a svédmasszázs alapjai 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.3.5. Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése 

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

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

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

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése: személyes adatok, 

elérhetőségek, előzetes kórkép megállapítása kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Alap-bőrtípusok jellemzése: normál, szeborreás, alipikus, dehidratált bőrtípusok 

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

felhasználásával; kizáró okok megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alap-

bőrtípus meghatározása; elváltozások kategóriába sorolása; lanugo szálak, a szőr 

vizsgálata, állapota, jellemzői; diagnosztikai lap kitöltésének gyakorlása stb. 

 

3.3.6. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 

Rendellenességek felismerése és jellemzésük: szaruképzési, pigment, verejték, 

keringési, faggyú, hidratáció, szőrnövési  

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése 

Elemi elváltozások felismerése és ismerete 

Szövetszaporulatok felismerése és ismerete 
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3.3.7. Tartós szempilla-, szemöldökfestés  

Bőrpróba, kontra-indikációk kizárása 

Eszközök fertőtlenítése 

Festőkönyv, vendégkártya kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez 

Megfelelő méretű és anyagú alátét készítése 

Szempilla - szemöldök festés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd 

hidrogén-peroxiddal kikevert festékkel a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemekre 

Szempilla-, és szemöldökfestés szakszerű lemosása         

A lemosás előtt a bórvizes szemöblögetés előkészítése, a bórvizes szemöblögetés 

szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp, vagy nyugtató szempakolás alkalmazása 

Szemöldökigazítás csipesszel, gyantával 

Szempilladauer 

Szempilla lifting 

Szempilla-hosszabbítási technikák 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.3.8. Alap-bőrtípusok és kezelésük, kozmetikai rendellenességek és kezelésük 

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

rugalmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, 

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

Név szerinti diagnosztizáló lap/vendégkártya készítése 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások felismerése 

Szaruképzései rendellenességek felismerése, a kozmetikus által kezelhető 

rendellenességek kezelése, tanácsadás 

Elemi elváltozások felismerése 

Szövetszaporulatok felismerése  

Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét 

Normál bőrtípus és kozmetikai kezelése 

Szeborreás bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Alipikus bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Dehidratált bőrtípusok és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

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

nyugtató, összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén 

marketing tanulmányok alkalmazásával 

Hajrendellenességek felismerése és tanácsadás 

Verejtékrendellenességek felismerése, kozmetikus által kezelhetőkre 

vonatkozótanácsadás 

Szervrendszerek zavarai által keletkező kozmetikai hibák felismerése, a kozmetikus 

által kezelhetők kezelése, tanácsadás 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

3.3.9. Kombinált bőrtípusok és kezelésük 

Kombinált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 



Ilcsi-Lloyd Ipartestületi Technikum Szakmai programja 

27. oldal 

Gyulladásra hajlamos érzékeny; érzékeny; valamint szederjességre hajlamos bőrök 

jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Pigment-rendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése, tanácsadás az otthoni 

ápolására 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás 

Aknés bőrök jellemzése, kozmetikában kezelhető fajtái és azok kezelése, tanácsadás 

Klimax és pubertás jellemzése és rendellenességei, kozmetikai kezelhetőségük 

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

nyugtató, összehúzó- és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén 

marketing tanulmányok alkalmazásával 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

3.3.10. Különleges sminkek, tincses és soros műszempilla-technikák 

Különleges sminkek fajtái, készítésük menete, kiegészítők alkalmazásával és anélkül 

Alkalmi sminkek készítése, kiegészítők alkalmazása: tincses és soros műszempilla, 

strasszok, csillámok, stb. használata 

Legújabb smink-technikák elsajátítása: air brush, stb. 

Szálankénti műszempilla-technikák megismerése 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely, vagy 11. évfolyamtól gyakorlati képzésre jogosult gazdálkodó 

szervezet.   

 

3.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

4. Laboratóriumi gyakorlat tantárgy 72 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A kozmetikumok készítésének megismerése gyakorlatban, az INCI listák értelmezésének 

segítése, az alkalmazott kémia és anyagismeret tantárgyak tanulásának megkönnyítése. 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti kémia, alkalmazott kémia, anyagismeret, szakmai ismeretek, kozmetikus 

szakmai gyakorlat, elektrokozmetika gyakorlat. 

 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Folyékony kozmetikumok  

Laboratóriumi alapismeretek, munka- és balesetvédelem 

Kozmetikában használatos oldatok készítése 

Oldatok tulajdonságainak vizsgálata 

Kémhatás, pH, pH mérés 

Kozmetikai alapanyagok vizsgálata 

Folyékony kozmetikumok készítése: arcvizek, arcszeszek, rázókeverékek, zselék stb. 
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4.3.2. Kozmetikai emulziók 

Emulziók készítése, vizsgálata 

Folyékony emulziók 

Száraz krémek, zsíros krémek, hatóanyagos krémek 

 

4.3.3. Pakolások, paszták 

Szuszpenziók, paszták, pakolások, folyékony alapozók készítése, vizsgálata 

Porkeverékek készítése, vizsgálata 

Krémek, pakolások, folyékony kozmetikumok készítése, vizsgálata, receptjeik 

megismerése 

Receptfelismerés gyakorlása 

Organikus, natúr, bio kozmetikumok jellemzői, a rájuk vonatkozó szabályozások, 

minősítési szervezetek, előnyeik, hátrányaik 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Szaktanterem, kozmetikai laboratórium. 

 

4.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11721-16 azonosító számú 

Kozmetikus szakmai elmélet 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11721-16 azonosító számú Kozmetikus szakmai elmélet megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK x   x   

Ismeri a sejtek, szövetek felépítését, 

működését 

    x   

Ismeri a bőr és függelékeinek felépítését, 

működését, rendellenességeit 

    x   

Tisztában van a bőr funkcióival, élettanával x       

Ismeri a szervrendszereket, azok működését, 

működési zavaraiból eredő kozmetikai hibákat 

     x   

Osztályozza a szépséghibákat eredet és 

kezelhetőség szerint 

    x   

Felismeri a kozmetikus által kezelhető és nem 

kezelhető elváltozásokat 

    x   

Jellemzi a bőrtípusokat megadott szempontok 

alapján: faggyútermelés, hidratáció, 

szaruképzés, keringési-, pigment-, és 

szőrnövési rendellenességek, izomtónus 

    x   

Ismeri a bőrápolás lépéseit, eszközeit, anyagait      x  x 

Tudja a tartós szempilla-, szemöldökfestés 

elméleti hátterét 

    x   

Tudja a legfontosabb kóroktani tényezőket     x   

Ismeri a különböző kozmetikai 

rendellenességeket és azok kezelhetőségét 

    x x 

Ismeri a kendőzés lépéseit, eszközeit, anyagait         

Tudja a különböző életkorok kozmetikai 

vonatkozásait: pubertás, klimax stb. 

  x   x 

Különböző receptúrák alapján 

megkülönbözteti és kiválasztja az egyes 

kozmetikumokat a különböző bőrtípusokra 

  x   x 

Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő 

alapanyagait receptúra alapján és jellemzi 

azokat 

  x   x 

Kiválasztja a kozmetikumok adalékanyagait és 

jellemzi azokat 

  x   x 

Szükség esetén utána tud nézni az alkalmazott 

anyagok és keverékek, kozmetikumok 

biztonsági adatlapjainak 

x   x   

SZAKMAI ISMERETEK     

Sejt és alkotórészei x       

Szövetek felosztása, jellemzése x       
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Szervek és szervrendszerek általános 

jellemzése, szervrendszerek zavarai 
x       

Biokémia   x     

A bőr és függelékeinek anatómiai felépítése és 

jellemzése, rendellenességeik 
    x   

A bőr élettana, funkciói     x   

Kozmetikai kóroktan, tünettan     x   

Allergia, gyulladás     x   

Elemi elváltozások     x   

Rendellenességek     x   

Bőrtípusok jellemzői     x   

Bőrtípusok kezelése      x   

Aknék fajtái és kezelésük      x   

Gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök és 

szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, 

kezelésük 

     x   

Különböző bőrrendellenességek és kezelésük      x   

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai 

hibák 
     x   

Szövetszaporulatok fajtái, megjelenési formái     x   

Évszakok kozmetikai problémái      x   

Kémiai alapismeretek, kémiai számítások   x     

Anyagi rendszerek       x 

Kozmetikai anyagok csoportosítása, az egyes 

műveletekhez használt anyagok és jellemzésük 
      x 

Kozmetikai készítmények csoportosítása és 

jellemzésük 
      x 

Kozmetikai készítmények alapanyagai és 

jellemzésük 
      x 

Kozmetikai készítmények hatóanyagai és 

jellemzésük 
      x 

Kozmetikai készítmények adalékanyagai és 

jellemzésük 
      x 

Fertőtlenítőszerek       x 

Gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek, 

magvak, állati eredetű termékek 
        

Kozmetikumok összetételének ismerete   x   x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x 

Szakmai nyelvű íráskészség, írásbeli 

fogalmazókészség 
x x x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x x x 

Szakmai nyelvezetű beszédkészség x x x x 

Kozmetikában használatos eszközök és 

berendezések használata 
  x  

Ismeretek alkalmazása x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK     

Önállóság x x x x 
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Precizitás x x x x 

Felelősségtudat x x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK     

Empatikus készség   x  

Visszacsatolási készség x x x x 

Kapcsolatteremtő készség x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK     

Logikus gondolkodás x x x x 

Felfogóképesség x x x x 

Módszeres munkavégzés x x x x 

 

5. Alkalmazott biológia tantárgy 90 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A szakmai ismeretek, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának 

megértéséhez szükséges biológiai, anatómiai ismeretek elsajátítása. 

 

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti biológia, szakmai ismeretek, szakmai gyakorlat 

 

5.3. Témakörök 

5.3.1. Sejttan  

A sejt és alkotórészei, részletesen a sejtmembrán, és a kozmetikai szempontból fontos 

sejtalkotók: sejtplazma, citoszkeleton, sejtmag, magvacska, mitokondrium, 

endoplazmatikus retikulum, Golgi-készülék, lizoszóma, peroxiszóma, riboszóma, 

proteoszóma stb. 

Receptorok fogalma, fajtái, típusai, kozmetikai jelentőségük a hatóanyagok és azok 

bevitelének szempontjából 

A sejtek életét szabályozó anyagok jellemzése: hormonok, citokinek és egyéb anyagok 

Sejtek élete: sejtciklus 

A sejtek szaporodása, öregedése, pusztulása, kozmetikai jelentőségük 

 

5.3.2. Szövettan 

Szövetek fogalma, csoportosítása 

Szövetek felépítése általánosan: sejtes és sejtközötti állomány, részletesen az ECM 

(extracelluláris mátrix) és kozmetikai jelentősége 

A hámszövetek 

A bazális membrán felépítése, jellemzése, kozmetikai jelentősége 

Kötő- és támasztószövetek 

Az izomszövetek, az izmok specifikus tulajdonságai, az izom-összehúzódás biokémiai 

alapjai 

Az idegszövet, a szinapszis felépítése 

Az ingerületvezetés, ingerület-átvitel és az ingerület-átvitel gátlásának kozmetikai 

jelentősége 

 

5.3.3. Szervrendszerek  

Az ember szervrendszerei, feladatai és felépítése 
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A mozgás szervrendszerei: csont- és izomrendszer, részletesen a fej váza és izmai 

Az anyagcsere szervrendszerei: keringés szervrendszerének részletes, emésztés, 

kiválasztás és légzés szervrendszereinek rövid jellemzése 

A szaporodás szervrendszere röviden 

A szervező szervrendszer, szabályozás: idegrendszer, reflexív, érzékszervek (látás, 

szaglás, tapintás), hormonrendszer, kozmetikai szempontból fontos endokrin mirigyek 

és hormonjaik 

Immunitás, immunrendszer felépítésének, működésének alapjai 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem. 

 

5.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

6. Alkalmazott kémia tantárgy 90 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Az anyagismeret, elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai 

eljárások, valamint kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgyak tananyagának megértéséhez 

szükséges kémiai, elektrokémiai, kolloidikai ismeretek elsajátítása. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti kémia, anyagismeret, laboratóriumi gyakorlat. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. Kémiai alapismeretek 

Az anyag, anyagi részecskék, az anyagok csoportosítása, elemek, vegyületek, vegyjel, 

képlet 

Kémiai részecskék, az anyag szerkezete, az atom, az ion és a molekula, homogén és 

heterogén rendszerek 

Kémiai kötések, elsőrendű és másodrendű kémiai kötések, a vegyületek osztályozása, 

képletírás, elemek és szervetlen vegyületek, savak, bázisok, sók, oxidok 

Elektrokémia: fizikai és kémiai alapismeretek vonatkozásai elektrokémiai szempontok 

alapján, elektromosságtan, elektrolitos disszociáció, a kovalens kötés polaritása, a 

különböző polaritású anyagok jellemzői, elektrolízis 

Anyagi tulajdonságok (fizikai, kémiai); anyagi változások, fizikai változások, 

hidratáció, szolvatáció, kémiai reakciótípusok, kémiai folyamatok, kémiai egyenletek, 

kiemelten az elektron-, illetve proton-átmenettel járó kémiai reakciók és a hidrolízis 

Oldatok felosztása, oldatokkal kapcsolatos számítások (tömeg-, térfogat-, vegyes-

százalék, hígítási és keverési képlet alkalmazása) 

 

6.3.2. Általános és szervetlen kémia 

Halmazállapotok, anyagi rendszerek 

A periódusos rendszer alkalmazása a gyakorlatban 

A szervetlen vegyületek felosztása: savak, bázisok, sók, oxidok; képletírás; 

vegyületosztályba sorolás 
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Anyagi változások 

A kolloidika tárgya, a kolloidok osztályozása, rendszerezése 

Kozmetikai szempontból fontos kolloid rendszerek tulajdonságai 

Hidrogén és vegyületei röviden 

Széncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Nitrogéncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Oxigéncsoport nemfémes elemei és vegyületei, rövid jellemzésük 

Halogének és vegyületeik rövid jellemzése 

Nemesgázok rövid jellemzése 

Fémek általános jellemzése, kozmetikai szempontból fontos képviselőik részletes 

jellemzése: arany, ezüst, vas és ötvözetei: acél, rozsdamentes acél 

 

6.3.3. Szerves kémia és az élő szervezetben előforduló anyagok 

Szerves kémiai alapok; szénhidrogének; oxigéntartalmú szerves vegyületek: 

alkoholok, oxovegyületek, karbonsavak, észterek: gyümölcs-észterek, zsírok, olajok, 

viaszok, éterek 

Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak és származékai jellemzése biokémiai 

szempontból, élettani és kozmetikai szerepük 

Szénhidrátok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük 

Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai 

szerepük 

Vitaminok: a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és 

kozmetikai szerepük 

A víz és az ásványi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai 

szerepük 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, szaktanterem. 

 

6.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

7. Szakmai ismeretek tantárgy 305 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy megtanulásához szükséges elméleti alapok 

elsajátítása. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti biológia, alkalmazott biológia, anyagismeret és kozmetikus szakmai 

gyakorlat. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Bevezetés a kozmetika világába 

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

szépségápolás fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 
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A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás 

során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 

 

7.3.2. 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 lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok, a bőr funkciói.  

A hámréteg részletes jellemzése, alrétegeivel együtt (magyar és latin 

megnevezésekkel) 

A hámban lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok: diffúzió, ozmózis, a 

festékképzés és elszarusodás biokémiai folyamatai 

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 

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

A bőr hőszabályozó szerepe 

A bőr felszívó szerepe: felszívódási utak, bőrrokon anyagok 

A bőr kiválasztó szerepe 

A bőr érző szerepe 

A bőr légző szerepe. 

 

7.3.3. Sminkelmélet 

A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható smink-technikák 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 

A kendőzés lépései, anyagai, eszközei 

A nappali, délutáni, alkalmi sminkek készítésének szabályai, menete, azonosságok, 

különbségek 

Egyéb smink-technikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás 

stb. 

Évszakok szerinti vendég-típusok 

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 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségei 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási 

lehetőségei 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei 

 

7.3.4. Szőrnövési rendellenességek 

A szőr és szőrtüsző szerkezete 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak és szőrtüszők élettana 

Szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

Hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás a hajproblémák 

során 

A pubertás-, felnőtt-, és klimax kori szőrnövési rendellenességek közötti különbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál világosításán alapuló kozmetikai eljárások: szőkítés 
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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. 

Epilációs eljárások elvi alapjai, főbb típusok definiálása a kozmetikában 

 

7.3.5. Masszázs 

Az arc-, nyak-, dekoltázs csontjai, izmai 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 

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

masszázsfajták 

A masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, 

különböző rendellenességek szerint 

Az arc-, nyak-, dekoltázs masszázs menete 

A testmasszázs fogásai, menete 

 

7.3.6. Kozmetikai kóroktan 

Kozmetikai kóroktan 

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

részletesen a mikroorganizmusok okozta elváltozások 

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

Öröklött kóroki tényezők 

 

7.3.7. Diagnosztizálás 

A bőrtípusok általános jellemzése, a diagnosztizálás fogalma, célja, menete 

Kozmetikai tünettan: objektív és szubjektív tünetek 

A bőrön található elemi elváltozások csoportosítása 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások 

 

7.3.8. Alap-bőrtípusok jellemzése 

Alap-bőrtípusok: 

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

tekintettel a zsír-, és víztartalom) alapján 

Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése 

A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése 

A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése 

A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése 

Aknés bőrtípus fogalma 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése 

 

7.3.9. Elemi elváltozások, kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok 

Elemi elváltozások fogalma, csoportosítása és jellemzésük 

A bőr biokémiai folyamatainak zavarai: a szaruképzési rendellenességek és kezelésük; 

a festékképzési rendellenességek és kezelésük 

A pigment-rendellenességek és kezelésük 

A bőr hidratációja, jellemzői 
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A bőr függelékeinek rendellenességei:  

A faggyúmirigy rendellenes működése és kezelése 

Ismétlés: a szőrnövési rendellenességek és kezelésük, a hajrendellenességek és 

tanácsadás velük kapcsolatban 

A verejték-rendellenességek és tanácsadás velük kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az 

emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő 

kozmetikai hibák a diagnosztizálás szempontjából 

Alap-testkezelések, cellulit-kezelés, body wrapping 

 

7.3.10. Tartós szempilla-, és szemöldökfestés 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása 

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

ellenjavallatai 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr-, és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

 

7.3.11. Bőrtípusok és kezelésük 

Az alap-bőrtípusok és kozmetikai kezelésük: 

A normál bőr jellemzése, a többi alap-bőrtípus jellemzése a normál bőrtől való eltérés 

alapján 

Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

A szeborreás (zsíros) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 

Kombinált bőrtípusok és kozmetikai kezelésük alapelvei 

 

 

7.3.12. Öregedő bőr és kezelése 

Az öregedés folyamata, öregedés-elméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés 

Az idősödő bőrök típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai 

újdonságok az öregedés ellen (legújabb hatóanyagok, készmaszkok és egyéb 

újdonságok) 

A klimax fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai 

 

7.3.13. Szervrendszerek zavarai 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az 

emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő 

kozmetikai hibák részletes jellemzése, kezelhetőségük a kozmetikában 

 

7.3.14. Különböző bőrrendellenességek és kezelésük 

Alap-bőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

Pigmentfoltos bőrök jellemzése és kozmetikai kezelése 

A pubertás fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai 

Az aknék fogalma, fajtái, kozmetikában kezelhető aknék jellemzése 

Az aknés bőr kozmetikai kezelése 
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7.3.15. Évszakok kozmetikai problémái és kezelésük 

Évszakok kozmetikai problémái: 

Tavasszal jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Nyáron jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Ősszel jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

Télen jelentkező kóroki tényezők, és az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

 

7.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

8. Anyagismeret tantárgy 201 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elsajátításához szükséges anyagismereti alapok 

megtanulása. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti kémia, alkalmazott kémia, alkalmazott biológia, szakmai ismeretek, 

kozmetikus szakmai gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Anyagi rendszerek és a víz 

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

A kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik 

Valódi oldatok és jellemzésük 

Kolloidok és jellemzésük, kolloidika 

Durva diszperz rendszerek és jellemzésük 

A víz fizikai, kémiai tulajdonságai, kozmetikai szerepe 

Zsírok, olajok, mint az emulziók zsíros fázisának alkotói, egyéb zsírszerű anyagok az 

emulziók zsíros fázisában 

 

8.3.2. A szépítés kozmetikumai 

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

szervetlen és szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók fajtái és jellemzésük 

Púderek fajtái és jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük 

Az ideiglenes szempillafestés anyagai 
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8.3.3. Fertőtlenítőszerek  

Fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése 

 

8.3.4. Szőrnövési rendellenességek kezeléséhez alkalmazott anyagok 

A szőkítés anyagai 

Depilálás anyagai: 

Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok 

Meleg gyanták anyagai:  

- Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvesség-

mentesítők 

- Hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

- Kolofónium-mentes „hagyományos” gyanták anyagai és jellemzésük 

- Cukorpaszta és mézemulzió anyagai és jellemzésük 

- Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyanta-eltávolító anyagok, hámképző, 

nyugtató, gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 

Hideg gyanták anyagai 

Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

8.3.5. Emulziók, emulgeátorok 

Emulziók fogalma, fajtái, állandó alkotórészei és jellemzésük 

Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, tenzidek, emulgeátorok jellemzése 

Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

Makroemulziók: egyes és kettős emulziók 

Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és nanoemulziók, 

folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, stb. 

 

8.3.6. A letisztítás anyagai  

A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai:  

- Leggyakoribb kozmetikum típusok 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: 

magőrlemények, cukor, só, műanyag-golyócskák, stb. 

- biológiai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: enzimek 

- kémiai peelingek hatásmechanizmusa. jellemzése és anyagaik: AHA, BHA, 

PHA, dikarbonsavak, oxo- és egyéb savak 

- kombinált peelingek 

A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és 

jellemzésük 
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8.3.7. Tonizálás és hidratálás anyagai 

Az arcvizek alapanyagai és részletes 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, főzelékfélék 

 

8.3.8. Masszírozó kozmetikumok 

Leggyakoribb kozmetikum típusok a masszázs műveletében: masszázsolajok, 

masszázsgélek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszírozó kozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe masszázs során 

Aromák szerepe a masszázs során 

A testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

 

8.3.9. Testkezelés anyagai 

A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése 

Testpakolások fajtái, anyagai és jellemzésük: 

- agyagok 

- iszapok, lápföldek 

- algák 

- zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

- szénhidrátok és származékaik 

- aminosav-származékok, oligopeptidek 

- egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

- vitaminok 

Feszesítő hatóanyagok 

A zsírsejtekre ható anyagok 

Méregtelenítő hatóanyagok 

Aromák, aromaterápia a testkezelésekben 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

8.3.10. A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai 

A tartós szempilla-, és szemöldökfestés anyagai és jellemzésük 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) anyagai 

A szempilla-lifting anyagai 

A szempilla-hosszabbítás anyagai 

A tartós smink-készítéshez alkalmazott pigmentek 

 

8.3.11. Felpuhítás anyagai 

A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

- szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók, mint felpuhító anyagok 

- lipoaminosavak 

Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyag-csoportok, kivonás módjai, 

csoportosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék 
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8.3.12. Összehúzó anyagok 

Az összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- savak 

- savasan hidrolizáló sók 

- összehúzó pakolások poranyagai, peloidok 

Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék 

 

8.3.13. Nyugtató, gyulladáscsökkentő anyagok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

- redukáló anyagok 

- gyulladás-gátló adszorbensek 

- gyulladás-gátló bevonó-szerek 

- gyulladás-csökkentő bőrpuhítók 

- összehúzó hatású gyulladás-gátlók 

- gyulladáscsökkentő vitaminok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

 

 

8.3.14. Faggyúmirigy működést csökkentő anyagok 

Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok 

Hagyományos szeborrea-ellenes anyagok 

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

anyagok, bioaktív lipidek, stb 

 

8.3.15. A bőr javítómechanizmusát segítő-, serkentő-, gátló anyagok 

A hatóanyagok bőrbejutásának módjai 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók”, szerkezetjavítók, funkciójavítók 

Serkentő és gátló anyagok 

A bőr oxigenizálása 

Antioxidánsok 

Az arany, gyémánt kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például őssejt kivonatok, matriknek, 

citokinek, peptidek és származékaik, „védett” molekulák, egyéb anyagok 

A testkezelés legkorszerűbb hatóanyagai: például gyömbér, fahéj, csokoládé, 

peptidek, egyéb anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, főzelékek 

Vitaminok 

 

8.3.16. Regeneráló, ránctalanító anyagok 

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: 

- aminosavak és oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

- fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

- nukleinsavak és származékaik 
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- a DNS kozmetikai szerepe 

A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

- monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

- diszacharidok kozmetikai jelentősége 

- poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

- növényi eredetű nyákanyagok 

- mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

- lipidek kozmetikai jelentősége 

Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék 

 

8.3.17. Pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 

A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző 

hatóanyagokkal 

Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok 

 

8.3.18. Illatosító anyagok, aromaterápia anyagai 

Illatósítók anyagai, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósító anyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Aromaterápia a kozmetikában 

 

8.3.19. Konzerválószerek 

Kozmetikumok összetétele, állandó és változó összetevők, a konzerválószerek helye a 

kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző kozmetikumok jellemző 

konzerválószerei 

Penészedésgátlók 

Erjedés-, és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók 

Prooxidáns-gátlók 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

 

8.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11722-16 azonosító számú 

Elektrokozmetika 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11722-16 azonosító számú Elektrokozmetika megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák: 
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FELADATOK   

Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek szóban vagy 

írásban feltett kérdésekkel kizárja a kontraindikációk 

lehetőségét, felelősségteljesen dönt a kezelés elvégzéséről, 

kommunikál a vendéggel 

  x 

Megtervezi elektrokozmetikai készülékekkel az arc vagy 

testkezelést 
x x 

Ismerteti és gyakorlatban alkalmazza a direkt és indirekt 

elektrokozmetikai műveletekhez szükséges elméleti alapokat 
x x 

Diagnosztizál diagnosztikai berendezések segítségével   x 

Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét   x 

Gyantamelegítő készüléket alkalmaz ideiglenes 

szőrtelenítéshez 
  x 

Galvánárammal működő készülékeket alkalmaz   x 

Kis-, közép- és nagyfrekvenciás készülékeket alkalmaz 

differenciált módon 
  x 

Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során   x 

Rádiófrekvenciás készüléket alkalmaz   x 

Ultrahanggal működő készülékeket alkalmaz különböző 

testtájakon 
  x 

Termoterápiás készülékeket alkalmaz különböző testtájakon   x 

Hidroterápiás készüléket alkalmaz   x 

Mechanikai energiával működő készülékeket alkalmaz: 

frimátor, abráziós készülékek 
x x 

Vákuum készüléket alkalmaz   x 

Fényterápiás eszközzel kezelést végez     

Tű nélküli mezoterápiás készüléket alkalmaz     

Tanácsot ad elektrokozmetikai készülékekkel végzett 

cellulit-kezeléssel kapcsolatban és megtervezi azt 
x x 

Tanácsot ad a vendégnek a helyes életmódra vonatkozóan  x x 

Tanácsot ad direkt és indirekt epilációs módszerekkel 

kapcsolatban 
 x x 

Ismeri az alkalmazott munkaeszközök kísérő 

dokumentációját és betartja az azokban foglaltakat 
x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Érintésvédelem, munka- és balesetvédelmi előírások x x 

Az elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával 

kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályok ismerete 

x x 

Az elektrokozmetikai készülékek felosztása, alkalmazásához 

szükséges alapismeretek 

x   
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Az áram fogalma, fajtái, jellemzői, mértékegységei: 

áramerősség, feszültség, teljesítmény, frekvencia, ellenállás, 

vezetők, félvezetők, szigetelők 

x   

Az indirekt készülékek csoportosítása, jellemzői x   

A direkt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása, 

jellemzői 

x   

Ionvándorlás, polaritás és az elektrolitos disszociáció 

fogalma, kozmetikai jelentősége 

x   

Elektroozmózis, elektroforézis, elektrolízis, kataforézis x   

Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a 

kozmetikában 

x x 

Rádiófrekvencia fogalma, kozmetikai jelentősége, javallatai, 

ellenjavallatai 

x x 

Alkalmazott elektródák, elektródák szabályos felhelyezési 

módja 

x x 

Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása x   

Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei x   

Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése, stádiumai x   

Testkezelésekhez szükséges elméleti alapok x   

A fény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint x x 

Polarizált fénnyel működő készülékek működése, 

használatuk javallatai 

x   

A fototermolízis lényege, alkalmazási lehetőségei a 

kozmetikában 

x   

A szőrnövekedés fázisai x   

Dózis fogalma és fajtái x x 

Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai készülékek: 

infralámpa, infraszauna működése, 

 x   

javallatai, ellenjavallatai x   

Lézerek kozmetikai felhasználása, működése, javallatai, 

ellenjavallatai 

x x 

Az interferencia lényege, alkalmazási lehetőségei a 

kozmetikában 

x x 

Face lifting eljárások x x 

Vio működése, javallatai, ellenjavallatai x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x  x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Kozmetikában használatos elektromos berendezések 

használata 

 x 

Kozmetikában használatos kézi eszközök használata   x 

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   

Fejlődőképesség, önfejlesztés x  x 

Felelősségtudat x  x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Határozottság x x 
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Kezdeményezőkészség   x 

Fogalmazókészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Körültekintés, elővigyázatosság  x x 

Tervezés x x 

Okok feltárása x x 

 

9. Elektrokozmetika tantárgy 62 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

Elektrokozmetikai készülékek alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott biológia, alkalmazott kémia, szakmai ismeretek, elektrokozmetika gyakorlat, 

kozmetikus szakmai gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Elektrokozmetikai alapismeretek 

Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes 

alkalmazásának szabályai 

Elektrokomzetikai készülékek alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi 

szabályok ismerete 

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

vezetők (elsőfajú, másodfajú), félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, 

ellenállás, egyenáram váltóáram, frekvencia, periódus, koherens-inkoherens, 

monokromatikus-polikromatikus, rádiofrekvencia, elektroporáció 

Hatóanyag-bevitel elektrokozmetikai készülékekkel, a hatóanyag-bejuttatásának 

akadályai, illetve lehetőségei 

Elektródák fogalma, fajtái 

Elektromágneses sugárzás, elektromágneses spektrum kozmetikai alkalmazásának 

lehetőségei 

Mágnesterápia alkalmazása a kozmetikában, elektromágneses kölcsönhatás 

A napfény kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, valamint fényterápia 

alkalmazásának elméleti vonatkozásai 

A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint, dózis fogalma és 

fajtái 

Látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei 

Infrasugarak jellemzői, felosztása, élettani hatásai 

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 

 

9.3.2. Indirekt elektrokozmetikai eljárások 

Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigén gépek, 

részletesen a frimátor működése, javallatai, ellenjavallatai 
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Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai 

Pulzáló gépi vákuum masszázs hatásai, alkalmazása a kozmetikában 

A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai 

Hidroterápia (gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugár masszázs) 

Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, Wood-lámpa stb), 

alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV-fény felosztása, hatásai, dózis fogalma, 

Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei 

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

felhasználása a tartós szőrtelenítésen kívül (hideg lézer), fotorejuvenáció, 

fototermolízis 

Fototerápia: Az IPL készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai 

Fototerápia: szolárium 

Fototerápia: Infrasugarakkal működő gépek (infra kabin, mélymeleg terápia) 

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

ultrahang készülékek csoportosítása, fajtái 

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

Termoterápia: szaunák, mélymeleg terápia 

Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló 

boksz, Wood-lámpa, kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, 

paraffinmelegítő készülék, stb. 

