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Feladattól független szükséges tudnivalók:
A vizsgázó megjelenése:
- makulátlanul tiszta munkaruhában, ami lehet egy vagy kétrészes: felül fehér póló, blúz, ing vagy
köpeny, alul nadrág vagy szoknya, mely legalább térdig érő legyen, zokni vagy harisnya, lapos talpú
zárt papucs vagy cipő. A munkaruha nem lehet sem ujjatlan, sem bő, lógó ujjú. A felső nem lehet top
(tehát legalább csípőre érjen), nem lehet mélyen dekoltált. Márkajelzéssel, logóval ellátott
munkaruházat viselése megengedett. Munkaruhájára helyezzen kitűzőt, melyen olvashatóan szerepeljen
a neve.
- vizsgázó a karján és kezein ékszert (órát, gyűrűt, karláncot…), hosszú fülbevalót és nyakláncot nem
viselhet. Ízléses, szolid piercinget viselhet a vizsgázó. Kivételt egyetlen eset képez: kontykészítésnél
egy egyszerű gyűrű viselése megengedett, ha a vizsgázó a gyűrűjén szokta meg a kontytű kinyitását.
- körme legyen tiszta, nem lehet 3 mm-nél hosszabb, alakja természetesen lekerekített. Műköröm
viselésére ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
- frizurája rendezett legyen, ne zavarja a munkavégzésben, a hosszú hajat össze kell fogni.
A vizsgafeladatokra vonatkozó ellenjavallatokat a vizsgán is be kell tartani.
Fertőző betegségben szenvedő tanuló és modell nem vehet részt a vizsgán.
A modell hajas fejbőrén nem lehet nem fertőző bőrbetegség sem. A feladat teljesítése alatt a
modell fülbevalója is csak akkora lehet, ami nem zavarja a vizsgázót a munka-végzésben.
Modell csak 16. életévét betöltött személy lehet.
A modell lehet fodrásztanuló vagy végzett fodrász is, de a modellel kommunikálni tilos.
A vizsgázó hozza el magával az általa használt eszközfertőtlenítőt, a vizsgáztatók kérdésére tudja
elmondani, hogyan kell alkalmazni azt.
A vizsgára magával kell hoznia a munkanaplóját és az ellenőrzőjét. A munkanapló a vizsga előtti
utolsó nappal bezárólag legyen kitöltve, a képzésért felelős fodrász lássa el aláírásával. A
munkanaplóban szerepelnie kell a köv. mondatnak: „A vizsgafeladatokat előttem elvégezte, írásos
munkáját bemutatta. Dátum, aláírás, pecsét” A munkanaplót az első feladat megkezdése előtt a
vizsgabizottság munkáját segítő szakoktató összeszedi a tanulóktól. Az ellenőrzést a vizsgabizottság
tagjai végzik, amíg a tanulók a feladataikon dolgoznak. Munkanapló nélkül a tanuló nem kezdheti meg
a gyakorlati vizsgát! (A munkanaplóval szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket lásd
az 1. sz. mellékletben.) Külön osztályzatot nem kap rá a tanuló, de munkanapló nélkül nem kezdheti
meg a vizsgát és az értékelésben kétséges jegyeknél le-fölkerekítésnél figyelembe veszi.
A tükör előtti munkapult beterítésére hozzon magával a vizsgázó egy törölközőt vagy kis
asztalterítőt, vagy ha ez zavarná a munkavégzésben, akkor valami egyéb dekorációt helyezzen el a
pulton.
A vizsga megkezdése előtt az eszközeit ízlésesen ki kell pakolnia a munkapultra.
A „szükséges anyagok és eszközök” címszó alatt felsoroltakat a tanulónak kell magával hoznia a
vizsgára a vizsgafeladatok teljesítéséhez. A vizsgázó által hozott anyagoknak és eszközöknek
professzionális (fodrászok számára gyártott) termékeknek kell lennie. Lakossági termékekkel nem
vizsgázhat.
Az értékelési szempontokban leírtaknak meg nem felelés jegylevonás(oka)t von maga után. Akár
egyetlen szempont súlyos hiánya is elégtelen osztályzatot vonhat maga után.
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Tartalomjegyzék:
1. Hajmosás-fejmasszázs
2. Marcell-vízhullám készítése babafejen .
3. Vízhullám frizura berakás, fésülés babafejen vagy élő modellen
4. Dauercsavarás babafejen
5. Férfi borotválás
6. Konty- alkalmi frizura készítése
7. Vashullám frizura készítése
8. Női alaphajvágás csak ollóval
9. Női divatos hajvágás
10. Férfi klasszikus vágás, szárírás
11. Férfi divatos vágás, szárítás
12. Festés
13. Festés-melír egy technológiai folyamatban
mellékletek:
1. sz.: munkanaplóval szemben támasztott formai és tartalmi követelmények
2. sz.: diagnosztikai lap festéshez

2014-2015. tanév

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
Hajmosás-Fejmasszázs (10 + 20 perc)
Szükséges anyagok, eszközök (a vizsgához élő modell szükséges)
-

