
FODRÁSZ 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 
1. A szakképesítés azonosító száma:  33 815 01 1000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Fodrász  
 
3. Szakképesítések köre: 

3.1 Részszakképesítés Nincs  
 

3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek  
 

3.3 Szakképesítés-ráépülés   
  Azonosítószám: 33 815 01 0001 33 01 
  Megnevezés: Parókakészítő 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5311 
 
5. Képzés maximális időtartama: 
Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 
Szakképzési évfolyamok 

száma Óraszám 

Fodrász 2 2300 
Parókakészítő - 1000 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Fodrász 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Bemeneti kompetenciák:  a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében 
az egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott 
kompetenciák birtokában. E kompetenciák 
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam 
keretében is. 
 Vagy 

 
Iskolai előképzettség:  tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség 

vagy 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) 
bekezdése szerint – kizárólag szakképzési  évfolyamon 
megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt 
vevő tanulók esetében – a  nyolcadik évfolyam elvégzésével 
tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

 
Szakmai előképzettség:  - 
 
Előírt gyakorlat:  - 
 
Elérhető kreditek mennyisége:  - 
 
Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükséges 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

 



2. Elmélet aránya:  30% 
  
3. Gyakorlat aránya:  70% 
 
(Az elmélet/gyakorlat arány az „előrehozott” szakképzés esetében a szakmai képzésre vonatkozik) 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 

Időtartama (évben vagy félévben):   1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben):  szervezhető 

Ha szervezhető, mikor:  a képzési idő felét követően 
 

6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Parókakészítő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Szakmai előképzettség:  33 815 01 1000 00 00 Fodrász vagy 
33 7812 01 Fodrász vagy 
1515 Fodrász szakképesítés megléte 

 
Előírt gyakorlat:  - 
 
Elérhető kreditek mennyisége:  - 
 
Pályaalkalmassági követelmények:  nem szükségesek 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

 
2. Elmélet aránya:  30% 
 
3. Gyakorlat aránya:  70% 

 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  szükséges 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 
 

A munkakör, foglalkozás 
FEOR száma FEOR megnevezése 

5311 Fodrász, borbély 
 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 
 

Megteremti a vállalkozás feltételeit 
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira 
Fogadja a vendéget 
Előkészítő feladatokat végez 
Hajmosást végez 
A haj és fejbőr kisebb rendellenességeit ápolja 
Hajszínváltoztatást végez a színképzés alapelvei szerint 
Tartós hullámosítást, egyenesítést végez  
Női hajvágást végez az alaphajvágás és a divathajvágás technológiái szerint 
Férfi hajvágást végez klasszikus és divatos forma szerint 
Gyermek hajvágást végez 
Hajformázást végez 
Arcborotválást végez 
Bajusz- és szakállkezelést végez 
Hajmunkákat végez 
Speciális fodrászati tevékenységet végez 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat, otthoni hajápolásra tanácsot ad 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

33 815 02 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 
52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációkat, 
nyomtatványokat 
Elkészíti az üzleti tervet 
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit 
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély 
kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan 
Leltárt készít 
Saját vállalkozásának arculatát megtervezi 
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát 
Előkészíti az egyéni védőfelszerelést 
Előkészíti a napi dokumentációt 
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket 
Feltölti a készletet 
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket 
Karbantartja az eszközöket és a gépeket 
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja 
Kitakarítja a munkaterületét a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállítatásáról 
Szelektíven gyűjti a hulladékot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Vállalkozási formák 
C Pénzügy alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
D Marketing alapjai 
C Jogi alapok 
C Biztonságos munkavégzés feltételei 
C Villamosság-biztonságtechnikájának alapjai 
D Munkavédelmi alapismeretek 
D Tűzvédelemi alapismeretek 
D Egészségügyi alapismeretek 
D Szépészeti szolgáltató egységben keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírások  
C Kommunikáció alapjai 
C Etika alapjai 
C Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges szabályok 
C Fogyasztóvédelmi szabályok 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 
2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 

 