 

9.3.3. Direkt elektrokozmetikai eljárások 

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

az egyenárammal működő (galván) készülékek működési elve, hatásmechanizmusa 

Galván-készülékek kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, célja, szervezetünkre, 

kiemelten a bőrre gyakorolt hatásai 

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

különböző polaritású hatóanyagok bevitele iontoforézis készülékkel 

Az iontoforézis során zajló biofizikai és biokémiai jelenségek: ionvándorlás, 

elektroforézis, elektroozmózis 

Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai 

A dezinkrusztáció fogalma, a művelethez használható oldatok, alkalmazási területe, 

javallatai és ellenjavallatai, a kezelés menete 

Az interferencia és a lebegő áram fogalma 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A különböző frekvencia tartományok izmokra gyakorolt hatásai 

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

ellenjavallatai 

Az ingeráram és szelektív ingeráram fogalma 

Szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai 

Az elektródák felhelyezésének szabályai 

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

Az interferenciával és a szelektív ingerárammal végzett kezelések összehasonlítása 

A kezelési idő betartásának jelentősége a kezelés eredményessége szempontjából 

Nagy frekvencián működő gépek: a Vio működési elve, hatásmechanizmusa, bőrre 

gyakorolt hatása, alkalmazása 

A VIO javallatai, ellenjavallatai 

Az epilálás elméleti alapjai: A szőrszálak növekedésének szakaszai, és ennek 

jelentősége a tartós szőrtelenítő eljárások során 
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A tűs epiláló készülékek működési elve, hatásmechanizmusuk 

A tűs epiláló készülékek fajtái, kiemelten a diatermiás epiláló gépek, az epilálás 

menete, az elő és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 

Egyéb nagyfrekvenciás gépek: Diatermiás epiláló gépek, tűs epiláló készülékek fajtái, 

az epilálás menete, javallatai, ellenjavallatai 

Az illesztékek és elektródák tárolásának, tisztán tartásának és fertőtlenítésének 

szabályai 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

10. Elektrokozmetika gyakorlat tantárgy 31 óra 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

Elektrokozmetikai alapismeretek elsajátítása, munka-, és balesetvédelem a készülékek 

használata során, a kozmetikában használatos gépek biztonságos és szakszerű gyakorlati 

alkalmazása. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott biológia, alkalmazott kémia, elektrokozmetika, szakmai ismeretek, 

kozmetikus szakmai gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Érintésvédelem, balesetvédelem 

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 ismerete 

Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása közben 

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

kezeléshez, kontraindikációk kizárása 

Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérülés esetén  

Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon 

működő gépek megkülönböztetése 

 

10.3.2. Alapismeretek, dokumentáció 

Elektrokozmetikai készülékekkel kapcsolatos hazai és nemzetközi előírások 

Nyilatkozat készítése és alkalmazása a különleges és az elektrokozmetikai 

kezelésekhez 
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Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokumentálása: gépekkel 

kapcsolatos dokumentáció, vendégek kezelésével kapcsolatos dokumentáció 

 

10.3.3. Indirekt elektrokozmetikai eljárások 

Indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái  

Frimator alkalmazása, vibrációs masszírozók alkalmazásának 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, 

hidrodermabrázió működési elve 

Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában 

Gőzölők, vaposonok alkalmazása a kozmetikában 

Ultrahang 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 

lehetőségei a kozmetikában 

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

Egyéb fototerápiás gépek alkalmazása a kozmetikában: szolárium, fotorejuvenáció 

IPL készülékkel 

Indirekt epilálás: fototerápiával történő epilálás, fototermolízis, a kezelés menete, 

javallatai, ellenjavallatai, utókezelés 

Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása 

Szaunák működésének elvei, mélymeleg terápia kozmetikai alkalmazása 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló 

boksz, Wood-lámpa, kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, 

paraffinmelegítő készülék, stb 

. 

10.3.4. Direkt elektrokozmetikai eljárások 

Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái 

Iontoforézis kozmetikai alkalmazásának menete, működésének elvei, hatásai, 

indikációk, kontraindikációk 

Alkalmazott elektródák, az elektródák szabályos felhelyezésének módja 

Interferencia áram kozmetikai alkalmazásának módjai, indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai interferenciás készülék alkalmazása során 

Szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai alkalmazásának módjai, indikációi, 

kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai szelektív ingerárammal működő készülék 

alkalmazása során 

Iontoforézis során alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polaritásuk kiválasztása, a 

hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei, dezinkrusztáció a gyakorlatban 

Vio működésének elve, indikációi, kontraindikációi, alkalmazása a kozmetikában 

Epiláló gépek működésének ismerete, direkt epiláló készülékek fajtái, működésének 

elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

A direkt epilálás menete, pontos dokumentáció készítése a kezelésekről 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanműhely vagy elektrokozmetikai oktatóterem, vagy gyakorlati képzés folytatására 

jogosult gazdálkodó szervezet. 
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10.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11723-16 azonosító számú 

Speciális kozmetikai eljárások  

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11723-16 azonosító számú Speciális kozmetikai eljárások megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 
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FELADATOK   

Speciális kezeléshez diagnosztizálja a kezelendő területet és 

tájékoztatja a vendéget a kezelés menetéről, írásban 

nyilatkoztatja a lehetséges mellékhatásokról, az 

ellenjavallatokról 

 x 

Regeneráló kezelést, hidratáló kezelést, lifting kezelést, anti-

aging kezelést végez az arcon és az egész testen, 

szemkörnyék ápolást, nyak és dekoltázskezelést végez 

 x 

Tanácsot ad a bőrhalványító kezelésekkel kapcsolatban, 

kozmetikai hámlasztó kezelést végez peelinggel, és tanácsot 

ad egyéb hámlasztó kezelésekkel kapcsolatban 

x x 

Arc- és testszépítő kúrákat állít össze, kezeléssorozatokat 

tervez meg, ajánl és kivitelez, kozmetikai frissítő, relaxáló, 

szépítő masszázsokat végez, face lifting eljárásokat alkalmaz, 

tanácsot ad házi ápolására 

x x 

Előkészíti a kezelendő testrészt, letisztítja a kezelendő 

testrész bőrfelületét 
 x 

Tanácsot ad rádiófrekvenciás készülék kozmetikai 

alkalmazásával kapcsolatban 
x x 

Tájékoztatást nyújt vendégének a tartós sminkkészítéssel 

kapcsolatban 
x x 

Arcformának megfelelő szemöldökvonalat rajzol, megrajzolja 

az alsó és felső szemkontúrt, valamint szájkontúrt, egyezteti a 

vendéggel a kialakított formát, színt 

x x 

Előkészíti a bőrfelületet és a tetoválógépet, fertőtleníti, steril 

tűt, tűsapkát felhelyez, érzéstelenítést alkalmaz, bőrszínnek 

megfelelő festéket választ, tartós sminket készít géppel 

plasztikon 

 x 

A feladatnak megfelelő technikát alkalmaz: például szálazás, 

satírozás; utókezelést végez, polarizált fényt alkalmaz 
 x 

Felméri a vendég reális igényeit, tájékoztatja a vendéget a 

testkezelés menetéről; diagnosztizálás során rákérdez a 

vendég egészségügyi állapotára (különös tekintettel az 

anyagcserét befolyásoló tényezőkre); írásban nyilatkoztatja a 

vendéget a testkezelés lehetséges mellékhatásairól és 

ellenjavallatairól, dokumentálja az elvégzett kezeléseket 

 x 

Kézi nyirokdrenázst végez, teljes testen svédmasszázst végez, 

lávaköves masszázst alkalmaz, egyéb speciális 

masszázstechnikákat alkalmaz: féldrágaköves, stb. 

 x 
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A legújabb technikák alkalmazásával arc- vagy testkezelést 

végez 
x x 

Rádiófrekvenciás készülékkel fogyasztó kezelést alkalmaz 

testen, feszesít arcon 
x x 

Parafangó kezelés alkalmaz x x 

Testtekercselést alkalmaz x x 

Tanácsot ad az egészséges életmódra vonatkozóan, 

táplálkozással kapcsolatban 
x x 

Oxigénterápiás kezelést végez x x 

Mágnes-terápiás kezelést alkalmaz x x 

Hideglézer készülékkel kezelést végez x x 

Elektrokozmetikai készülékekkel feszesítő kezelést végez x x 

IPL készülékkel szőrtelenítést végez, melyről pontos 

dokumentációt vezet 
x x 

Hullámmasszázs készülékkel kezelést végez x x 

Tanácsot ad férfikozmetikával, menedzserkezeléssel 

kapcsolatban 
x x 

A speciális eljáráshoz kezelési tervet készít x x 

Ismeri az alkalmazott munkaeszközök kísérő 

dokumentációját és betartja az azokban foglaltakat, szükség 

esetén utána tud nézni az alkalmazott anyagok és keverékek, 

kozmetikumok biztonsági adatlapjainak 

x x 

Minden munkafolyamatnál gondoskodik az egészségvédelmi 

és biztonsági előírások betartásáról, a szolgáltatást igénybe 

vevők védelméről továbbá ismeri a szükséges egyéni 

védőeszközökhöz tartozó tájékoztatókat és alkalmazza 

azokban foglaltakat 

x x 

SZAKMAI ISMERETEK   

Munka- és balesetvédelem x x 

Korszerű eljárások ismerete, különleges kezelőeljárások x x 

A bőr életkorral járó változásai x x 

A bőr öregedése x x 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában x x 

Manuális nyirokdrenázs x x 

Különböző masszázstechnikák x x 

Aromaolajok, gyógynövények x x 

Legújabb elektrokozmetikai készülékek x x 

Sminktetoválás menete, javallatai, ellenjavallatai, anyagai, 

eszközei 
x x 

Színelmélet x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK   

Olvasott szakmai szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése x x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x x 

Kozmetikában használatos elektromos berendezések 

használata 
 x 

Kozmetikában használatos kézi eszközök használata  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK   
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Fejlődőképesség, önfejlesztés x x 

Felelősségtudat x x 

Precizitás x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK   

Határozottság x x 

Kezdeményezőkészség x x 

Fogalmazókészség x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK   

Körültekintés, elővigyázatosság x x 

Tervezés x x 

Okok feltárása x x 

 

11. Speciális kozmetikai eljárások tantárgy 31 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A kozmetikai tevékenység során alkalmazott legújabb eljárások, módszerek, anyagok 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott biológia, szakmai ismeretek, kozmetikus szakmai gyakorlat, 

elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások gyakorlat. 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Speciális arc-, és testkezelések  

Speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete, a vendég tájékoztatása és 

írásbeli nyilatkoztatásának ismérvei 

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

alkalmazása, tanácsadás 

Szemkörnyék ápoló kezelések 

Nyak-dekoltázs speciális kezelései 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások 

Kozmetikai hámlasztó kezelésekre vonatkozó 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 során 

Testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves-, cellulit-, 

svédmasszázs, stb., kézi nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázs-technikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

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

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 férfi arcbőr kozmetikai 

jellemzői 
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Különleges kezelések a kozmetikában: ayurvéda, sókezelés, aromaterápiás, stb. 

 

11.3.2. Speciális elektrokozmetikai eljárások 

Relaxáló gépi masszázs, valamint hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése 

Parafangó kezelés ismertetése 

Oxigénterápiás, mágnes-terápiás kezelések ismerete 

Tartós szőreltávolítás IPL készülék bemutatásával 

ELOS technológia elméleti vonatkozásai 

Fotorejuvenáció a kozmetikában 

Hideglézer készülékkel végzett arckezelés 

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 

Tű nélküli mezoterápia működésének elméleti vonatkozásai 

Face lifting eljárások a kozmetikában 

HIFU készülék bemutatása, kezelés sajátosságai 

Legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 

 

11.3.3. Tartós sminkkészítés 

A kozmetikai tetoválás elvi alapjai, javallatai, ellenjavallatai, anyagai, eszközei, 

technológiái és technikái 

Fertőtlenítés követelményei 

Fájdalomcsillapítás lehetőségei 

Utókezelés, tanácsadás a tartós sminkkészítéssel kapcsolatosan. 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

11.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 

 

12. Speciális kozmetikai eljárások gyakorlat tantárgy tantárgy 62 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A kozmetikai tevékenység során alkalmazott legújabb eljárások, módszerek, anyagok 

alkalmazása a gyakorlatban. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott biológia, szakmai ismeretek, kozmetikus szakmai gyakorlat, 

elektrokozmetika, elektrokozmetika gyakorlat, speciális kozmetikai eljárások. 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Speciális arc-, és testkezelések  

Speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete a kezelendő területet, a vendég 

tájékoztatása és írásbeli nyilatkoztatásának ismérvei 
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Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások 

alkalmazása, tanácsadás 

Szemkörnyék ápoló kezelések 

Nyak-dekoltázs speciális kezelések 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások 

Kozmetikai hámlasztó kezelésekre vonatkozó tanácsadás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok 

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

kivitelezése 

Hatóanyag-bevitel segítése kézi masszázzsal, vagy gépi módszerekkel a 

testtekercselés során 

Testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves-, cellulit-, 

svédmasszázs, stb., kézi nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázs-technikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

A bőr letisztítása, előkészítése az arc-, és testkezeléshez 

A cellulit típusának diagnosztizálása, stádiumának meghatározása, a cellulit kezelés 

megtervezése az ismert készülékekkel vagy kézi módszerekkel különböző testtájakon 

Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése 

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan  

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Árkalkuláció készítése 

Speciális kezelések férfiaknak 

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

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

12.3.2. Speciális elektrokozmetikai készülékek  

Elektrokozmetikai kezelésekhez szükséges előkészítési műveletek elvégzése 

Relaxáló gépi masszázs, valamint hullámmasszázs alkalmazása a testkezelések során 

Parafangó kezelés menete 

Oxigénterápiás, mágnes-terápiás kezelések ismerete 

Tartós szőreltávolítás IPL készülék alkalmazásával, pontos dokumentáció készítése 

ELOS technológia elméleti vonatkozásai 

Fotorejuvenáció a kozmetikában 

Hideglézer készülékkel végzett arckezelés 

Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód 

tanácsadás az elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Rádiófrekvenciás készülékek gyakorlati alkalmazása arcon és testen 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) 

Tű nélküli mezoterápia működésének elméleti vonatkozásai 

Face lifting eljárások a kozmetikában 

HIFU készülék alkalmazásának ismerete 

Legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 

 

12.3.3. Tartós sminkkészítés  

Tartós smink-készítéssel kapcsolatos tanácsadás, dokumentáció, bőrpróba 

Előkészületek a tartós smink elvégzéséhez: előrajzolás (szemöldökvonal, alsó és felső 

szemkontúr, szájkontúr rajzolása), a tetoválógép előkészítése, fertőtlenítése 
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Tartós smink elkészítése plasztikon géppel, különböző technikák alkalmazásával 

Tájékoztatás, tanácsadás a tartós sminkkészítéssel kapcsolatban 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

 

 

12.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 

11724-16 azonosító számú 

Kozmetikus marketing 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 11724-16 azonosító számú Kozmetikus marketing megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő 

kompetenciák: 

 

K
o
zm

et
ik

u
s 

m
ar

k
et

in
g

 

FELADATOK  

Megválasztja a vállalkozása formáját, adózási módját x 

Árat képez a szolgáltatásaira és az értékesíteni kívánt 

készítményekre 
x 

Célcsoportot képez, vállalkozása profiljának megfelelően 

kiválaszt 
x 

Marketing- és ahhoz kapcsolódóan árbevételi-, költség- és 

eredménytervet készít 
x 

Kialakítja és működteti a kozmetikai értékesítési rendszerét x 

Hírlevelet (nyomtatott és online) szerkeszt x 

Online hirdetési és megjelenési tervet készít. Ismeri és 

alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a 

fogyasztóvédelmi előírásokat 

x 

SZAKMAI ISMERETEK x 

Vállalkozási formák: kft, bt, egyéni vállalkozó; alapítás, 

megszüntetés, felelősségi viszonyok 
x 

Adózási alapismeretek: ÁFA, EVA, KATA, KIVA, egyéb 

adófizetési kötelezettségek 
x 

Számla és nyugta, online pénztárgép kötelezettség; bankkártya 

és egyéb, készpénz helyettesítő eszközök 
x 

Árképzés alapjai: általános árképzési módok, célok, ártípusok; 

árengedmények feltételei 
x 

Marketing alapjai: kozmetikai marketing célja, eszközei, 

stratégiái; speciális, kozmetikai 
x 

marketing-árbevételi, költség és eredményterv készítése x 

Értékesítési ismeretek: az értékesítés személyi és tárgyi 

feltételei, impulzusvásárlás, vásárlói motivációk, személyes-, 

és online értékesítés; vásárlásösztönzés a kozmetikában 

x 

Kozmetikus szakmai kommunikáció: a kommunikáció alapjai, 

a kozmetikus szakmai kommunikáció céljai, kommunikáció 

szóban és írásban – online; árak kommunikálása, árlista 

x 

készítése x 

Weboldal, Facebook működésének alapjai: weboldalak alapjai, 

szerkesztőfelületek használata; facebook működésének alapjai, 

személyes és rajongói oldal létrehozása, hirdetési lehetőségek, 

célzás, demográfia, lokalizáció, stb. 

x 

Google Adwords: működésének alapjai, hirdetési lehetőségek x 

A képzéshez illeszkedő hazai és Európai Uniós 

fogyasztóvédelmi előírások 
x 



Ilcsi-Lloyd Ipartestületi Technikum Szakmai programja 

60. oldal 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK  

Szakmai szöveg megértése x 

Szakmai nyelvű beszédkészség x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK  

Döntésképesség x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK  

Határozottság x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK  

Logikus gondolkodás x 

 

13. Kozmetikus marketing  tantárgy 66 óra 

 

A tantárgy a főszakképesítéshez kapcsolódik. 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A piacgazdasághoz alkalmazkodva a korszerű üzleti, marketing és gazdasági 

gondolkodásmód kialakítása. Az ehhez tartozó eszközök elméleti ismertetése, gyakorlati 

alkalmazásuk bemutatása, azok működtetésének elsajátítása. A marketingtudomány 

értelmezése a professzionáliskozmetikai piac releváns igényei szerint. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Vállalkozási alapismeretek 

A témakörben a tanuló megismeri a kozmetikus számára logikusan választható 

vállalkozási formákat, azok főbb jellemzőit, alapításuk, megszüntetésük eseteit, 

követelményeit. A témakör részletes kifejtése Az egyén életviteléhez szükséges anyagi 

és egyéb erőforrások előállításának helyszíne. A vállalkozás, mint profittermelő 

szervezet. A vállalkozó személyére, a vállalkozások formáira vonatkozó hazai 

általános előírások (életkor, stb.)  

Az egyéni vállalkozás, a bt. és a kft. bemutatása, azok szervezeti rendszere, felelősségi 

viszonyai. 

Az altémakörrel és az adózási alapismeretekkel kiegészült információi birtokában a 

tanuló át kell, hogy lássa a számára megfelelő vállalkozási formákat, ki kell tudni 

választania az optimálisvállalkozási típust. Az egyéb vállalkozási formák (KKT, Rt, 

Zrt, egyéni cég) rövid megemlítése. A tevékenységi körök lényege, a kozmetikus által 

felvenni érdemes körök megemlítése, a későbbi bővítés követelményei cégformák 

szerint. 

Az egyéni vállalkozás alapítása, felelősségi kör, teljes- és részmunkaidő, 

vagyonkezelés, bankszámla szabályai, pénztárkönyv rövid lényege, alkalmazásának 

esetei. 

A Bt. alapítás, tagok, felelősség, megszűnés, átalakulás, könyvelésének lényege. 

A Kft. alapítás, alaptőke, tagok, felelősség, megszűnés, átalakulás, könyvelésének 

lényege. 

 

13.3.2. Adózási alapismeretek  

A témakör szervesen kiegészíti a Vállalkozás témakört. Az oktató a két témakört 

összevontan, egymásra építve, és külön is bemutathatja (pl. a cégtípusok oktatása 
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esetén a választhatóadózási formák rájuk vonatkozó szabályai, stb.). Mindkét esetben 

célszerű összefoglaló táblázatot készíteni a tanulók részére a főbb vállalkozási és 

adózási információkkal. 

Az adózás szükségessége, közgazdasági és társadalmi - morális megközelítése. Az 

adóelkerülés veszélyei. Az adó-megállapítás általános rendszere, kedvezmények. A 

kozmetikust érintő jövedelem (SZJA, TAO, osztalékadó) és fogyasztás típusú adók 

(különösképpen az ÁFA), illetve az egyéb adók (HIPA, egyéb helyi adók) 

összehasonlító szemléletű bemutatása. 

A közvetlen és az átalányadók, vállalkozási formák és választható adózási formáik, 

KATA, KIVA részletes bemutatása, előnyei, hátrányai, mikor érdemes ezeket 

választani. Az alanyi adómentesség esetei. Főbb adózási dátumok. Egyszeres - kettős 

könyvvitel egyszerű, a különbségre fókuszáló bemutatása. 

Számla, nyugta, illetve a szállítólevél bemutatása, lényegi különbségük. Az online 

pénztárgép, a kozmetikákra vonatkozó speciális jogszabályi helyzet (szolgáltatás - 

értékesítés), a pénztárgéphasználatának mellőzése esetén fennálló következmények. 

A készpénz jellemzői. A bankkártyák rövid bemutatása, jellemzői (kártya- és banki 

biztonság, limitfogalma, költségek viselői készpénzfelvételkor és vásárláskor, 

Paypass, stb.). Egyéb, a kozmetikát érintő készpénz-helyettesítő eszközök (pl. SZÉP-

kártya, egészségbiztosítók, stb.), alkalmazásuk követelményei (pl. tevékenységi kör 

bővítése) 

 

13.3.3. Marketing alapjai 

A témakör feldolgozza a kozmetikus számára fontos marketingismereteket. 

Szignifikáns 

kapcsolatban áll a vállalkozás üzletmenetében jelentős szerepet játszó Árképzéssel, 

mint azt ahogy a tervezés lépéseit bemutató “Kozmetikus marketing-, árbevételi- és 

költségterv” pont jelentémakörben való tárgyalása is jelzi. Külön (klasszikus 

formátumú) üzleti tervet a terjedelme, részletessége és bonyolultsága okán felesleges 

ezen a piacon készíteni, azonban alapvető tervezési folyamatban mindenképpen részt 

kell venni, ezt a célt szolgálja a témakör utolsó pontja. 

A marketing feladatai, szemlélete, rövid bemutatása, a kozmetikai marketing 

eszközrendszerének felsorolása. A marketing speciális alkalmazása a kozmetikában: 

kezelések és értékesítés kettéválasztása. A lehetséges kozmetikai marketingstratégiák 

bemutatása. A vásárlói magatartás alapvető jellemzői, pszichológia és marketing 

kapcsolata. A reklámok és hatásaik, általános reklámköltségek bemutatása. 

A vállalkozás hosszú távú célja. Az üzleti filozófia jelentősége, kapcsolata a napi 

működéssel, a munkavállalókkal. A stratégia lényege, kapcsolata a filozófiával. 

Specializáció jelentősége, előnyei-hátrányai. 

A pozicionálás lényege, jelentősége. A pozicionálás alapesetei, alkalmazásuk a 

gyakorlatban. 

Célcsoportok lényege, jelentősége, kiválasztásuk. A célcsoportok különösen fontos 

típusai a kozmetikában. A célcsoport-képzés veszélyei. 

Éves, negyedéves ciklusok, speciális ünnepek: pl. Valentin-nap, Anyák-napja, 

Karácsonyjelentősége az üzletmenetben. Felkészülés (árukészlet, kommunikációs 

anyagok, stb.) a marketingtevékenységre, forgalmazóktól kapott lehetőségek 

(bizományos készlet, promóciós anyagok, stb.) 

A marketing-, az árbevételi és a költségterv összefüggései. Az árbevétel és a költségek 

egyszerűmódon történő szétválasztása, azok táblázatos megjelenítése, a kozmetikában 

alkalmazható egyszerű költséghelyek (pl. marketing, működés, stb.) létrehozása, terv-

tény szemlélet, előzőévek/időszakok összehasonlíthatósága. A terv- és tényszámokból 
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leszűrhető tapasztalatok, jelentőségük a kozmetikai vállalkozás 

marketingtevékenységére, üzletmenetére. Az árbevétel és az eredmény közötti 

különbség bemutatása. 

 

13.3.4. Árképzés alapjai 

Az árképzés alapvetően befolyásolja a vállalkozás működését. E témakör segítségével 

a kozmetikus tanuló átlátja azokat az alapokat, amelyek révén későbbi üzletében 

megfelelő információk birtokában alakítja ki az árakat. 

Az árképzés hatása a vállalkozásra. Az ár, mint egyetlen jövedelemtermelő elem. A 

fedezeti pont, az árképzés hatása a fedezeti pontra (árszínvonal, árengedmények és 

kibocsátás kapcsolata). 

A vevő és az ár, pszichológiai alapok. Szükséglet és igény kapcsolata az árral és az 

árképzéssel. 

Monopolhelyzet árképzés tekintetében. 

Állandó-változó költségek jellemzői, példái. A költség, mint a vállalkozás profitjához 

szükséges ráfordítás. Raktárkészlet tőkeköltségének egyszerű, érthető bemutatása. A 

beruházások (pl. gépbeszerzés) megtérülésének egyszerű, a tanulók által érthető 

bemutatása (az NPV alapjaira építve) 

Árképzési módok, ártípusok, a kozmetikákban alkalmazható speciális módszerek 

bemutatása (pl. árucsoportos árak, stb.) 

A százalékszámítás jelentősége az árképzésben, alapok, a százalékszámítás és a bázis 

(százalékalap) kapcsolata, százalékérték meghatározása a százalékalap viszonylatában 

(“alulról-felülről”történő százalékszámítás, értelmezési hibák, ezzel kapcsolatos 

veszélyek az árképzésben. 

Az árengedmények lényege, hatásuk a fedezeti pontra, az árengedmény és a 

mennyiségkapcsolata. Az árengedmények hatásainak táblázatos levezetése. A 

veszélyek (üzletmenet, jövedelmezőség és marketing tekintetében) és az előnyök. 

 

13.3.5. Értékesítés 

A kozmetikai értékesítés a speciális viszony miatt speciális helyzetbe hozza mind a 

vevőt, mind az eladót. Az értékesítés alapjai ezt a helyzetet veszik alapul, lényegében 

nem téve különbséget szolgáltatás és készítmény értékesítése között. 

Problémamegoldó értékesítés, személyi feltételek: termék- és szolgáltatásismeret, az 

üzletfilozófiával való azonosulás, stb. Tárgyi feltételek: árukészlet (áru elérhetősége), 

környezet, fizetési lehetőségek (bankkártya olvasó, stb.) 

Az impulzusvásárlás lényege, gyakorisága, különös esetei. A tervezett 

vásárlás/újravásárlással szembeni különbségek. Vásárlás utáni disszonancia és a 

helyzet kezelése. 

A vásárlói motivációk jelentősége a személyes értékesítés folyamán. Online 

értékesítés és személyes értékesítés közötti különbségek. Kérdéstípusok.  

A vásárlásösztönzés lényege. A kozmetikai vásárlásösztönzés lehetséges eszközei (pl. 

törzsvásárlói kártya, mennyiségi kedvezmény kártya, ajándékok, stb.) 

Az eladás során zajló érvelési folyamat. Jellemzők-előnyök. 

 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek: 2 óra 

Alapfogalmak: tudatos fogyasztó: tudatos (kritikus) fogyasztó: olyan tájékozott, 

megfontolt fogyasztó, aki rendelkezik vonzónak tűnő reklám és marketinghatások 

hátrányaira vonatkozó felismerés készségével, jellemzi a valós fogyasztói 

szükségletek folyamatos megléte, továbbá a felmerülő fogyasztói problémák 

megértésének és megoldásának a képessége. 



