Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
Szakgimnázium 9. évfolyam
Fodrász (54 815 01) képzésben tanulók esetén
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladat évvégén: Szalontechnika babafejen
40’
A vizsgafeladat ismertetése: 20 darab dauercsavaró, 9 darab ellentétes irányú gyűrű és 3 sor Marcell
vízhullám elkészítése - csak fixatörők (zselé- lakk) használatával.
A babafej haját a munka megkezdése előtt be kell vizezni. A tanulónak dauercsavarást, gyűrűzést és
Marcell hullámot kell bemutatnia egy művelet során, amelyből kiderül a hullám készítése. Minden
méretű dauercsavaró használata elfogadott (kivéve a facsavaró, kukac vagy hasonló formájú
csavaró). A fennmaradó haj formára fésült legyen.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok (munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.
Kozmetikus (54 815 02) képzésben tanulók esetén
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. Szemöldök-igazítás saját modellen
15’
A kendőzés előtt a vendéghez illő szemöldökforma kialakítása csipeszeléssel. A vizsgabizottság az
értékelés során a higiéniai szabályok betartását és a felpuhítást is figyelembe veszi.
2. Öltözékhez illő nappali smink készítése
45’
Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A szemhéj, a
szemöldök és a száj kendőzése az életkor és az egyéniség, a frizura, a köröm, valamint az
aktuálistrendek figyelembe vételével történjen, szabadon választható szín és eszköz használattal. A
nappali sminket a modell életkorának, karakterének, stílusának, öltözékének megfelelően kell
elvégezni.
3. Gyantázás saját modellen (kar, hónalj vagy láb)
15’
A gyantázandó felület megfelelő előkészítése. Gyantázás saját modellen patronos, vagy hagyományos
gyantatechnika alkalmazásával karon, lábon (térdig), vagy hónaljon. A gyantázott terület utókezelése.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.
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Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
Szakgimnázium 10. évfolyam – átmeneti kerettanterv szerint
Fodrász (54 815 01) és mellék-szakképesítésként Férfi fodrász-borbély (52 815 03)
szakképzésben tanulók esetében
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladat évvégén:
Modern – klasszikus - divat frizura, hajvágás, szárítás modellen.
60’
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 nullpont kialakítása borotvával kötelező.
Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható
a frizura kialakítása közben, hajvágógép használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai
kornak megfelelő divatfrizurát alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a
hajszárítás egyben értékelendő. Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura
kialakításánál.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok (munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során
szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Borbély szakmai gyakorlat
Feladat évvégén:
Borotválás teljes arcfelületen, modellen
20’
A vizsgafeladat ismertetése: 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 borotvafogást csak akkor, ha szükséges. Arcon szőrzet
nem maradhat.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok (munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.
Kozmetikus (54 815 02) és mellék-szakképesítésként Szépségtanácsadó (52 815 04) képzésben
tanulók esetén
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján.
Tantárgy: Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat
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Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
Feladatok évvégén:
1. Öltözékhez illő nappali smink készítése soros, vagy tincses műszempilla alkalmazásával,
frizuraigazítás
45’
Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A szemhéj és a
száj kendőzése, a soros vagy tincses műszempilla felhelyezése az életkor és az egyéniség, a frizura, a
köröm, valamint az aktuális trendek figyelembe vételével történjen, szabadon választható szín és
eszköz használattal. A nappali sminket a modell életkorának, karakterének, stílusának, öltözékének
megfelelően kell elvégezni. Az elkészített smink illeszkedjen az egyéniségéhez, stílusához, frizurájához,
körömszínéhez és öltözetéhez.
2. Portfólió bemutatása
10’
A Szépségtanácsadó modul tartalmának eddigi tanulmányai során készült saját dolgozatok források
pontos feltüntetésével, saját eredeti rajzok, vázlatok bemutatása a portfólióval. A vizsgázó mappába
rendezve bemutatja tanulmányai során készített egyéni munkáit. A vizsgára készített portfóliót a
vizsga előtt legalább 14 nappal előbb le kell adni az osztályfőnöknek.