Személyes kompetenciák: 
Tömör megfogalmazás készsége 
Lényegkiemelő képesség 
 

Társas kompetenciák: 
Fogalmazó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatáshoz empatikus, segítőkész viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel 
Műveleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket 
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a mosási műveletet, esetleg masszázst is végez 
Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyreállítja a pH-t 
Kiválasztja a fejbőr- és a hajproblémák kezelésére alkalmas termékeket és technológiákat 
Elvégzi a kezelést az adott probléma szerint 
Marcell vízhullám-technológiával frizurát készít 
Vékony és vastag hajsütővassal frizurát készít 
Formázza a hajat csavaróval, csipesszel (gyűrűzéssel) 
Száraz hajat formáz hajsütővasakkal vagy hajsimítóval 
Száraz hajat feltűz, fon, sodor az alkalmi frizurához illő díszítést alkalmaz 
Elvégzi a borotválás előkészítő műveleteit 
Elvégzi a borotválást a megfelelő irányok és borotva fogások alkalmazásával 
Elvégzi a borotválás utókezelési feladatait 
Bajuszt, szakállt vág és formázza azt 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai kultúra tényezői 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
C Bőr anatómiai felépítése és élettana 
B Hajszál hossz- és keresztmetszete 
B Haj, arcszőrzet élettana 
B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejbőr ápolása 
B Arcápolás és borotválás 
B Vizes haj formázása 
B Száraz haj formázásának módjai 
B Tervezés technológiai folyamata 
B Előkészítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzítők, finistermékek fajtái 
B Arcápolás és borotválás, borotvafogások 



B Arcborotválás menete, technológiája 
B Klasszikus modell bajusz- és szakállformák  
B Bajusz- és szakállkezelés 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Tömör megfogalmazás készsége 
Lényegkiemelő képesség 
 

Társas kompetenciák: 
Fogalmazó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Tervezési képesség 
Áttekintő képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6294-11 Fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel 
Műveleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket 
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a mosási műveletet, esetleg masszázst is végez 
Befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyreállítja a pH-t 
Bőrpróbát végez 
Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, esetleg számítógép segítségével 
Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint 
Beteríti a vendéget 
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a keverési 
aránynak megfelelően és meghatározza a hatóidőt 
Elvégzi a hajfestési műveletet 
Emulgeál 
Előpigmentál, pigmentál 
Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával 
Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínezéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket 
Elvégzi a megtervezett színezési műveletet 
Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió 
koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően és meghatározza a hatóidőt 
Elvégzi a hajszín-világosítást az elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint 
Kiválasztja a melírozáshoz a szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt 
Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket 
Kiválasztja a hajtípusnak megfelelő anyagokat (pl.: eltérő pH-jú oldatokat, előkezelőket), eszközöket, 
hatóidőt 
A tervezett technológia szerint elvégzi a hullámosítási/kiegyenesítési műveletet 



Elvégzi a közömbösítést, fixálást 
Utókezelést végez (struktúrajavítást végez) 
Festi, színezi a szakállt, bajuszt, előkészíti, műveleti tervet készít, elvégzi a vegyszeres műveletet, 
utókezelést végez 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs ismeretek alkalmazása a szolgáltatásnak megfelelően 
C Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása a szolgáltatásnak megfelelően 
C Bőr anatómai és élettani ismereteinek alkalmazása 
B A hajszál tulajdonságai 
B A hajas fejbőr elváltozásainak és rendellenességeinek felismerése 
B Tervezés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
B Előkészítés technológiai folyamata 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzítők, finistermékek fajtái 
A Hajfestés folyamatának technológiái 
A Színezés, tónusbiztosítás 
A Szőkítés és színelvonás technológiája 
A Melírozás technológiája 
A Színkeverés 
A Haj tartós formaváltoztatásai 
B Hajszínváltoztatók tulajdonságai 
B Tartós formaváltoztatás anyagai 
B Hígítási, keverési arányok számítása 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Haj tartós formaváltoztatás eszközeinek használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
 

Társas kompetenciák: 
Fogalmazó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Tervezési képesség 
Áttekintő képesség 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6295-11 Alaphajvágás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatáshoz empatikus, segítőkész viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel 
Műveleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket 



Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
Megtervezi és elvégzi a női alaphajvágást tompavágással 
Meghatározza a különböző alaphajvágási követelmények vezetőtincseit és a vezetőtincsek hosszát 
Meghatározza a vezető tincshez viszonyítva a térbeli kiemelési szöget 
A hajvágás folyamatában, menetében folyamatos, szakaszos ellenőrzést végez 
Biztosítja a szükséges szimmetriát és ellenőrzi  
Folyamatosan megjeleníti az átmenetképzést és ellenőrzi   
Az alaphajvágás formájának és kiemelésének megfelelő hajszárítást végez 
Meghatározza a „0”pontot 
A formának megfelelően ollóval alakítja ki a hajhosszat és a fazont 
Átmenetet képez ollóval (stuccol) 
Borotvával átvékonyítja a hajat 
Hajnövési széleket tisztára borotválja 
Férfi klasszikus frizurát készít kézi szárítóval és kefével 
Alkalmazza a klasszikus forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit 
Kialakítja a végső formát a megfelelő finistermékek segítségével 
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz) 
Gyermekfodrászati szolgáltatást végez a megfelelő anyagokkal, eszközökkel, technológiával, 
magatartással 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs ismeretek alkalmazása a szolgáltatásnak megfelelően 
C Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása a szolgáltatásnak megfelelően 
B A hajszál tulajdonságai 
B A haj és az arcszőrzet élettani ismereteinek alkalmazása 
B Különböző korok stílusjegyei,  
B Különböző korok hajviselet története 
B Különböző geometriai formák  
C Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával  
B Arc idegei: V. és VII. 
B Arc és nyak izmai 
B Arcformák, fejformák, előnytelen tulajdonságok korrigálása 
B Koponya csontjai, koponyaformák, koponya rendellenességek 
B  A hajas fejbőr területi felosztása, illetve különböző területek szakszerű megnevezése 
B Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása 
B Alapleválasztások és ezekhez kapcsolódó sík és térbeli szögek  
B Haj és fejbőr elváltozásai és rendellenességei 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejbőr ápolása 
B Nyak- és fülfazonok  
A Hajvágás 
A Női hajvágás 
A Férfi hajvágás 
B Gyerekhajvágás 
B Vizes haj formázása 
B Száraz haj formázásának módjai 
B Tervezés technológiai folyamata 
B Előkészítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzítők, finistermékek fajtái 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 



4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Lényegkiemelő képesség 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Határozottság 
 

Módszerkompetenciák: 
Tervezési képesség 
Áttekintő képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6296-11 Frizura készítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Információt kér a kívánt szolgáltatásról idegen nyelven 
Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatáshoz empatikus, segítőkész viselkedéssel 
Elvégzi a diagnosztizálást fejbőrön, hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel 
Műveleti tervet készít 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat 
Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű eszközöket, segédeszközöket 
Fertőtleníti a megtervezett munkafolyamathoz szükséges eszközöket 
Megtervezi a divat hajvágási formákat, ehhez kiválasztja és meghatározza az alkalmazott technikákat 
Kialakítja a divat igény szerint a fej területi felosztását a hajvágáshoz, hajszárításhoz 
Meghatározza a felosztások sorrendiségét 
Meghatározza a vezető tincset és a hajvágási szögeket 
A megtervezett formához a szükséges technológiákkal és technikákkal precízen és tudatosan elvégzi a 
hajvágást 
A haj tömegét tudatosan megváltoztatja 
A hajvágási eszközöket szakszerűen és balesetmentesen alkalmazza 
Ellenőrzi a női divathajvágást a különböző hajvágási technológiáknak megfelelően 
A frizura formájának megfelelően hajszárítást végez 
A megszárított hajon befejező hajvágási technológiákat alkalmaz 
Férfi divatos frizurát készít különböző kézi szerszámokkal az aktuális divatnak megfelelően 
Alkalmazza a különböző hajvágási és hajvékonyítási technikákat 
A férfi divatfrizurával harmonizáló arcszőrzetet készít 
Alkalmazza a divatos forma stílusjegyeit, technikáit, eszközeit 
A száraz haj formázó termékeit tudatosan, szakszerűen, divat szerint alkalmazza 
Kézi szárítóval, kefével frizurát készít (főnöz) 
Hosszú hajat formáz feltűzéssel, szükség szerint póthaj alkalmazásával 
Az alkalmi frizurának megfelelően felosztja a fej területeit 
A feltűzéshez használt eszközöket precízen, balesetmentesen alkalmazza, az elvárásoknak 
megfelelően használja 
A száraz haj formázásához szükséges eszközöket – is – rendeltetésszerűen használja 
A frizurához a tiszta, száraz hajat igény szerint előkészíti 
Hangsúlyozza a haj területi és tömegbeli különbségeit, melyek kialakításához pótrészeket, 
póttincseket is használhat 
Az alkalmi frizura kialakításához alkalmazza a különböző technikákat és technológiákat, a hajat fonja, 
sodorja, szövi 
Megválasztja a díszek anyagait, és azokat esztétikusan elhelyezi 
A modell személyiségéhez harmonizáló alkalmi frizurát készít 