Ilcsi-Lloyd Ipartestületi Technikum Szakmai programja 

63. oldal 

o Fogyasztó (Fgytv. 2. § a) pont) 

o Vállalkozás (Fgytv. 2. § b) pont) 

o Termék és szolgáltatás (Fgytv. 2. § f) és g) pont) 

o Eladási ár és egységár (Fgytv. 2. § m) és n) pont) 

Az ár feltüntetése (feltüntetés módja, több ár feltüntetése, Fgytv. 14. §) 

Gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló előírások (alkohol, dohánytermék, 

szexuális termék kiszolgálásának tilalma, Fgytv. 16/A. §) 

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat (panasztételi lehetőségek, szóbeli, írásbeli panasz, 

jegyzőkönyv felvétele, válaszadás módja és ideje, Fgytv. 17/A. §) 

Békéltető testület (alternatív vitarendezés lényege, fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § o) 

pont és 18. §) 

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek (fogalma, feladatai, Fgytv. 2. § e) 

pont és 45. §) 

Piacfelügyeleti alapfogalmak  

o Biztonságos termék (Pftv. 2. § 1. pont) 

o CE megfelelőségi jelölés (Pftv. 2. § 2. pont és 6. §) 

Kereskedelmi törvény fogyasztóvédelmi rendelkezései 

o Méret, súly, használhatóság ellenőrzése [Kertv. 5. § (2) bekezdés] 

o Vásárlók könyve vezetése [Kertv. 5. § (4) bekezdés] 

o Üzlet nyitvatartásáról szóló tájékoztatás [Kertv. 6. § (2) bekezdés b) pont] 

o üzlethelyiségen kívüli és távollevők közötti ügyletekhez (e-kereskedelemhez) 

kapcsolódó fogyasztóvédelmi előírások [kötelező tájékoztatás, elállási jog, 45/2014. 

(II. 26.) Korm. rendelet 11. §, 20. §] 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók 

Kellékszavatosság (fogalom, Ptk. 6:159.§-6:167. §) 

Jótállás (fogalom, Ptk. 6:171.§-6:173. §) 

o egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás [értékhatár, 

jótállási idő, érintett termékek, 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, melléket] 

o egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás 

[értékhatár, jótállási idő, érintett szolgáltatások, 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 

1. §, melléket] 

o szavatossági, jótállási igények intézése [jegyzőkönyv, kijavítás vagy kicserélés 

ideje, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §, 5. § ] 

A tananyagban szereplő jogszabályok 

o A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 

o A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXVIII. törvény (Pftv.) 

o A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 

o A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)  

o A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

o Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

o Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról 

szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó 

szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 

29.) NGM rendelet 

 

13.3.6. Kozmetikus szakmai kommunikációja 
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A témakör célja, hogy elsajátítása révén a kozmetikus későbbi üzletében 

professzionális kommunikáció segítse a sikeres működést, az árbevételi és 

eredménytervek megvalósulását. 

Kommunikációs alapok, a kommunikációs folyamat megoszlása. A szakmai 

kommunikációlényege a kozmetikában, a szakmai kommunikáció céljai. Tegeződés-

magázódás. 

Kommunikáció személyesen és írásban: megértés, fogalmazás, idegen szavak 

használata, formák, szabályok, helyesírás. Hírlevelek küldése, időzítésük, formái.  

Kommunikáció telefonban: hanghordozás, értelmezés folyamata, szabályok. A 

tegeződés-magázódás különös esetei (újvendég, régi vendég). 

Kommunikáció weboldalon: nyelvezet, tartalom nagysága, minősége. Fotók szabályai 

(portré, üzletfotó, stb.) 

Felkészülés a kifogásokra, kommunikáció a kifogáskezelés során. A kifogástípusok 

felismerése, ennek megfelelő érvelés. 

Áremelés kommunikálása: írásban - szóban. Az áremelés kommunikációjának üzleti 

támogatása (pl. lehetőség az áremelés előtti szolgáltatás-igénybevételre a régi áron, 

stb.) 

Árlista, mint kommunikációs eszköz: Külalak, tartalom (idegen kifejezések, stb.), 

értelmezhetőség, vendég-centrikus megközelítés. 

Kezelések-készítmények az árlistán. 

 

13.3.7. Weboldal, Facebook működésének alapjai, Google adwords 

Az online jelenlét fontossága az üzlet fejlődése érdekében megkérdőjelezhetetlen. A 

témakörrévén a tanuló bepillantást kap a fő online tevékenységekbe. 

Weboldal: Domain nevek, üzleti jelentőségek, jelenlegi trendek, tipográfiai alapok a 

weben (pl. szemkamerás vizsgálatok, stb.) A weboldal létrehozásának, fenntartásának 

költségei. Weboldal grafikai alapszabályai (színek, grafikai elemek) Weboldal 

fenntartásának alapvető követelményei (pl. frissítés, elérhetőség, nyelv-nyelvezet). 

Statisztikák jelentősége. Egyszerű szerkesztő felületek használata. 

Facebook: Lényege, használata személyként és vállalkozásként. Hirdetési 

lehetőségek, költségek, célzási lehetőségek és technikák, földrajzi, demográfiai és 

egyéb szűrési lehetőségek. Landing page fogalma. Oldalak létrehozása, törlése. 

Kommunikáció a facebook-on. Hirdetés létrehozása, kampány létrehozása. 

Google adwords: Statisztika, hirdetési lehetőségek, kulcsszavak, SEO, konverzió, 

dinamikus remarketing. A Google Adwords jelentősége egy kozmetika tekintetében. 

 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

 

13.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

értékeléssel. 
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A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 815 02 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

2.2. Szakmai előképzettség: – 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40% 
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2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

2.8. Szintvizsga: – 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra. 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 5212 Kozmetikus Sminkes 

Kozmetikus 

Elektrokozmetikus 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve 

fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós 

sminkkészítéssel/vagy speciális arc –és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges 

feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik. 

A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. 

Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és 

saját egészségét, testi épségét. 

A szakképesítésselrendelkező képes: 

-    kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi módszerekkel 

-    diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető kozmetikai 

hibákat kezelni 

-    professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és 

kiválasztani a 

bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt  

-    kendőzni tartósan, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban 

-    speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban 

-    megismerni a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken részt 

venni 

-    dönteni a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét 

ajánlani, ha az egészséges állapottól eltéró elváltozást észlel 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

  A B C 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. 54 815 01 Fodrász azonos ágazat 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 

4.1. 
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat 

4.4. 11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet 

4.5. 11722-16 Elektrokozmetika 
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4.6. 11723-16 Speciális kozmetikai eljárások 

4.7. 11724-16 Kozmetikus marketing 

4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban 

foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint 

– egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

Saját modell kezelési tervének (D. vizsgafeladat), valamint a speciális feladathoz kapcsolódó 

(E. vizsgafeladat) kezelési tervének leadása a szakmai vizsga gyakorlati része előtt maximum 

két, minimum egy héttel. 

 

 

 

 

 

5.2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési 

tervet, 2 oldal terjedelemben (1 oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma:  

Az alap és kombinált bőrtípusok és a kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, 

szövetszaporulatok meghatározása a szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott 

bőrtípus teljes kozmetikai kezelés sorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása. 

Az alkalmazott professzionális kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése 

és bőrre gyakorolt hatása, valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok. 

A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó jelenlétében történik: aki a modellt biztosította 

és aki diagnosztizálta. 

A vizsgafeladat időtartama: 80 perc (felkészülés 40 perc, értékelés 40 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen 

A vizsgafeladat ismertetése: A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének 

megfelelő színű festékekkel kell végezni, amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt 

biztosította a vizsgára. A modell nem lehet előre festett. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben 

történik.) A művelet során egyszer használatos vagy könnyen fertőtleníthető eszközöket lehet 

használni. A technológia (fektetve vagy tincsezve) szabadon választott. A szempillafesték 

eltávolítása után a bórvízzel történő szemöblögetés kötelező. 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülés 20 perc, értékelés 10 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 10% 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai 

alapkészülékek használata 

A vizsgafeladat ismertetése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek 

szakszerű üzembe helyezése, beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék 

gyakorlati alkalmazása az adott bőrtípus, rendellenesség esetében, a készülék működési elve. 

A készülék alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai. 
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A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: 

gőzölő, vapozon, mikrodermabrázió, hidroabrázió, frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-

meleg arcvasaló vagy termovasaló. 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülés 10 perc, értékelés 10 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 5% 

D) A vizsgafeladat megnevezése: Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelésiterv-

minta alapján 

A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti 

masszázs), felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, szemöldök-igazítás, 

összehúzás, nyugtatás, illetve táplálás helyspecifikusan, gyantázás (hónalj, kar vagy 

bikinivonal). A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő 

kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit 

kell alkalmazni. A borogatás és szemöldök-igazítás műveleteknél nem kötelező felpuhító 

krémmel alákrémezni, amennyiben masszázs után történik. 

(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelésiterv-minta alapján történik, amelyet a 

vizsgázó előre elkészített és beadott.) 

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc 

A vizsgafeladat aránya: 10% 

E) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós sminkkészítés plasztikon, speciális arc-, illetve 

testkezelés saját modellen előre elkészített kezelési terv alapján 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó legkésőbb a vizsgára jelentkezésig eldönti, mely 

vizsgafeladatot kívánja elvégezni a vizsgán. Az ehhez szükséges kezelési tervét az 5.1. pontban 

leírtak szerint leadja. 

Tartós sminkkészítésnél a vizsgázónak olyan területet kell választania, amely a vizsgafeladat 

időtartamába (80 perc) belefér. Speciális arckezelésnek az anti-aging, a szem-, nyak- és 

dekoltázskezelés, a liftingkezelés, a halványító- vagy a hámlasztókezelés minősül, különleges 

hatóanyagokkal, bőrtípusnak megfelelően. A különleges hatóanyagok mellett speciális 

elektrokozmetikai készülékeket is be lehet építeni a kezelés menetébe. 

Speciális testkezelésnek a következő kezelési eljárások tekinthetők: kézi teljes testmasszázs, 

testtekercselés, vákuumkészülék, interferencia- vagy ingeráramú készülék, egyéb 

elektrokozmetikai készülék. 

A tartós sminkkészítéshez szükséges eszközökről és anyagokról a vizsgázónak kell 

gondoskodnia. A speciális testkezeléshez az elektrokozmetikai készüléket a képzőnek, illetve a 

vizsgaszervezőnek kell biztosítania, az egyéb eszközökről és anyagokról a vizsgázó 

gondoskodik. 

A vizsgafeladat időtartama: 100 perc (felkészülés 80 perc, értékelés 20 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 10% 

F) A vizsgafeladat megnevezése: Alkalmi smink készítése tincses vagy soros műszempilla 

felhelyezésével saját modellen 

A vizsgafeladat ismertetése: Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és 

a bőrhibák javítása. A szemhéj kendőzése a szemforma, az életkor és az egyéniség 

figyelembevételével, azzal, hogy a szín és eszköz szabadon választható. A szemhéj és a száj 

kendőzése a kornak, egyéniségnek, aktuális divatnak megfelelően. A smink megfelelően 

illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez, frizurához. 

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (felkészülés 60 perc, értékelés 10 perc) 

A vizsgafeladat aránya: 5% 

A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő 

kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit 
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kell alkalmazni. A B) és F) vizsgafeladatoknál feltétel, hogy a modell nem lehet sminktetovált. 

A többi feladatnál ez nem kizáró tényező. 

Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 400 perc 

Az összes gyakorlati vizsgafeladat aránya: 60% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor 

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított feladatai 

a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül az 

alábbiak témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a következő arányban: 

Kozmetikus szakmai elmélet:    70% 

Elektrokozmetika:    5% 

Speciális kozmetikai eljárások:    20% 

Kozmetikus marketing: 5% 

lebontva a különböző ismeret-típusokra: 

szakmai ismeretek és biológia:    50% 

anyagismeret és kémia:    40% 

elektrokozmetika:    5% 

marketing: 5% 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított 

vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok 

közül az alábbiak témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a következő arányban: 

Kozmetikus szakmai elmélet:    80% 

Elektrokozmetika:    10% 

Speciális kozmetikai eljárások:    10% 

lebontva a különböző ismeret-típusokra: 

szakmai ismeretek és biológia:    40% 

anyagismeret és kémia:    40% 

elektrokozmetika:    20% 

A tételsor szituációkat tartalmaz, amelyhez minél több féle szakmai tartalmat kell rendelni. A 

tételsor része kell, hogy legyen a fontosabb rendellenességek, elváltozások felismerése és 

jellemzése, valamint receptúrák felismerése és elemzése. 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a 

vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ című weblapján érhetők 

el a Vizsgák menüpontban 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A 

szakmai vizsga akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot legalább 51%-ra 

teljesít. 
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6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

  A 

6.1. 

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 

jegyzék 

6.2. Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt 

üzlethelyiség vagy tanműhely 

6.3. Higiéniai eszközök, tartozékok 

6.4. Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha 

6.5. Kezelőszék 

6.6. Munkaszék 

6.7. Nagyítós lámpa 

6.8. Gyantázó és/vagy masszázságy 

6.9. Gyantamelegítő 

6.10. Arcgőzölő vagy vapozon 

6.11. Vio készülék 

6.12. Iontoforézis készülék 

6.13. Ultrahang készülék 

6.14. Fertőtlenítő készülék: UV Box 

6.15. Frimátor vagy abráziós készülék 

6.16. Interferencia, vagy ingeráramú készülék 

6.17. Permanent Make Up készülék 

6.18. Vákuum-készülék 

6.19. Hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló 

6.20. Fényterápiás készülék 

6.21. Munkabiztonsági eszközök 

6.22. Környezetvédelmi eszközök 

6.23. Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő 

kendő, kisruha, fejpánt, vendégpapucs stb.) 

6.24. Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények 

6.25. Vegyszerek, kozmetikumok tárolására alkalmas szekrények 
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6.26. A vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok, 

amiről a vizsgázó gondoskodik 
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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

        FODRÁSZ SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai: 

 

1.1 Az ágazat megnevezése:  Szépészet 

1.2 A szakma megnevezése:  Fodrász 

1.3 A szakma azonosító száma:   5 1012 21 01 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:  5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:  5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Szépészet ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése:- 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 140, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

                   Fodrász          5211                Fodrász               

 

 

A Fodrász vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál - egyéniség, 

fejbőr, haj - szempontok alapján.   

Hajmosást, hajápolást végez a haj típusának és állapotának megfelelő termékekkel.  

Vizes és száraz haj formázását végzi a megfelelő eszközökkel, termékekkel és technológiákkal. 

Férfi arcot borotvál, szakállt-bajuszt formáz, különböző formáknak megfelelően hajat vág és szárít.  

Megtervezi és elvégzi a hajszín változtatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket és technológiákat.  

Felméri és megtervezi igény szerint a haj tartós formaváltoztatását, és elvégzi a szükséges, 

termékekkel, eljárásokkal.  

Tudatosan alkalmazza a női alap és divathajvágási formákat az egyéniségnek megfelelően. 

Megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi 

hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés alkalmazásával. 

Minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének az otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz. 
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4. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség:  

Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● labor / kémia szaktanterem  

● laboratóriumi eszközök (üvegeszközök: kémcsövek, főzőpoharak, lombikok; mérőeszközök: 

digitális táramérlegek, mérőhengerek, pH-mérő; fa- és fémeszközök: fogók, állványok) 

● vegyszerek és vizsgálandó kozmetikai készítmények 

● számítógépek internetkapcsolattal a csoportlétszámnak megfelelő számban 

● okostábla / interaktív tábla / tábla vagy flipchart, projektor 

● szakmai szoftverek (vendég- és anyagnyilvántartáshoz, számlázáshoz, szövegszerkesztéshez, 

táblázatkezeléshez, prezentációkészítéséhez) 

● rajz-festőeszközök – anyagok, ollók, / ecsetek, vízfesték, keverőtálak/ 

● manuális készségfejlesztéshez szükséges anyagok és eszközök (fogók, ragasztópisztolyok a 

plasztika- és ékszerkészítéshez, rajzasztalok / rajzbakok / rajztáblák) 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra  

● kiszolgáló- és várakozószékek 

● tükör 

● anyag- és eszköztartó szekrények, polcok, eszközkocsi 

● hajmosótál 

● fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítőkendő, kötény) 

● elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágó gép, hajsütő vasak, hajsimító) 

● a hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkítóolló, tapper olló) 

● a hajformázás eszközei (hajsütő vasak, berakócsavarók, csipeszek, hajtűk, csatok) 

● a borotválás eszközei (félpengés borotva, borotvaecset, borotvatál) 

● klimazon vagy infrazon, gőzbúra 

● a tartós formaváltoztatás eszközei (dauercsavarók, dauertűk, nyaktál) 

● a hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítőkendő, védőkesztyű, 

melírfólia) 

● projektor, számítógép, frizuratervező szoftver 

● textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények 
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6. Kimeneti követelmények  

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

A festészet, 

szobrászat, 

építészet 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, 

értelmezi, elemzi. 

Ismeri a festészet, 

szobrászat, 

építészet 

alapfogalmait. 

Kíváncsi, érdeklődő, 

nyitott a különböző 

művészetek iránt. 

 

2 

Felismeri, 

elkülöníti a 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

jellemzőit, 

legfontosabb 

alkotásait. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenítés 

összefüggéseit. 

Ismeri az ókor, 

középkor, újkor, 

modern kor 

korstílusait, 

stílusirányzatait és 

jellemzőit. 

 

Érdeklődést mutat a 

különböző, 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

iránt.  

Önállóan felismeri, 

elkülöníti a 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

jellemzőit, 

legfontosabb 

alkotásait. Önállóan 

bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenítés 

összefüggéseit.  

3 

A szabadkézi 

rajzolás 

alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Ismeri a 

szabadkézi 

rajzolás, 

ecsetkezelés 

technikáit, a 

színtan 

alapfogalmait, a 

színkontrasztokat.  

A színek, formák 

tudatos 

alkalmazására 

törekszik. 

Önállóan végez 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat. 

  

A tanuló a szépészeti alapoktatás után megtervezi a céljának megfelelő szépészeti életpályáját a 

fodrász, kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus szakmában. Tájékoztatást ad a 

szépségszalon alapvető szolgáltatásairól, a helyzetnek és a vendég igényeinek megfelelően 

empatikusan kommunikál. A stílus- és divatirányzatoknak megfelelően vizuálisan jeleníti meg a 

vendég egyéniségéhez és igényeihez alkalmazkodó elképzeléseit. A művészettörténeti ismeretei 

felhasználásával kreatívan alkalmazza a szolgáltatás szempontjából lényeges stílus- és 

formajegyeket.  
Útmutatás alapján a szépészeti szakmák gyakorlásához szükséges anatómiai, élettani 

ismereteinek felhasználásával diagnosztizálást végez és kémiai számolásokat, anyagkeverékeket 

készít. 

Munkája során betartja a munka-, tűz-, balesetvédelmi és higiéniai előírásokat a 

szépségszalonban. Az ágazati alapoktatás során fejlődik a tanuló kreativitása, szépérzéke, 

látásmódja, formaérzéke, manuális képessége, etikus és empatikus magatartása, logikus 

gondolkodása.  
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4 

Agyaggal vagy 

gyurmával emberi 

fejformákat, kezet, 

lábat, egyszerű 

alakzatokat, 

tárgyakat, az 

egyéniségeknek 

megfelelő 

kiegészítőket, 

ékszereket készít. 

Ismeri az agyag 

vagy gyurma anyagi 

tulajdonságait, a 

kollázs technikát, az 

ékszerkészítés 

különböző 

technikáit.  

Törekszik a precíz 

és kreatív forma, 

motívum 

kialakítására. 

Önállóan készít a 

szépészet ágazatba 

tartozó szakmákra 

jellemző egyszerű 

formákat, 

tárgyakat. 

5 

Megválasztja és 

alkalmazza a 

megtervezett 

munkához, 

stílushoz illő 

motívumokat, 

színeket, 

formákat.  

Ismeri a különböző 

stílusokat, a 

hozzájuk illő 

motívumokat, 

színeket, formákat. 

Az adott stílushoz 

leginkább illő 

motívumok, 

színek, formák 

megválasztására 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

megválasztja a 

motívumokat, 

színeket, 

formákat.   

6 

Vizuálisan az 

egyéniség típusokn

ak megfelelően 

vizuális 

prezentációban 

megjeleníti 

stílustanácsadással 

kapcsolatos 

elképzeléseit 

prezentációs 

szoftver 

segítségével.  

Ismeri az egyéniség 

típusokat, azok, 

jellemzőit, a 

vizuális és verbális 

prezentáció alapjait 

és eszközeit. 

Nyitott új vizuális 

technikák és 

stílustanácsadáshoz 

kapcsolódó 

szoftverek 

megismerésére.  

Önállóan készít 

prezentációt stílus-

tanácsadással 

kapcsolatos 

elképzeléseiről. 

7 

A vendég 

habitusának, 

életkorának és a 

szituációnak 

megfelelő, 

hatékony 

kommunikációt 

folytat 

személyesen és 

elektronikus 

csatornákon 

keresztül magyar 

és idegen nyelven. 

Ismeri az alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

technikákat, 

stílusokat, 

csatornákat, a 

kommunikációt 

támogató IKT 

eszközöket. Ismeri a 

szépészeti szakmai 

kifejezéseket idegen 

nyelven. 

Udvarias, 

tisztelettudó, 

empatikus 

kommunikációra és 

felelős, korrekt, 

szakszerű, 

követhető és 

pontos 

vendégkezelésre 

törekszik a 

szakmaetikai 

alapelvek 

betartásával. 

Nyitott új 

kommunikációt 

támogató IKT 

eszközök, 

szoftverek 

megismerésére. 

Felelősséget vállal 

szakmai 

kommunikációja 

tartalmáért. 

8 

Hatékonyan kezeli 

a munkájával 

kapcsolatos 

konfliktusokat, 

panaszokat. 

Ismeri a 

konfliktuskezelési, 

panaszkezelési 

technikákat. 

Vendégközpontú, 

empatikus 

konfliktus- és 

panaszkezelésre 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

kezeli a 

konfliktusokat, 

panaszokat. 
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9 

Alkalmazza a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályokat a 

szépészeti 

szolgáltatás során. 

Ismeri a 

szépészeti 

szolgáltatás 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályait. 

 

Betartja a munka-, 

tűz-, balesetvédelmi 

és elsősegély-

nyújtási szabályokat 

10 

Elvégzi az 

eszközök, 

munkaterület 

tisztítását, 

fertőtlenítését. 

Ismeri a 

fertőtlenítés 

módszereit, 

eszközeit, 

anyagait és ezek 

alkalmazását. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Önállóan végzi a 

tisztítás és 

fertőtlenítés 

munkafolyamatát. 

11 

A szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

adminisztratív 

tevékenységet 

végez. 

Ismeri a 

szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

munkavédelmi 

dokumentumokat 

és azok 

adatkezelési 

szabályait. 

A szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

dokumentumok 

pontos, precíz, 

szabálykövető 

kitöltésére 

törekszik. 

Betartja a szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

dokumentáció 

elkészítésére 

vonatkozó 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért. 

12 

Alkalmazza a 

szépészeti 

szolgáltatáshoz 

szükséges alapvető 

anatómiai, élettani 

ismereteket. 

Ismeri a sejt 

alkotórészeit, a 

szövettant, a 

szervek és 

szervrendszerek 

általános 

jellemzőit, a bőr 

és függelékeinek 

felépítését, és 

azon 

szervrendszerek 

zavarait, 

amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra. 

A szépészeti 

szolgáltatás ok-

okozati 

aspektusainak 

megértésére, 

törekszik. 

Belátja, 

figyelemmel kíséri 

a szépészeti 

szolgáltatás ok - 

okozati 

összefüggéseit, az 

ebből eredő 

kockázatokat. 

 

Felelősségteljesen és 

önállóan alkalmazza 

az anatómiai és 

élettani ismereteket a 

diagnosztizáláshoz.  

13 

Kémiai 

számításokat 

végez, 

anyagkeverékeket 

vizsgál, készít. 

Ismeri a tömeg- 

térfogatmérés, 

mérés, becslés, 

mértékegységek, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

számítások, 

keverési arányok 

szépészeti 

alkalmazásait. 

Ismeri a 

szervetlen és 

szerves anyagok 

fizikai, kémiai 

tulajdonságait, 

Törekszik a kémiai 

számítások 

szakmailag pontos 

elvégzésére. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

végzi a kémiai 

számításokat, 

útmutató alapján 

vizsgálja és készíti el 

az anyagkeverékeket.  
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bőrre, körömre, 

hajra gyakorolt 

hatásait. 

14 

Tájékoztatja a 

vendéget a 

szépségszalon 

alapvető 

szolgáltatásairól. 

Ismeri a 

szépségszalonok 

szolgáltatásait. 

Egyértelmű, 

világos, hiteles 

kommunikációra 

törekszik a 

szépészeti 

szolgáltatásokról 

való tájékoztatás 

során. 

Önállóan ad 

tájékoztatást a 

szépségszalonokban 

elérhető 

szolgáltatásról. 

15 

Megtervezi a saját 

szépészeti 

életpályáját. 

Ismeri a fontos 

szakmai 

szervezeteket, 

rangos szakmai 

rendezvényeket, 

szakmai 

életutakat. 

Törekszik a 

folyamatos 

önképzésre, 

szakmai fejlődésre. 

Önállóan és 

felelősségteljesen 

megtervezi 

szépészeti 

életpályáját. 

6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei  

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

Alkalmazza a 

munka, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályokat a 

fodrász 

szolgáltatás során. 

Ismeri a fodrász 

szolgáltatás 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- nyújtási 

szabályait. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Betartja a munka-, 

tűz-, balesetvédelmi 

és elsősegély-

nyújtási szabályokat. 

2 

Fertőtleníti, 

tisztítja, 

karbantartja a 

fodrász 

szolgáltatáshoz 

alkalmazott 

eszközöket. 

Ismeri a 

fodrászatban 

használt 

fertőtlenítő 

anyagok helyes 

használatát, az 

egészségügyi és 

munkavédelmi 

előírásokat, a kézi 

szerszámok 

karbantartását, 

tisztítását, ápolását. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Önállóan végzi a 

tisztítás és 

fertőtlenítés 

munkafolyamatát. 

3 
Vendég fogadást 

végez. 

Tudja a különböző 

kultúrájú és korú 

vendégekkel való 

kommunikációs 

technikákat, ismeri 

a fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

 Udvarias, 

tisztelettudó, 

empatikus 

kommunikációra és 

felelős, korrekt, 

szakszerű, 

követhető és pontos 

vendégkezelésre 

törekszik. 

Felelősséget vállal 

szakmai 

kommunikációja 

tartalmáért, betartja a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 
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4 

Megfigyeli a 

vendég 

egyéniségét. 

Ismeri a különböző 

egyéniségek 

ismertető jeleit.  

Törekszik 

diszkréten kezelni a 

megfigyeléseit, 

benyomásait. A 

vendégkezelés 

során törekszik a 

szakmaetikai 

alapelvek 

betartására. 

A vendég 

egyéniségének 

figyelembevételével, 

önállóan, tervezi 

meg a fodrász 

szolgáltatásokat. 

5 

Megtervezi a 

kívánt 

szolgáltatást a 

vendég igénye 

szerint. 

Ismeri a különböző 

fodrászati 

szolgáltatások idő 

igényét, 

technológiáit, 

anyagigényét. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus, 

szakszerű, precíz 

munkavégzés 

megtervezésére. 

 Önállóan végzi a 

munkafolyamat 

anyag- és 

eszközigényének, 

technológiájának 

megtervezését. 

6 

Megválasztja és 

alkalmazza a 

megtervezett 

munkához, 

stílushoz illő 

motívumokat, 

színeket, 

formákat, 

hajviseleteket, 

szakáll és 

bajuszformákat.  

Ismeri a különböző 

stílusokat, a 

hozzájuk illő 

motívumokat, 

színeket, formákat. 

Ismeri a 

hajviseletek, 

szakáll- és 

bajuszformák 

formai és 

stílusjegyeit. 

Az adott stílushoz 

leginkább illő 

motívumok, színek, 

formák, 

hajviseletek, 

bajusz- és 

szakállformák 

megválasztására 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

megválasztja a 

motívumokat, 

színeket, formákat, 

hajviseleteket és 

bajusz- és 

szakállformákat.   

7 

Diagnosztizálja 

objektív és 

szubjektív 

szempontok 

alapján a fejbőrt 

és a hajat. 

Ismeri a bőr- és 

függelékeinek 

felépítését, 

élettanát, a 

bőrelváltozásokat 

és azon 

szervrendszerek 

zavarait, 

amelyeknek hatása 

van a bőrre, hajas 

fejbőrre. 

Biztonságos, 

egészséget nem 

károsító 

szolgáltatás 

elvégzésére 

törekszik. 

Felelősségteljesen és 

önállóan 

diagnosztizálja a 

fejbőrt és a hajat. 

8 

Elvégzi a haj 

mosását a 

megfelelő 

termékekkel. 

Ismeri a hajmosó 

anyagokat, 

hatásukat a hajas 

fejbőrre és hajra, 

azok alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajmosás során.  

Önállóan végzi a 

hajmosás 

munkafolyamatát. 

9 

Hajápolást végez 

a szükséges 

termékekkel. 

Ismeri a hajápoló 

anyagokat, 

hatásukat a hajra, 

azok alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajápolás során.  

Önállóan végzi a 

hajápolás 

munkafolyamatát. 

10 

Megtervezi és 

elvégzi a női haj 

vágását. 

Ismeri a női 

hajvágás eszközeit, 

anyagait, 

technikáit, 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

Önállóan végzi a női 

hajvágás 

munkafolyamatát. 
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technológiáit, azok 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

munkavégzésre a 

női haj vágása 

során.  

11 

Megtervezi és 

elvégzi a férfi haj 

vágását. 

Ismeri a férfi 

hajvágás eszközeit, 

anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, azok 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

férfi haj vágása 

során.  

Önállóan végzi a 

férfi hajvágás 

munkafolyamatát. 

12 

Megtervezi és 

elvégzi a haj 

formázását 

nedves és száraz 

hajon. 

Ismeri a haj vizes 

és száraz 

formázásának 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, azok 

helyes alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

haj formázása 

során.  

Önállóan végzi a haj 

vizes és száraz 

formázásának 

munkafolyamatát. 

13 

Megtervezi és 

elkészíti a haj 

tartós forma-

változtatását  

/ hullámosítás, 

egyenesítés /. 

Ismeri a haj tartós 

forma-

változtatásának  

/ hullámosítás, 

egyenesítés / 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

haj tartós 

formaváltoztatása 

során.  

Önállóan végzi a haj 

tartós 

formaváltoztatását.  

 

14 

Bőr-/allergia 

tesztet, végez 

kémiai 

hajszínváltoztatás 

/ hajfestés előtt. 