Terjedelem: min. 6 – max. 10 A/4-es, vagy A3-as oldal.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló és előre leadott portfólió).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során
szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra. A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi
összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Kéz-és körömdíszítés gyakorlat
Feladat évvégén:
A körömlakkozás előkészítéssel
45’
A feladat kizárólag természetes, egészséges körmön, bőrőn végezhető el. A lakkozást bőrfeltolás,
bőroldó alkalmazása és eltávolítása valamint a köröm formázása előzi meg. A feladat elvégzése során
a higiéniai szabályok betartását is értékeli a bizottság. A lakkozás előtt a köröm felülete száraz,
zsírtalan, portalan.
A lakkozást a modell életkorának, karakterének, öltözékének, stílusának megfelelően kell elvégezni.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök: fém bőrfeltoló – kaparó, bőrvágó olló,
körömvágó olló, gyémántporos reszelő.
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.
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Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
11. évfolyam, átmeneti kerettanterv
Fodrász, férfi-fodrász, borbély mellék-szakképesítés
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladat év végén:
Dauer készítése, hajvágás, hajszárítás, szakáll formázás férfi modellen, vagy férfi babafejen 150’
A vizsgafeladat ismertetése: A minimum 15 maximum 20 darab műanyag, gumipántos dauercsavaró
alkalmazásával alakítsa ki a megtervezett frizurát. A munkafolyamat során alkalmazzon dauerpapírt,
dauertűt, a hajszerkezetnek megfelelő dauervizet, a szükséges hatóidő betartásával. A fixálás
műveletével rögzítse a hullámokat. A hajvágással alakítsa ki a formát. Minden hajvágó eszköz
alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép használata kötelező! A hajszárítás során diffúzor
használata is megengedett, hajkefék használata tilos. Semmilyen más hajformázó eszköz (göndörítő,
simító) nem használható. Finish termékek használata megengedett.
A szakáll formázásának módja szabadon választott. A modell, babafej arcszőrzete minimum 2 cm
legyen a teljes arcfelületen! Bajuszmentes forma kialakítása is elfogadott. A művelet során olyan
eredményt érjen el, mely kiemeli a modell vonásait, megjelenését. Minden vágóeszköz alkalmazható
a szakáll kialakításához! A vizsgafeladat egyben értékelendő.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok (munkanapló).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során
szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra. A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi
összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Borbély szakmai gyakorlat (Csak a mellék-szakképesítést választóknak!)
Feladat évvégén:
Férfi klasszikus vágás-választék nélkül, szárítással vagy angol vágás választékkal, szárítás modellen,
vagy babafejen.
60’
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkón és a fül körül min. 1 cm
legyen. Készítendő választékkal vagy választék nélküli klasszikus vagy angol hajvágás, szárítás. A
kiindulási „0” pont meghatározása után a fül körül és a tarkórészen lévő haj vágása stuccolással
történjen. Éles, tiszta fazon vágása kötelező, az oldalfazon kiborotválása kötelező. A készre fésült,
beszárított frizura elkészültekor a haj nem lóghat a fülre. Vízszintes kiindulási vonal „0” pont, csak
kontúr nélkül borotválható ki. A fejtetőt és az oldalhajakat borotvával át kell vékonyítani úgy, hogy a
klasszikus frizura szárítása, fésülése kialakítható legyen, hullám- és tincsmentesen. Hajvágógép és
ritkító olló, valamint tapperolló nem használható. A vizsga folyamán min. 1 cm haj vágása a
vizsgabizottság előtt kötelező a fejtetőn lévő hajhosszból. A hajvágás és a hajszárítás egyben
értékelendő.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok (munkanapló).