sampon
balzsam
törölköző
hajszárító
kefe
fésű

Értékelési szempontok:
Hajmosásnak megfelelő mozdulatok alkalmazása (masszírozó mozdulatok)
Sampon helyes felvitele a hajra:
Kellő habképzés a hajon
Helyes vízhőfok beállítása
A modell ruhája száraz maradjon
Masszírozás, újbeggyel történjen
Fej teljes területe át legyen mosva
Fejbőr masszázs:
- masszírozó mozdulatok
- kellő erősség alkalmazása
- a fej kritikus pontjainak kellő ideig történő masszírozása (tarkó, homlok, nyakszirt, halánték)
Sodrás (10 perc), Fonás (10 perc), Szövés (15 perc)
Élő modellen vagy babafejen
Szükséges eszközök:
- babafej + tartó
- stilfésű
- bontó fésű
- hajgumi, szilikon
- szalag, fonal (nem kötelező de ajánlott)
- hajlakk, zselé, wax (nem kötelező, de ajánlott)
Értékelési szempontok:
Legyen egységes
A kialakítás legyen kócmentes
Kellő szorosság a munkafolyamat alatt
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Marcell-vízhullám készítése babafejen vagy élő modellen (20 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
- babafej: csak bevágott (Marcellhez előre levágott) hajú babafejjel kezdheti meg a tanuló a vizsgát. A
babafejnek jó állapotúnak, „bőrének” tisztának kell lennie, elegendő hajsűrűséggel és hajhosszal.
Szolidan sminkelt, fülbevalós babafej megengedett, piercinges nem.
- babafej-állvány: asztalra szerelhető vagy lábain álló
- hajvizező
- törölköző: lehet fehér és színes is, de jó állapotú és tiszta legyen
- fésű: hibátlan fogazatú, professzionális fodrászipari: 5”-os hajvágó vagy 7 1/2 -es méretű bontófésű
Marcell-hullám fésű használata nem kötelező.
Stílfésűvel Marcell-hullámot készíteni tilos.
- sampon, balzsam használata nem megengedett, csak hajfixáló termékeket lehet alkalmazni a hullámok
kialakítása során
- Marcell-csipesz használata megengedett a fésülés közben, de értékelés előtt el kell távolítani őket.
A Marcell-hullám kialakításában már részt nem vevő hajvégeket formára kell fésülni.
A feladat a szakmai vizsgán csak babafejen mutatható be (szvk. előírás!).
Nem kötelező, de alkalmazható:
- választék kialakítása
- az arc körül kialakított hullámokkal, tincsekkel történő díszítés
Az elkészült hullámot vizesen értékeli a vizsgabizottság.
Értékelési szempontok:
- teljes fejen alakította-e ki a hullámsort
- kétujjnyiak (max. 4 cm szélesek) és egyformák-e a hullámok
- a hulláméleket kialakította-e
- összefüggő hullámsort sikerült-e fésülnie
- plasztikus forma kialakult-e
- megtörtént-e a be nem hullámosított hajrész formára fésülése
- a megfelelő irányba indította-e a hullámsort