Ismeri a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

egészségügyi 

előírásait (kötelező 

allergiateszt), 

annak 

dokumentálását és 

adatkezelési 

szabályait. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

bőr és allergiateszt 

elvégzése során.  

Önállóan és 

felelősségteljesen 

végzi el a bőr és 

allergia tesztet. 

15 

Megtervezi és 

elvégzi a haj 

színtelenítését, 

szőkítését. 

Ismeri a 

hajszíntelenítés 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit, 

hatásait a hajra. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajszíntelenítés, 

szőkítés során. 

Önállóan végzi a 

hajszíntelenítést, 

szőkítést. 

16 

Megtervezi és 

elvégzi a haj 

melírozását a 

szükséges 

technológiáknak 

megfelelően. 

Ismeri a haj 

melírozásának 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

haj melírozása 

során. 

Önállóan végzi a haj 

melírozását. 
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17 

Megtervezi és 

tudatosan 

használja a 

különböző 

színváltoztató 

termékeket. 

Ismeri a 

hajszínváltoztatás 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre, 

nyitott új 

hajszínváltoztató 

termékek 

megismerésére, 

alkalmazására. 

Önállóan végzi a 

hajszínváltoztatás 

munkafolyamatát. 

18 

Elvégzi a férfi arc 

borotválását, 

ápolását. 

Ismeri a borotválás 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

férfi arc 

borotválása során. 

Önállóan végzi a 

férfi arc 

borotválását, 

ápolását. 

19 

Megtervezi és 

elvégzi a férfi 

szakáll, bajusz 

formázását és 

ápolását. 

Ismeri a férfi 

szakáll és 

bajuszformázás 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

férfi szakáll, bajusz 

formázása, ápolása 

során. 

Önállóan végzi a 

férfi szakáll, bajusz 

formázását és 

ápolását. 

20 

Megtervezi és 

elvégzi a 

hajhosszabbítást 

és hajdúsítást. 

Ismeri a különböző 

hajhosszabbítási és 

hajdúsítási 

eljárások eszközeit, 

anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajhosszabbítás, 

hajdúsítás során. 

Önállóan végzi a 

hajhosszabbítási és 

hajdúsítási 

szolgáltatásokat. 

21 

Alkalmi 

hajviseletet tervez 

és készít fizikai 

formaváltoztató 

eszközökkel, a 

stílusnak 

megfelelő 

díszítéssel.  

Ismeri az alkalmi 

hajviselet 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre az 

alkalmi hajviselet 

készítése során. 

Önállóan készít 

alkalmi hajviseletet. 

22 

Minden 

szolgáltatást 

követően tanácsot 

ad a vendégének 

az otthoni 

hajápoláshoz, 

hajformázáshoz. 

Ismeri hajápolás, 

hajformázás 

anyagait, eszközeit, 

technikáit, azok 

helyes alkalmazási 

lehetőségeit. 

Egyértelmű, 

világos, hiteles 

kommunikációra 

törekszik a 

hajápolással, 

hajformázással 

kapcsolatos 

tanácsadás során. 

A vendég igényeinek 

megfelelően dönt az 

otthoni hajápolással, 

hajformázással 

kapcsolatos javasolt 

termékekről. 

23 

A fodrász 

szakképesítéshez 

kapcsolódó 

vállalkozási és 

Ismeri a fodrász 

vállalkozás 

beindításának és 

fenntartásának 

Nyitott az új 

vállalkozáshoz, 

illetve 

marketingtevékeny

Vállalkozását 

szakszerűen, a 

vonatkozó 

jogszabályok 
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marketing 

tevékenységeket 

végez. 

feltételeit, az 

alapvető fodrászati 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

marketing 

eszközöket. 

séghez kapcsolódó 

információk 

befogadására. 

maradéktalan 

betartásával 

működteti.  

 

 

7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése:  

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szépészeti ágazati alapozó szakmai elmélet 

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: 

A feladatlap maximum 25 feladatból álló, 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra 

bonthatók. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára 

irányuló) részfeladatok is. 

 

A feladatlap feladatai az alábbi típusok lehetnek: 

- feleletválasztó feladatok: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás, hibakutatás 

- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés, 

- struktúra-funkció kapcsolat, 

- fogalommeghatározás, 

- szómagyarázat, 

- szövegkiegészítés, 

- esettanulmány, 

- táblázat kitöltése, 

- illesztés, 

- párosítás, 

- rövid válasz, 

- egyszerű számítás, 

- mennyiségi összehasonlítás. 

 

Tartalmi követelmények: 

- Alkalmazott biológia:  Szövetek, szervek, szervrendszerek; A bőr felépítése és működése; 

Elváltozások, rendellenességek; Bőrtípusok, a bőrtípust befolyásoló tényezők működési zavarai (30%) 

- Alkalmazott kémia gyakorlat: Kémiai alapok; Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott 

készítmények; Szakmai számítások (25%) 

- Művészettörténet: Képzőművészeti alapfogalmak; Ókori művészet, Középkori művészetek; Újkor; 

Modern kor, Stílus- és divattörténet (20%) 

- Munka- és környezetvédelem: Elsősegélynyújtás; Munkavédelem; Munkajogi ismeretek (10%) 

- Szabadkézi rajz: Színtan (5%) 

- Szakmai higiénia (5%) 

- Szakmai etika (5%) 
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7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  60 % 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A feladatlaphoz javítási- és értékelési 

útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg az egyes kérdésekre és 

feladatlapokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban meghatározott 

pontszám tovább nem bontható. 

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  

A) vizsgarész: Portfólió. A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból előzetesen 

összeállított, a szaktanár által hitelesített dokumentum. 

B) vizsgarész: Prezentáció készítés – a gyakorlati vizsga helyszínén elvégzendő feladat. 

7.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

 A) Vizsgarész: Portfólió. A manuális képességfejlesztés témakörei keretében a tanuló által  

készített saját produktumokból összeállított digitális portfólió, mely az alábbi kötelezően 

elkészített alkotásokból / produktomokból áll: 

- kollázstechnikával készített alkotás / produktum 

- színkör az alapszínekkel és/vagy kiegészítő színekkel ábrázolva 

- színskála készítése szabadon választott festéktípussal, legalább két színben 

- szabadon választott produktum készítése (kivéve színkör és színskála) valamelyik 

festéktípussal és / vagy gyurmával, agyaggal (fejforma, kéz, láb, egyszerű alakzat, tárgy). 

- szabadon választott ékszer készítése, kézműves technikával a szépészeti szakmáknak 

megfelelően (fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű vagy fülbevaló). 

 

A produktumokat le kell fotózni, a képeket digitalizálni szükséges. A saját produktumokból 

(minden felsorolt produktumból legalább 1-et; összesen minimum 8-at kell elkészíteni, egy 

adott témakörből többet is lehet) digitális prezentációt kell készíteni, melyben a produktumok 

elkészítéséhez használt technikákat, technológiákat, röviden be kell mutatni, a folymat 

fontosabb lépéseit (minimum 3 képben) dokumentálni szükséges.  

A portfóliót a szaktanár hagyja jóvá és hitelesíti, a vizsgabizottság értékeli. A portfóliót a képző 

intézmény által meghatározott határidőre kell benyújtani 

 

A portfóliót a vizsgázó a gyakorlati vizsgán 10 percben szóban bemutatja, ismerteti a 

vizsgabizottsággal. 

 

B) Vizsgarész: Prezentáció késztés  

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a három egyéniségtípusból húz egyet és vizuálisan, az 

egyéniség típusnak megfelelően megjeleníti stílustanácsadással kapcsolatos elképzeléseit 

digitális prezentáció (minimum 5 dia) keretében (ruha, haj, smink, körömviselet)  

 

A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a tanuló rendelkezésre, 

a prezentációt 5 percben szóban ismerteti a vizsgázó. 

 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (10 perc a portfólió 

bemutatására, 45 perc a prezentáció elkészítésre és további 5 perc a prezentáció bemutatására). 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  40 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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Az egyes feladatok javasolt aránya: 

A vizsgarész: Portfólió 50% 

B vizsgarész: Prezentáció készítés 50% 

 

A portfólió értékelési szempontjai: 

 

- feladatutasítás megértése, kivitelezés, technikák felhasználása, rövid ismertetése 30% 

- színtani ismeretek 20% 

- kommunikációs készség 20% 

- kreativitás 10% 

- igényesség 10% 

- formaérzék 10% 

 

A prezentáció értékelési szempontjai:  

- egyéniségtípus, jellemzők rövid ismertetése 15% 

- motívumok, színek, formák harmonizációja az egyéniségtípussal 15% 

- ruha, haj, smink, körömviselet harmonizációja 15% 

- prezentáció készítés 10% 

- kommunikációs készség 20% 

- kreativitás 10% 

- esztétikai érzék 10% 

- információforrások etikus felhasználása 5% 

 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Szépészetágazati 

alapoktatás 
- - - 

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

 

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Fodrász 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése, valamint ágazati alapvizsga  

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények:  

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Fodrász szakmai elmélet 

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor  

A feladatlap 100 pontos feladatsor, egy pontos részekkel. A feladatok részfeladatokra bonthatók. Egy 

feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) 

részfeladatok is. 
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A feladatlap feladatai az alábbi típusok lehetnek: 

- feleletválasztó feladatok: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás, hibakutatás 

- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés, 

- struktúra-funkció kapcsolat, 

- fogalom meghatározás, 

- szómagyarázat, 

- szövegkiegészítés, 

- esettanulmány, 

- táblázat kitöltése, 

- illesztés, 

- párosítás, 

- rövid válasz, 

- egyszerű számítás, 

- mennyiségi összehasonlítás 

- fodrász kozmetikai termék felismerése, összetevőinek elemzése INCI szerint. 

 

 

A vizsgafeladat az alábbi tanulási eredményeket méri:  

‒ Fodrász műveletek elvégzéséhez szükséges szövetek, szervek, szervrendszerek, sejttani 

ismeretek. A bőr felépítése és működése, elváltozások, rendellenességek, bőrtípusok, 

bőrtípust befolyásoló tényezők működési zavarai, rendellenességek, amelyek szükségesek a 

helyes diagnosztika felállításához.(10%) 

‒ Fodrász műveletek elvégzéséhez szükséges kémiai alapok, anyagi halmazok és a 

fodrászatban alkalmazott készítmények, szakmai számítások. Elemek és szervetlen 

vegyületek a fodrászatban, szerves vegyületek a fodrászatban (10%) 

‒ Diagnosztizálás, rendellenességek felismerése, hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj 

formázása. A haj tartós formaváltoztatása, hajfestés, hajszínezés színelvonás, szőkítés, 

melírozás. Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzetformázás, férfi és női hajvágás. 

Alkalmifrizura-készítés (35%) 

‒ Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj formázása anyagai. A haj tartós formaváltoztatása 

anyagai, hajfestés, hajszínezés anyagai, színelvonás, szőkítés anyagai, melírozás anyagai. 

Borotválás anyagai, eszközei, vérzéscsillapítás, fertőtlenítés anyagai. Hajpakolók, 

hajformázás anyagai (25%) 

‒ Elsősegélynyújtás, munka- és környezetvédelem, munkajogi ismeretek, vállalkozói 

ismeretek, marketing (10%) 

‒ Hajviselet-történeti ismeretek: Egyiptom, Ókori Görögország, Ókori Róma, Bizánc, Román 

kor, Gótika, Reneszánsz, Barokk, Rokokó, Klasszicizmus, Empire, Romantika, Biedermeier, 

XX. századi divat- Bauhaus (10%) 

 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg 

az egyes kérdésekre és feladatlapokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban 

meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte. 
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8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Fodrász gyakorlati feladatsor 

8.4.2 A vizsgatervékenység leírása: a gyakorlati feladatsor 7 vizsgarészből áll, a vizsgán minden 

vizsgarészt kötelező elvégezni 

 

a) Borotválás teljes arcfelületen, férfi modellen vizsgarész 

Végezze el a borotválás műveletét! Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal 

rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat során 

bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül kell 

elvégezni. Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása kötelező, a többi borotvafogás csak 

akkor, ha szükséges. A munkafolyamat befejezését követően az arcon szőrzet nem maradhat. 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarészen belül: 5% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

b) Divat férfihajvágás, szárítás, melírtechnikák alkalmazásával, férfi modellen vizsgarész 

A vizsgázó a vizsgarész megkezdése előtt kihúzza a két hajvágási technológia közül azt, amelyiket 

modelljén el kell készítenie (1. hajvágás technológia, 2. hajvágás technológia) 

A vizsgázó kihúz egy melír technikát is, melyet a hajvágás modelljén kell elkészítenie (a melírozás, 

hajvágás sorrendje tetszőleges): 

1. „Sapkás” melír technológia 

2. „Cipőfényező” melír technológia 

3. Fóliás lapmelír: minimum 5 fólia elhelyezése kötelező 

4. Fóliás fűzött lapmelír: minimum 5 fólia elhelyezése kötelező 

A melírtechnikákat blanche-termék alkalmazásával kell elvégeznie. A szőkítés után tónust kell 

biztosítani (oxidációs hajfestékkel vagy oxidációs színezővel stb.). Színeredmény meghatározása: 

8-asnál világosabb színmélység-végeredmény elérése kötelező.  

 

1. hajvágás technológia: Divat férfihajvágás hajvágó gép alkalmazásával, szárítás modellen, 

melír alkalmazásával. 

A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a nyakban 1 cm-es lenövés a 

minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása kötelező, melyből fokozatos 

átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont kialakítása borotvával kötelező. 

Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó eszköz 

alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágó gép használata kötelező! Az elkészült 

hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő divatfrizurát alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, 

fésüléssel. A színárnyalás harmonikus összhatást biztosítson a kész frizurával, a modell 

egyéniségével. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő. Bármilyen hajformázó (finish) 

termék használata megengedett a frizura kialakításánál. 

 

2. hajvágás technológia: Divat férfihajvágás csak ollóval, szárítás modellen, melír 

alkalmazásával 

A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a 

nyakban 1 cm-es lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása 

kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során csak ollót 

lehet használni. A nullpont kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék nélkül 

is el lehet készíteni a frizurát. Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő 

divatfrizurát alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A színárnyalás harmonikus 

összhatást biztosítson a kész frizurával, a modell egyéniségével. A hajvágás és a hajszárítás 

egyben értékelendő. Bármilyen hajformázó (finish) termék használata megengedett a frizura 

kialakításánál. Hajvágó gép és ritkítóollók használata tilos! 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Festőkönyv, 

diagnosztizálási lap 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc 
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A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 10% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

c) Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban, női divathajvágás, szárítás, modellen vagy 

babafejen vizsgarész 

Hajfestést kell végezni a modelljén vagy babafejen, ahol az alapszínhez képest 2 színmélységgel 

világosabbra kell festeni, divatszínre. A hajfestéssel egy időben legalább 5 melírfóliát kell 

elhelyezni lapmelír technológiával, oxidációs hajfesték alkalmazásával, a melír lehet tetszőleges 

árnyalatú. A melírkészítmény felvitelét nem kell a hajtőtől elkezdeni. A színképzést követően 

végezzen aktuális divathajvágást. A vezetőpasszéból 4 cm hajvágás a vizsgabizottság előtt 

kötelező. A hajvágás folyamán legyen látható a tudatos, megtervezett hajvágás és az alkalmazott 

hajvágási technológiák. A frizura kialakításánál minden hajvágó eszköz használata megengedett. A 

színképzést követően hajszárítással tegye aktuálissá a frizurát. Fizikai formaváltoztatók – 

hajsimító, kreppelő, hullámosító stb. – alkalmazása megengedett. Minden hajformázó (finish) 

termék alkalmazható. A modell, babafej megjelenése tükrözze az aktuális divatirányzatokat. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Festőkönyv, 

diagnosztizálási lap, bőrpróba eredménye 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 15% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

d) Dauercsavarás babafejen vagy modellen, vegyszer felhasználásával vizsgarész 

Készítsen egy előre elkészített, fentről lefelé hosszabbodó formára levágott hajon, a fejtető 

hajrészen lapos csavarási technológiával minimum 15 db műanyag dauercsavaróval, míg az oldalsó 

és hátsó hajrészen spirál csavarási technológiával minimum 20-25 db műanyag spirál csavarási 

technikával a frizura vonalának megfelelő dauert az egész fejen, babafejen. Csavaró nélküli 

hajterület nem maradhat. A spirálcsavarási technológiával alkalmazott hajrész minimum hajhossza 

25-30 cm legyen. A haj szárítását diffúzorral kell elkészíteni. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Diagnosztizálási lap 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 10% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

e) Női alaphajvágás, hajszárítás, melírozás, modellen vizsgarész 

Készítse el natúr hajú modelljén a következő hajvágást, majd melírozást! 

Fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása csak ollóval, szárítása:  

A fejtető legmagasabb pontján lévő vezetőpasszéhoz viszonyítva minden tincs fokozatosan 

hosszabb. A vezetőpasszéból 4 cm hajvágás kötelező a vizsgabizottság előtt. A folyamatos átmenet 

kialakításával biztosítsa a formajegyeket. A hajszárítás bizonyítsa a formajegyeket.   

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az 

anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezetőtincset, aminek 

segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze a 

hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem megengedett, a 

frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a hajvágást 

felválasztásokkal ellenőrzi. A hajszárítás hangsúlyozza a hajvágást. Minden hajformázó (finish) 

termék alkalmazható. 

 

Melírozás:  

Minimum 10 passzén végezzen balayage technikával, szőkítőkészítmény alkalmazásával 

felvilágosítást! Színeredmény meghatározása: 8-asnál világosabb színmélység-végeredmény 

elérése kötelező. A szőkített hajrész árnyalása megengedett, de nem kötelező. 
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Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Diagnosztizálási lap 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 20% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

f) Női alaphajvágások, hajvágás, szárítás modellen vagy babafejen vizsgarész 

A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt kihúzza a három alaphajvágás közül az egyiket, amelyiket 

modelljén vagy a babafejen el kell készítenie. (1. alaphajvágás, 2. alaphajvágás, 3. alaphajvágás) 

 

1. alaphajvágás:  

Kompakt, egyhossz forma kialakítása csak ollóval: Egy olyan forma készítendő, melynél a haj 

természetes esésében nem keletkezik átmenet. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc 

felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A 4 cm vágás után a tarkóhaj 

maximum nyakszirtközépig érhet. A hajszárítás bizonyítsa a formajegyeket.  

A modell megjelenése: A nyakszirt középtől legalább 4 centiméterrel hosszabb, nem átmenetes haj, 

babafej esetében szintén. Frufrus modell, babafej megengedett! 

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai 

pontok, A és B átló és a geometriai meghatározások segítségével. A teljes hajnövéssel 

párhuzamosan 1,5-2 cm szélességben alakítsa ki a vezetőpasszét, aminek segítségével 

meghatározza a haj hosszát és a külső vonalát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, 

a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. 4 cm hajvágás kötelező a vezetőpasszéból a 

vizsgabizottság előtt. A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa 

vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a 

hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

 

2. alaphajvágás:  

Lépcsőzetes forma: Lépcsőzetes hajvágási forma készítendő, melynél a tarkótól felfelé folyamatos 

átmenet képződik úgy, hogy a felső hajszakasz mindig hosszabb. A frizura külső vonala lehet 

vízszintes, az arc felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A fej hátsó 

részén folyamatos átmenet kialakítását követően, a hajszárítással hangsúlyozza a 

formajegyeket.  

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai 

pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezetőtincset, aminek 

segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze 

a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem 

megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a 

hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

 

3. alaphajvágás:  

Uniform forma hajvágása, szárítása csak ollóval: A meghatározott vezetőpasszéból 4 cm haj vágása a 

vizsgabizottság előtt kötelező. A vezetőpasszé hossza meghatározza a fej teljes területén lévő 

haj hosszát. A fej egész területén azonos hosszúságú kell, hogy legyen a haj. Az egységes 

hajhossz kialakításával lesz bizonyítva az uniformizált haj. A hajszárítás kapcsolódjon a 

formához és hangsúlyozza a stílusjegyeket.  

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai 

pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezetőtincset, aminek 

segítségével meghatározza a hajhosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze 

a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem 

megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a 

hajszárítás egyben értékelendő. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: nem szükséges 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 15% 
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A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

g) Konty alkalmi frizura kialakítása, modellen vizsga rész 

A vizsgafeladat ismertetése: A megszárított, becsavart vagy sima, kiengedett hajból feltűzésekkel 

olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban van modellje karakterével, megjelenésével. Kötelező 

elem: 10 tincs hőillesztéses vagy mikrogyűrűzéses technikával történő elhelyezése a frizura 

készítése során. A kész frizura összhatásában viselje az alkalmi frizura jegyeit. Csatok, hajtűk, 

gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító, hajsütő vas, 

kreppvas használata) megengedett a frizura kialakításánál. Minden hajformázó (finish) termék 

alkalmazása megengedett. 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: nincs 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 5% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló összes időtartam: 830 perc 

a) vizsga rész 20 perc 

b) vizsga rész 150 perc 

c) vizsga rész 180 perc 

d) vizsga rész 180 perc 

e) vizsga rész 180 perc 

f) vizsga rész 60 perc 

g) vizsga rész 60 perc 

 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A gyakorlati vizsgán az alábbi értékelési szempontokat javasoljuk figyelembe venni: 

a) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet  

‒ Helyes diagnosztizálás 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása 

‒ Habképzés, az arcszőrzet megfelelő felpuhítása 

‒ A technológiai folyamat során helyes borotvafogások alkalmazása  

‒ A művelet sérülésmentes végrehajtása  

‒ Arcon szőrzet nem maradhat 

‒ Utókezelés, szükség esetén vérzéscsillapítás 

b) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ A fej területi felosztásának helyes meghatározása.  

‒ Az alkalmazott felválasztások arányos, tudatos kialakítása. 

‒ A melírtechnika helyes technológiájának alkalmazása folt- és megfolyásmentesen.  

‒ A hatóidők helyes meghatározása.  

‒ A tónus biztosításhoz alkalmazott termékek szakszerű alkalmazása.  

‒ Foltmentes, egységes hajszínek kialakítása.  
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‒ Közömbösítések, utókezelések helyes alkalmazása.  

‒ Hajvágás: 

▪ a nullpont helyes meghatározása 

▪ tiszta fazonkialakítások 

▪ a stuccolás helyes fogásai, fokozatos átmenet készítése vagy a hajvágó gép szakszerű 

alkalmazása (feladatnak megfelelően) 

▪ vezető tincs meghatározása 

▪ vágástechnika kiválasztása, alkalmazása 

▪ fokozatos átmenet készítése 

▪ a szín harmóniája és elhelyezése 

▪ kreativitás, a hajvágás stílusának összhangja a modell karakterével 

 

c) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ A melírfóliák szakszerű elhelyezése 

‒ A fej területének precíz felosztása 

‒ Precíz leválasztások és kiemelések 

‒ Foltmentes festés technológia 

‒ Egységes tömegszín 

‒ A tömegszín és a melírszínek harmóniája 

‒ Hajvágás során a fej területi felosztása, a hajvágási, puhítási technikák tudatosak  

‒ Frizurakészítés vizes, száraz hajformázással  

‒ Hajformázó (finish) termékek megfelelő kiválasztása, alkalmazása  

 

d) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti, az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás 

‒ Törésmentes, pipamentes csavarás kialakítása  

‒ A fejtető hajrészen 100-110 fokos csavarás alkalmazása, csavarók feszessége 

‒ Dauerpapír, dauertűk szakszerű alkalmazása 

‒ HTH-víz helyes kiválasztása, hatóidő meghatározása 

‒ A vegyszer felvitele, alkalmazása 

‒ Fixálás, utókezelés, hatóidők meghatározása 

‒ Frizurakészítés diffúzor alkalmazásával 

 

e) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  
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‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ A fej területi felosztásának helyes meghatározása.  

‒ Az alkalmazott felválasztások arányos, tudatos kialakítása. 

‒ A balayage helyes technológiájának alkalmazása, folt- és megfolyásmentesen.  

‒ A hatóidők helyes meghatározása.  

‒ A tónus biztosításhoz alkalmazott termékek szakszerű alkalmazása.  

‒ Foltmentes, egységes hajszínek kialakítása.  

‒ Közömbösítések, utókezelések helyes alkalmazása 

‒ Hajvágás: 

▪ a fejterület tudatos és precíz felosztása 

▪ a vezető tincs/tincsek meghatározása 

▪ kiemelési szögek tudatos alkalmazása 

▪ a leválasztások, szerszámfogások, helyes kéztartás alkalmazása 

▪ ellenőrzés 

▪ a hajszárítás hangsúlyozza a stílusjegyeket  

▪ a frizura összhatása 

 

 

f) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás (hajtípusok, hajszál vastagsága, növekedési irány, keresztmetszet 

stb). 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása 

‒ A fejterület tudatos és precíz felosztása 

‒ A vezető tincs/tincsek meghatározása 

‒ Kiemelési szögek tudatos alkalmazása 

‒ A leválasztások, szerszámfogások, helyes kéztartás alkalmazása 

‒ Ellenőrzés 

‒ A hajszárítás hangsúlyozza a stílusjegyeket  

‒ A frizura összhatása 

 

g) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás (hajtípusok, hajszál vastagsága, növekedési irány, keresztmetszet 

stb.). 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása 

‒ Csatok, hajtűk, kontybetétek alkalmazása 

‒ A plasztikusan fésült részek tiszta fésülése 

‒ A színek harmóniája és elhelyezése 

‒ A póttincsek helyes technológiai alkalmazása  

‒ A frizura összhatása 

‒ A modell egyéniségének kihangsúlyozása, a teljes megjelenés 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte, vizsgarészenként. 

 

Minden vizsgarész elvégzésénél, ahol modellen kell végrehajtani az adott feladatot:  
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  A tevékenység része minden esetben a feladatoknak megfelelő modell biztosítása a tanuló által. 

 

Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a 

szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga feladat követelményeit az a 

tanuló nem teljesítette, akinek a modellről kellett (volna) gondoskodnia. 

 

Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes 

vizsgatevékenységet időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott tevékenység 

elvégzése elégtelen. 

 

A vizsgázónak csak az eredménytelen tevékenységet kell a javítóvizsgán teljesítenie. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: - 

 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

A vizsga során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő fodrászati kozmetikumokat 

(anyagokat) lehet használni. Minden művelethez csak a választott márka termékeit lehet alkalmazni. A 

vizsgázónak kell gondoskodnia a felhasznált anyagokról és a felhasznált kézi szerszámokról a táblázat 

szerint. 

 

Tárgyi feltételek 

A 

vizsgaszervező 

biztosítja 

A vizsgázó 

biztosítja 

Kiszolgáló- és várakozószékek, fejtámasz X  

Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok X  

Eszközkocsi X  

Hajmosótál X  

Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres 

beterítőkendő, kötény) 
 X 

Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágó gép, hajsütő vasak, 

hajsimító) 
 X 

Hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkítóolló, tapper olló)  X 

Hajformázás eszközei (hajsütő vasak, berakócsavarók, csipeszek, 

hajtűk, csatok) 
 X 

Borotválás eszközei (félpengés borotva, borotvaecset, borotvatál)  X 

Klimazon vagy infrazon, gőzbúra X  

Tartós formaváltoztatás eszközei (dauercsavarók, dauertűk, nyaktál, 

dauerpapír) 
 X 

Hajszínváltoztatás eszközei (színskála, festőkötény, mérleg, 

mérőhenger, festőtál, ecset, beterítőkendő, védőkesztyű, melírfólia) 
 X 

Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények X  

A gyakorlati vizsga során felhasznált anyagok  X 

Modell, babafej, babafej tartó  X 

Számológép, toll  X 

8.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 
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8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:- 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

 

 

 



 

 1/78. oldal 

 

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

 

a 

21. SZÉPÉSZET 

ágazathoz tartozó 

5 1012 21 01 

Fodrász 

SZAKMÁHOZ 

 

1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Szépészet 

1.2 A szakma megnevezése: Fodrász 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1012 21 01 

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 252 324 455 455 712 2198 1162 910 2072 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-

te
k

 

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 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

ak
m

ák
 

es
et

én
) 

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 

S
zé

p
és

ze
t 

ág
az

at
i 

al
ap

o
zó

 1
. 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 
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Nyilvánosság és kommunikáció: informá-

cióforrások használata és információter-

jesztés a szépségszalonban 

7         7 4   4 

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

Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12         12 12   12 

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 

S
zé

p
és

ze
t 

ág
az

at
i 

al
ap

o
zó

 2
. 