A frizura hangsúlyozásához, formájához megtervezi a haj színváltoztatását, tartós formaváltoztatását 
és elvégzi a kívánt vegyszeres műveletet 
Hajhosszabbítást végez az ismert technológiákkal 
Női, férfi alkalmi, extrém hajviseletet készít 
Tanácsot ad otthoni hajápolásra 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
C Kommunikációs ismeretek alkalmazása 
C Etikai, szolgáltatásetikai ismeretek alkalmazása 
C Bőr anatómiai és élettani ismereteinek alkalmazása 
C A hajszál tulajdonságai 
B A haj és az arcszőrzet élettani ismereteinek alkalmazása 
B A hajas fejbőr elváltozásainak és rendellenességeinek felismerése 
B Különböző korok, divatirányzatok 
B Bajusz, szakállformák 
B Különböző geometriai formák ismerete 
C Frizurák vázolása, formajegyek, jellegzetességek kihangsúlyozásával  
B Arcformák, fejformák, előnytelen tulajdonságok korrigálása 
B  A hajas fejbőr területi felosztása, illetve különböző területek szakszerű megnevezése 
B Az elkülönített területi egységek tudatos sorrendi alkalmazása 
B Hajmosási alapismeretek 
B Haj és fejbőr ápolása 
B Arcápolás és borotválás, borotvafogások 
B Arcborotválás menete, technológiája 
B Nyak- és fülfazonok ismerete 
B Száraz haj formázásának módjai 
C Hajmunka 
B Tervezés technológiai folyamata 
B Előkészítés technológiai folyamata 
B Munkafolyamat technológiai lépései 
C Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai 
C Fertőtlenítőszerek alkalmazási módjai 
B Hajrögzítők, finistermékek fajtái 
B Hajszín változtatási eljárások  
B A haj tartós formaváltoztatási műveletei 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 
3 Segédeszközök szükséges használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 
 

Társas kompetenciák: 
Fogalmazó készség 
Határozottság 
 

Módszerkompetenciák: 
Tervezési képesség 



Áttekintő képesség 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6297-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A vágott hajat fertőtleníti 
A vágott hajat szakszerűen, az egészségügyi előírásoknak megfelelően tárolja 
Információt kér a kívánt szolgáltatásról 
Konzultál, tanácsot ad, empatikusan, segítőkészen viselkedik 
Műveleti tervet készít 
Méretet vesz paróka, pótrész, tupé készítéséhez 
Kiválasztja (vendég együttműködésével) a kívánt hajszínt, hajhosszúságot 
Megbeszéli a frizura stílusát, formáját 
Tájékoztatást nyújt a póthaj, paróka viseléséről, használatáról   
Tresszelés elmélete, gyakorlata: 
Kiválasztja a megfelelő hajszínt (keverés), minőségét, hosszúságát 
Tressz eszközét szakszerűen használja 
Különböző tresszelési technológiákat alkalmaz 
Rajzzal ábrázolja a tresszelés munkafolyamatát 
Felszereli a tresszpadot 
Kartácsot - gerebent helyesen használja 
Háromféle tresszt (egyszerű, Angol, baba) készít (10-10 cm) 
Komplexen elkészíti a melírozott frufru pótrészt 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Vágott haj fertőtlenítése, tisztítása 
A Tompára, hosszra húzása 
A Méretvétel szakszerű alkalmazása 
A Színkeverés 
B Vágott haj szerkezete 
B A haj rendeltetésszerű tárolása 
B Festés – színváltoztatás, tartós formaváltoztatás 
C Higiénia 
C Kommunikációs ismeretek alkalmazása 
C Etikai alapismeretek 
C Esztétika 
A Hajtincsezés, keratinozás 
A Hajcsomózás 
A Tresszelés anyagai, eszközei 
A Tresszpad ismerete 
A Tresszelés technikája 
A Pót arcszőrzet készítése tresszelési technológiával (pajesz) 
B Tresszeléssel alkotott póthajak alkalmazása 
B A knipfeléssel készített póthajak alkalmazása 
A Frizura kialakítása 
C Fonatkészítés 
A Tresszelés fajtái 
A Knipfelés fajtái 
B Pótrészek javítása 
D Egészségügyi előírások 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Hajformázó eszközök használata 