A gyakorló fodrász évfolyamoknak 30 perc a Marcell hullám elkészítésére rendelkezésre álló idő.
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Vízhullám frizura berakás, fésülés babafejen vagy élő modellen (20+20 perc)
Berakás-gyűrűzéshez szükséges anyagok és eszközök:
- babafej: csak bevágott (berakáshoz előre levágott) hajú babafejjel kezdheti meg a tanuló a vizsgát. A
babafejnek jó állapotúnak, „bőrének” tisztának kell lennie, elegendő hajsűrűséggel és hajhosszal
(szolidan sminkelt babafej megengedett).
- babafej állvány: asztalra szerelhető vagy lábain álló
- hajvizező
- törölköző: lehet fehér és színes is, de jó állapotú és tiszta legyen
- bontó és stílfésű: hibátlan fogazatú
- csavarók: anyaguk lehet fém és műanyag is. Javasolt méret (átmérő): 24-45mm, de ettől el lehet térni.
Tépőzáras (szőrös) csavarót nem lehet használni.
- tűcsipeszek: anyaguk lehet fém és műanyag is
- hajháló
- finistermékek: használatuk megengedett, de nem kötelező
A kifésüléshez szükséges anyagok és eszközök:
- bontókefe: kevertszőrű vagy szőrkefe
- bontófésű
- kétoldalú kefe
- stílfésű: lehet fém- és műanyagvégű is
- villásfésű
- hajlakk, wax
A haj tupírozása nem kötelező.
Álló és fekvő hullám is készíthető. Minimum 9 gyűrű és minimum 6 csavaró elhelyezése kötelező. A
kisoldalon lehet csak gyűrűkkel vagy csak csavarókkal kialakítani a hullámvonal-vezetést. A klasszikus
berakási forma (kisoldalon álló hullámsorok képződnek) kialakítása és egyéb, modernebb formák
berakása is megengedett.
Értékelési szempontok:
- elhelyezte-e a kiírt darabszámú gyűrűt és csavarót
- megfelelő irányba indította-e a hullámsort
- kialakult-e az összefüggő hullámsor
- a homlokfazonnál kialakította-e a vizsgázó a hullámívet
- törésmentesek-e a hullámok
- mutatják-e a csipeszek a gyűrűk irányát
- megtörtént-e a be nem csavart hajrész formára fésülése a tarkó résznél
- hordható-e a kialakított frizura
A gyakorló fodrász évfolyamoknak:
- a babafejet előre berakva és megszárítva kell a vizsgára hoznia, a vizsgán csak a kifésülés,
frizura kialakítása történik
- min. 6, max. 15 berakócsavaró, és min. 6 csipeszgyűrű elhelyezése kötelező
- a kifésülés ideje 20 perc
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Dauercsavarás babafejen (45 perc)
Szükséges eszközök:
- babafej: dauercsavaráshoz előre levágott: a hajtincsek nincsenek elvékonyítva)
- babafej állvány: asztalra szerelhető vagy lábain álló
- stílfésű: a vizsgán fémnyelű is alkalmazható, mert a vizsgán nem alkalmazunk vegyszert
- bontófésű
- vizező
- dauercsavaró: csak műanyag dauercsavaróval dolgozhat a vizsgázó, ami bármilyen vastagságú és
hosszúságú lehet
- dauertű
- spiccpapír: kötelező az alkalmazása
- törölköző
A hagyományos csavarási irány nem alkalmazható.
Dauervizet nem kell alkalmazni.
Törekedni kell az egész babafej becsavarására, az elégségeshez legalább 50%-os készültségi fokig el
kell jutni. Az osztályzatot a munka minőségén kívül a készültségi fok is meghatározza. A
vizsgafeladatra szánt idő alatt - a vizsgázó lassú munkatempója miatt - fel nem csavart hajrészt formára
kell fésülni.
Hátul átfedéses (parketta, téglakötéses) mintát kell kialakítani vagy szabályos sorokba-oszlopokba
rendezni a csavarókat. A két formát ne keverjék.
A tarkón át húzott fültől –fülig vonal a tarkón felcsavarása kötelező, a tarkóban megmaradó hajat
formára kell fésülni itt is.
Értékelési szempontok:
- tiszták-e a felválasztások
- megfelelő szög alatt tartotta-e a tincset csavarás közben (→ nem lehet gatyás a tincs)
- tiszta-e a felcsavarás (→ nem lehet szöszös a tincs, nem lóghatnak ki szálak)
- egyenletes-e a felcsavarás: - nem dőlt-e jobbra v. balra a tincs felcsavarás közben
- érzi-e a vizsgázó, mennyire kell feszesen tartani a tincset
felcsavarás közben (elég feszes legyen, de ne túlságosan)
(→ nem lehet lazán felcsavart tincs)
- arányos-e a felcsavarás: a csavaró szélességéhez képest megfelelő szélességű tincset választott-e fel,
egyforma szélesek-e a passzék.
- a hajszálak, hajvégek nem hajolnak-e vissza (→ nem lehet pipás a hajvég)
- egyenletesen osztotta-e el a hajtömeget
- a csavarók iránya, vastagsága mutatja-e a koncepciót, a frizura vonalát amivel a modell fejformájához
és testalkatához illő frizurát tudna kialakítani
- az alkalmazott rögzítés (gumipánt, dauertű) megfelelő-e (nem törheti meg a hajat, jó pozícióban
rögzíti-e csavarót)
- a hagyományostól eltérő csavarási irányt alakított-e ki
- sikerült-e a babafej hajának legalább 50%-át becsavarni
- ha van olyan rész, amit nem csavart fel, azt formára fésülte-e
A gyakorló fodrász évfolyamok csak babafejen készíthetik el a dauercsavarást.
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Férfi borotválás (20 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
- beterítőkendő
- 2 kiskendő: anyaguk 100% pamut, vagy
- 1 kiskendő és papírtörlő: a lehúzott habot papírtörlőbe is törölheti a vizsgázó
- tálka
- borotva: benne éles borotvapenge
- borotvapamacs
- törölköző: 50x100 cm
- arclemosó szivacs: higiéniai okokból bontatlan csomagból elővett!
- timsó vagy más vérzéscsillapító stift
- borotvakrém vagy -szappan: csak krém vagy szappan használható, borotvahab és zselé használata a
vizsgán nem megengedett. A feladat, és így az értékelés része a felhabosíitás.
- utókezelők: fertőtlenítő, összehúzó és nyugtató balzsam, púder. A hatóanyagokat tudni kell
megnevezni.
A szőr növésének irányába kell borotválni, tehát a kiborotválás tilos. A bajusz régióját is le kell
borotválni, a feladat végére szőr nem maradhat az arcon.
Mind a 4 borotvafogást elnevezés szerint kell ismerni és tudni kell alkalmazni.
A bőrről a borotvával lehúzott habot a mutatóujjára, kézfejére vagy kiskendőbe törölheti a vizsgázó.
A mutatóujjáról, kézfejéről lehúzott habot textil kiskendőbe vagy papírtörlőbe lehet törölni.
A borotválást a jobb kezes tanulók a modell jobb oldalán állva végezhetik, a bal kezesek a modell bal
oldalán állva.
Olyan modellen kell bemutatni a feladatot, akinek a bőre kipattogás nélkül viseli a borotválást. Az
utókezelők felsorolásából az arcszesz és arcvíz tudatosan maradt ki, mert ezek az alkoholtartalmú
készítmények gyakran érzékenyítik a frissen borotvált bőröket.
A vizsgázó sérülést nem okozhat a modell bőrén.
A modell arcszőrzete nem lehet pihés (férfias arcszőrzete legyen).
2-3 napos borostán kell elvégezni a munkafolyamatot.
Az értékelésnél a modellről le kell venni a beterítőt, rendezni kell a frizuráját, ahogy a fodrászatból
elengednénk a vendéget.
Az iskola fejtámlával ellátott székeket biztosít a feladat elvégzéséhez.
Értékelési szempontok:
- balesetmentesen végezte-e a feladatot
- megfelelően előkészítette a modellt a művelethez
- megfelelő mértékben sikerült-e a borotvakrém felhabosítása
- a szőrnövéssel megegyező irányba borotvál-e
- ismeri és megfelelően alkalmazza-e a 4 borotvafogást
- a megfelelő helyre (a textil kiskendőbe) törölte-e a borotvahabot az egyes lehúzások után
- a modell bőrének reakciója
- megfelelt-e modell arcszőrzete a vizsgakiírásnak
A gyakorló fodrász évfolyamoknak 20 perc a borotválás időtartama.
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Konty - alkalmi frizura készítése (40 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
- fésülőkendő v. beterítőkendő
- bontófésű
- kontykefe
- kontygumi: száma nincs előírva
- hullámcsat
- babahajtű
- hajhab, hajlakk, zselé, wax: fixálásra, kiemelésre
- kontydísz: kötelező a díszítés alkalmazása
- hajvasaló, hajsütővas: használatuk megengedett, de nem kötelező
A feladat csak modellen mutatható be (babafejen nem).
A hajat elő lehet készíteni megszárított becsavarással, de sima, kiengedett hajból is készíthető konty.
A hajhosszra vonatkozó előírás nincs. A konty lényege a feltűzések alkalmazása, ennek eleget kell
tenni. A legkönnyebb a vállra lógó, a vállat éppen beborító hajhosszból a feltűzés.
Olyan frizurát kell kialakítani, ami összhangban van a modell karakterével, megjelenésével,
egyéniségével.
A modellnek – legalább a felső testén - alkalmi ruhát kell viselnie.
A modell kontyhoz illő sminkelése megengedett, de nem kötelező.
A konty jellegére vonatkozó előírások:
- nem készíthető: gömb (paradicsom-)konty, egyszerű középre helyezett konty, masni konty
- szalagkonty, banánkonty, aszimmetrikusan (pl. oldalt) elhelyezett konty, nyakszirtre tűzött (spanyol)
konty kialakítása engedélyezett
- a konty lehet báli, történelmi, fantázia és mesebeli konty
Klasszikusan a kontyot úgy helyezzük el a fejen, hogy az arc karakterét, fejformát előnyösen
befolyásolja. Alapesetben: oldalnézetben az állcsúcsot és a konty képzeletbeli középpontját összekötő
egyenes (kb.45°-os szögben álló) vonal a fejet két egyenlő részre ossza. Ettől, ha a fejforma, a konty
jellege megkívánja, el lehet térni.
A frizura készülhet választékkal vagy anélkül. Nincs előírva, hogy hány pontból kiinduló legyen.
A díszítéssel hangsúlyozza a frizura alkalmi jellegét. A díszítés aránya ne legyen több, mint 15 %.
Kontybetét alkalmazása megengedett.
Póthaj alkalmazása megengedett, de csak díszítésre. Mennyisége a hajtömeg max. 10%-a, tincsekben
mérhető mennyiségű legyen csak.
Max. 10 % lehet a leengedett haj aránya.
Hordozza magán a mindenkori stílusjegyeket.
A fésülésnek tisztának kell lennie, sehol nem lehet szöszös a frizura, ez alapvető jelentőségű.
A feltűzésre használt csatok ne látszódjanak.
Értékelési szempontok:
- megfelelően előkészítette a modellt a művelethez (beterítés, alk. ruha)
- összhangban van-e a modellje karakterével, megjelenésével a kialakított frizura
- konty, a smink és a díszítés harmonizál-e egymással összhangba kell lenni az alkalommal és a ruhával
- betartotta-e konty jellegére vonatkozó fentebb található előírásokat (ld. az előző bekezdésben leírtakat