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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F
o

d
rá
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 s
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k

m
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 a
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p
o

k
 

Fodrász anatómia, élettan 0 0 54 0 0 54 36 0 36 

Biokémia     18     18 8   8 

Sejttan     18     18 10   10 

A szőrtüsző és a hajszál felépítése, életta-

na 
    18     18 18   18 

Alkalmazott kémia 0 0 65 0 0 65 54 0 54 

Elemek és szervetlen vegyületek a fodrá-

szatban 
    28     28 20   20 

Szerves vegyületek a fodrászatban     37     37 34   34 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 119 0 0 119 90 0 90 

F
o

d
rá

sz
 s

za
k

m
ai

 k
ép

zé
s 

Hajviselet-történet 0 0 0 0 29 29 0 31 31 

Egyiptom         2 2   2 2 

Ókori Görögország         4 4   4 4 

Ókori Róma         2 2   2 2 

Bizánc         1 1   1 1 

Román kor         2 2   2 2 

Gótika         2 2   2 2 

Reneszánsz         4 4   4 4 

Barokk, rokokó         2 2   2 2 

Klasszicizmus, empire         2 2   2 2 

Romantika, biedermeier         4 4   5 5 

XX. századi divat         4 4   5 5 

Fodrász szakmai ismeretek 0 0 62 65 56 183 108 62 170 

Vendégfogadás, vendégkártya     2     2 2   2 

A diagnosztizálás fogalma, a rendellenes-

ségek felismerése  
    4     4 4   4 

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj 

formázása 
    12     12 12   12 

A haj tartós formaváltoztatása     30     30 26   26 



 

 6/78. oldal 

Hajfestés, hajszínezés     14 24   38 30   30 

Színelvonás, szőkítés       26   26 20   20 

Melírozás       15   15 14   14 

Borotválás, férfiarcápolás, 

arcszőrzetformázás 
        13 13   16 16 

Férfihajvágás         13 13   16 16 

Női hajvágás         18 18   18 18 

Alkalmifrizura-készítés         12 12   12 12 

Anyagismeret 0 0 62 66 56 184 108 62 170 

Fodrászati általános anyagismeret     8     8 4   4 

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz 

hajformázás 
    14     14 14   14 

A haj tartós formaváltoztatása     26     26 26   26 

Hajfestés, hajszínezés     14 24   38 26   26 

Színelvonás, szőkítés       28   28 24   24 

Melírozás       14   14 14   14 

A borotválás anyagai, eszközei, vérzés-

csillapítás 
        24 24   26 26 

Hajpakolók, hajformázás         20 20   22 22 

Anyagismeret összefoglalás         12 12   14 14 

Fodrász szakmai gyakorlat 0 0 212 324 424 960 424 600 1024 

Vendégfogadás, vendégkártya     6     6 8   8 

Diagnosztizálás, rendellenességek     6     6 6   6 

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz 

hajformázás 
    40     40 40   40 

A haj tartós formaváltoztatása     100     100 100   100 

Hajfestés, hajszínezés     60 94   154 110 50 160 

Színelvonás, szőkítés       130   130 90 50 140 

Melírozás       100   100 70 40 110 

Borotválás, férfiarcápolás, 

arcszőrzetformázás 
        28 28   30 30 

Férfihajvágás         80 80   90 90 
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Női hajvágások         280 280   300 300 

Alkalmifrizura-készítés, hajhosszabbítás         36 36   40 40 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 336 455 565 1356 640 755 1395 

V
ál

la
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o
zó

i 
is

m
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et
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 é
s 

m
ar

k
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Vállalkozói ismeretek és marketing 0 0 0 0 56 56 0 62 62 

Vállalkozói ismeretek         28 28   31 31 

Marketing         28 28   31 31 

Alkalmazott számítástechnika 0 0 0 0 29 29 0 31 31 

Informatikai eszközök a fodrászatban         15 15   16 16 

Dokumentálás és nyilvántartás számítógé-

pen 
        14 14   15 15 

Tanulási terület összóraszáma 0 0 0 0 85 85 0 93 93 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 105 70     160     

 

 

 

 



 

 8/78. oldal 

 

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) 



 

 16/78. oldal 

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  



 

 18/78. oldal 

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 

 

  



 

 29/78. oldal 

 

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 Fodrász szakmai alapok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  119/90 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek mélysége 

és terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartalmaitól.  

 

3.5.1 Fodrász anatómia, élettan tantárgy 54/36 óra 

 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A diagnosztizáláshoz, a szakma gyakorlásához szükséges biológiai alapok elsajátítása, az eh-

hez kapcsolódó anatómiai és élettani ismeretek, összefüggések felismerése  

 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár  

 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

 

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 

gondolkodás, kohe-

rens gondolkodás, 

nyitottság,  

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 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

Megnevezi, felis-

meri, leírja a bőr és 

függelékeinek mű-

ködését (szőrtüsző, 

hajszál, mirigyek). 

A bőr- és függelé-

keinek felépítése és 

működése 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft-

verek ismerete és 

használata Kulcs-

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 
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3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.1.6.1 Biokémia 

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, Se je-

lentősége 

Szénhidrátok  

‒ mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, kemé-

nyítő, glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás 

index, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok 

Aminosavak, fehérjék 

Amino- és karboxil-csoport, peptid, polipeptid, protein, a fehérjék felépítése és feladatai, 

kiemelten az enzimek és a vázfehérjék 

‒ Lipidek és lipoidok 

Glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szteroidok (koleszterin), 

foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének 

Vitaminok  

Hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, a vitaminok élettani szerepe, szépé-

szeti szerepük, előfordulásuk 

 

3.5.1.6.2 Sejttan 

‒ Sejtek felépítése 

Sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, biológiai membránok, foszfolipid, lecitin, memb-

ránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid oldat, durva diszperz rendszer, 

sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, kis és nagy alegység, fehér-

jeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán sejtalkotók: DER, SER, Golgi-

készülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, lizoszóma, melanoszóma, sejtkap-

csoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma 

‒ Sejtek működése, sejtanyagcsere  

Transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffúzió, ozmózis, facilitált diffúzió, pó-

rustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzportfolyamatok (endo- és exocitózis)  

sejtek szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis) aktív 

és passzív sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejt-

osztódás és sejtciklus szabályozása 

 

3.5.1.6.3 A szőrtüsző és a hajszál felépítése, élettana 

A bőr függelékei, hámmódosulás, szőrtüsző 

Mirigy (glandula), faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy   

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 
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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 

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, szkvalán, koleszterin 

Llipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier 

A hajszál keresztmetszete, vastagsága 

A nagyrasszokra jellemző hajszáltípusok 

A hajszálakban található kémiai kötések: peptidkötés, hidrogénhíd, diszulfidhíd, ionos kö-

tés, hidrofób kölcsönhatás 

A hajszálak fodrászati szempontból fontos tulajdonságai: hajszín, rugalmasság, duzzadási 

képesség, elektrosztatikusság, kapillaritás 

A hajváltás folyamata, hajhullások, hajszálbetegségek, hajszál-rendellenességek 

 

 

3.5.2 Alkalmazott kémia tantárgy 65/54 óra 

 

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza a fodrász anyagismeret és a szakmai 

gyakorlat hatékony elsajátítást. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredően biztos elméleti 

ismeretekhez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlá-

sára. 

 

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 anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat 

vegyszeres műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

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, 

hajra és körömre 

gyakorolt hatása. 

Teljesen önállóan 

Biztonságos, sza-

bálykövető munka-

végzés a vegyszerek 

okozta ártalmak 

megelőzése érdeké-

ben. Összekapcsolja 

a kémiai és szakmai 

ismereteit, képes 

tudásának bővítésre, 

önálló alkalmazásá-

ra. 

Szakmai adatgyűj-

tés és rendszerezés 

 

 

3.5.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.5.2.6.1 Elemek és szervetlen vegyületek a fodrászatban 

– A víz fizikai és kémiai tulajdonságai  

A párolgáshő, hőkapacitás jelentőségének tapasztalati megfigyelése, a megfelelő vízhőfok 

fodrászati jelentősége 

A víz mint poláris oldószer – tisztítás vizes oldatokkal 

Hidratáció, vízkeménység (állandó és változó keménység); jelentőségük a fodrászatban Kí-

sérletek kemény és lágy vízzel, a vízlágyítás lehetőségei (pl. ioncsere, vízlágyítók alkalma-

zása); a kemény víz hajra, bőrre gyakorolt hatásai 

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

repe és alkalmazása a fodrászatban 

A hidrolízis fogalma, fajtái; sók hidrolízisének vizsgálata és értelmezése; fehérjék és észte-

rek hidrolízise, fodrászati jelentősége  

– Bázisok a fodrászatban: bázisok, lúgos oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata 

(bőr, haj, lipidek esetén); alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

Ammónia és származékai 

Lúgosan hidrolizáló sók, az elszappanosítás vizsgálata, értelmezése; a szappanok tulajdon-

ságainak vizsgálata, értelmezése. 

– Savak a fodrászatban: savak, savas oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, 

haj, lipidek esetén); alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Oxidálószerek a fodrászatban 

A hidrogén-peroxid tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei 

Egyéb peroxovegyületek, pl. nátrium-, kálium- és ammónium-perszulfát a fodrászcikkek-

ben 

Bromátok és más oxidálószerek a fodrászcikkekben 

– Redukálószerek a fodrászatban; a kén és vegyületei mint redukálószerek Tulajdonsá-

gaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Fémoxidok és sók a fodrászatban, pl. MgO, TiO₂, ZnO, fém-szulfitok, szulfátok, klo-

ridok, karbonátok, hidrogén-karbonátok, szilikátok, metaszilikátok tulajdonságainak vizs-

gálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  
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3.5.2.6.2 Szerves vegyületek a fodrászatban 

– Szerves vegyületek csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele sze-

rint), jelölése (a képletek fajtái, jelentése)  

– Paraffinok a fodrászatban, pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffinkeverékek, 

szkvalán; tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrász-

cikkekben 

– Szerves kénvegyületek a fodrászatban, pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, 

tioglikolsav, tiotejsav és származékaik, szerves szulfátok; tulajdonságaik vizsgálata, alkal-

mazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Alkoholok a fodrászatban, pl. etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok 

(propilénglikol, glicerin, cukoralkoholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol); 

tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Fenolok, aromás vegyületek a fodrászatban, pl. rezorcin, aromás hidroxil-aminok, 

aromás diaminok mint az oxidációs színváltoztatás hatóanyagai; tulajdonságaik vizsgálata, 

alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Aldehidek, ketonok, éterek a fodrászatban, pl. a formaldehid, metilén-glikol, aceton, 

dimetil-éter jellemzőinek megismerése, vizsgálata 

– Szénhidrátok a fodrászatban; cukrok és poliszacharidok vizsgálata, alkalmazási lehető-

ségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Karbonsavak a fodrászatban, pl. citromsav, borkősav, tejsav, szalicilsav, benzoesav, 

zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban 

és a fodrászcikkekben. 

– Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a fodrászatban; szervetlen savak észterei, 

pl. zsíralkohol-szulfátok; gyümölcsészterek, gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak 

vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Aminok a fodrászatban, pl. MEA, TEA tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehe-

tőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Aminosavak, peptidek, fehérjék a fodrászatban; aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, 

cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságai-

nak vizsgálata, jelentőségük, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkek-

ben 
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3.6 Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  1356/1395 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket tar-

talmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a fodrászati szolgáltatásokhoz, elősegítik, hogy a leen-

dő szakember képes legyen balesetmentesen, pontosan, precízen és kreatívan önálló vagy csa-

patmunkát végezni.  

 

3.6.1 Hajviselet-történet tantárgy 29/31 óra 

 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A fodrász szakmához kapcsolódó divattörténeti korszakok stílusjegyeinek, fogalmainak meg-

ismerése, felismerése, hajviseletek, hajdíszek, fejfedők ismerete, stílusjegyei 

 

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–13. évfolyam: művészettörténet (stílusok, korok), szabadkézi rajz/szakrajz 

9–12. évfolyam: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem 

 

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

stb.) kell lebonyolítani. 

 

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 

Jellemzőik alapján 

felismeri az ókori 

Egyiptom, Görö-

gország és Róma 

divatját. Azonosítja 

a jellemző ruhákat 

és szépészeti tevé-

kenységeket. 

Az ókori Egyiptom, 

Görögország és 

Róma divatjának és 

hajviselet-

történetének elemei, 

jellemzői,  

például: 

kalaszirisz, bal-

zsamkúp, melldí-

szek,  

hatalmi jelképek: 

kettős korona, paró-

kák,  

illatszeres tégelyek,  

ragasztott szakáll, 

udzsatszem 

Teljesen önállóan 
Együttműködési 

hajlandóság 

Prezentáció készíté-

se, kulcsszavas 

keresés alkalmazá-

sa, prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata 
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Jellemzőik alapján 

felismeri a közép-

kori Bizánc,  

a romanika és  

a gótika divatját. 

Azonosítja és meg-

nevezi a jellemző 

ruhákat, szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat. 

A középkori Bi-

zánc, a romanika, 

valamint a gótika 

divatjának és hajvi-

selet-történetének 

legfontosabb ele-

mei, jellemzői, 

például: 

abroncskorona, 

zománcdísz, kör-

szakáll, koncentri-

kus frizura, 

apródfrizura, 

chapelle, gebende, 

hennin, diaboló, 

gótikus turbán 

Teljesen önállóan 

Prezentáció készíté-

se, kulcsszavas 

keresés alkalmazá-

sa, prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata 

Jellemzőik alapján 

felismeri a rene-

szánsz, a barokk és 

a rokokó divatját. 

Azonosítja és meg-

nevezi a jellemző 

ruhákat, szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat. 

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó 

divatjának és hajvi-

selet-történetének 

legfontosabb ele-

mei, jellemzői, 

például: 

barettsapka, hódka-

lap, spanyol bajusz, 

gretchen-hajviselet, 

kutyafül-hajviselet, 

a la Cadenette, 

Alonge, Fontages 

Teljesen önállóan 

Prezentáció készíté-

se, kulcsszavas 

keresés alkalmazá-

sa, prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata 

Jellemzőik alapján 

felismeri a XIX., 

XX. század divatját. 

Azonosítja és meg-

nevezi a jellemző 

ruhákat, szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat. 

A XIX., XX. század 

divatjának és hajvi-

selet-történetének 

legfontosabb ele-

mei, jellemzői, 

például: Titus-, 

Brutus-hajviselet, 

női Titusz, arany-

ezüst abroncsok, 

Napóleon-kalap, 

kürtőkalap,  

empire konty, 

Apolló-frizura, 

oldalloknis bieder-

meier hajviselet, 

magas tetejű kürtő-

kalap (cilinder), 

bubifrizura, Mar-

cell-hullám, Eton-

hajviselet, kefehaj 

stb. 

Teljesen önállóan 

Prezentáció készíté-

se, kulcsszavas 

keresés alkalmazá-

sa, prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata 

 

 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.1.6.1 Egyiptom 

Kalaszirisz, balzsamkúp, melldíszek 

Hatalmi jelképek: kettős korona, parókák, illatszeres tégelyek, ragasztott szakáll, 

udzsatszem  
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3.6.1.6.2 Ókori Görögország 

Kontyok, Lampaidosz-konty, szakállformák, diadém, petaszosz, khiton, hymation 

 

3.6.1.6.3 Ókori Róma 

Tutulusz, aranyifjak, szőkítés, tóga, tunika, stóla 

 

3.6.1.6.4 Bizánc 

Abroncskorona, zománcdísz, körszakáll, koncentrikus frizura 

 

3.6.1.6.5 Román kor 

Apródfrizura, chapelle, gebende 

 

3.6.1.6.6 Gótika 

Hennin, diaboló, gótikus turbán (dekadens divat az olaszoknál) 

 

3.6.1.6.7 Reneszánsz 

Barettsapka, hódkalap, spanyol bajusz, gretchen-hajviselet 

 

3.6.1.6.8 Barokk, rokokó  

Kutyafül-hajviselet, a la Cadenette, Alonge, Fontages 

 

3.6.1.6.9 Klasszicizmus, empire  

Titus-, Brutus-hajviselet, női Titusz, arany-ezüst abroncsok, Napóleon-kalap, kürtőkalap, 

empire konty 

 

3.6.1.6.10 Romantika, biedermeier 

Apolló-frizura, oldalloknis biedermeier hajviselet, magas tetejű kürtőkalap (cilinder) 

 

3.6.1.6.11 XX. századi divat  

Bubifrizura, Marcell-hullám, Eton-hajviselet, kefehaj 

 

 

3.6.2 Fodrász szakmai ismeretek tantárgy 183/170 óra 

 

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A szakma gyakorlása során alkalmazott technikák, technológiák, munkafolyamatok, valamint 

az azokhoz tartozó ismeretek, fogalmak és összefüggések elsajátítása 

 

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Biológia szakos tanár 

 

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológia témájú tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy tartalmai 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia tantárgy valamennyi témaköre, az anyagisme-

ret tantárgy témakörei, a szakmai gyakorlat tantárgy tartalma  

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata 
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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 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni-

kációs szabályokat, 

normákat telefoná-

lás, vendégfogadás 

alkalmával. 

A szépészeti munka 

területein használa-

tos alapvető kom-

munikációs szabá-

lyok ismerete. 

Teljesen önállóan 

Udvarias magatar-

tás, nyitottság, ön-

uralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég-

zés, kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi-

tás 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere-

te, alkalmazása 

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti-

zál, felismeri és 

megnevezi az elvál-

tozásokat, rendelle-

nességeket. 

Elváltozások, rend-

ellenességek a hajas 

fejbőrön: elemi 

elváltozások, fertő-

ző elváltozások 

(vírusos, bakteriális, 

gombás fertőzések), 

állati élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, anya-

jegyek 

Teljesen önállóan  

Megtervezi a haj-

mosás, hajápolás 

munkafolyamatát a 

munka- és egés-

zségvédelem szabá-

lyainak megfelelő-

en, az eszközök és 

az anyagok sajátos-

ságait figyelembe 

véve. 

Hajmosás, hajápo-

lás, vizes és száraz 

haj formázása (pl. 

szubjektív és objek-

tív tünetek; tisztító, 

gyógy-, gyors és 

száraz hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; bera-

kás, gyűrűzés, Mar-

cell-hullám, főnhul-

lám, száraz hajfor-

mázás) 

Teljesen önállóan  
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Megtervezi a tartós 

formaváltoztatás 

munkafolyamatát a 

különböző tartós 

formaváltoztató 

anyagok hatásmec-

hanizmusának és az 

eszközök sajátossá-

gainak megfelelően. 

A haj tartós forma-

változtatásához 

tartozó munkafo-

lyamatok, techni-

kák, technológiák, 

és az azokhoz tarto-

zó szakkifejezések 

(pl. a hajszál felépí-

tése, kémiai kötések 

a hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, ható-

idő, hóhatás, csava-

rási technikák, for-

mák, első dauer, 

tődauer, volumen-

növelés, hajkiegye-

nesítés, részdauer, 

bőrirritáció) 

Teljesen önállóan  

Megtervezi a haj-

színváltoztató eljá-

rások munkafolya-

matait, a különböző 

hajszínváltoztató 

anyagok hatásmec-

hanizmusát és az 

eszközök sajátossá-

gait figyelembe 

véve. 

A hajszínváltozta-

táshoz tartozó mun-

kafolyamatok, tech-

nikák, technológiák, 

és az azokhoz tarto-

zó szakkifejezések 

(pl. fő- és mellék-

színek, komplemen-

ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színská-

la, színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a felvi-

lágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvo-

nás, első festés, 

tőfestés, ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, ké-

miai hajszínezők, 

fizikai hajszínezők, 

növényi és oxidáci-

ós hajfestékek) 

Teljesen önállóan  

Megtervezi a 

szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu-

sát és az eszközök 

sajátosságait figye-

lembe véve. 

A szőkítéshez tarto-

zó munkafolyamat-

ok, technikák, tech-

nológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmé-

nyek, szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási lehe-

tőségei) 

Teljesen önállóan  
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Megtervezi a 

melírozás munkafo-

lyamatát a különbö-

ző melírozóanyagok 

hatásmechanizmu-

sának és az eszkö-

zök sajátosságainak 

megfelelően. 

A melírozáshoz 

tartozó munkafo-

lyamatok, techni-

kák, technológiák és 

az azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, 

melírozási techni-

kák, technológiák) 

Teljesen önállóan  

Megtervezi a borot-

válás munkafolya-

matát a 

férfiarcápoló anya-

gok és eszközök 

sajátosságainak 

figyelembevételé-

vel. Bajusz- és 

szakállformákat 

tervez az aktuális 

trendeknek megfe-

lelően. 

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, munkafo-

lyamatai, fogalmai 

(pl. borotválás, 

kiborotválás, borot-

vafogások, szakáll- 

és bajuszformák) 

Teljesen önállóan  

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágások 

munkafolyamatait a 

technikák és tech-

nológiák alkalmazá-

si lehetőségeinek 

figyelembevételé-

vel. 

A férfi- és női haj-

vágás eszköze, 

anyaga, munkafo-

lyamata  

A vágáshoz kapcso-

lódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, vá-

lasztékkészítés, 

leválasztások, ki-

emelési szögek, 

nyakfazon, oldalfa-

zon, hajkörvonal, 

nullpont, vágás-

technikák, puhítási 

technikák, női alap- 

és divathajvágások) 

Teljesen önállóan  

Alkalmi frizurákat 

tervez a technológi-

ák és technikák, az 

aktuális trendek és 

stílusjegyek alapján. 

Az alkalmifrizura-

készítési, hajhosz-

szabbítási eljárások 

eszközeinek, anya-

gainak, munkafo-

lyamatának ismere-

te (pl. textúra, haj-

hosszabbítási eljárá-

sok, hajfelvarrás, 

hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

díszítés stb.) 

Teljesen önállóan  
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3.6.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.2.6.1 Vendégfogadás, vendégkártya  

Életvezetési képességek, professzionális megjelenés 

Hazai és nemzetközi szakmai versenyek, rendezvények, szaklapok 

Hazai és nemzetközi „fodrászlegendák” 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrászszalonban:  

‒ Telefonos és szalonetikett  

‒ Kommunikáció az üzletben  

‒ Szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs helyzetekre 

Vendégtípusok (pl. elegáns, konzervatív, rebellis) 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével 

 

3.6.2.6.2 A diagnosztizálás fogalma, a rendellenességek felismerése 

A diagnosztizálás fogalma, szubjektív és objektív tünetek 

A hajas fejbőr, a haj és az arcbőr diagnosztizálása 

‒ Bőrtípusok 

‒ Az elváltozások, rendellenességek csoportosítása, felismerése 

‒ A hajszál felépítése, tulajdonságai, hajszálkárosodások, hajszál-rendellenességek 

‒ A szolgáltatás elvégzését kizáró tényezők 

 

3.6.2.6.3 Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázása 

A hajápolás célja 

Hajápolás munkafolyamata 

A hajmosás célja  

A hajmosás eszközei, anyagai  

A hajmosás fajtái (egyszerű tisztítómosás, gyógymosás, szárazmosás, gyorsmosás), mun-

kafolyamata 

Egyéb hajápoló anyagok  

‒ Azonnal hatók  

‒ Fokozatosan hatók  

‒ Kúraszerűen hatók 

Szeszbedörzsölés 

Fejmasszázs  

Vegyszeres műveletek előtti és vegyszeres műveletek utáni hajmosás 

Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolók alkalmazása a vegyszeres műveletek befejezé-

seként 

A fodrászatban kezelhető hajasfejbőr-problémákra speciális hatóanyag-tartalmú termékek 

alkalmazása: korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében stb. 

Vizes haj formázása  

Főnhullám  

Száraz haj formázása különböző technológiákkal 

 

3.6.2.6.4 A haj tartós formaváltoztatása 

A hideg tartós hullámosítás/dauer története 

A HTH eszközei, az eszközök fertőtlenítése 

A HTH anyagai 

A hullámosítószerek összetevői, hullámosítókészítmények 

A fixálószerek összetétele, felhasználási formái 
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Kémiai folyamatok a HTH során (a keratin szerkezete, kötései) 

Hullámosítószerek tárolása, baleset- és munkavédelmi ismeretek 

A HTH munkafolyamata (első dauer, tődauer, részdauer, hajkiegyenesítés) 

‒ Diagnosztizálás 

‒ Kezelési terv készítése 

‒ Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, átmérőben és hosszúság-

ban különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező) 

‒ A csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazásuk (pl. papilotten, piskóta stb.) 

‒ A  csavarási technikák ismerete (lapos, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű csava-

rás, egyéb csavarási technikák) 

‒ A csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségeik (hagyományos, formadauer, tő- 

és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.) 

‒ Hullámosító felvitele 

‒ Hatóidő, hőhatás 

‒ Közömbösítés 

‒ A fixálás munkafolyamata 

‒ Utókezelés 

‒ Frizurakészítés 

Volumennövelővel történő formaváltoztatás (volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, 

alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátosságai) 

A volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata  

Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátos-

ságai 

A hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata  

A keratinos hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás anyagainak ismerete, alkalmazási 

lehetősége, munkafolyamata, sajátossága  

A hibák felismerése, korrigálása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.2.6.5 Hajfestés, hajszínezés 

Színtan (színelmélet, színek fajtái, színkör, színkeverés) 

A színtan fodrászipari jelentősége 

A színkeverés szabályai 

Szín- és anyagszerkezet, színkezelés 

A haj színe (eumelanin és feomelanin) 

Hajfestő anyagok és csoportosításuk  

Az oxidációs hajfesték összetétele 

Az oxidációs hajfestés során bekövetkező kémiai változások, hatásmechanizmus 

Színskála (színmélység, színirány) 

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék- és kontúrfes-

tés) 

Bőrpróba 

Ősz haj festése, őszfedő képesség 

A hajfestés különböző esetei 

A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása 

Hajfestés és HTH egy technológiai folyamatban 

A haj színezése 

A színezők csoportosítása 

Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 

Színezőanyagok  
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A természetes hajszínváltoztatás hatóanyagai: a növényi eredetű hajszínváltoztatás ható-

anyagai és azok működése (kémiai: oxidáció, fizikai: adszorpció), alkalmazásuk lehetősé-

gei, szabályai 

Fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük 

Kémiai hajszínezők fajtái, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

A féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete 

Férfihajszínezők alkalmazási lehetőségei 

Ősz haj színezése 

Divathajszínek színezése 

Extraszőke hajszínek színezése, pasztellizálás 

Extravörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A hibák felismerése és kijavítása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.2.6.6 Színelvonás, szőkítés 

A szőkítés története 

A szőkítés anyagai, eszközei 

A szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére 

A szőkítőszerek összetétele, fajtái 

A szőkítés során lezajló kémiai folyamatok 

Szőkítési alap 

Az oxidálószer töménysége, a hőmérséklet és a hatóidő összefüggései 

Veszélyek a szőkítés során 

A szőkítés munkafolyamata (első szőkítés, után- vagy tőszőkítés) 

Előszőkítés vagy alapozás 

Szőkítés utáni színkorrekció  

A hibák felismerése és kijavítása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

A szőkítőkészítmény egyéb felhasználási lehetőségei 

 

3.6.2.6.7 Melírozás 

A melírozás fogalma, szempontjai 

A melírozás különböző technikái és technológiái (lapmelír, fűzött lapmelír, sapkás melír, 

fésűs melír, shoeshine/„cipőfényező” stb.) 

A melírozás fajtái, munkafolyamata 

Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.2.6.8 Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzetformázás  

A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok 

Borotvafogások 

A borotválás munkafolyamata 

Klasszikus és modern bajusz- és szakállformák 

Az arcszőrzet formázása 

Az arcszőrzet festése és színezése 
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3.6.2.6.9 Férfihajvágás 

A hajvágás célja, feladata 

A hajvágás anyagai és eszközei 

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek 

Vágástechnikák (tompa vágás, átmenetvágás/stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipke-

dés, „szabad kéz” technika, csúsztatás stb. 

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok 

Frizuratervezés 

A hajvágás munkafolyamata 

Férfi klasszikus és divatfrizurák 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.2.6.10 Női hajvágás 

A hajvágás anyagai és eszközei 

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek 

Vágástechnikák (tompa vágás, stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, „szabad 

kéz” technika, csúsztatás stb. 

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok 

Frizuratervezés 

Arcformák, fejformák 

Előnytelennek vélt adottságok és a testalkat korrigálása frizura segítségével 

Női alaphajvágások 

Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata 

Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata 

Uniform hajvágás munkafolyamata 

Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata 

Trendek, irányzatok 

A női divathajvágás és -szárítás munkafolyamata 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.2.6.11 Alkalmifrizura-készítés  

Frizuratervezés 

Díszítési lehetőségek (póthajtincs, különböző díszek, épített konty stb.) 

A női alkalmifrizura-készítés munkafolyamata 

Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák 

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés stb.) 

Ismétlés 

Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével, gyakorlás 

 

 

3.6.3 Anyagismeret tantárgy 184/170 óra 

 

3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek, fertőtlenítőszerek, egyéb anyagok professzio-

nális felhasználáshoz szükséges kompetenciák megszerzése. Beleértve ebbe az ezek okozta 

jellegzetes ártalmakat is. Az anyagismeret tantárgy fontos feladata, hogy a tanuló megértse az 

általa nyújtott szolgáltatás során bekövetkező anyagváltozások lényegét, ezáltal képessé vál-

jon az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos vegyszeres munkavégzésre és a vendég 

szakszerű tájékoztatására egyaránt. 
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3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy kémiai tartalmai, továbbá a kémia tan-

tárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai isme-

retek tantárgyból a haj felépítése, a formaváltoztatás lehetőségei és az összes vegyszeres 

művelet. Szakmai gyakorlat: vegyszeres műveletek, a haj formaváltoztatásai, frizuraké-

szítés. Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata 

 

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

stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.6.3.5 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 

Vendégének elma-

gyarázza, értelmezi 

a haj forma- és 

színváltoztatása 

terén általa előidé-

zett fizikai és kémi-

ai változásokat. 

A fodrászatban 

alkalmazott készít-

mények kémiai és 

fizikai tulajdonsá-

gai, bőrre és hajra 

gyakorolt hatásai 

Teljesen önállóan 

Gyakorlati munká-

ját tudatosan terve-

zi, végzi. Tevé-

kenységét folyama-

tosan elemzi, fej-

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté-

se az interneten, 

termékdokumentá-

ciós információk 

kezelése 
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Szakszerűen tisztít-

ja, tárolja és fertőt-

leníti eszközeit. 

Eszközök és szer-

számok anyagai 

A fodrászatban 

alkalmazott fémek 

jellemzői 

Korrózió és korró-

zióvédelem a fodrá-

szatban 

Természetes és 

mesterséges eredetű 

műanyagok fodrász-

ipari alkalmazása és 

jellemzőik 

Természetes eredetű 

anyagok fodrászipa-

ri alkalmazása és 

jellemzőik 

Higiénia 

A fertőzés és fertőt-

lenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás 

fokozatai 

Fertőtlenítő eljárá-

sok csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek 

csoportosítása al-

kalmazási terület és 

hatásmechanizmus 

szerint, továbbá 

jellemzésük 

Teljesen önállóan 

elvárásai teljesítése 

érdekében. 

Szakszerűen és 

tisztelettel kommu-

nikál a vendéggel a 

kívánt szolgáltatás-

ról. 

 

Felelős, pontos 

munkavégzés és 

rendszeresség jel-

lemzi.  

Minden használat 

után következetesen 

és precízen elvégzi 

a tisztítást.  

Minden használat 

előtt gondoskodik a 

megfelelő fertőtle-

nítésről. Óvatos, 

precíz és szabály-

követő magatartá-

sával betartja a 

biztonsági előíráso-

kat a balesetek 

megelőzése érdeké-

ben. 

 

A vendéggel  tiszte-

lettel bánik. 