4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Tervezési képesség 
Áttekintő képesség 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Knipfelés elmélete, gyakorlata: 
Megtervezi a haj színét, hosszúságát, sűrűségét és a választékot 
Megtervezi a szalagkidolgozás menetét 
Megtervezi a knipfelés munkafolyamatát 
Felfeszíti a monturt, pótrészt, tupét 
Kidolgozza a szalagot 
Knipfeléssel parókát, pótrészt, tupét (sűrűségnek megfelelően) készít 
Preparálást végez: 
A hajat tincsenként leköti preparáló fára tekeri madzag, cérna segítségével 
Vágott haj kifőzése 
Száradás utáni leszedése 
Méretet vesz pótrészhez, tupéhoz (hajhiányának figyelembe vételével) 
Parókához meghatározza a körméretet: 
homloktól-tarkóig 
fültől-fülig  
halántéktól-halántékig 
tamplitól-tampliig,  
valamint a nyakméretet 
Pót arcszőrzetet készít knipfelési technológiával  
A parókakészítés során használt anyagokat a környezetvédelmi előírások szerint kezeli 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Tető pótrész készítése 
B Haj szakszerű leválasztása 
B Eszközök, anyagok ismerete 
B Tető pótrész felvarrása 
C Hajfestés, hajszínezési eljárások 
C Haj összevágása, frizura kialakítása 
C Tető pótrész összevágása a saját hajjal 
B Baleset- és tűzvédelmi előírások betartása 
B Benzines tisztítás (valódi haj) 
B Samponos tisztítás (műszál) 
A Fejre feszítés (szerelőfej) 
C Berakás 
C Szárítás 
C Fésülés 
A Parókák, pótrészek javítása 



B Kiszolgálás 
C Csomagolás 
B Preparálás 
A Csomózás (knipfelés) fajtái 
B Krepp készítés 
B Duplacsomó 
B Szalagok kidolgozása 
B Választék készítés 
B Tambura (fehér) választékkészítés 
B Tupé készítés 
C Pótrészek összeállítása 
C Paróka anyagai 
C Csomózás munkafolyamata a haj színválasztásának megfelelően 
A Részparókák készítése 
D Szépészeti szolgáltató egységben keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírások 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Hajformázó eszközök használata 
4 Hajvágó eszközök használata 
4 Elektromos kisgépek használata 
4 Hajszínváltoztatás eszközeinek használata 
4 Elektromos berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Önállóság 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Határozottság 
 

Módszerkompetenciák: 
Tervezési képesség 
Áttekintő képesség 

 
A 33 815 01 1000 00 00 azonosítószámú, Fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek 
6294-11 Fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek  
6295-11 Alaphajvágás 
6296-11 Frizura készítés 

 
A 33 815 01 0001 33 01 azonosítószámú, Parókakészítő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai 

követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

6297-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások 
6298-11 Parókakészítés 

 
 
 
 
 



V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Iskola rendszerű szakképzés esetén:  
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes 
letételével.  
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára 
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga 
 