A félévi és évvégi osztályzatok kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során
szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja
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Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
Kozmetikus, szépségtanácsadó
11. évfolyam évvége
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és a diagnózis indokolása szóban.
A vizsgázó munkájának részét képezi és az értékelésnél is szempont: a vendég átöltöztetése,
kényelembe helyezése, a tanuló és környezetének esztétikus, ízléses megjelenítése és értékelendő. A
vizsgázó a kész, iskola honlapján található minta alapján készített nyomtatott kezelési tervet a vizsga
megkezdéskor adja át a vizsgabizottság elnökének.
2. Idegen modell diagnosztizálása központilag összeállított diagnosztikai lap kitöltésével
20’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és az iskola honlápján közzétett
diagnosztikai lap kitöltése, majd a diagnózis indokolása szóban. A feladat elvégzéséhez nagyítós lámpa
használható.
3. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása.
A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A masszírozás
történhet masszázskrém + olaj keverékével és a mártogatás megengedett. A masszázs ideje a vizsgán
kb. 20 perc, amiből 10 perc összefüggő, bőrtípusnak megfelelő mozdulatok túlsúlyban, 10 perc
iskolamasszázs mozdulatai a vizsgabizottság kérésére.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, előre elkészített, nyomtatott formátumú diagnosztikai lap).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során
szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.
Tantárgy: Szépségtanácsadó szakmai gyakorlat (Csak az ezt választó tanulóknak!)
A tanulók éves gyakorlati teljesítményét a szakoktató értékeli az évközi érdemjegyek alapján.

12. évfolyam, XXX. Szépészeti ágazati szakképzés esetén (kifutó)
Tantárgy: Kézápoló szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. Kézápolás francia manikűr technológiájával és a körömlemez ápolása japán manikűr
technológiával két kézen 45’
2. Kezelési terv készítése (előzetesen)
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Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
A feladat leírása: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot a modellje mindkét kezén. A kézápolási
feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat
figyelembe véve, a kéz ápolása francia manikűr technológiával készüljön. A körömlemez ápolását japán
manikűr alkalmazásával végezze!
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök: fém bőrfeltoló – kaparó, körömvágó olló,
gyémántporos reszelő. Élő modell. Előre elkészített nyomtatott kezelési terv a honlapon található
minta alapján.
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.

Budapest, 2018. szeptember 01.

Oldal 6

Gyakorlati vizsgafeladatok a 2018/19-es tanévben a Budapesti
Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziumában
Szakképző évfolyamokon fodrászok esetén
1/13. évfolyamon 54 815 01 Fodrász szakképesítés (nappali és esti képzés)Új kerettanterv szerint
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
A) Modern – klasszikus – divat frizura, hajvágás, szárítás modellen
60’
B) Borotválás teljes arcfelületen, modellen
20’
C) Dauercsavarás babafejen
30’
D) Női hajfestés, melír-blanche alkalmazásával, hajszárítás modellen vagy baba fejen
hajfestés, melír technológia 40’ + hatóidő + szárítás 40’
Feladatok év végén:
A) Borotválás teljes arcfelületen, modellen
20 perc
A vizsgafeladat ismertetése: 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 borotvafogást csak akkor, ha szükséges. Arcon szőrzet
nem maradhat.
B) Modern – klasszikus – férfi hajvágás, szárítás modellen
60 perc
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 nullpont kialakítása borotvával kötelező.
Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható
a frizura kialakítása közben, hajvágógép használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai
kornak megfelelő frizurát alakítson
ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő. Bármilyen finish
termék használata megengedett a frizura kialakításánál.
C) Dauercsavarás babafejen
30 perc
A vizsgafeladat ismertetése: A 40 darab műanyag csavaró iránya, vastagsága igazolja, hogy a csavarás
után a frizura jellegének megfelelően alakult volna ki a tartós hullám – dauervizet nem kell alkalmazni.
Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás, dauerpapír, dauertűk segítségével, törés-,
pipamentes haj kialakítása a babafejen. A fennmaradó haj formára fésült legyen.
D) Női hajfestés, melír-blanche alkalmazásával, hajszárítás modellen vagy baba fejen
A vizsgafeladat időtartama: hajfestés, melír technológia 40 perc + hatóidő + szárítás 40 perc
A vizsgafeladat ismertetése: hajfestést kell végezni, ahol az alapszínhez képest 2 színmélységgel
világosabbra kell festeni, vagy legalább 70 %-os ősz haj festését kell elvégezni divatszínre. A hajfestéssel
egyidőben legalább 10 melírfóliát kell elhelyezni lapmelír technológiával és Blanche-por
alkalmazásával világosítani. A Blanche készítmény alkalmazását nem kell a hajtőtől elkezdeni. A
melírozott tincseken a színárnyalást, színbiztosítást oxidációs festékkel, vagy oxidációs színezővel kell
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elvégezni. A színképzést követően a hajszárításra, fizikai forma változatok – hajsimító, kreppelő,
hullámosító stb. – alkalmazása megengedett. Minden finish termék alkalmazható.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, és dokumentumok (munkanapló,
festőkönyv, a tanuló által kitöltött diagnosztikai lap).
A félévi és év végi osztályzatok kialakításának szabályai
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.

2/14. évfolyamon fodrász (54 815 01) szakképesítés esetén (nappali és esti
képzés) – régi kerettanterv szerint
Tantárgy: Fodrász szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
A) Női alaphajvágás: 1. Kompakt forma hajvágása szárítás nélkül, majd női alaphajvágás: 2.
Lépcsőzetes forma hajvágása, szárítás ugyanazon az 1-es modellen vagy babafejen.
(40 + 60 perc)
B) Női hajfestés, melír-blanche alkalmazásával, hajvágás, hajszárítás lépcsőzetes hajvágás modelljén,
vagy baba fején
(festés, melír 40 perc + hatóidő + hajvágás, szárítás 40 perc)
C) Női alaphajvágás: fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása szárítás nélkül, majd női
alaphajvágás: 3. Uniform forma hajvágása, szárítás ugyan azon a 2-es modellen vagy babafejen
(40 + 60 perc)
D) Konty – alkalmi frizura kialakítása
(40 perc)
A) Női alaphajvágás: 1. Kompakt forma hajvágása szárítás nélkül, majd női alaphajvágás: 2.
Lépcsőzetes forma hajvágása, szárítás ugyanazon az 1-es modellen vagy babafejen.
A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és
precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa kis a
vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát. Balesetmentesen végezze a
hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. 4 cm hajvágás kötelező a vezető
passzéból a vizsgabizottság előtt. A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa
vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. Női alaphajvágás:
1. kompakt egyhossz forma kialakítása csak ollóval: készítendő egy olya forma, 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 hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő vizsga műveletnél lesz
megszárítva a modell. (40 perc)
2. Lépcsőzetes forma kialakítása csak ollóval az 1.sz. modellen, vagy babafejen. A női alap hajvágási
művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és a
geometriai meghatározások segítéségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével
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meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze a hajvágás
műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A vezetőpasszéból nem kötelező rövidíteni, de
megengedett, csak az átmenetképzést kell kialakítani. 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. Női alapvágás: Lépcsőzetes forma. Készítendő
lépcsőzetes hajvágási forma a kompakt hajvágás folytatásaként, 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 folyamatos átmenet kialakítást
követően a hajszárítással hangsúlyozza a formajegyeket. (60 perc)
A vizsgafeladat időtartama: 40 + 60 perc
B) Női hajfestés, melír-blanche alkalmazásával, hajvágás, hajszárítás lépcsőzetes hajvágás
modelljén, vagy baba fején
A vizsgafeladat ismertetése: hajfestést kell végezni az A) vizsgafeladat modelljén, vagy babafejen, ahol
az alapszínhez képest 2 színmélységgel világosabbra kell festeni, vagy legalább 70 %-os ősz haj festését
kell elvégezni divatszínre. A hajfestéssel egyidőben legalább 10 melírfóliát kell elhelyezni lapmelír
technológiával és Blanche-por alkalmazásával világosítani. A Blanche készítmény alkalmazását nem kell
a hajtőtől elkezdeni. A melírozott tincseken a színárnyalást, színbiztosítást oxidációs festékkel, vagy
oxidációs színezővel kell elvégezni. A színképzést követően a hajvágás alkalmával mód van a haj
puhítására, bármely hajvágó eszközzel történő vágásra, majd a hajszárításra. Fizikai forma változatok
– hajsimító, kreppelő, hullámosító stb. – alkalmazása megengedett. Minden finish termék
alkalmazható. A modell, babafej megjelenése feleljen meg az aktuális trendnek.