Adatgyűjtés: biz-

tonsági adatlapok 

keresése, letöltése 

Elektronikus doku-

mentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása 

Szakszerűen és 

biztonságosan tárol-

ja a fodrászatban 

alkalmazott vegyi 

anyagokat. 

A vegyi anyagok 

biztonságos és 

szakszerű tárolása 

Teljesen önállóan 

Adatgyűjtés: biz-

tonsági adatlapok 

keresése, letöltése 

Elektronikus doku-

mentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása 

Szakszerűen és 

biztonságosan vá-

lasztja ki a borotvá-

láshoz és arcápolás-

hoz szükséges ké-

szítményeket. Bo-

rotválás előtt gon-

doskodik a megfele-

lő fertőtlenítésről. 

Alapos diagnózis 

alapján megtervezi, 

majd elvégzi a 

szolgáltatást. 

A fertőtlenítés és a 

borotválás során 

alkalmazott anya-

gok összetétele és 

hatásai 

Teljesen önállóan 

Információkeresés, 

rendszerezés az 

internet segítségével 

Adatgyűjtés: biz-

tonsági adatlapok 

keresése, letöltése 

Elektronikus doku-

mentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása 
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3.6.3.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.3.6.1 Fodrászati általános anyagismeret  

Higiénia a fodrászatban, fertőtlenítés 

– A fertőzés és a fertőtlenítés fogalma 

– A fertőtlenítő hatás fokozatai 

– A fertőtlenítő eljárások csoportosítása 

– A fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint, 

továbbá jellemzésük 

A víz a fodrásziparban 

– A víz mint oldószer, kémhatás, pH 

– Vízkeménység – a vízlágyítás lehetőségei a gyakorlatban 

– A víz alkalmazása a szépészetben (természetes és mesterséges vizek) 

Eszközök és szerszámok anyagai  

– A fodrászatban alkalmazott fémek jellemzői 

– Korrózió, korrózióvédelem a szépészetben 

– Természetes és mesterséges eredetű műanyagok szépészeti alkalmazása és jellemzőik 

– Természetes eredetű anyagok fodrászati alkalmazása és jellemzőik 

A kozmetikumok összetétele: alapanyagok, vivőszerek, hatóanyagok, segédanyagok  

– Az INCI alkalmazása a gyakorlatban 

 

3.6.3.6.2 Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj formázása  

A haj kémiai felépítése (fehérjék, lipidek, színezőanyagok, ásványi anyagok) és a víz sze-

repe  

A hajmosás anyagai  

– A víz mint oldószer, kémhatás, pH, vízkeménység, a vízlágyítás lehetőségei a gyakor-

latban 

– Hajmosó anyagok (tenzidek, a folyékony, a szilárd és a porsamponok anyagai, gyógy-

hatású anyagok) 

A hajápolás anyagai  

– Hajápoló hatóanyagok 

– Hajápoló készítmények 

Finish termékek fajtái és jellemzésük  

Hajrögzítők anyagai és jellemzésük  

A hajkozmetikumok összetétele (alapanyagok, vivőszerek, hatóanyagok, segédanyagok) 

– Az INCI alkalmazása a gyakorlatban 

 

3.6.3.6.3 A haj tartós formaváltoztatása  

Aminosavak, fehérjék, a haj szerkezete, kötések a hajban 

A tartós formaváltoztatás lehetőségei, a készítmények típusai 

A HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok, változások a hajszálban 

A tartós hullámosítás anyagai, biztonságos és szakszerű alkalmazásuk szabályai 

A HTH-vizek fajtái, összetételük, hatásuk (redukálószerek, tenzidek, pH-szabályozók, vi-

vőszerek, segédanyagok, egyéb összetevők, pl. hajvédő, -ápoló anyagok) 

A korszerű oxidálóanyagok összetétele, hatása (oxidálószerek, szerves savak, habképzők, 

védőanyagok, segédanyagok) 

Előkezelők, utókezelők összetétele, hatásai 

Volumennövelő készítmények összetétele és hatásai, a biztonságos alkalmazás szabályai 
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A tartós hajkiegyenesítés anyagai (lúgos, tioglikolátos, keratinos, szilikonos, guanidines), 

hatásaik a hajszálra, biztonságos és szakszerű alkalmazásuk szabályai 

A vegyszerek szakszerű használatának és tárolásának szabályai a fodrászatban 

 

3.6.3.6.4 Hajfestés, hajszínezés 

A színezőanyagok fogalma, csoportosítása (színezék, pigment, természetes, mesterséges), 

alkalmazásuk a fodrászatban 

A hajfestékek, hajszínezők csoportjai, összetételük, működési elvük, hatásaik  

A hajfestés, -színezés módjai:  

– A fizikai, kémiai színmódosítás elve, anyagai  

– Az ideiglenes (temporary), a féltartós (semi-/demi-permanent) hajszínezők és a tartós 

hajfestékek működési elve, anyagai  

– A természetes és mesterséges hajszínezők, hajfestékek anyagai, működésük, használatuk 

szabályai 

A fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük 

Oxidációs hajfestékek és kémiai (oxidációs) hajszínezők; természetes hajszínváltozató 

anyagok összetétele, működése, hatásai: oxidációs színezőanyagok (PPD, PTD és alterna-

tíváik), kapcsolómolekulák (pl. többértékű fenolok, aminofenolok stb.), indofestékek, di-

rekt színezékek, pH-szabályozó anyagok (ammónium-hidroxid, aminok), felületaktív 

anyagok, vivőszerek, segédanyagok, egyéb (pl. ápoló) anyagok; az oxidálószerek összeté-

tele, hatásai 

A hajszínváltozás, -változtatás különleges esetei: a nehézfémek (pl. a vendég által alkal-

mazott ezüstkolloid) festést, szőkítést befolyásoló hatásai; fokozatosan ható hajszínváltoz-

tató készítmények 

Kontúrkrémek, festékeltávolítók anyagai, működése 

 

3.6.3.6.5 Színelvonás, szőkítés 

A hajszíntelenítők (dekolorálók) és a szőkítőkészítmények típusai, alkalmazási, tárolási 

szabályaik 

A hajszíntelenítő készítmények típusai, összetételük, hatásaik: szőkítőporok (perszulfátok, 

pH-szabályozók, tenzidek, sűrítőanyagok, egyéb összetevők: pl. védőanyagok, hamvasító 

színezékek), szőkítőkrémek (oxidálószer, pH-szabályozó, stabilizátor, tenzid, vivőszer, se-

gédanyagok, egyéb összetevők), egyéb szőkítőkészítmények (pl. szőkítőpermetek) 

 

3.6.3.6.6 Melírozás 

A melírozás speciális anyagai, készítményei (a melírporok összetétele, hatásai) 

Melírozófestékek, speciális (sűrítő) adalékok melírozáshoz 

A melírfóliák anyagai 

 

3.6.3.6.7 A borotválás anyagai, eszközei, vérzéscsillapítás  

A fertőtlenítés és anyagai borotválás során 

A fertőtlenítőhatás szükséges fokozatai borotváláskor 

Fertőtlenítőeljárások csoportosítása  

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület (bőr-, eszköz-, felület-, higiénés kéz-, 

textil-, helyiségfertőtlenítők), hatás/hatásspektrum szerint, valamint jellemzésük – konkrét 

fertőtlenítőszerek és hatóanyagaik, alkalmazásuk, tárolásuk szabályai 

A vérzéscsillapítás anyagai (véralvadást elősegítő anyagok), hatásuk, jellemzőik 

Összehúzó anyagok 

A borotválás anyagi 

Borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahabok, borotvagélek és anyagaik 
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Alkoholok (alkoholok és származékaik: az alkoholok jellemzése, az etanol élettani hatása, 

bőrre gyakorolt hatása, alkalmazása a fodrászatban; a többértékű alkoholok képviselői, 

bőrre gyakorolt hatásuk, alkalmazásuk; a zsíralkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatá-

suk, alkalmazásuk a szépészetben) és alkoholtartalmú készítmények (arcvizek, arcszeszek, 

pl. preshave, after shave) 

Borotválás utáni balzsamok, alkoholmentes készítmények 

Irritáció- és gyulladáscsökkentő hatóanyagok  

Bajusz- és szakállápoló készítmények (samponok, olajok, waxok) 

Illatosítók csoportosítása (természetes, mesterséges), hatásaik, fontosabb képviselőik 

Férfibőrápoló készítmények, hidratálók, anti-aging hatóanyagok 

Konzerválószerek és anyagaik (avasodást gátlók, penészedést gátlók, erjedést és rothadást 

gátlók) 

Púderek, hintőporok csoportosítása, alapanyagaik, felhasználásuk 

 

3.6.3.6.8 Hajpakolók, hajformázás 

Ápoló- és védőkészítmények termékcsoportjai, működési elvük 

Ápolóanyagok a haj és a fejbőr kezeléséhez, fajtáik és jellemzésük (fejbőrt tápláló, regene-

ráló, hidratáló, szeborrea elleni, korpásodás elleni, hajhullást csökkentő, hajnövekedést fo-

kozó, gyulladáscsökkentő, viszketéscsillapító hatóanyagok, készítmények) 

A hajszálat ápoló, védő készítmények és hatóanyagaik (hővédők, fényvédők, haj-

végápolók), a haj szerkezetjavításának lehetőségei, anyagai 

Gyorsszárító készítmények anyagai, működése 

Hajrögzítők, finish termékek 

Hajrögzítők anyagai és jellemzésük (nyákanyagok, hajrögzítő készítmények: oldatok, gé-

lek, habok, aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények) 

Finish termékek egyéb fajtái és jellemzésük 

 

3.6.3.6.9 Anyagismeret összefoglalás 

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek összetétele; alap-, segéd- és hatóanyagok; 

az INCI alkalmazása felhasználói szinten 

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai termékek csoportosítása felhasználás szerint:  

– Hajkezelő és hajápoló termékek (színezők, festékek, színelvonók; hullámosítók, kiegye-

nesítők, fixálók, tartós hullámhoz használandó termékek; tisztítók [sampon, porsampon]; 

kondicionálók, táplálók, védők, erősítők [lotion, krém, hab, olaj, maszk, „plex” stb.]; finish 

termékek)  

– Borotválkozótermékek (krém, hab, lotion stb.); az egyes termékcsoportok tipikus alap-

anyagai és hatóanyagcsoportjai  

– A kozmetikai termékek segédanyagainak csoportjai (pl. tartósító-, színező-, 

illatosítóanyagok, konzisztenciaszabályozók)  

A fodrászatban alkalmazott készítmények összetételének felhasználói szintű elemzése az 

INCI szerint, tipikus összetevők, terméktípusok felismerése 

Hajápoló szerek hatóanyagai, csoportosításuk (fejbőrön keresztül felszívódva ható anya-

gok; hajszálon, hajszálban ható anyagok; eredet szerinti csoportosítás: természetes és mes-

terséges)  

Hajápoló hatóanyagok és fajtáik (gyógynövénykivonatok, enzimek, hormonok, vitaminok, 

szervkivonatok, algák, szerkezetjavító, tömegnövelő anyagok, kötésvédő anyagok [amino-

savak, fehérjék, szénhidrátok, mesterséges polimerek, kationos ápolóanyagok stb.], védő-

anyagok [olajok, viaszok, szilikonok, UV-szűrő anyagok]  

Különleges regeneráló hatóanyagok (Repair Complex, őssejtes készítmények, peptidek); 

hajhullás és őszülés ellen ható speciális készítmények hatóanyagai és hatásai  
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Hajrögzítők (oldatok, gélek, habok, aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények)  

Hajolajok, hajfényfokozó, hővédő és hajvégápoló készítmények (paraffinok, szilikonok; az 

illékony és nem illékony, valamint reaktív és nem reaktív szilikonok fodrászati jelentősé-

ge) 

Finish termékek fajtái, jellegzetes összetevői és hatásai 

 

 

3.6.4 Fodrász szakmai gyakorlat tantárgy 960/1024 óra 

 

3.6.4.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafolyamatok elsa-

játítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, pontos, precíz 

munkavégzésre. Az udvarias viselkedés normáinak megtanítása. 

 

3.6.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Szakmai végzettség, mestervizsga és pedagógiai vagy szakoktatói végzettség 

 

3.6.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

biológia tantárgy, kémia tantárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai 

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

szakmai ismeretek, anyagismeret tantárgy, hajviselet-történet tantárgy tartalmai 

 

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

kell lebonyolítani. 

 

3.6.4.5 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 telefonálás nor-

máit alkalmazva 

hívja vendégeit és 

fogadja a hívásokat. 

Az alapvető kom-

munikációs szabá-

lyok ismerete, me-

lyek a szépészeti 

munka területein 

használatosak 

Teljesen önállóan Udvarias magatar-

tás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég-

zés, kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

kreativitás, munka-

fegyelem, önfejlesz-

tő attitűd, pontos-

ság, precizitás 

 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere-

te, alkalmazása  

Anyagnyilvántartó 

szoftver használata, 

illetve munkaválla-

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 

használata 

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti-

zál, felismeri a 

tanult elváltozáso-

kat, rendellenessé-

geket. 

Elváltozások, rend-

ellenességek a hajas 

fejbőrön: elemi 

elváltozások, fertő-

ző elváltozások 

(vírusos-, bakteriá-

lis-, gombás fertő-

zések), állati élős-

ködők, daganatok, 

időskori elváltozá-

sok, anyajegyek 

Teljesen önállóan  
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságát 

figyelembe véve 

megtervezi és el-

végzi a hajmosást és 

a hajápolást.  

A vendéget taná-

csokkal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban. 

Hajmosás, hajápo-

lás, vizes és száraz 

haj formázása;  

szubjektív és objek-

tív tünetek; tisztító, 

gyógy-, gyors és 

száraz hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; bera-

kás, gyűrűzés, Mar-

cell-hullám, főnhul-

lám, száraz hajfor-

mázás 

Teljesen önállóan  

Szakszerűen, az 

előírásoknak megfe-

lelően, tartós for-

mázást tervez és 

végez a hajon.  

A vendéget taná-

csokkal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban. 

A haj tartós forma-

változtatásához 

tartozó munkafo-

lyamatok, techni-

kák, technológiák, 

és az azokhoz tarto-

zó szakkifejezések 

(pl. a hajszál felépí-

tése, kémiai kötések 

a hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, ható-

idő, hőhatás, csava-

rási technikák, for-

mák, első dauer, 

tődauer, volumen-

növelés, hajkiegye-

nesítés, részdauer, 

bőrirritáció) 

Teljesen önállóan  

Szakszerűen, az 

előírásoknak megfe-

lelően megtervezi 

és elvégzi a haj-

színváltást.  

A vendéget taná-

csokkal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban. 

A hajszínváltozta-

táshoz tartozó mun-

kafolyamatok, tech-

nikák, technológiák, 

és az azokhoz tarto-

zó szakkifejezések 

(pl. fő- és mellék-

színek, komplemen-

ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színská-

la, színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a felvi-

lágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvo-

nás, első festés, 

tőfestés, ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, ké-

miai hajszínezők, 

fizikai hajszínezők, 

növényi és oxidáci-

ós hajfestékek) 

Teljesen önállóan  
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságá-

nak és az előírások-

nak megfelelően 

megtervezi és el-

végzi a szőkítést. A 

vendéget tanácsok-

kal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban. 

A szőkítéshez tarto-

zó munkafolyamat-

ok, technikák, tech-

nológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmé-

nyek, szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási lehe-

tőségei) 

Teljesen önállóan  

Szakszerűen, a 

vendég kívánságá-

nak és az előírások-

nak megfelelően 

megtervezi és el-

végzi a melírozást.  

A vendéget taná-

csokkal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban. 

A melírozáshoz 

tartozó munkafo-

lyamatok, techni-

kák, technológiák, 

és az azokhoz tarto-

zó szakkifejezések 

(pl. melírozás, 

melírozási techni-

kák, technológiák) 

Teljesen önállóan  

Az előírásoknak 

megfelelően meg-

tervezi és elvégzi a 

borotválást, a ba-

jusz- és szakállfor-

mázást. 

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, munkafo-

lyamatai, fogalmai 

(pl. borotválás, 

kiborotválás, borot-

vafogások, szakáll- 

és bajuszformák, 

férfiarcápoló anya-

gok) 

Teljesen önállóan  

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágást a 

vendég kívánságai-

nak figyelembevéte-

lével, és pontosan, 

precízen elvégzi.  

A vendéget taná-

csokkal látja el a haj 

otthoni ápolásával, 

a frizura elkészíté-

sével kapcsolatban. 

A féri- és női haj-

vágás eszközei, 

anyagai, munkafo-

lyamata  

A vágáshoz kapcso-

lódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, vá-

lasztékkészítés, 

leválasztások, ki-

emelési szögek, 

nyakfazon, oldalfa-

zon, hajkörvonal, 

nullpont, vágás-

technikák, puhítási 

technikák, női alap- 

és divathajvágások) 

Teljesen önállóan  
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Alkalmi frizurát 

tervez és készít a 

vendég kívánságát, 

a különböző trende-

ket és stílusokat 

figyelembe véve.  

A vendéget taná-

csokkal látja el a haj 

otthoni ápolásával, 

a frizura elkészíté-

sével kapcsolatban.  

Az alkalmifrizura-

készítési, hajhosz-

szabbítási eljárások 

eszközeinek, anya-

gainak, munkafo-

lyamatának ismere-

te (pl. textúra, haj-

felvarrás, 

hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

hajhosszabbítási 

eljárások) 

Teljesen önállóan  

Az elvégzett szol-

gáltatást ellenőrzi, 

és szükség esetén 

elvégzi a korrekciót. 

A frizurakészítés 

valamennyi művele-

téhez tartozó isme-

retanyag 

Teljesen önállóan  

 

 

3.6.4.6 A tantárgy témakörei 

 

3.6.4.6.1 Vendégfogadás, vendégkártya 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés 

A munkanapló vezetésének szabályai 

Elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája 

Fertőtlenítés (eszköz-, helyiség-, felület-, bőr- és textíliafertőtlenítés) 

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése 

Vendégfogadás, vendégkártya 

Vendégfogadás (a szolgáltatás előtti kommunikáció, a vendég beterítése a szolgáltatáshoz, 

a környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez)  

Etikai kódex a fodrászatban 

A hatáskör és a hatáskörtúllépés veszélyei 

Kommunikáció és szolgáltatásetika 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrászszalonban (telefonos és 

szalonetikett, kommunikáció az üzletben), szituációs gyakorlatok különböző kommuniká-

ciós helyzetekre 

Vendégtípusok 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével 

 

3.6.4.6.2 Diagnosztizálás, rendellenességek  

Információkérés, a vendég kívánsága 

A diagnosztizáláshoz használt eszközök (fésű, hajvastagságmérő, hajvizsgáló kamera) al-

kalmazása a diagnosztizálás során 

A diagnosztizálás technológiái (szemrevételezéssel, tapintással, kikérdezéssel, 

hajvastagságmérővel, hajvizsgáló kamera segítségével) 

A hajas fejbőr állapotának felmérése, elváltozásai, problémái, ezek rögzítése a vendégkár-

tyán 

A szolgáltatás elvégzését kizáró tényezők 

A haj keresztmetszetének, vastagságának, egyéb tulajdonságainak vizsgálata a szolgáltatás 

elvégzése szempontjából 

A haj szerkezetének, előéletének a szolgáltatást meghatározó szempontjai 
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3.6.4.6.3  Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázás  

Hajmosás 

– Információkérés 

– Diagnosztizálás 

– Munkatervezés 

– Eszközfertőtlenítés 

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

– A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

– Termékválasztás: a szükséges sampon, balzsam, ápolószer kiválasztása a diagnózis 

alapján 

– A munkafolyamat, a technológia meghatározása 

– A hajmosótál beállítása a vendég számára 

– A víz hőfokának beállítása 

– A tisztító hajmosás, majd a második hajmosás elvégzése 

– Fejmasszírozás alkalmazása (nyugtató, élénkítő stb.) 

– A haj és a fejbőr ápolása (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével) 

– A problémás eseteknél az alkalmazott termékek meghatározása 

– A problémás fejbőr kezelése (korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében stb.) 

– Vegyszeres műveletek után a szükséges sampon meghatározása és a vegyszeres mun-

kához a haj mosása 

– Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolók alkalmazása a vegyszeres műveletek befe-

jezéseként 

– A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

– A hibák felismerése és kijavítása 

Vizes és száraz haj formázása 

– Marcell-vízhullám kialakítása babafejen 

– Helyes eszközválasztás 

– A művelethez megfelelő hajhosszal és mennyiséggel rendelkező babafej, tartóval 

– Marcell-fésű, hullámcsipesz, csipesz, vizező, fixálótermék 

– A hullám irányának, formájának meghatározása 

– Választékkészítés 

– Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám 

– Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése: kétujjnyi széles, max. 4 cm távolság 

alakuljon ki a két hullámél között 

– A fennmaradó hajkontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése 

– A hibák felismerése és kijavítása 

Berakás, gyűrűzés 

Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, különböző átmérőjű és hosz-

szúságú műanyag berakócsavarók, berakócsipeszek, hajkefék, berakótűk, hajtűk, hajrögzí-

tők, lekötőháló, hajlakk, hajfényolaj stb.) 

– A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése 

– A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

Száraz haj formázása, a fizikai formaváltoztatás eszközei 

– Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos csavarás, spirálcsavarás, krepp stb.) 

– Főnhullám 

– Hajszárítóval, kézzel, különböző fésűk, kefék segítségével történő hajformázás (soros, 

egyoldalú kefe) 
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3.6.4.6.4 A haj tartós formaváltoztatása 

Dauercsavarás egész fejen (babafejen, vegyszer használata nélkül) 

– Munkatervezés 

– Eszközfertőtlenítés 

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

– Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, átmérőben és hosszúság-

ban különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező) 

– Csavarási technikák (lapos csavarás, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, 

egyéb csavarási technikák) ismerete 

– Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl. papilotten, piskóta 

stb.) 

– Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, forma-

dauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.) 

– A komplex művelet gyakoroltatása 

– A hibák felismerése, kijavítása 

Hideg tartós hullámosítás, vegyszer használatával (dauercsavarás egész fejen – babafejen) 

– Információkérés 

– Diagnosztizálás 

– Munkatervezés 

– Eszközfertőtlenítés 

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

– A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

– Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador–, stílfésű, átmérőben és hosszúság-

ban különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező) 

– Csavarási technikák (lapos csavarás, spirálcsavarás, egyéb csavarási technikák) isme-

rete 

– Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása  

– Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, forma-

dauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.) 

– HTH-vizek, -fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa 

– A HTH munkafolyamata 

– A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve 

– A dauercsavarók felcsavarása a tervezett frizuraforma szerint 

– A dauercsavarásnál szükséges felválasztás meghatározása, a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve 

– A dauerpapír helyes alkalmazása a pipamentes csavarás érdekében 

– A hajtincs helyes csavarási szöge 100–110 fok a koponya érintőjéhez viszonyítva 

– Tiszta csavarás (leválasztások, feszesség, hajvég) 

– A dauertűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett 

A tő- és az utándauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, be-

mutatása 

– Volumennövelővel történő formaváltoztatás 

– Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazásuk, hatásmechanizmusuk, sa-

játosságaik 

– A volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent) 

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás 

– A hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága 

– A hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent) 
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A dauercsavarás gyakoroltatása egész fejen, babafejen  

A hibák felismerése és kijavítása 

A dauercsavarás egész fejen, babafejen; vizsgaidőre való begyakoroltatása 

 

3.6.4.6.5 Hajfestés, hajszínezés 

A színelmélet, a színkör ismerete 

Színskála, színmélység, színirány, mixton 

Oxidációs hajfestékkel történő tartós hajszínváltoztatás 

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Bőrpróba 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Az alapszín, a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka 

Az oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festő-

ecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.) 

Az első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás 

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxi-

dálószer keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása mennyiség és erősség %, vol. 

tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás 

A tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás, színfelfrissítés 

Divathajszínek festése 

Extraszőke hajszínek festése, pasztellizálás 

Extravörös hajszínek festése 

Világosabbra festés 

Sötétebbre festés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festő-

ecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.) 

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 
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Az őszülés fokának meghatározása, szerepe 

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az ősz 

haj fedése és a felvilágosítás tekintetében 

A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az 

oxidálószer keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása, mennyiség és erősség %, 

vol. tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhenger-

rel) 

Hajmosás 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés 

A hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás, 

A tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Emulgeálás, színfelfrissítés 

Az ősz haj színezése 

Divathajszínek színezése 

Extraszőke hajszínek színezése 

Extravörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

Fizikai hajszínezés 

A fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa 

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festő-

ecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.) 

Az ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához 

A fej területi felosztása, festékfelvitel 

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés 

A hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés 

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás 

Az ősz haj színezése 

Divathajszínek színezése 

Extraszőke hajszínek színezése 

Extravörös hajszínek színezése 

Extrém színek és formák színezése 

Sötétebbre színezés 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 
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3.6.4.6.6 Színelvonás, szőkítés 

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Szőkítőkészítmények ismerete, hatásmechanizmusa 

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

Az alapozás fogalma, a haj színtelenítésének, szőkítésének definíciója 

Szőkítési alap 

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festő-

ecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.) 

Az első szőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Bőrpróba 

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe 

A színképzés sajátosságai a szőkítőkészítményeknél 

Szőkítőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítőpor, szőkítőkrém stb. és 

az oxidálószer keverési arányának [1+2, 1+3, „tejfölsűrűség”] meghatározása mennyiség 

és erősség %, volumen tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mér-

leggel, mérőhengerrel) 

A fej területi felosztása, szőkítőkeverék felvitele 

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és a fejterület tekintetében, ellenőrzés 

(Alacsony oxidálószer-származék és hosszú hatóidő) 

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése 

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága 

A hőtorlódás sajátossága, veszélye 

A hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás 

A tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása 

Szőkítés utáni színképzés (pasztellizálás) 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.4.6.7 Melírozás 

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

A melírozás definíciója 

A színelmélet és a színkör ismerete 

Az alapszín és a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka 

Helyes eszközmeghatározás (bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, 

mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, védőeszközök stb.) 

A melírozáshoz használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása 
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A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása 

A melírozáshoz használt keverék összeállítása 

A melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök kiválasztásával( 

„fóliás”, plasztiklapos technikáknál a felválasztások: cikcakk, fűzött, lap, melírlapát, 

melírfésű, melírpisztoly, melírsapka, sunshine stb.) 

A melírozás technológiájának meghatározása 

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás 

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, területmelír 

Egész fejen diffúz melír 

A tő utánmelírozása a lenövés függvényében 

A hajszál hosszában különválasztott színek 

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél 

Hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban, a munkafolyamat ismerete és alkal-

mazása, vizsgaidőre történő begyakoroltatása 

A melírozás munkafolyamatának ismerete és alkalmazása, vizsgaidőre történő begyakorol-

tatása 

 

3.6.4.6.8 Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzet formázás  

Információkérés 

Diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás 

Munkatervezés 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Eszközfertőtlenítés 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, előkészíté-

se (félpengés borotva, borotvapenge, borotvahab, borotvakrém, ecset, tál, kis kendő, vér-

zéscsillapító, fejtámasz) 

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása 

A borotválás munkafolyamata 

Helyes habképzés ecsettel 

Az arc borotválása a helyes borotvafogások alkalmazásával 

Szükség szerint ismételt habképzés 

Baleset- és sérülésmentes munkavégzés 

Bajuszmentes borotválás elvégzése 

Szőr- és habmentes arc kialakítása 

A borotválás utáni arckezelés, arcszesz, hintőpor stb. 

A modell hajának megfésülése borotválás után 

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása 

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása 

 

Szakáll- és bajuszformázás  

Információkérés 

Diagnosztizálás, arc és arcszőrzet diagnosztizálása 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése (félpengés borotva, 

borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép alátétekkel, borotvahab, borotvakrém, ecset, 

tál, kis kendő, vérzéscsillapító, fejtámasz) 

Bajusz- és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében 
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Bajuszformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával 

Szakállformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval 

Szakáll és bajusz formázása kefékkel és hajszárítóval 

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval stb. 

Szakáll, bajusz festése, színezése és szőkítése 

 

3.6.4.6.9 Férfihajvágás 

A hajvágás célja, feladata 

A hajvágás anyagai és eszközei 

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek 

Vágástechnikák (tompa vágás, átmenetvágás/stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipke-

dés, „szabad kéz” technika, csúsztatás) 

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok 

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez 

Eszközfertőtlenítés 

Helyes eszközválasztás, a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, előkészíté-

se (fésűk, hajvágó ollók, hajvágó gép, borotva, nyeső stb.) 

Frizuratervezés 

A hajvágás munkafolyamata 

Férfi klasszikus és divatfrizurák 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz 

 

3.6.4.6.10 Női hajvágások 

Női alaphajvágások I., II., III., IV.  

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése (ritka fogú fésű, 

stuccolófésű, hajvágó fésű, hajvágó olló, nyakszirtkefe, hajvágó kendő, hajvágó csipesz, 

vizező, vatta, hajszárító szűkítővel, lakk, olaj stb.) 