Vashullám frizura készítése (45 perc)
Szükséges anyagok és eszközök:

2014-2015. tanév

Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
- babafej: csak bevágott (vashullámhoz előre levágott) hajú babafejjel kezdheti meg a tanuló a vizsgát.
A babafejnek jó állapotúnak, „bőrének” tisztának kell lennie, megfelelő hajsűrűséggel és hajhosszal.
Szolidan sminkelt, fülbevalós babafej megengedett, piercinges nem.
- babafej-állvány: asztalra szerelhető vagy lábain álló
- fésülködő kendő, ha élő modellen mutatja be a tanuló a feladatot
- hajsütővasak: vékony és vastag. Kétkarú elektromos hajsütővas is használható.
- hajsütővas melegítő: abban az esetben, ha nem elektromos hajsütővassal kíván dolgozni a vizsgázó.
(A vizsgázónak kell hoznia ezt is! Saját tanműhelyeseink kapnak a tm.-ből): hajsütővasat gázláng fölött
kell a megfelelő hőmérsékletűre hevíteni, denaturált szesszel működő melegítő használata biztonsági
okokból tilos!
- hajkefe
- bontófésűk
- stílfésű
- tupírozó fésű
- csipeszek
- hajrögzítők és finis-termékek: pl. hajlakk
A feladat bemutatható élő modellen és babafejen is.
A haj legyen tiszta (frissen mosott), száraz. Előkészítése nem megengedett.
Egész fejen kell elkészíteni a vashullám frizurát.
A kisoldalon 3 függőleges hullámsort kell kialakítani, a hullámélek közötti távolságra (a hullámok
szélességére) vonatkozó előírás nincs. A 3 függőleges hullámsornak a halántéktól hátrafelé kell
indulnia, melynek a kialakítása csak vékony hajsütővassal végezhető.
Egybefüggő hullámsort kell kialakítani a kisoldalon, a hullámok kapcsolódjanak egymásba.
A kétféle (vékony és vastag) hajsütővas használata kötelező a frizura kialakítása során. (Kisoldalon
vékony vassal, nagyoldalon vastag és vékony vassal.)
A lapos és a spirál csavarási technikát is alkalmazni kell a frizura elkészítésekor.
Értékelési szempontok:
- balesetmentesen végezte-e a feladatot
- hordható-e az elkészült frizura
- a passzé felválasztását helyesen végezte-e (spirálcsavarásnál 2x2 cm-es tincsalap, lapos csavarásnál a
hullám volumenének megfelelően = berakó csavaró elhelyezésekor kialakított tincsalap)
- sikerült-e kialakítani a hullámokat a kisoldalon
- megvan-e a 3 függőleges hullámsor a kisoldalon
- a halántéktól hátrafelé indulnak-e a hullámok
- kapcsolódnak-e a hullámok egymásba, megvan-e az összefüggő hullámsor
- sikerült-e a vékony és vastag hajsütővas helyes kiválasztása a frizura egyes részein
- megfelelő hőfokon használta-e a hajsütővasat
- törésmentes és pipamentes-e a haj
- használta-e a két kül. vastagságú hajsütővasat
- alkalmazta-e a lapos és spirálcsavarás technikáját is
- a csavarók nem lóghatnak túl a hajnövés kontúrjánál a klasszikus formánál
- két felcsavart hajtincs közé ne férjen el + csavaró