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: 
1200 óra igazolt szakmai gyakorlat 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama:  45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munkavédelem és elsősegélynyújtás, környezetvédelem, tűzvédelem 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Dokumentálás, nyilvántartás vezetés számítógéppel 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 40% 
2. feladat 40% 
3. feladat 20% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6293-11 Fodrászatban alkalmazott manuális alapműveletek  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Vízhullám frizura berakás, fésülés, babafejen 
 
(A babafej vagy a modell haját minimum 6, maximum 9 csavaróra, és minimum 9 csipesszel, gyűrűvel kell 
berakni. A fennmaradó részt formára kell fésülni. Fésüléskor bizonyítani kell a magas fokú formaérzéket, a 
hullám- és vonalvezetés töretlen kialakítását.)  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 40 perc (munkafolyamat 20 perc, frizurakészítés 20 perc)  
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral, babafejen 
 



(Tiszta, mosott, száraz, de nem előkészített hajon frizurakészítés úgy, hogy teljes frizurát kell kialakítani vékony 
és vastag hajsütővasakkal, lapos és spirál csavarási technikákkal. 3 függőleges hullámsor a halántéktól hátrafelé 
alakuljon ki, ez csak vékony hajsütővassal végezhető és kapcsolódjon a frizura vonalvezetéséhez.) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc  
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Borotválás teljes arcfelületen 
 
(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 
kell elvégezni.) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 20 perc  
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Marcell vízhullám egész fejen, babafejen 
 
 (Marcell vízhullám egész gyakorlófejen úgy, hogy választék vagy választék nélkül, kapcsolódó és folyamatos 
hullámsor max. 2 ujjnyi, 4 cm szélességűek és arányosak legyenek. Csipesz, csat alkalmazható a folyamat 
közben, de az értékeléskor semmi nem lehet a hajban. Az értékelés vizesen történik. Sampon, balzsam nem 
használható, csak hajfixálót lehet alkalmazni a hullámok kialakításakor.) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 20 perc  
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 25% 
3. feladat 15% 
4. feladat 30% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6294-11 Fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Dauer csavarás egész fejen, babafejen  
 
(A műanyag csavarók 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 kialakítás az egész gyakorlófejen, a tarkóban a fennmaradó 
haj formára fésült legyen.) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc  
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban 
  
(5-ös színmélységnél sötétebb alapszín nem festhető. Legalább 8 db fóliát kell elhelyezni, amely lehet fűzött-, 
lapmelír. A festés folyamán legalább két színmélységet kell felvilágosítani divatszínre, vagy legalább 70% ősz 
hajat kell festeni. Ha tő – után – festést végez a vizsgázó, a lenövésnek min. 1 cm-nek kell lennie. Az első festés 
technológiájánál a negatív allergiatesztet, bőrpróbát dokumentálni kell. A melír a hajtőtől kezdődjön. A 
hajtömeg lehet melírozott, de a kialakítás során bizonyítani kell az új melírszín kialakítást. A melír kettő 



színmélység különbséget kell, hogy adjon. Ezen a modellen kell elvégezni az 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatát.) 
 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 95 perc (munkafolyamat 45 perc, 50 perc vegyi folyamat hatóideje)  
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

A fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

A fodrászatban alkalmazott vegyszeres műveletek komplex ismerete 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 15% 
2. feladat 35% 
3. feladat 25% 
4. feladat 25% 
 

4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6295-11 Alaphajvágás  
 
(Az alap hajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai pontok, és 
a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj 
hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen alkalmazza 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 hajvágás és a hajszárítás külön 
értékelendő! A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi.) 
 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Női alaphajvágás: kompakt egyhossz forma kialakítása csak ollóval  
 
(Készítendő egy olyan 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. 
Elkészítési folyamata: Készítsen egy A (a homlok középpontjától a tarkó közepéig a fej legmagasabb pontján 
keresztül) választékot. Válassza le a vezető passzét a hajnövéssel párhuzamosan a fej teljes területén kb. 1,5-2 
cm szélességben. Adja meg a frizura külső vonalát. Vízszintes leválasztásokkal vágja le a vezető passzéhoz a 
többi hajat. Figyeljen a haj fésülési irányára, ami nem térhet el a függőlegestől. 0 fokban való kiemelés, egyhossz 
kompakt forma. A hajat természetes esésében vágjuk, nem képződik átmenet. A leválasztás vízszintes. A 4 cm 
vágás után a tarkóhaj maximum nyakszirtközépig érhet.) 