A vizsgafeladat időtartama: hajfestés, melír technológia 40 perc + hatóidő + hajvágás, szárítás 40 perc
C) Női alaphajvágás: fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása szárítás nélkül, majd női
alaphajvágás: 3. Uniform forma hajvágása, szárítás ugyan azon a 2-es modellen vagy babafejen
A vizsgafeladat ismertetése: a női alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és
precíz felosztása. Az anatómia pontok, és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a
vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenet képzését.
Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj
újítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság
a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. A hajszárítást nem kell elvégezni, mert a következő
vizsgaműveletnél lesz megszárítva a modell. Női alaphajvágás: 4. Fentről lefelé hosszabbodó forma,
hajvágása csak ollóval, szárítás nélkül. A fejtető legmagasabb pontján lévő vezető passzéhoz
viszonyítva minden tincs fokozatosan hosszabb. A vezető passzéból négy centiméteres hajvágás
kötelező a vizsgabizottság előtt. A folyamatos átmenet kialakításával biztosítsa a forma jegyeket. (40
perc) Uniform forma, hajvágása csak ollóval, szárítással.
A vizsgafeladat ismertetése: A női alap hajvágás művelet során legyen látható a fejterület tudatos és
precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető
tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenet képzését.
Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A fej
legmagasabb pontján lévő hajhosszból nem kötelező vágni, de megengedett, azonos hajhosszt kell
kialakítani a fej teljes területén. A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa
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vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő. A vizsgabizottság a hajvágást
felválasztásokkal ellenőrzi. Az uniform hajvágási forma kialakítását a fentről lefelé hosszabbodó forma
modelljén kell elvégezni, melynek a vezető passzéja – a legrövidebb passzé adja az uniform forma
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 azt.
A vizsgafeladat időtartama: 40 + 60 perc.
D) Konty – alkalmi frizura kialakítása
A vizsgafeladat ismertetése: A megszárított, becsavart, vagy sima, kiengedett hajból feltűzésekkel
olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban van modellje karakterével, megjelenésével. A kész frizura
összhatásában viselje az alkalmi frizura jegyeit. Csatok, hajtűk, gumik és kontybetétek alkalmazása
megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító, hajsütővas, kreppvas használata) megengedett a
frizura kialakításánál. Minden finish termék alkalmazása megengedett.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzat a félév során szerzett érdemjegyek alapján kerül kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja
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Szakképző évfolyamokon kozmetikusok esetén
1/13. évfolyamon Kozmetikus (54 815 02) szakképesítés esetén (nappali és
esti) – új kerettanterv szerint
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
1. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
2. Idegen modell diagnosztizálása központilag összeállított diagnosztikai lap kitöltésével 20’
3. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
4. Alkalmi smink készítése tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével saját modellen 50’
1. Saját modell diagnosztizálása előre elkészített diagnosztikai lap alapján
10’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és a diagnózis indokolása szóban. A
vizsgázó munkájának részét képez és az értékelésnél is szempont: a vendég átöltöztetése, kényelembe
helyezése, a tanuló és környezetének esztétikus, ízléses megjelenítése és értékelendő. A vizsgázó a
kész, iskola honlapján található minta alapján készített nyomtatott kezelési tervet a vizsga
megkezdéskor adja át a vizsgabizottság elnökének.