Női alaphajvágás csak ollóval (60 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
- sampon: a modell fejbőrének és hajának megfelelő. De a modell jöhet frissen mosott hajjal is, ekkor a
vizsgán elhagyható a hajmosás.
- balzsam: a modell hajának megfelelő
- törölköző: 50x100 cm
- beterítő kendő
- hajvágókendő
- vizező
- fésű: a bemutatandó feladatnak megfelelő bontó- és hajvágó (férfi vágó fésűt is használhat)
- kefék: bármilyen szárító kefe
- olló
- kézi hajszárító + érintés védelmi iratok
- nyakszirtkefe
- finistermékek: pl. hajfénykrém (hajolaj), hajhab, wax
Az ún. alaphajvágási formák közül bármelyik elkészíthető, a hajvágást a vizsgabizottság
felválasztásokkal ellenőrzi. A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítása csak tompa vágással
történhet. (Szvk. előírás szerint csak tompavágással, tehát ollóval történhet a női alaphajvágás.
Hajvágásra tehát tilos tapper, effiláló, nyeső, borotva és hajvágógép használata.)
4 cm-t le kell vágni a hajhosszból. Hajhosszra vonatkozó előírás: Olyan hajhosszból kell indulni,
amelyből a minimálisan 4 cm levágása után hordható női frizura alakul ki. Vágás után oldalt min. 1 cm
hosszúnak kell lennie a hajnak.
A nyakban található szőrzet eltávolítása csak ollóval történhet.
Egyértelművé kell tennie a vizsgázónak a munkája során, hogy tudatosan, a fej jellegzetes anatómiai
pontjainak figyelembevételével alakítja ki a választékokat, a fej felosztását. A választékok kialakítása
pontos, tiszta vonalakkal történjen.
A vezető passzé kialakítása és alkalmazása tudatosan, a fej geometriáját szem előtt tartva történjen,
szóban el tudja magyarázni, amit a gyakorlatban végez.
A hajvágás ellenőrzését az ellentétes irányú felválasztásokkal tudnia kell elvégezni.
A modell korára és öltözékére, sminkjére vonatkozó külön előírás nincs.
Extrém színekkel festett hajon is bemutatható a frizura, ha az összhangban van a modell korával,
egyéniségével. Az extrém színek aránya max. 5% lehet.
Értékelési szempontok:
- balesetmentesen alkalmazza-e a hajvágás műveletét
- legalább 4 cm-t levágott-e a haj hosszából
- új formát alakított-e ki
- megfelel-e a vizsgázó által készített frizura valamelyik alap hajvágásnak
- tudatosan és precízen alakította-e ki a választékokat, a fej felosztását
- a hajszárítás (a hozzá alkalmazott eszközök, technika, a főnözéssel kialakított forma) megfelel-e,
kiemeli-e a hajvágással kialakított formát

1. egyhossz (kompakt) hajvágás
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
Készítendő egy olyan forma, melynél a haj természetes esésében (0°-os kiemelés), nem keletkezik
(nem keletkezhet) átmenet. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc felé hosszabbodó, illetve
rövidülő.
A haj fésülési iránya nem térhet el a függőlegestől.
A leválasztás vízszintes. Frufru kialakítása lehetséges.
2. lépcsőzetes forma
A készítendő frizura teljes egészében, átmenetnek kell keletkeznie (1-90°-ban való kiemelés), úgy
hogy a felső hajaknak fokozatosan hosszabbaknak kell lenniük.
A felső hajnak minden esetben hosszabbnak kell lennie. A leválasztás vízszintes, diagonális (liftezés),
esetleg függőleges lehet.
Frufru kialakítása lehetséges.
3. uniform forma
Ennél a formánál a hajnak a fej teljes területén vagy bizonyos részeken egyforma hosszúnak kell
lennie (90°-ban való kiemelés). Ha csak bizonyos részeken készít uniform vágást, a fül körüli fazonrész
körbenyírható.
Készülhet vízszintes, diagonális, függőleges leválasztással.
4. lefelé hosszabbodó forma
A haj hossza ennél a formánál a fej legmagasabb pontjánál kell a legrövidebbnek lennie
(90-180°-ban való kiemelés). A haj felül mindig rövidebb. A legalsó tincs a leghosszabb. A leválasztás
lehet függőleges, horizontális, esetleg diagonális.

Női divatos hajvágás, szárítás (60 perc)
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
szükséges anyagok és eszközök:
- beterítőkendő
- sampon: a modell fejbőrének és hajának megfelelő. De a modell jöhet frissen mosott hajjal is, ekkor a
vizsgán elhagyható a hajmosás.
- balzsam: a modell fejbőrének és hajának megfelelő
- törölköző: 50x100 cm
- hajvágó olló
- ritkító olló
- hajnyeső: csak ha a frizura kialakítása megkívánja
- borotva: csak ha a frizura kialakítása megkívánja
- hajvágógép: csak ha a frizura kialakítása megkívánja
- kézi hajszárító + érintés védelmi iratok
- hajsütővas: csak ha a frizura kialakítása megkívánja
- hajvasaló: csak ha a frizura kialakítása megkívánja
- fésűk: női bontó, hajvágó (7 1/2) és/vagy férfi hajvágó
- hajkefék: bontókefe, körkefék, thermo kefe, krokodilkefe
- nyakszirtkefe
- hajrögzítők, finistermékek, pl. wax, zselé, hajhab, hajlakk…
4 cm-t le kell vágni a hajhosszból. Hajhosszra vonatkozó előírás: Olyan hajhosszból kell indulni,
amelyből a minimálisan 4 cm levágása után hordható női frizura alakul ki. Vágás után oldalt min.1 cm
hosszúnak kell lennie. Rövid női frizura is vágható.
Divatvágásnak megfelel a versenypáston elfogadott, de annál szolidabb, utcán hordható hajviselet is.
Látszódjon rajta a technikai tudás, az olló tudatos használata. Az aktuális év divatirányzatáról a
tanulónak szakmai és divatlapokból kell tájékozódnia.
Egyértelművé kell tennie a vizsgázónak a munkája során, hogy tudatosan, a fej jellegzetes anatómiai
pontjainak figyelembevételével alakítja ki a választékokat, a fej felosztását. A választékok kialakítása
pontos, tiszta vonalakkal történjen.
A vezető tincs kialakítása és alkalmazása tudatosan, a fej geometriáját szem előtt tartva történjen,
szóban el tudja magyarázni, amit a gyakorlatban végez.
A modell korára és öltözékére, sminkjére vonatkozó külön előírás nincs.
A köztes és szintvizsgákon a vágás és festés modellje lehet ugyanaz, de nem kötelező.
A szakmai vizsgán sem kötelező egy modellen végezni a vágást és festést, de megengedett.
Értékelési szempontok:
- balesetmentesen végezte-e feladatot
- legalább 4 cm-t levágott-e a haj hosszából
- új formát alakított-e ki
- a kialakításra kerülő frizura jellegéből fakadóan alkalmazta-e a feltűzéseket a vágás és szárítás során
- tudatosan és precízen alakította-e ki a választékokat, a fej felosztását
- az aktuális divatnak megfelelő frizurát alakított-e ki
- a hajszárítás (a hozzá alkalmazott eszközök, technika, a főnözéssel kialakított forma) megfelel-e,
kiemeli-e a hajvágással kialakított formát
- tudja-e alkalmazni a száraz hajon a befejező vágási technikákat (pl. puhítás, összevágás), ha a frizura
jellege megkívánta