 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Női alaphajvágás: uniform forma kialakítása csak ollóval  
 
(Ennél a formánál a hajnak a fej teljes területén egyforma hosszúnak kell lennie.  
Elkészítési folyamata kétféle lehet.  
Az egyik változat: Tűzze fel a fejtető hajrészt. Hátul középen készítsen egy vezető passzét és adja meg a formát. 
Függőleges leválasztásokkal haladjon az arc felé. Vízszintes leválasztásokkal ellenőrizze. Készítsen a fejtetőn is 
egy vezető passzét, összekötve a már levágott hajrésszel. A fejtető vezető passzéját kösse össze az oldalsó 
hajrészekkel. 



A másik változat: Készítsen a homloktól a tarkóig egy vezető passzét (A vonal). Készítsen még egy vezető 
passzét fültől-fülig (B vonal, leválasztás). Függőleges leválasztásokkal kösse össze a vezető passzékat. 
Ellenőrizze vízszintes kiemelésekkel. 90 fokban való kiemelés, uniform forma. A haj a fej teljes területén 
egyforma hosszú. A leválasztás vízszintes, diagonális, függőleges.) 

 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Férfi klasszikus vágás, szárítás  
 
(A hajhossz a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkó, fül körül min. 1 cm legyen. Készítendő választékkal vagy 
választék nélküli klasszikus hajvágás, szárítás. A kiindulási „0” pont meghatározása után a fül körül és a 
tarkórészen lévő haj vágása stuccolással történjen. A haj a fülre a fazonvágás után nem lóghat, éles tiszta fazon 
vágása kötelező. Oldalfazon kiborotválása kötelező. 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.)  

 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Alaphajvágások 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 20% 
3. feladat 30% 
4. feladat 20% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6296-11 Frizura készítés  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Aktuális divatos női hajvágás, szárítás 
 
(A 3. vizsgarész 2. vizsgafeladat hajfestés-melír modelljén kell a hajvágást végrehajtani! 
A fejterületeken alkalmazza a szükséges feltűzéseket, tegye láthatóvá és bizonyítsa be a hajvágás folyamán a 
tudatos és felépített hajvágási technikákat. Min. 4 cm hajvágás és új forma kialakítása kötelező. Munkájával az 
aktuális divat stílusjegyeket alkalmazza, bizonyítsa. A hajszárítás kapcsolódjon a hajvágás stílusához, tegye 
kompletté a munkafolyamatot a tökéletes frizura érdekében. Alkalmazza a száraz hajon a befejező hajvágási 
technológiákat.)  

 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Konty – alkalmi frizura díszítéssel 
 
(Becsavart, megszárított, vagy sima, kiengedett hajból feltűzésekkel olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban 
van a vendége, modellje karakterével, megjelenésével. A díszítésnél három póttincs felhasználása kötelező, a 
tincsek elhelyezése hangsúlyozza a modell teljes megjelenését, kapcsolódjon a frizura alkalmi jelleghez. Csatok, 



hajtűk, gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító, hajsütővas, 
kreppvas használata) megengedett a frizura kialakításánál.) 

 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 40 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Aktuális férfi divatos vágás, szárítás  
 

(A hajhossz a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkó és fül körül min. 1 cm legyen. A vizes haj vágása az aktuális 
divat szerint úgy történjen, hogy technológiában, formában bizonyítsa jártasságát. Divatos jelleg alakuljon ki. Az 
új forma és eltérő frizura vágása során az egész fej területén hajvágást kell végezni, a fejtető hajhosszából min. 2 
cm-es mértékben. Ritkítóolló használata megengedett, hajvágógép használata tilos! Az előre elkészített hajszín 
kombinációval hangsúlyozza a stílust, a divatkövetést. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő.) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Frizurakészítés ismereteinek komplex számonkérése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 30% 
3. feladat 30% 
4. feladat 10% 
 