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, a leválasztások irányai, kiemelési szögek, a haj kör-

vonala, hajvágási technikák, tompa hajvágási technika 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

A női alaphajvágások munkafolyamata 

Hajmosás 

A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése 

Az alaphajvágási formának megfelelő területi felosztás az anatómiai pontok és a geometri-

ai ismeretek figyelembevételével 

A vezetőpasszé meghatározása 

A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát (horizontális, előre 

hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó); a hajvágás 
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formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket (0–22,5°, –45°, –67,5°, –90° 

vagy 90–180°) 

Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét 

A szimmetria folyamatos ellenőrzése 

A tükör szükséges használata 

Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek figyelembe-

vételével, a szükséges kefékkel 

A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női alaphajvágás (I., II., III. és IV.) és formaszárítás komplex művelet vizsgaidőre való 

gyakoroltatása 

Divat női hajvágások 

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése (hajvágó fésűk, 

hajvágó ollók, nyakszirtkefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, hajszárító, hajsimítók, 

kreppelők, lapos kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj stb.) 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél 

Az előre elkészítendő hajszín kialakítása a forma hangsúlyozása érdekében 

A női divatos hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során 

A hajvágás kialakítása a fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pont-

jaik meghatározásával  

A vezetőpasszé helyének, hosszának, kiemelési szögeinek meghatározása 

A fej többi területének a vezetőpasszéhoz való viszonyítása 

A különböző hajvágó technológiák és technikák adta lehetőségek alkalmazása 

A fej területi elkülönítési lehetőségeinek hangsúlyozása, kapcsolat nélküli hajvágás  

Az aszimmetria adta lehetőségek alkalmazása a formajegyek kialakításában 

Folyamatos ellenőrzés végzése 

A kialakított forma hajszárítással való hangsúlyozása  

Száraz hajon történő hajvágás alkalmával a hajtömeg megváltoztatásában, a végső forma 

kialakításában való jártasság bizonyítása; a megjelenés fokozása a száraz hajvágási techno-

lógia segítségével  

A divatidőszak formaváltoztató eszközeinek (hajsimító, kreppelő stb.) kihasználása 

A stílus hangsúlyozása finish termékekkel 

A komplex művelet gyakoroltatása 

A hibák felismerése, kijavítása 

A női divatos hajvágás-szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása 
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3.6.4.6.11 Alkalmifrizura-készítés, hajhosszabbítás 

Információkérés 

Diagnosztizálás 

Munkatervezés 

Eszközfertőtlenítés 

Baleset- és munkavédelmi ismeretek 

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon 

Arcformák, fejformák, koponyaformák 

Arcelemek, koponyaformák korrigálása 

Frizuratervezés 

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  

Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, hajkefék, hajtűk, hajcsatok, 

hajbetétek, pótrészek, póttincsek, díszek, díszek hajból, hajrögzítők, hajsütő vasak, hajsi-

mítók, kreppelők, hajlakk, hajfényolaj, wax, zselé stb.) 

A frizura stílus- és formajegyeinek ismerete, meghatározása (konty, alkalmi, koktél, esté-

lyi, extrém stb.) 

Az alkalmi frizura készítésének fontosabb szempontjai az oktatás során 

A fésülés helyes és szükséges sorrendjének meghatározása 

A fésülés során a kialakításhoz szükséges technikák, technológiák alkalmazása 

A formajegyek hangsúlyos megjelenéséhez kiegészítők, póthaj, hajbetét, póttincs stb. fel-

használása 

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés stb.) 

Csatok, hajtűk stb. alkalmazása a feltűzés, eltűzés, díszek elhelyezése során 

Hajlakk, hajfényolaj stb. tudatos alkalmazása a frizura készítése során 

A díszek tudatos tervezése, elkészítése, alkalmazása és használata a kiválasztott és megter-

vezett frizura formajegyeinek megfelelően 

A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfényolaj, zselé, wax stb. segítségével 

Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a munkafolyamat 

során 

Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során 

A tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során 

A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése és 

elkészítése 

A frizurakészítés során a szükséges simítók, hullámosítók, hajsütő vasak tudatos alkalma-

zása  

A komplex munkafolyamat gyakoroltatása 

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása 

A konty, az alkalmi, a koktél-, az estélyi, az extrém stb. frizuraművelet vizsgaidőre való 

begyakoroltatása 

A hosszabbítás, hajhosszabbítás anyagai, eszközei, hajhosszabbítási eljárások 

Gyakorlás a szakmai vizsgára 
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3.7 Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:  85/93 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók megismerjék a vállalkozási formákat és képesek legyenek vállalkozást létesíteni. 

Alapvető számítástechnikai készségek, képességek fejlesztése. Ismerjék a számítógép haszná-

latának lehetőségeit a szépségszalon üzemeltetésében. 

 

3.7.1 Vállalkozói ismeretek és marketing tantárgy 56/62 óra 

 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerjék a vállalkozási formákat. Képesek legyenek vállalkozást létesíteni, 

megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket, üzleti tervet készíteni. Képesek legyenek 

pénzügyi számításokat elvégezni. Tudjanak bizonylatokat kitölteni a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően. Ismerjék a vállalkozásokra jellemző adófajtákat. Tudjanak árat képezni. Ismer-

jék a szépségiparban használatos szerződéseket. 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Közgazdász tanár 

 

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: 12. évfolyam: történelem, matematika (százalékszámítás) 

Szakmai tartalom: fodrász kommunikáció – üzleti kommunikáció 

 

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-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 

Önéletrajzot, moti-

vációs levelet ké-

szít, felkészül  

az állásinterjúra. 

Önéletrajz tartalma, 

motivációs levél 

tartalma, europass 

Teljesen önállóan 

Kritikusság, 

szabálykövetés, 

saját problémák 

felmérése, 

kezdeményezőkés-

zség, 

önállóság, 

önérvényesítés, 

a saját teljesítőké-

pesség becslése, 

önmeghatározás, 

céltudatosság, 

konszenzuskeresés, 

kooperativitás, 

www.europass.hu, 

hr-portálok kés-

zségszintű használa-

ta, elektronikus 

levelezés ismerete 

Megválasztja és 

létesíti a megfelelő 

vállalkozási formát. 

Vállalkozások jel-

lemzői, 

vállalkozási formák, 

vállalkozások létesí-

tése 

Teljesen önállóan 

www.nyivantarto.h

u használata, ügy-

félkapu, KAÜ hasz-

nálata 

Üzleti tervet készít. 

Üzleti terv felépíté-

se, tartalma, 

marketingterv, 

pénzügyi terv részei 

Teljesen önállóan 

Online dokumen-

tum készítése, pre-

zentáció készítése 
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Költség-, bevétel-, 

fedezetszámításokat 

végez. 

Bevételkalkuláció, 

árkalkuláció, 

kiadások tervezése, 

fedezeti pont, 

vállalkozást terhelő 

adók kiszámítása 

Teljesen önállóan 

önérvényesítés, 

figyelem másokra, 

tapintat, 

alkalmazkodás, 

önbemutatás, 

önkifejezés 

Táblázatkezelő 

program használata 

Pénzügyi és kész-

letnyilvántartásokat 

vezet. 

Készletezésbizonyla

tok (számla, nyug-

ta), 

pénztárkönyv 

Teljesen önállóan 

Készletező-, 

számlázószoftverek 

használata 

Vállalkozói és 

megbízási szerződé-

seket értelmez, köt. 

Szerződések fajtái, 

jellemző tartalmi 

elemei 

Teljesen önállóan  

Felméri és elemzi  

a piaci igényeket. 

Meghatározza  

a szolgáltatásait a 

piaci igényeknek 

megfelelően. 

Célcsoportokat 

képez. 

A piackutatás fajtái, 

módszerei, felhasz-

nálási területe, 

funkciói, folyamata, 

módszerei 

Kérdőívszerkesztés, 

a célpiac fogalma, 

a pozicionálás fo-

galma, menete 

Emberi motivációk 

A célcsoport jel-

lemzői 

Teljesen önállóan 

Kérdőívszerkesztő 

programok haszná-

lata 

Árakat kalkulál. 

Az ár fogalma, 

szerepe 

Az árképzés folya-

mata 

Az árképzés mód-

szerei 

Teljesen önállóan  

Vásárlásösztönző 

akciókat dolgoz ki. 

A vásárlásösztönzés 

fogalma, módjai 
Teljesen önállóan 

Szöveg-, kiadvány-

szerkesztő progra-

mok, prezentáció-

készítő programok 

ismerete, használata 

Reklámkampányt 

tervez és valósít 

meg. 

A reklám fogalma, 

szerepe, fajtái 

A reklámeszközök 

fogalma, fajtái 

Teljesen önállóan 

Prezentációkészítő 

programok ismere-

te, használata 

 

 

3.7.1.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.1.6.1 Vállalkozói ismeretek 

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

szolgáltatások) 

Munkaerőpiac 

Álláskeresés (önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú) 

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) 
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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 vállalkozás fejlesztési lehetőségei 

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések 

‒ Bérleti szerződés 

‒ Adásvételi szerződés 

‒ Tanulószerződés 

‒ Munkaszerződés 

‒ Megbízási szerződés 

‒ Vállalkozói szerződés 

Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya 

‒ A paypass fizetés feltételei 

‒ Befektetések, hitelek 

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők 

‒ Ügyvéd 

‒ Könyvelő 

‒ Területi képviselők 

‒ Grafikus 

‒ Webmester 

‒ A szépségszalonban dolgozó kollégák 
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3.7.1.6.2 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 

‒ Vlog 

‒ Direkt mail 

‒ Google 

‒ Egyéb online lehetőségek 

 

 

3.7.2 Alkalmazott számítástechnika tantárgy 29/31 óra 

 

3.7.2.1 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. 

 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-

natkozó speciális elvárások 

Informatika szakos tanár 
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3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

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

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek 

 

3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-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 

Az internetről mun-

kájához informáci-

ókat gyűjt és kér, 

betartja az adatvé-

delemi előírásokat. 

Az információ fo-

galma, a hitelesség 

feltételeinek ismere-

te  

A keresés fajtái, 

fájltípusok 

Adatvédelem, a 

szerzői jog fogalma 

Teljesen önállóan 

Pontosság  

Precizitás  

Önállóság 

Monotóniatűrés 

Etikus viselkedés 

Adatvédelem 

Internetes keresés, 

adatok gyűjtése, 

szűrése és tárolása 

Kommunikációs 

eszközeit összekap-

csolja. 

A kommunikációs 

eszközök csoporto-

sítása 

A hálózatok, felhő-

szolgáltatás fogalma 

A Bluetooth fogal-

ma 

Teljesen önállóan 

Számítógép, mobil-

telefon, hálózatok, 

Bluetooth, felhő-

szolgáltatások hasz-

nálata 

Ismeri és használja 

az e-ügyintézés 

oldalait. 

Az e-ügyintézés 

módja és oldalai 

A vállalkozás indí-

tásának feltételei, 

lépései 

A regisztráció fel-

tételei 

Teljesen önállóan 

Ügyfélkapu 

Magyar Kereske-

delmi és Iparkamara 

Állami Népegés-

zségügyi és Tiszti-

orvosi Szolgálat 

(ÁNTSZ) 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV) 

Pályázatfigyelő 

Szakmaspecifikus 

tartalmak, oldalak 

Ismeri és a gyakor-

latban használja a 

dokumentálási és 

nyilvántartási prog-

ramokat, betartja az 

adatvédelmi előírá-

sokat. 

A program felépíté-

se, az adatbázis 

fogalma  

Az ügyfél, vendég 

fogalma 

A termék, szolgálta-

tás fogalma 

A bizonylat fogal-

ma, elemei, szüksé-

ges adatok 

A számla fogalma, 

tartalma 

Az adatok tárolásá-

ra vonatkozó jogi 

szabályozás 

Teljesen önállóan 

Számla- és készlet-

nyilvántartó prog-

ram 
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3.7.2.6 A tantárgy témakörei 

 

3.7.2.6.1 Informatikai eszközök a fodrászatban  

Információ keresése 

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából 

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

Adatvédelem, szerzői jog 

Kommunikációs eszközök összekapcsolási lehetőségei 

– Naptár használata, megosztása 

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása 

– Csoportmunka az interneten 

E-ügyintézés 

– Ügyfélkapu 

– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

– Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

– Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

– Pályázatfigyelő 

– Szakmaspecifikus oldalak stb. 

 

3.7.2.6.2 Dokumentálás és nyilvántartás számítógépen 

Program felépítése, használata, hozzáférhetősége 

Ügyfelek nyilvántartása 

Termékek, szolgáltatások nyilvántartása 

Raktárkészlet nyilvántartása, bizonylatok készítése 

Számlázás 

Adatvédelem 

 

 

 

4 RÉSZSZAKMA  

 

— 

 

5 EGYEBEK 
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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

KOZMETIKUS TECHNIKUS SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai 

1.1 Az ágazat megnevezése: Szépészet 

1.2 A szakma megnevezése: Kozmetikus technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1012 21 03 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Szépészet ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése:- 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 140 óra, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra 

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 
 

A kozmetikus technikus az egészséges arc és test szépítésével, ápolásával, állapotának javításával, 

illetve ennek feltételeinek megteremtésével foglalkozik. Személyre szabott kozmetikai szolgáltatást 

nyújt. Manuális bőrápoló és szépítő kezeléseket végez és kozmetikus hatáskörébe tartozó 

elektrokozmetikai eljárásokat alkalmaz. Speciális arc- és testkezelésekkel foglalkozik, valamint az 

ehhez szükséges feltételeket szakszerűen megtervezi, megteremti, továbbá a szolgáltatás 

eredményének fenntartásához szükséges kozmetikumokat értékesít. Ideiglenes és hatáskörébe tartozó 

tartós szőrtelenítési módszereket alkalmaz. A kozmetikai kezeléshez, házi ápoláshoz szükséges 

anyagokról hiteles információkat ad a vendégeknek. Tanácsot ad otthoni bőrápolásra. 

 A munkafolyamatoknál felelősséggel gondoskodik az egészségügyi, higiéniai és biztonságtechnikai 

feltételek megteremtéséről, a szabályok betartásáról, ezzel biztosítja a vendég és saját testi épségét, 

egészségét. A kozmetikus tevékenységgel kapcsolatos vállalkozói, marketing és számlázási 

tevékenységeket végez. 

 

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

Kozmetikus technikus  5212 Kozmetikus 
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4. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség:  

▪ Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● labor / kémia szaktanterem  

● laboratóriumi eszközök (üvegeszközök: kémcsövek, főzőpoharak, lombikok; mérőeszközök: 

digitális táramérlegek, mérőhengerek, pH-mérő; fa- és fémeszközök: fogók, állványok) 

● vegyszerek és vizsgálandó kozmetikai készítmények 

● számítógépek internetkapcsolattal a csoportlétszámnak megfelelő számban 

● okostábla / interaktív tábla / tábla vagy flipchart, projektor 

● szakmai szoftverek (vendég- és anyagnyilvántartáshoz, számlázáshoz, szövegszerkesztéshez, 

táblázatkezeléshez, prezentációkészítéséhez) 

● rajz-festőeszközök – anyagok, ollók, / ecsetek, vízfesték, keverőtálak/  

● manuális készségfejlesztéshez szükséges anyagok és eszközök (fogók, ragasztópisztolyok a 

plasztika és ékszerkészítéshez, rajzasztalok / rajzbakok / rajztáblák) 

 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra 

● Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség vagy 

tanműhely 

● Higiéniai eszközök, tartozékok 

● Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha 

● Kezelőszék 

● Munkaszék 

● Nagyítós lámpa 

● Gyantázó és/vagy masszázságy 

● Gyantamelegítő 

● Arcgőzölő vagy vapozon 

● Vio készülék 

● Iontoforézis készülék 

● Ultrahang készülék 

● Fertőtlenítő készülék: UV Box 

● Frimátor vagy abráziós készülék 

● Interferencia, vagy ingeráramú készülék 

● Vákuum-készülék 

● Hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló 

● Fényterápiás készülékek  

● Tartós szőrtelenítésre alkalmas készülék 

● Munkabiztonsági eszközök 

● Környezetvédelmi eszközök 

● Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendő, kisruha, fejpánt, 

vendégpapucs stb.) 

● Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények 

● Vegyszerek, kozmetikumok tárolására alkalmas zárható szekrények 

● Számítógépek a szükséges perifériákkal, szoftverekkel, projektor 

● Flipchart és/vagy tábla 
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● Digitális képrögzítésre alkalmas készülék  

6. Kimeneti követelmények  

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 
 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

A festészet, 

szobrászat, építészet 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, értelmezi, 

elemzi. 

Ismeri a festészet, 

szobrászat, 

építészet 

alapfogalmait. 

Kíváncsi, 

érdeklődő, nyitott 

a különböző 

művészetek iránt. 

 

2 

Felismeri, elkülöníti 

a korstílusok és 

stílusirányzatok 

jellemzőit, 

legfontosabb 

alkotásait. Bemutatja 

a tartalom és a 

megjelenítés 

összefüggéseit. 

Ismeri az ókor, 

középkor, újkor, 

modern kor 

korstílusait, 

stílusirányzatait 

és jellemzőit. 

 

Érdeklődést mutat 

a különböző, 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

iránt.  

Önállóan felismeri, 

elkülöníti a 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

jellemzőit, 

legfontosabb 

alkotásait. Önállóan 

bemutatja a tartalom 

és a megjelenítés 

összefüggéseit.  

3 

A szabadkézi 

rajzolás 

alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Ismeri a 

szabadkézi 

rajzolás, 

ecsetkezelés 

technikáit, a 

színtan 

alapfogalmait, a 

színkontrasztokat.

A színek, formák 

tudatos 

alkalmazására 

törekszik. 

Önállóan végez 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat. 

A tanuló a szépészeti alapoktatás után megtervezi a céljának megfelelő szépészeti életpályáját a 

fodrász, kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus szakmában. Tájékoztatást ad a 

szépségszalon alapvető szolgáltatásairól, a helyzetnek és a vendég igényeinek megfelelően 

empatikusan kommunikál. A stílus- és divatirányzatoknak megfelelően vizuálisan jeleníti meg a 

vendég egyéniségéhez és igényeihez alkalmazkodó elképzeléseit. A művészettörténeti ismeretei 

felhasználásával kreatívan alkalmazza a szolgáltatás szempontjából lényeges stílus- és 

formajegyeket.  

Útmutatás alapján a szépészeti szakmák gyakorlásához szükséges anatómiai, élettani 

ismereteinek felhasználásával diagnosztizálást végez és kémiai számolásokat, anyagkeverékeket 

készít. 

Munkája során betartja a munka-, tűz-, balesetvédelmi és higiéniai előírásokat a 

szépségszalonban. Az ágazati alapoktatás során fejlődik a tanuló kreativitása, szépérzéke, 

látásmódja, formaérzéke, manuális képessége, etikus és empatikus magatartása, logikus 

gondolkodása.  
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4 

Agyaggal vagy 

gyurmával emberi 

fejformákat, kezet, 

lábat, egyszerű 

alakzatokat, 

tárgyakat, az 

egyéniségeknek 

megfelelő 

kiegészítőket, 

ékszereket készít. 

Ismeri az agyag 

vagy gyurma 

anyagi 

tulajdonságait, a 

kollázs technikát, 

az ékszerkészítés 

különböző 

technikáit.  

Törekszik a precíz 

és kreatív forma, 

motívum 

kialakítására. 

Önállóan készít a 

szépészet ágazatba 

tartozó szakmákra 

jellemző egyszerű 

formákat, tárgyakat. 

5 

Megválasztja és 

alkalmazza a 

megtervezett 

munkához, stílushoz 

illő motívumokat, 

színeket, formákat.  

Ismeri a 

különböző 

stílusokat, a 

hozzájuk illő 

motívumokat, 

színeket, 

formákat. 

Az adott stílushoz 

leginkább illő 

motívumok, 

színek, formák 

megválasztására 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

megválasztja a 

motívumokat, 

színeket, formákat.   

6 

Vizuálisan az 

egyéniség típusokna

k megfelelően 

vizuális 

prezentációban 

megjeleníti 

stílustanácsadással 

kapcsolatos 

elképzeléseit 

prezentációs szoftver 

segítségével.  

Ismeri az 

egyéniség 

típusokat, azok, 

jellemzőit, a 

vizuális és 

verbális 

prezentáció 

alapjait és 

eszközeit. 

Nyitott új vizuális 

technikák és 

stílustanácsadásho

z kapcsolódó 

szoftverek 

megismerésére.  

Önállóan készít 

prezentációt stílus-

tanácsadással 

kapcsolatos 

elképzeléseiről. 

7 

A vendég 

habitusának, 

életkorának és a 

szituációnak 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon 

keresztül magyar és 

idegen nyelven. 

Ismeri az alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

technikákat, 

stílusokat, 

csatornákat, a 

kommunikációt 

támogató IKT 

eszközöket. 

Ismeri a 

szépészeti 

szakmai 

kifejezéseket 

idegen nyelven. 

Udvarias, 

tisztelettudó, 

empatikus 

kommunikációra 

és felelős, korrekt, 

szakszerű, 

követhető és 

pontos 

vendégkezelésre 

törekszik a 

szakmaetikai 

alapelvek 

betartásával. 

Nyitott új 

kommunikációt 

támogató IKT 

eszközök, 

szoftverek 

megismerésére. 

Felelősséget vállal 

szakmai 

kommunikációja 

tartalmáért. 

8 

Hatékonyan kezeli a 

munkájával 

kapcsolatos 

konfliktusokat, 

panaszokat. 

Ismeri a 

konfliktuskezelési

, panaszkezelési 

technikákat. 

Vendégközpontú, 

empatikus 

konfliktus- és 

panaszkezelésre 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

kezeli a 

konfliktusokat, 

panaszokat. 
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9 

Alkalmazza a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- nyújtási 

szabályokat a 

szépészeti 

szolgáltatás során. 

Ismeri a 

szépészeti 

szolgáltatás 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályait. 

 

Betartja a munka-, 

tűz-, balesetvédelmi 

és elsősegély-

nyújtási szabályokat 

10 

Elvégzi az eszközök, 

munkaterület 

tisztítását, 

fertőtlenítését. 

Ismeri a 

fertőtlenítés 

módszereit, 

eszközeit, 

anyagait és ezek 

alkalmazását. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Önállóan végzi a 

tisztítás és 

fertőtlenítés 

munkafolyamatát. 

11 

A szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

adminisztratív 

tevékenységet végez. 

Ismeri a 

szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

munkavédelmi 

dokumentumokat 

és azok 

adatkezelési 

szabályait. 

A szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

dokumentumok 

pontos, precíz, 

szabálykövető 

kitöltésére 

törekszik. 

Betartja a szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

dokumentáció 

elkészítésére 

vonatkozó 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért. 

12 

Alkalmazza a 

szépészeti 

szolgáltatáshoz 

szükséges alapvető 

anatómiai, élettani 

ismereteket. 

Ismeri a sejt 

alkotórészeit, a 

szövettant, a 

szervek és 

szervrendszerek 

általános 

jellemzőit, a bőr 

és függelékeinek 

felépítését, és 

azon 

szervrendszerek 

zavarait, 

amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra. 

A szépészeti 

szolgáltatás ok-

okozati 

aspektusainak 

megértésére, 

törekszik. 

Belátja, 

figyelemmel kíséri 

a szépészeti 

szolgáltatás ok - 

okozati 

összefüggéseit, az 

ebből eredő 

kockázatokat. 

 

Felelősségteljesen 

és önállóan 

alkalmazza az 

anatómiai és élettani 

ismereteket a 

diagnosztizáláshoz.  

13 

Kémiai számításokat 

végez, 

anyagkeverékeket 

vizsgál, készít. 

Ismeri a tömeg- 

térfogatmérés, 

mérés, becslés, 

mértékegységek, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

számítások, 

keverési arányok 

szépészeti 

alkalmazásait. 

Ismeri a 

szervetlen és 

szerves anyagok 

fizikai, kémiai 

Törekszik a kémiai 

számítások 

szakmailag pontos 

elvégzésére. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

végzi a kémiai 

számításokat, 

útmutató alapján 

vizsgálja és készíti 

el az 

anyagkeverékeket.  
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tulajdonságait, 

bőrre, körömre, 

hajra gyakorolt 

hatásait. 

14 

Tájékoztatja a 

vendéget a 

szépségszalon 

alapvető 

szolgáltatásairól. 

Ismeri a 

szépségszalonok 

szolgáltatásait és 

a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

Egyértelmű, 

világos, hiteles 

kommunikációra 

törekszik a 

szépészeti 

szolgáltatásokról 

való tájékoztatás 

során. 

Önállóan ad 

tájékoztatást a 

szépségszalonokban 

elérhető 

szolgáltatásról, 

betartja a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

15 

Megtervezi a saját 

szépészeti 

életpályáját. 

Ismeri a fontos 

szakmai 

szervezeteket, 

rangos szakmai 

rendezvényeket, 

szakmai 

életutakat. 

Törekszik a 

folyamatos 

önképzésre, 

szakmai fejlődésre. 

Önállóan és 

felelősségteljesen 

megtervezi 

szépészeti 

életpályáját. 

 

6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei    

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1. 

 Elvégzi a 

kozmetikai 

munkaterület 

előkészítését a 

higiéniai 

előírásoknak és 

esztétikai 

szempontoknak 

megfelelően. 

Ismeri a kozmetikai 

kezelések higiéniai 

feltételeit, anyagait. 

 

Elkötelezett a 

tiszta, higiénikus és 

balesetmentes 

munkavégzésre. 

Megjelenésében és 

a munkaterületének 

kialakításában is 

egyértelműen ez 

tükröződik. 

Önállóan, a 

higiéniai és 

munkavédelmi 

szabályok 

betartásával készíti 

elő a 

munkaterületet. 

2. 

Fogadja a 

vendégeket, 

hatékonyan 

alkalmazza a 

verbális és 

nonverbális 

kommunikáció 

eszköztárát. 

 

Ismeri a verbális és 

nonverbális 

kommunikáció 

eszközeit, technikáit. 

Empatikus, etikus 

és diszkrét 

munkavégzésre 

törekszik. Szem 

előtt tartja a 

kezelés tejes ideje 

alatt a vendég 

maximális 

komfortérzetét. 

Mérlegeli és 

megítéli a vendég 

igényei és 

szükségletei 

szerinti 

viselkedésformákat

. 
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3. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelően 

bőrdiagnosztikát 

végez és ehhez 

tartozó kezelési 

tervet készít a 

vendég bőrtípusának 

és 

rendellenességeinek, 

növedékeinek 

figyelembevételével. 

Ismeri a bőr 

anatómiai, élettani 

sajátosságait, a 

bőrrendellenessé-

geket és 

növedékeket. 

Tisztában van a 

kozmetikumok 

összetételével, 

hatás-

mechanizmusával. 

Törekszik az alapos 

megfigyelésre és a 

vendég igényeinek, 

szükségleteinek 

megfelelő kezelési 

sor összeállítására. 

Önállóan 

diagnosztizál és 

megtervezi a 

kozmetikai 

kezelést. Adekvát 

kérdéseket tesz fel 

a vendégnek, ami 

alapján kiválasztja 

a kozmetikai 

kezelést. 

4. 

Szakszerűen üzembe 

helyezi a kozmetikus 

hatáskörébe tartozó 

elektrokozmetikai 

berendezéseket. 

Azokkal kezelést 

végez.  

Tisztában van az 

elektrokozmetika 

alapját képező 

fizikai 

alapfogalmakkal, 

az 

elektrokozmetikai 

berendezésekkel, 

azok 

érintésvédelmi és 

baleset megelőzési 

szabályaival. 

Ismeri és 

hatékonyan 

alkalmazza az 

indirekt és direkt 

elektrokozmetikai 

eljárásokat. 

Nyitott új 

elektrokozmetikai 

eljárások 

megismerésére, 

nyomon 

követésére. 

Törekszik a vendég 

számára 

legkellemesebb és 

leghatékonyabb 

elektrokozmetikai 

eljárás 

kiválasztására.  

Önállóan használja 

az 

elektrokozmetikai 

gépeket, 

berendezéseket. Az 

elektrokozmetikai 

kezelés során a 

biztonsági 

szabályokat 

maradéktalanul 

betartja.  

5. 

A vendég igényeinek 

és bőrtípusának 

megfelelő ápoló alap 

és speciális 

arckezeléseket végez 

a bőrfelület 

szakszerű 

letisztításával, 

peelingezésével, 

tonizálásával, 

masszírozásával, 

szérumok és/vagy 

ampullák, pakolások, 

maszkok, egyéb 

speciális 

kozmetikumok 

felhelyezésével, 

utókezelésével. 

Ismeri a 

ránckezelésnek, 

halványító és 

koptató 

kezeléseknek, a 

regeneráló, 

bőrfeszesítő, 

nyugtató, 

gyulladáscsökkentő 

kezeléseknek a 

biológiai, élettani 

és kémiai alapjait. 

Tudja a kezelések 

technológiai 

sorrendjét, 

javallatait és 

ellenjavallatait. Érti 

a kezelésekhez 

kapcsolódó 

kozmetikumok 

összetételét, az 

abban megtalálható 

anyagok eredetét és 

Nyitott a 

fejlődésre, 

megújulásra, a 

kozmetikumokkal 

kapcsolatos 

ismeretei 

bővítésére.  

Törekszik az alapos 

munkavégzésre. 

Figyelembe veszi a 

vendég igényeit az 

arckezelés végzése 

során. 

Önállóan és 

felelősségteljesen 

felméri az 

adottságokat, a 

vendég igényeit és 

vele egyeztetve 

dönt a szakmailag 

megalapozott 

arckezelés 

anyagairól és 

folyamatáról. 
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hatás-

mechanizmusát. 

Ismeri a kozmetikai 

összetevők 

nemzetközi 

nevezéktanát 

(INCI). 

6. 

Tartós szempilla- és 

szemöldökfestést 

végez, az alkati 

tulajdonságoknak 

megfelelően 

korrigálja a 

szemöldököt. 

Tisztában van az 

oxidációs festékek 

hatásmechanizmus

ával, az allergia 

kialakulásának 

folyamatával, az 

allergénekkel, a 

bőrfüggelékek és a 

szem, szemhéj 

felépítésével. Tudja 

a szemöldök- és 

szempillafestés 

javallatait és 

ellenjavallatait. 

Ismeri a 

szemöldök- és 

szempillafestéshez 

szükséges anyagok 

tulajdonságait és a 

technológiai 

folyamatokat. 

Alkalmazkodik a 

vendég igényeihez, 

törekszik a 

szempilla- és 

szemöldökfestés, 

valamint a 

szemöldök 

korrekció precíz, 

pontos elvégzésére. 

Önállóan választja 

ki a megfelelő 

minőségű és fajtájú 

festéket, a 

vendéggel 

egyeztetve alakítja 

ki a szemöldök 

formáját és a 

szemöldök, 

szempilla 

árnyalatát. Dönt a 

hatóidő hosszáról. 

7. 

A vendég igényeinek 

és bőrtípusának 

megfelelő ápoló alap 

és speciális 

testkezeléseket 

végez a bőrfelület 

szakszerű 

letisztításával, 

peelingezésével, 

masszírozásával, 

pakolások, maszkok 

felhelyezésével, 

speciális 

kozmetikumok és 

utókezelő anyagok 

alkalmazásával. 