Férfi klasszikus hajvágás, szárítás (60 perc)
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
szükséges anyagok és eszközök:
- hajvágó kendő és törölköző
- férfi hajvágó fésű
- nyakszirtkefe
- hajvágó olló
- borotva éles pengével
- vizező
- kefe a beszárításhoz (szőrkefe, kétoldalú kefe)
- hajszárító szűkítővel + érintés védelmi iratok
- finistermék: hajhab, hajlakk, hajfény (zselé, wax nem)
- hajformázó lapát a kockára szárításhoz
A vizsgázó választhat az angol hajvágás és a Bombage frizura között.
A modell tisztára mosott hajjal érkezzen a vizsgára, mert a 18 modell hajának megmosása sok időt
venne igénybe.
A modell hajának hossza vágás előtt a fejtetőn minimum 8 cm hosszúnak kell lennie; a tarkó és a fül
körül minimum1 cm legyen! Amennyiben a modell ennek a kritériumnak nem felel meg, nem kezdheti
meg rajta a vizsgázó a feladat bemutatását.
A vizsga folyamán minimum 1 cm hajvágása kötelező a fejtetőn lévő hosszából is. A hajvágás utáni
hajhosszra vonatkozó előírás nincs. Az ún. „0” pont kialakítása kötelező.
Klasszikus frizuravágások műveleti sorrendje:
1. Rövidítés, azaz a hajhossz levágása
2. Átmenet készítése
3. Hajkörvonal (fazon) kialakítása
4. A hajvégek borotvával történő vékonyítása
5. Az oldal (fül körüli) fazon kiborotválása
A beterítő kendő nyaki peremére rakjunk ráncmentesre eligazított nyakszirtpapírt, hogy ne hulljon be a
haj a kendő belső peremére, a nyakra. + hintőporozás
Angol hajviselet:
Választékkal készül (a választék egyenes legyen, min. 10 cm hosszú, ált. a bal szem középvonalában).
Hátul stuccolással hosszú átmenetet kell kialakítani, nincs hátsó középpont.
A kiindulási „0” pont meghatározása után a fül körül és a takarórészen lévő haj vágása stuccolással
történjen.
A haj a fülre a fazonvágás után nem lóghat, éles, tiszta fazont kell kialakítani, az oldalfazon
kiborotválása kötelező.
A vízszintes kiindulási vonal, az ún. „0” pont (nyakfazon), nem borotválható ki (ne legyen egyenesre
alakítva). Az ún. „0” ponttól kell stuccolni. Csak az oldal (fül körüli) fazont kötelező kiborotválni.
A fejtetőt és az oldalhajakat borotvával át kell vékonyítani úgy, hogy a klasszikus frizura szárítása,
fésülésre kialakítható legyen, hullám és tincsmentesen.
A frizura tompavágással készítendő. Hajvágógép és ritkító ollók használata tilos!
Négyszögletesre kell beszárítani, plasztikusra kell alakítani.

Bombage hajviselet:
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
Homlokban megemelt (bombage), hátrafésült, választék nélküli, hátul középpontos (egy pontban
össze-futó), hátul hosszú átmenet, kötelező a borotvált fazon. Tompavágással készítendő. A haj
átborotválása kötelező és az több irányból lehetséges. Az oldalfazon kiborotválása kötelező, a hátsó
(nyak-) fazoné tilos. Az átborotválást a homloktól kezdjük, majd az oldalrészeknél folytatjuk.
Értékelési szempontok:
- balesetmentesen végezte-e a feladatot
- levágta-e a kötelező 1 cm-t
- angol hajvágásnál megfelelő-e a választék (egyenes, 10 cm)
- kialakította-e a kívánt formát
- Bombage hajviseletnél éles-e a nyakfazon
- folyamatos-e az átmenet
- tiszták, élesek-e a fazonok
- átborotválta-e a vágás után a hajat
- helyesen választotta- ki a tarkónál az átmenet kiindulási „0” pontot
- kialakította-e a lekerekített kocka formát
- tincs és hullámmentes-e a frizura
- plasztikus (szoborszerű)-e a fésülés (nem lehet szöszös)

Férfi divatos hajvágás, szárítás (45 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
- hajvágó kendő, törölköző
- hajvágó olló
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
- ritkító ollók
- hajvágó fésű
- hajszárító
- hajkefék: thermo kefe, krokodil kefe
- finistermék, pl. hajhab, hajlakk, wax, zselé
- egyéb eszközök: minden szerszám és segédeszköz használata megengedett – amit a frizura elkészítése
megkíván (borotva, nyeső, bontófésű…) Hajvágógép használata tilos!
A modell tisztára mosott hajjal érkezzen a vizsgára, mert a 18 modell hajának megmosása sok időt
venne igénybe.
A modell hajának hossza a hajvágás előtt a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkó és fül körül min. 1 cm
legyen.
Sportos hajviselet nem készíthető.
Divatvágásnak megfelel a versenypáston elfogadott, de annál szolidabb, utcán hordható hajviselet is.
Látszódjon a kialakított frizurán a technikai tudás, az olló tudatos használata. Az aktuális év
divatirányzatáról a tanulónak szakmai és divatlapokból kell tájékozódnia.
Az egész fej területén hajvágást kell végezni. Minden régióban min. 2 cm-t (vagy annál többet) kell
vágni úgy, hogy a vágás után új forma alakuljon ki.
A modell korára és öltözékére vonatkozó külön előírás nincs.
Egyértelművé kell tennie a vizsgázónak a munkája során, hogy tudatosan, a fej jellegzetes anatómiai
pontjainak figyelembevételével alakítja ki a frizurát.
Értékelési szempontok:
- balesetmentesen végezte-e a feladatot
- legalább 2 cm-t levágott-e a haj hosszából
- új formát alakított-e ki
- az egész fej területén végezte-e a hajvágást
- az aktuális divatnak megfelelő frizurát alakított-e ki
- tudatosan alakította-e ki a frizurát
- a hajszárítás (a hozzá alkalmazott eszközök, technika, a főnözéssel kialakított forma) megfelel-e,
kiemeli-e a hajvágással kialakított formát
- tudja-e alkalmazni a száraz hajon a befejező vágási technikákat (puhítás, összevágás), ha a frizura
jellege megkívánta