2. Idegen modell diagnosztizálása központilag összeállított diagnosztikai lap kitöltésével
20’
Az alap bőrtípusok és elemi elváltozások felismerése, jellemzése és az iskola honlápján közzétett
diagnosztikai lap kitöltése, majd a diagnózis indokolása szóban. A feladat elvégzéséhez nagyítós lámpa
használható.
3. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
30’
Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása. A kezelés során csak professzionális,
Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni. Minden művelethez csak a
választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A masszírozás történhet masszázskrém + olaj
keverékével és a mártogatás megengedett. A masszázs ideje a vizsgán kb. 20 perc, amiből 10 perc
összefüggő, bőrtípusnak megfelelő mozdulatok túlsúlyban, 10 perc iskolamasszázs mozdulatai a
vizsgabizottság kérésére.
4. Alkalmi smink készítése tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével saját modellen 50’
Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A szemhéj
kendőzése a szemforma, az életkor és az egyéniség figyelembe vételével /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.
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, nyomtatottan előre elkészített diagnosztikai lap a sajátmodellről).
A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai: Az I. félévi gyakorlati osztályzata a félév során
szakoktatótól kapott érdemjegyek alapján kerül kialakításra. A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad
részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a köztesvizsga eredménye alkotja.

2/14. évfolyamon Kozmetikus (54 815 02) szakképesítés esetén (nappali és
esti) –régi kerettanterv szerint
Tantárgy: Kozmetikus szakmai gyakorlat
Feladatok évvégén:
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1.
2.
3.
4.

Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése
40’ (értékelés nélkül)
Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen
20’
Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata
10+10’
Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján (gyantázással) 90’

1. Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése
40’ (értékelés nélkül)
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.
2. Tartós szempilla-, szemöldökfestés sorsolt modellen
20’
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 és
sminktetovált. (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.
3. Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata
(10+10’)
Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe helyezése, beállítása
és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az adott
bőrtípus/rendellenesség esetében, működési elve. A készülék alkalmazásának javallatai,
ellenjavallatai.
A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: gőzölő/vagy
vaposon, mikrodermabrázió/vagy hidroabrázió/vagy frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hidegmeleg
arcvasaló/vagy termovasaló. A 8-10 perces összefüggő felelt előtt 10 perc felkészülés áll a vizsgázó
rendelkezésére.
4. Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján
90’
Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító borogatás felhelyezése,
tisztítás, fertőtlenítés, szemöldök-igazítás, összehúzás, nyugtatás és/vagy táplálás helyspecifikusan,
gyantázás (hónalj/vagy kar/vagy bikini vonal).
A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A borogatás
és szemöldökigazítás műveleteknél nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben
masszázs után történik. A szemöldök-igazítás feladatnál feltétel, hogy legyen mit szedni. (Saját modell
kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján történik, melyet a vizsgázó előre elkészített
és a vizsga előtt legalább 15 nappal leadott az osztályfőnökének.)
Szükséges: A tanuló által biztosított anyagok, eszközök, textíliák, modellek és dokumentumok
(munkanapló, festőkönyv, kezelési terv).
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A félévi és évvégi osztályzat kialakításának szabályai:
Az I. félévi gyakorlati osztályzata a félév során szakoktatótól kapott érdemjegyek alapján kerül
kialakításra.
A tanuló év végi osztályzatát 2/3-ad részben az évközi összes jegyeinek átlaga, 1/3-ad részben a
köztesvizsga eredménye alkotja.

Budapest, 2018. szeptember 01.
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