Ismeri a 

testkezelések 

anatómiai, élettani 

és kémiai alapjait, a 

feszesítő, cellulit 

ellenes, 

testtérfogatát 

csökkentő, 

vérkeringést 

fokozó, 

méregtelenítő, 

relaxáló, 

kényeztető 

kezelések 

technológiai 

előírásait, a 

kezelésekhez 

felhasznált 

kozmetikumok 

összetételét és 

hatás-

mechanizmusát. 

Tisztában van az 

eljárások 

javallataival és 

Nyitott a 

fejlődésre, 

megújulásra, a 

testkezeléssel 

kapcsolatos 

ismeretei 

bővítésére, 

törekszik az alapos 

munkavégzésre. 

Önállóan 

megtervezi és 

végrehajtja a 

kozmetikai 

testkezeléseket. 
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ellenjavallataival. 

8. 

Hatékonyan 

alkalmazza a bőr 

felpuhítására 

alkalmas 

módszereket. 

Ismeri a felpuhító 

eljárások 

mechanizmusát. 

Tisztában van a 

felpuhító eljárások 

javallataival és 

ellenjavallataival. 

Törekszik a vendég 

számára 

legkellemesebb és 

leghatékonyabb 

felpuhító eljárás 

kiválasztására. 

A vendég igényei 

alapján dönt a 

felpuhítási 

módszerről. 

9. 

Szakszerűen 

alkalmazza a 

depilációs 

módszereket, 

különböző típusú 

gyantával, pasztával, 

csipesszel, szakszerű 

szőrtelenítő 

kezeléseket végez a 

javallatok és 

ellenjavallatok 

mérlegelésével. 

Szőkítést végez. 

Ismeri a gyantázás, 

szőrtelenítő 

pasztázás, 

csipeszelés, vegyi 

szőrtelenítés és 

szőkítési 

eljárásokat, azok 

előnyeit, 

hátrányait, 

hatásmechanizmus

át, anyagait és 

ellenjavallatait. 

 

A vendég számára 

legkevésbé 

fájdalmas és 

kellemetlenséget, 

érzékenységet 

okozó eljárást 

igyekszik 

kiválasztani és 

alkalmazni. 

A vendég igényei 

alapján 

önállóan dönt a 

helyes és a 

leghatékonyabb 

szőrtelenítési 

módszerről. 

10. 

Nappali, estélyi, 

koktél, esküvői és 

fantázia sminket, 

csillámtetoválást, 

hennafestést, 

arcfestést készít. 

Professzionálisan 

használja a 

sminkprofilokhoz 

szükséges 

anyagokat, 

eszközöket. 

Tisztában van az 

egyes 

sminkprofilok 

jellemzőivel, a 

sminkelés 

eszközeivel, 

anyagaival, azok 

használatával a 

különböző 

bőrtípusokon. 

Ismeri az egyes 

smink fajták 

stílusjegyeit.  

Törekszik a 

sminkelésben 

használatos 

eszközök és 

berendezések 

előírásszerű 

használatára. 

Önállóan dönt a 

vendég 

stílusjegyeinek, 

alkati 

tulajdonságainak 

és az alkalomnak 

legjobban 

megfelelő smink 

kiválasztásáról. 

11. 

Soros és tincses 

szempillát 

szakszerűen helyez 

fel a vendég 

igényeinek, 

anatómiai 

sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Ismeri a soros és 

tincses szempilla 

felhelyezésének 

eljárását, anyagait 

és azok hatásait, 

tisztában van a 

kezelés 

végrehajtását 

kizáró tényezőkkel. 

Türelmes a 

műszempilla 

felhelyezése során. 

Gondosan figyel 

arra, hogy a 

ragasztó ne irritálja 

a vendég szemét, 

erre többször rá is 

kérdez. 

A szemkörnyéken 

óvatosan, 

felelősségteljesen 

dolgozik, a vendég 

jelzésére ügyelve 

önállóan végzi 

munkáját. 

12. 

Elemzi a 

professzionális 

kozmetikumok 

összetételét az INCI 

lista alapján. 

Ismeri a 

kozmetikumokban 

található 

anyagokat, a 

vendég kérésére 

szakszerű 

információkat ad. 

Igyekszik 

fejleszteni magát, 

törekszik minél 

több kozmetikai 

alap- és 

hatóanyagot 

megismerni. 

A kozmetikai 

kezelések során 

felelősségteljesen 

dönt az adekvát 

kozmetikum 

megválasztásáról. 
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13. 

Komedókat, 

kozmetikus 

hatáskörébe tartozó 

aknékat távolít el. 

Kíméletes és 

hatékony kozmetikai 

tisztító kezelést hajt 

végre. 

 Ismeri és meg 

tudja különböztetni 

a kozmetikus, 

illetve a 

bőrgyógyász által 

kezelhető 

bőrelváltozásokat. 

Ismeri a faggyú- és 

szaruképzés 

folyamatát, 

valamint a 

gyulladás tüneteit. 

Kíméletes és 

hatékony 

kozmetikai tisztító 

kezelés 

végrehajtására 

törekszik. 

Eldönti, hogy az 

adott bőrprobléma 

kozmetikus által 

kezelhető-e, vagy 

sem. 

Maximálisan 

betartja a 

kozmetikus 

hatáskörére 

vonatkozó 

előírásokat. 

14. 

A kozmetikus 

szolgáltatáshoz 

kapcsolódó 

vállalkozási, 

marketing 

tevékenységet végez, 

számlát állít ki. 

 

Ismeri a kozmetikai 

vállalkozás 

beindításának és 

fenntartásának 

feltételeit, az 

alapvető 

kozmetikai 

tevékenységhez 

kapcsolódó 

marketing 

eszközöket. Ismeri 

a számla 

kiállításának 

követelményeit. 

Nyitott az új, 

vállalkozáshoz, 

illetve marketing 

tevékenységhez 

kapcsolódó 

információk 

befogadására. 

Önállóan végez 

vállalkozási és 

marketing 

tevékenységet.  

 

15. 

Tanácsot ad a 

vendégnek az 

egészséges 

életmóddal és a bőr 

házi ápolásával 

kapcsolatban. 

Ismeri az 

egészséges életmód 

szabályait és a 

bőrápoláshoz, a bőr 

egészséges 

állapotának 

fenntartásához 

szükséges 

kozmetikumokat, 

házi szereket, 

gyógynövényeket, 

állati termékeket és 

a fogyasztóvédelmi 

szabályokat.. 

Érdekli a vendég 

hosszú távú 

bőrállapot javulása, 

törekszik az 

optimális 

egyensúly 

megteremtésére a 

szalonban végzett 

kezelés és az 

otthoni ápolás 

között 

A vendég 

igényeinek 

megfelelően dönt a 

házi ápolásra 

javasolt 

kozmetikumokról 

betartja a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

 

 

7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése. 

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szépészeti ágazati alapozó szakmai elmélet 

 

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: 
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A feladatlap maximum 25 feladatból álló, 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra 

bonthatók. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára 

irányuló) részfeladatok is. 

 

A feladatlap feladatai az alábbi típusok lehetnek: 

- feleletválasztó feladatok: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás, hibakutatás 

- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés, 

- struktúra-funkció kapcsolat, 

- fogalommeghatározás, 

- szómagyarázat, 

- szövegkiegészítés, 

- esettanulmány, 

- táblázat kitöltése, 

- illesztés, 

- párosítás, 

- rövid válasz, 

- egyszerű számítás, 

- mennyiségi összehasonlítás. 

 

Tartalmi követelmények: 

- Alkalmazott biológia:  Szövetek, szervek, szervrendszerek; A bőr felépítése és működése; 

Elváltozások, rendellenességek; Bőrtípusok, a bőrtípust befolyásoló tényezők működési 

zavarai (30%) 

- Alkalmazott kémia gyakorlat: Kémiai alapok; Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott 

készítmények; Szakmai számítások (25%) 

- Művészettörténet: Képzőművészeti alapfogalmak; Ókori művészet, Középkori művészetek; Újkor; 

Modern kor, Stílus- és divattörténet (20%) 

- Munka- és környezetvédelem: Elsősegélynyújtás; Munkavédelem; Munkajogi ismeretek (10%) 

- Szabadkézi rajz: Színtan (5%) 

- Szakmai higiénia (5%) 

- Szakmai etika (5%) 
 

7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  90 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  60 % 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva 

határozza meg az egyes kérdésekre és feladatlapokra adott válaszok értékelését. A javítás során 

az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. 
 

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: 

▪ A) vizsgarész: Portfólió. A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból előzetesen 

összeállított, a szaktanár által hitelesített dokumentum. 

B) vizsgarész: Prezentáció készítés – a gyakorlati vizsga helyszínén elvégzendő feladat. 
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7.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

▪ A) Vizsgarész: Portfólió. A manuális képességfejlesztés témakörei keretében a tanuló által  

készített saját produktumokból összeállított digitális portfólió, mely az alábbi kötelezően 

elkészített alkotásokból / produktomokból áll: 

▪ - kollázstechnikával készített alkotás / produktum 

▪ - színkör az alapszínekkel és/vagy kiegészítő színekkel ábrázolva 

▪ - színskála készítése szabadon választott festéktípussal, legalább két színben 

▪ - szabadon választott produktum készítése (kivéve színkör és színskála) valamelyik 

festéktípussal és / vagy gyurmával, agyaggal (fejforma, kéz, láb, egyszerű alakzat, tárgy). 

- szabadon választott ékszer készítése, kézműves technikával a szépészeti szakmáknak 

megfelelően (fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű vagy fülbevaló). 

 

▪ A produktumokat le kell fotózni, a képeket digitalizálni szükséges. A saját produktumokból 

(minden felsorolt produktumból legalább 1-et; összesen minimum 8-at kell elkészíteni, egy 

adott témakörből többet is lehet) digitális prezentációt kell készíteni, melyben a produktumok 

elkészítéséhez használt technikákat, technológiákat, röviden be kell mutatni, a folymat 

fontosabb lépéseit (minimum 3 képben) dokumentálni szükséges.  

▪ A portfóliót a szaktanár hagyja jóvá és hitelesíti, a vizsgabizottság értékeli. A portfóliót a képző 

intézmény által meghatározott határidőre kell benyújtani 

 

▪ A portfóliót a vizsgázó a gyakorlati vizsgán 10 percben szóban bemutatja, ismerteti a 

vizsgabizottsággal. 

▪  

▪ B) Vizsgarész: Prezentáció késztés  

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a három egyéniségtípusból húz egyet és vizuálisan, az 

egyéniség típusnak megfelelően megjeleníti stílustanácsadással kapcsolatos elképzeléseit 

digitális prezentáció (minimum 5 dia) keretében (ruha, haj, smink, körömviselet)  

 

▪ A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a tanuló rendelkezésre, 

a prezentációt 5 percben szóban ismerteti a vizsgázó. 

 
 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  60 perc (10 perc a portfólió 

bemutatására, 45 perc a prezentáció elkészítésre és további 5 perc a prezentáció bemutatására). 

▪  

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  40 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

Az egyes feladatok javasolt aránya: 

A vizsgarész: Portfólió 50% 

B vizsgarész: Prezentáció készítés 50% 

 

A portfólió értékelési szempontjai: 

 

- feladatutasítás megértése, kivitelezés, technikák felhasználása, rövid ismertetése 30% 

- színtani ismeretek 20% 

- kommunikációs készség 20% 

- kreativitás 10% 

- igényesség 10% 

- formaérzék 10% 
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A prezentáció értékelési szempontjai:  

- egyéniségtípus, jellemzők rövid ismertetése 15% 

- motívumok, színek, formák harmonizációja az egyéniségtípussal 15% 

- ruha, haj, smink, körömviselet harmonizációja 15% 

- prezentáció készítés 10% 

- kommunikációs készség 20% 

- kreativitás 10% 

- esztétikai érzék 10% 

- információforrások etikus felhasználása 5% 
 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Szépészet 

ágazati 

alapoktatás 

- - - 

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

 

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Kozmetikus technikus 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1. valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat, valamint az ágazati 

alapvizsga eredményes teljesítése. 

8.2.2. Szakmához kötődő további sajátos követelmények: - 

 

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Kozmetikus szakmai és vállalkozás, marketing elmélet 

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása: 
 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: A feladatlap 100 pontos feladatsor 1 pontos 

értékelési elemekkel. A feladatok részfeladatokra bonthatók.   

A feladatlap következő tanulási eredményeket méri: 

- Manuális kozmetikai arc- és testkezelések anatómiai, élettani alapjai, anyagai, eszközei, 

technológiája, javallatai, ellenjavallatai. 30% 

- Elektrokozmetikai berendezésekkel végzett kozmetikai kezelések anatómiai, élettani alapjai, 

anyagai, eszközei, technológiája, javallatai és ellenjavallatai, munka- és balesetvédelmi 

vonatkozásai. 20% 

- Sminkek, valamint soros és/vagy tincses műszempilla felhelyezése. 5% 

- Szőrtelenítési eljárások. 10% 

- Tartós szempilla és szemöldökfestés, szemöldök korrekció. 10% 

- Kozmetikum összetevőinek, hatóanyagainak, hatásainak elemzése, alkalmazásának jellemzői. 

20% 

- Vállalkozás és marketing.  5% 
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  Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) 

részfeladatok is. 

A feladatlap feladatai jellemzően az alábbi típusok lehetnek: 

- feleletválasztós tesztek: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás és 

hibakutatás, 

- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés, 

- struktúra-funkció kapcsolat, 

- fogalom meghatározás, 

- szómagyarázat, 

- szöveg kiegészítés, 

- esettanulmány, 

- elemzés, 

- táblázat kitöltése, 

- illesztés, 

- párosítás, 

- rövid válasz, 

- egyszerű számítás, 

- mennyiségi összehasonlítás. 
 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  120 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  20 % 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
 

A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg 

az egyes kérdésekre és feladatokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban 

meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte. 
 

8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Kozmetikai kezelések tervezése és gyakorlati kivitelezése 

saját és sorsolt modellen 

8.4.2 A vizsgatevékenység leírása 
 

A sikeres vizsga érdekében az összes vizsgarészt el kell végeznie a vizsgázónak. 

 

A.  Vizsgarész: Portfólió - projektmunka a tanuló gyakorlati munkájának haladásáról és 

eredményeiről 

 

A.1. Elektronikus prezentáció keretében a tanuló gyakorlati helyen elvégzett munkáit 

mutatja be a bizottságnak 15 perc alatt.  Kötelezően az alábbi 4 értékelési terület 

mindegyikét tartalmazza. Területenként minimum 4 elvégzett munka fotóit kell 

tartalmaznia, a munkavégzés stádiumait ezeknek tükrözni kell. 

 

a.) Szemöldökformázás, festés fotók és dia segítségével. 

 

b.) Nappali, estélyi és fantázia sminkek bemutatása fotók és dia segítségével. 

 

c.) Elváltozások felismerése és bemutatása saját fotó és dia segítségével  
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d.) Speciális arc- és testkezelés közül választhat a vizsgázó, amit fotókkal és diákkal mutat be. 

 

A.2. Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos arc-, nyak-, dekoltázskezelésről, 

amelyet a tanuló a vizsgán 10 perces prezentáció, szakmai elbeszélgetés formájában ismertet.  

 

B. Vizsgarész: Szakmai beszélgetés keretében idegen modell fogadása, diagnosztizálása és 

tisztításos kezelés megtervezése, amelyben szerepelnek a kezelési lépések, célok, hatóanyagok és 

bőrre kifejtett hatások. 

 

C. Vizsgarész: Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldök korrekció sorsolt modellen. 

 

D. Vizsgarész: Saját modell - bőrtípusnak megfelelő - letisztítása és masszírozása arcon, nyakon 

és dekoltázson. 

 

E. Vizsgarész: Saját modellen felpuhító borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, táplálás 

helyspecifikusan, gyantázás vagy szőrtelenítő pasztázás hónalj vagy kar felületén. 

 

F. Vizsgarész: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alapkészülékek üzembe helyezése 

és a készülék alkalmazásának ismérveinek bemutatása saját modellen. 

 

G. Vizsgarész: Nappali smink elkészítése soros, vagy tincses műszempilla felhelyezésével saját 

modellen. 

 

H. Vizsgarész: Számlázás, dokumentálás az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban 

A vizsgázó a gépteremben számlázó program segítségével szimulált számlát állít ki a feladatlapon 

közölt szolgáltatásról, és a megadott néven, formátumban a megadott tárhelyre menti. 
 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc 

 

- „A” vizsgarész 25 perc  

- „B” vizsgarész: 15 perc 

- „C” vizsgarész: 40 perc 

- „D” vizsgarész: 20 perc 

- „E” vizsgarész: 40 perc 

- „F” vizsgarész: 10 perc 

- „G” vizsgarész: 70 perc  

- „H” vizsgarész: 20 perc 
 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül:  80 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
 

A gyakorlati vizsga értékelésénél az alábbi értékelési szempontokat javasolt figyelembe venni: 

„A.1.” vizsgarész:  

● A négy értékelési terület kritériumainak teljesítése 

● Szakmai igényesség 

● Prezentáció tartalmi és esztétikai elemei 

● Szakmai és anyagismeret 

● A bemutatott produktumok esztétikai kivitelezése 

● Az elkészítési folyamat ismertetése 

● A választott arc- vagy testkezelés anyagainak, technológiájának ismerete, esztétikai elemei 

● A fotóval bemutatott rendellenességek szakmailag megalapozott bemutatása 

● Kommunikáció 

● A megadott időintervallum kihasználtsága 
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„A.2.” vizsgarész: 

● A vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott határidőig és helyen leadja elektronikus és 

nyomtatott, lefűzött formában a saját modell diagnózisát és kezelési tervét. A dokumentum 

nélkül a vizsgarész nem értékelhető 

● A diagnosztika szubjektív és objektív tüneteinek teljeskörű felmérése 

● Bőrtípus meghatározás 

● Rendellenességek, növedékek és elváltozások felismerése, jellemzése 

● Kezelési cél meghatározása 

● Szakmai szóhasználat, kommunikáció 

● A kezelés bőrtípusnak és rendellenességeknek való megfelelése 

● A professzionális kozmetikumok helyes alkalmazása 

● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete 

● A kezelési lépések szakszerű felépítése, sorrendje 

● Elektrokozmetikai eljárás ismertetése 

● A prezentáció esztétikai elemei 

● Kommunikáció 

● Az időkeret optimális kihasználása 

● A nyomtatott dokumentum esztétikai igényessége a vizsgaszervező által meghatározott formai 

követelményeknek megfelelően 

 

„B” vizsgarész 

● Szakmai és anyagismeret 

● A bőrtípus helyes meghatározása 

● Rendellenességek, növedékek és elváltozások felismerése, jellemzése 

● A kezelési cél meghatározása 

● Kozmetikumok helyes alkalmazása 

● A kozmetikumok összetevőinek, hatóanyagainak, hatásmechanizmusának ismerete 

● A kezelési lépések szakszerű felépítése, sorrendje 

● Elektrokozmetikai eljárás ismertetése 

● Otthoni ápolás ajánlása 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

 

„C” vizsgarész 

● Festőkönyv tartalmi és esztétikai elemei 

● Az eljárások helyes előkészítési folyamata; optimális és higiénikus munkahely kialakítás, 

vendég kényelembe helyezése, bőr- és szőrfelület előkészítése, alátétek elkészítése, 

felhelyezése, a műveletek elvégzése, bórvizes öblögetés, utóápolás 

● Tiszta munka 

● Esztétikus festékfelhelyezés  

● Szimmetria 

● A szemöldök korrekciónál a bőr fertőtlenítése, felpuhítása, a bőr leszorítása, fájdalom 

elvezetése, helyes csipeszelési irány, optimális forma kialakítása, maradéktalan szőrszál-

eltávolítás, utókezelés 

● A vendég kényelmének folyamatos biztosítása a kezelés alatt 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

 

„D” vizsgarész 

 

● Higiénikus munkahely kialakítás 

● A bőrletisztító műveletek szakszerű alkalmazása bőrtípusnak és technológiának megfelelően 
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● Kozmetikai iskolamasszázs elemeinek alkalmazása arcon, nyakon, dekoltázson 

● A mozdulatok szabályos és esztétikai elemei 

● Megfelelő anyagválasztás és használat 

● Testtartás 

● A vendég kényelmének biztosítása a kezelés során 

● Diszkréció és kommunikáció 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

 

„E” vizsgarész 

● Bőrtípusnak megfelelő bőrpuhító eljárás kiválasztása, szakszerű alkalmazása 

● Technológia ismerete 

● A felhasznált anyagok ismerete, megfelelő alkalmazása 

● Kíméletes és hatékony komedó tisztítás 

● Bőrtípusnak megfelelő bőrfertőtlenítés 

● Maszkok, pakolások professzionális alkalmazása és esztétikai elemei 

● A kozmetikumok igényes eltávolítása a bőrfelületről 

● A szőrtelenítő eljárás szakszerű előkészítése, kivitelezése és utóápolása 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

 

„F” vizsgarész 

● A vizsgázó egy adott (eszközlistában szereplő) elektrokozmetikai gép üzembe helyezését 

mutatja be tételhúzás alapján, az eszköz használati szabályai szerint 

● A munkabiztonsági szabályok ismerete és betartása 

● A technológia sorrendjének, hatásának ismerete 

● Az eljárással bőrbe juttatható anyagok ismerete 

● Javallatok és ellenjavallatok ismerete 

● A gyakorlati bemutatás esztétikai elemei 

● Higiénikus munkavégzés 

● Kommunikáció 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

„G” vizsgarész 

● A kialakított munkaterület higiéniai körülményei 

● Az anyagok szakszerű kiválasztása és használata 

● Vonalak, kontúrok szakszerű és precíz alkalmazása 

● Harmonikus színeldolgozás 

● A smink szimmetriája 

● Stílus és színek megválasztása 

● Műszempillák szabályos felhelyezése 

● A smink témája megfelel a kiírásnak 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

 

„H” vizsgarész 

● A feladatleírásban szerepelő kozmetikai szolgáltatás számlájának szakszerű elkészítése 

● A vizsgázó megadott helyre mentette a vizsgaszervező által meghatározott módon 

● Feladatmegoldás a megadott időkereten belül 

 

Minden vizsgarész elvégzésénél:  

 A tevékenység része minden esetben a feladatoknak megfelelő modell biztosítása a tanuló által. 
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A „C” és a „G” vizsgarészek modelljeként nem lehet sminktetoválása. 

 

Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a 

szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga feladat követelményeit az a 

tanuló nem teljesítette, akinek a modellről kellett (volna) gondoskodnia. 

 

Az „A.2.” vizsgarésznél a vizsgázó a vizsgaszervező által meghatározott időpontig leadja 

elektronikusan és nyomtatott, lefűzött formában a saját modellről készített kezelési tervét. 

Mellékeli az eredetiség nyilatkozatot, amit gyakorlati oktatója hitelesít a vizsgát megelőzően, 

valamint a modell hozzájáruló nyilatkozatát. A dokumentumok hiányában nem értékelhető a 

vizsgarész. 

Ha az a modell, akinek a kezelési tervét a vizsgázó előzetesen leadta, igazolható okból nem vehet részt 

a vizsgán (pl. betegsége miatt), akkor a vizsgázó feladata alkalmas új modellről gondoskodni, a 

vizsgabizottságot tájékoztatni és kezelési tervét módosítani legkésőbb a gyakorlati vizsga 

megkezdéséig. A modellcsere indokát hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás elfogadásáról a 

vizsgabizottság határoz. 

Tartós szempilla- és szemöldökfestéshez "festőkönyv" előzetes kitöltése, leadása kötelező, ami nélkül 

a vizsgafeladat elvégzése nem kezdhető meg. 

 

Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgarészt 

időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott tevékenység elvégzése elégtelen. 

 

 

A gyakorlati vizsgatevékenység „A”-„H” részeit a vizsgázónak egyenként legalább 40%-ra kell 

teljesíteni ahhoz, hogy eredményes legyen. Ha bármelyik gyakorlati vizsgarész értékelése nem 

eredményes, a gyakorlat vizsga eredménye elégtelen. A vizsgázónak csak az eredménytelen 

tevékenységet kell a javítóvizsgán teljesítenie. 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte.  

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 
 

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

biztosításához. 
 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

 

Vizsgarész Tárgyi feltételek 

A 

vizsgaszerve

ző biztosítja 

A 

vizsgázó 

biztosítja 

Írásbeli Tanterem, feladatlap X  

Írásbeli, 

gyakorlati 
Kék színű, nem törölhető tintával író toll - X 

Gyakorlati Számítástechnika terem, tanterem X  

Gyakorlati 
Az oktatás eszközei (projektor, számítógépek, 

szoftverek) 
X  

Gyakorlati Digitális adattárolás eszközei X  

Gyakorlati Kezelőszék, munkaszék, bútorok X  



19 
 

Gyakorlati Nagyítós lámpa X  

Gyakorlati Gyantamelegítő és/ vagy szőrtelenítő pasztamelegítő X  

Gyakorlati 

Alap elektrokozmetikai készülékek: gőzölő vagy 

vapozon, mikrodermabrázió vagy hidrodermabrázió, 

hidroabrázió, frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, 

hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló, 

vákuumkészülék, LED-fényterápiás készülék vagy 

polarizált fényterápiás készülék, izomstimulációra 

alkalmas készülék 

X  

Gyakorlati 
A vizsgafeladatok megvalósításához szükséges 

textíliák, anyagok és eszközök  
 X 

 

A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet 

használni. Minden művelethez csak a választott márka termékeit lehet alkalmazni.  

 

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

 

8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 10 %, Szakmai vizsga: 90 % 
 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:  
 

Diagnosztikai és kezelési terv sablon „A.2” Saját modell diagnózisa és kezelési terve egy tisztításos 

arc-, nyak-, dekoltázskezelésről vizsgarészhez (kötelezően alkalmazandó dokumentum). 

Tartalmi előírások: 

  Modell bemutatása, diagnosztika 

  - Szubjektív tünetek 

  - Utolsó tisztításos kezelés időpontja 

  - Objektív tünetek 

  - Rendellenességek 

  - Bőrtípus testtájanként és összegezve 

  - Elemi elváltozások 

  - Szövetszaporulatok 

  - Kezelés célja, alapelvei 

  Kezelési terv  

  - A professzionális termékcsalád megnevezése 

  - A tisztításos kezelés lépései, a lépésekhez alkalmazott kozmetikumok megnevezése, azok fő 

hatóanyagai és bőrre gyakorolt hatásai 

  - Otthoni ápolásra ajánlott konkrét kozmetikumok 

 

Formai előírások: 

- Times New Roman betűtípus, legkisebb betűméret 10-es, legnagyobb 12-es 

- A diagnosztika felsorolásszerűen testtájanként, vagy táblázatos formában is történhet 

 

- A kezelési terv táblázatos formában készüljön:  

  Pl.: 

Kezelési lépés és a 

felhasznált kozmetikum 

megnevezése  

Hatóanyagok, amivel a 

kezelési lépés célját, 

megnevezett hatást el tudjuk 

érni 

Bőrre gyakorolt 

hatás 



20 
 

Pl.: 

LETISZTÍTÁS –  XY arctej 

Pl. Cukortenzid (Lauryl 

Glucoside) 

Szaponin  

Pl. tisztít, puhít 

tisztít, puhít 

 

A kezelési terv terjedelme 4-6 A/4 oldal összesen. 

 

Kezelési terv MINTA (javaslat) saját modell kezeléséhez: 

  Diagnosztizálás 

  A modell kora:  

  A modell foglalkozása:  

  Szubjektív tünetek:  

  Utolsó tisztításos kezelés időpontja:  

  Objektív tünetek (a testtájak szükség szerint módosíthatók/összevonhatók/tovább bonthatók):  

   Arc két oldala: 

   Homlok-orr-áll: 

    Szemkörnyék: 

   Nyak és dekoltázs: 

  Rendellenességek:  

   Faggyútermelés szempontjából:  

   Hidratáció szempontjából:  

     hám:  

     irha:  

  Keringés szempontjából:  

  Szaruképzés szempontjából:  

  A modell bőrtípusa testtájanként (az objektív tüneteknél leírtak szerint): 

   Az arc két oldala:  

   Homlok-orr-áll:  

   Szemkörnyék:  

   Nyak:  

   Dekoltázs:  

  Összegezve a modell bőrtípusa:  

  Egyéb jellemzők:  

   Izomtónus szempontjából:  

   Pigmentáció szempontjából:  

   Szőrnövés szempontjából:  

   Rugalmasság szempontjából: 

  Elemi elváltozások: 

  Szövetszaporulatok: 

  A kezelés célja, alapelvei a bőrállapot alapján, fontossági sorrendben:  

  A terméksor megnevezése:  

 

  A kezelés menete 

Műveleti lépés és kozmetikum 

megnevezése 
Hatóanyagok Hatásai a bőrre 

Letisztítás   

Peelingezés   

Tonizálás   

Masszírozás   

Felpuhítás    

Tisztítás   

Fertőtlenítés (fertőtlenítő 

kozmetikum és fertőtlenítőszer is 

elfogadható) 
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Hatóanyagbevitel 

elektrokozmetikai eszközzel 

(módszere, anyagai)  

  

Összehúzás, és/vagy nyugtatás 

helyspecifikusan 

  

Táplálás helyspecifikusan 

(minimum 3 testtáj, 3 különböző 

pakolás, vagy maszk) 

  

  

  

Befejezés:    

Házi ápolásra, életmódra való javaslat, megnevezéssel:   
 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek:- 
 
 



 

 1/79. oldal 

 

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 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-

te
k

 

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 

M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

(t
ec

h
n

ik
u

s 
sz

ak
m

ák
 

es
et

én
) 

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 

S
zé

p
és

ze
t 

ág
az

at
i 

al
ap

o
zó

 1
. 

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 
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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 

S
zé

p
és

ze
t 

ág
az

at
i 

al
ap

o
zó

 2
. 

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 

K
o

zm
et

ik
u

s 
sz

ak
el

m
é-

le
t 

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 
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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.  

 

  



 

 14/79. oldal 

 

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  



 

 18/79. oldal 

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 

  



 

 25/79. oldal 

 

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 

 

  



 

 29/79. oldal 

 

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 
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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 
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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 

 

  



 

 75/79. oldal 

 

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 
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