Hajfestés (vegyszeres művelet 20 perc + hatóidő + szárítás 20 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
- sampon, balzsam
- 2 db törölköző: 50x100 cm
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Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola
Fodrász belső gyakorlati vizsgaszabályzat
- oxidációs hajfesték
- oxidálószer: a hajfestékhez gyártott
- festékeltávolító oldat: csak ha szükséges
- festőkendő
- festőkötény
- kesztyű
- tál a festék kikeveréséhez
- ecset
- digitális mérleg: a tanulók hozhatnak közösen
- fésű: műanyag végű stílfésű v. női bontó fésű
- papírtörlő: a festőkendő nyakába
- kontúrkrém (vazelin): ha szükséges
- diagnosztikai lap (ld. mellékletben)
- hajszárító
- kefe a beszárításhoz
- finistermék, pl. hajhab, hajlakk, zselé, wax
Divatszínt (a színskálákban előforduló nem-mixton és nem-natúr színeket és árnyalatokat) kell
festeni.
Min. 2 színmélységgel világosabbra kell festeni a hajat vagy egy legalább 70 %-ban ősz hajat kell
divatszínre festeni.
Lenövést kell festeni (tőfestés), a lenövés min. 1 cm legyen (ne a vizsgán legyen először festve a
modell haja).
5-ös színmélységnél sötétebb hajszín nem festhető.
A hajtőnek és a hajvégeknek egyforma színmélységűnek és megegyező árnyalatúnak kell lennie.
Ősz haj nem csillanhat át. Ősz haj festése esetén megengedett a fejtetőről induló festés (vagy ahol a
legőszebb a haj).
A lemosás során festék nem maradhat a fejbőrön, nyakon, fülön. A vizsgázható kérheti, hogy a
modellről ő moshassa le a festéket.
A festés során kötelező a hajas fejbőr szekciókra osztása.
A modell korára, nemére, ruházatára, sminkjére vonatkozó előírás nincs.
Értékelési szempontok:
- megfelelően kitöltött diagnosztikai lapot készített-e
- kialakult-e a kívánt szín
- divatszínt festett-e
- valóban 5-ös színmélységet vagy annál világosabbat alakított-e ki
- megvalósult-e a legalább 2 fokozattal magasabb (világosabb) színmélységű hajszín
- egyforma-e a hajtő és a hajvég, egyenletes-e szín a haj teljes felületén
- ősz hajnál teljesen fedi-e a festék a hajat
- maradéktalanul eltávolította-e a festéket a bőrről
- szekciókra osztotta-e hajas fejbőrt a festés során
A negatív bőrpróbát dokumentálni kell a diagnosztikai lapon.

Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban (hatóidő nélkül 45 perc)
szükséges anyagok és eszközök:
- sampon, balzsam
- 2 db törölköző: 50x100 cm
- oxidáció hajfesték
- oxidálószer: a hajfestékhez gyártott
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- blanspor v. szőkítőkrém + a megf. oxidálószer
- festékeltávolító oldat: csak ha szükséges
- festőkendő
- festőkötény
- kesztyű
- tál a festék kikeveréséhez (2 db)
- ecset (2 db)
- melír fólia
- digitális mérleg: a tanulók hozhatnak közösen
- fésű: műanyag végű stílfésű v. női bontó fésű
- papírtörlő: a festőkendő nyakába
- kontúrkrém (vazelin): ha szükséges
- diagnosztikai lap (ld. mellékletben)
- hajszárító
- kefe a beszárításhoz
- finistermék, pl. hajhab, hajlakk, zselé, wax
Szőkítő porral és szőkítő krémmel is lehet melírozni a vizsgán.
A tömbszín festésekor lenövést kell festeni (utánfestés), a lenövés min. 1 cm legyen (ne a vizsgán
legyen először festve a modell haja).
A tömbszín festése folyamán legalább két színmélységet kell felvilágosítani - divatszínre.
Ennél a vizsgafeladatnál is festhető legalább 70 %-ban ősz haj, akár alapszínre is.
5-ös színmélységnél sötétebb alapszín – tömbszín – nem festhető.
Legalább 10 db fóliát kell elhelyezni, amely lehet fűzött- vagy lapmelír. A fej bármely részén
végezhető a melírozás. A melírozás emelje ki a vágást, a frizura vonalát.
A melírszíneknek 2 színmélység különbséget kell mutatniuk a tömbszínhez képest az egy
technológiai folyamatban elvégzett festés művelete során. Árnyalatának harmonizálnia kell a
tömbszínnel.
A tömbszínnek a végeknél és a tőnél egyforma színmélységűnek és árnyalatúnak kell lennie.
A melírszínnek szintén a végeknél és a tőnél egyforma színmélységűnek és árnyalatúnak kell lennie.
A melírszín nem folyhat össze a tőnél a tömbszínnel.
A melír a hajtőtől kezdődjön.
A hajtömeg a vizsga előtt lehet melírozott, de a kialakítás során bizonyítania kell a vizsgázónak az új
melírszín kialakítását.
A vizsgázható kérheti, hogy a modellről ő moshassa le a festéket.
A modell korára, nemére, ruházatára, sminkjére vonatkozó előírás nincs.
A gyakorló fodrász évfolyamoknak a vizsgafeladatra szánt idő :
- vegyszeres művelet 40 perc
- hatóidő (20-50 perc)
- szárítás 20 perc

Értékelési szempontok:
- megfelelően kitöltött diagnosztikai lapot készített-e
- kialakult-e a kívánt szín
- divatszínt festett-e
- valóban 5-ös színmélységet vagy annál világosabbat alakított-e ki a tömbszínben
- megvalósult-e az az előírás, hogy legalább 2 fokozattal eltérő színmélységű melírszínt kellett festenie
- legalább 5 fóliát helyezett-e el
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- egyforma-e a hajtő és a hajvég, egyenletes-e szín a haj teljes felületén (a tömb- és melírszín(ek)nél
egyaránt)
- ősz hajnál teljesen fedi-e a festék a hajat
- nem folyt-e össze a melírszín a hajszínnel
- maradéktalanul eltávolította-e a festéket a bőrről

1. sz. melléklet: munkanaplóval szemben támasztott formai és tartalmi követelmények
A munkanapló A 4-es méretű, lehetőleg sima (nem négyzetrácsos és nem vonalas) füzet legyen. A
spirálfüzet nagyon hamar elrongyolódik, ezért praktikusabb a keményfedeles, könyvekhez hasonlóan
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kötött verzió megvásárlása. Lehetőleg már a fedél, borító mintája is kapcsolódjon a szakmához (Ne
Forma 1-es versenyautó vagy Spongya Bob díszítse).
A munkanapló jellemzi a tulajdonosát: igényesen kivitelezett, esztétikus munkát kell készítenie a
tanulónak. Külön osztályzatot nem kap rá a tanuló, de munkanapló nélkül nem kezdheti meg a vizsgát,
és az értékelés során a kétséges jegyeknél le-fölkerekítésnél figyelembe veszi.
Mottót írhat az első oldalra.
A munkanapló fedőlapján, vagy annak belső oldalán szerepeljen a tanuló olvasható neve.
A kinyitott munkanapló bal oldali lapjain kell feltüntetni, hogy az egyes gyakorlati napokon milyen
feladatokat végzett aznap. Egy oldalra több napot vezessen be. Pl. vízszintes vonalakkal 5 egyenlő
részre oszthatja a lapot, minden rubrikába egy nap feladatait írja.
A kinyitott munkanapló jobb oldali lapjain szabadon választott, de a fodrász szakmával kapcsolatos
témákat dolgozzon fel. Forrásként használhat szakmai folyóiratokat, termékismertetőket, internetet,
tankönyvet, tanfolyami jegyzetet… Ezen az oldalon képekkel vagy rajzokkal illusztrálja választott
témát. Pl. aktuális divat, ritkítási technikák, allergének, fertőtlenítés lehetőségei, Beauty Szakkiállítás,
a meleg olló, egy tanfolyam vagy egy verseny leírása, amin részt vett…
A képek beillesztése is esztétikus legyen: szépen legyenek körbeollózva, ne celluxszal rögzítse, úgy
ragassza be, hogy ne hullámosodjon meg tőle a füzetlap.
A munkanaplóban a vizsga előtt az oktatójának be kell jegyeznie a köv. szöveget: „A
vizsgafeladatokat előttem elvégezte, írásos munkáját bemutatta.” Dátum, aláírás, pecsét
Az aktuális gyakorlati vizsgán a vizsgabizottság munkáját segítő szakoktató összeszedi a
munkanaplókat a vizsgabizottság bemutatása és a balesetvédelmi oktatás megtartása után, még mielőtt
az első vizsgafeladatot megkezdik a tanulók. A vizsga végén a tanulók visszakapják a munkanaplót.

2. sz. melléklet:
diagnosztikai lap
gyakorlati vizsgákon történő festéshez, melírozáshoz
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a vizsgázó neve:.............................................. a modell neve:.................................................
dátum:.....................................
bőrpróba (festékpróba)
- az elvégzés időpontja:………………………………………………………………………….
- eredménye:……………………………………. → elvégezhető-e a festés:…………………..
- modell aláírása:………………………………………………………………………………...
kiindulási állapot
- a haj hossza:…………………………………………………………………….……………..
- a haj vastagsága:……………………………………………………………………………….
a festett hajrészeken
- színmélysége:.............................................................................................................................
- színárnyalata:..............................................................................................................................
a természetes haj (lenövés) állapota
- színmélysége:.............................................................................................................................
- színárnyalata:..............................................................................................................................
- ősz haj aránya:............................................................................................................................
- lenövés mértéke:.........................................................................................................................
-egyéb:...........................................................................................................................................
az elérni kívánt állapot
- színmélysége:..............................................................................................................................
- színárnyalata:..............................................................................................................................
az elvégzendő feladat és a hozzá felhasznált készítmények márkája
- festés:
- lenövésre:.............................................................................................................................
- hajhosszra és végekre:.........................................................................................................
- melír:..........................................................................................................................................
- szőkítés:......................................................................................................................................
- egyéb:..........................................................................................................................................
- hatóidő:.......................................................................................................................................
- előpigmentálás:....................................................................................... mennyiség: ............ g

a felhasznált festék(ek):
színmélység
árnyalat

mennyiség
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g
g
g

g

a felhasznált oxidálószer:
márkája
töménysége
%

összesen:...................... g
mennyisége
g
hatóidő:…………..

Melírhoz felhasznált festék(ek):
színmélység

árnyalat

mennyiség
g
g
g

a felhasznált oxidálószer:
márkája
töménysége
%

g

összesen:...................... g
mennyisége
g
hatóidő:…………….

az emulgeáláshoz felhasznált festék:
színmélység
árnyalat
mennyiség
g
az emulgeáláshoz használt oxidálószer:
márkája
töménysége
%

mennyisége
g
hatóidő:…………….

utókezelés:.....................................................................................................................................
tanácsadás otthoni ápoláshoz:…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
A tanuló gyakorlati képzésért felelős fodrász oktató aláírása:…………………………………..
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