6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6297-11 Póthaj, hajhosszabbítás és hajdúsítási eljárások   
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A paróka készítés elméleti ismeretei  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Háromféle technológiával elvégzett tressz készítése 10-10 centiméter terjedelemben, valamint 
melírozott frufru tresszelése és összevarrása  

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 90 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Babafejen legalább két technológiával minimum 20-20 tincs hajdúsítás, illetve hajhosszabbítás 
elvégzése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 25% 
2. feladat 45% 
3. feladat 30% 

 



7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Választékos frizurához rész-paróka készítése  
 
(Egy teljes fejhez méretezett szelvényen készítsen választékot, amely kapcsolódik az első hajnövés készítéséhez. 
A választéknak minimum 6 centiméteresnek kell lennie. Az első hajnövéseknél jobbra és balra minimum 3 
centiméter hosszban. Az elkészítendő knipfelési mennyiség legalább 10 négyzetcentiméter kell, hogy legyen.)  
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 240 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az 
otthoni kezelésre, alkalmazásra  

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 
2. feladat 30% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése százalékosan: 
 
A 33 815 01 1000 33 01 azonosító számú, Fodrász megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek 
súlya a vizsga egészében: 

1. vizsgarész  10 
2. vizsgarész  20 
3. vizsgarész  20 
4. vizsgarész  25 
5. vizsgarész  25 
 

A 33 815 01 0001 33 01 azonosító számú, Parókakészítő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében: 

6. vizsgarész  50 
7. vizsgarész  50 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentések feltételei: 
 
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
Az a vizsgázó, aki a 1210-06 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést 
kap a 1210-11 számú követelménymodul teljesítése alól. 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 

 
A szakmai vizsga akkor tekinthető sikeresnek, ha az összes vizsgarészt vizsgafeladatonként legalább 51%-ra 
teljesítette a vizsgázó. A vizsgázó a szakmai vizsgát folytathatja és javítóvizsgát a sikertelen 
vizsgafeladatból/vizsgafeladatokból kell tennie. 
 

 
 
 
 
 
 
 



VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

 F
od

rá
sz

 

Pa
ró

ka
ké

sz
ítő

 

Kiszolgáló- és várakozószékek X  
Tükör X X 
Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok X X 
Hajmosótál X X 
Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítő kendő, kötény, stb.) X X 
Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágógép, hajsütővasak, hajsimító, stb.) X  
Hajszárítóbúra (klimazon vagy infrazon, gőzbúra) X  
Hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkító olló, tapper olló) X X 
Hajformázás eszközei (hajsütővasak, berakó csavarók, csipeszek, hajtűk, csatok) X X 
Tartós hajformázás eszközei (dauercsavarók, dauertű, dauerpapír, nyaktál) X X 
Hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítő kendő, védőkesztyű) X X 
Borotválás eszközei (borotva, borotvaecset, borotvatál) X  
Oktatás eszközei (projektor, számítógép, frizuratervező szoftver) X  
Hajvizsgáló készülék X  
Hajvastagság mérő  X  
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények X X 
Gereben  X 
Leszorító a gereben rögzítéséhez  X 
Kartács  X 
Tresszpad – komplett  X 
Tresszcérnák  X 
Rézdrót  X 
Sodrógép  X 
Hajcsavaró készülék, és különböző vastagságú orsók  X 
Különböző méretű szerelő fafejek (50-60 cm)  X 
Különböző méretű szerelő parafafejek (50-60 cm)  X 
Fa és parafa fejek állványai  X 
Párnák,  hajpótrészek víz- és vashullámosításához  X 
Knipfelőtűk (csomozótűk)   X 
Szerelőfogók (laposfogók)  X 
Szilvavas  X 
Kis kalapácsok  X 
Haj főzésére, festésére szolgáló műanyag edények (2-3 l-es nagyságban)  X 
Fejnélküli, könnyen hajlítható szerelőszegek (1 cm-es)  X 
Szabócentiméter  X 
Szabókréta  X 
Varrócérna  X 
Gyűszűk  X 
Varrótűk  X 



Szalagok  X 
Zsinórok  X 
Rugók  X 
Vesetál, tüll, hálószövet  X 
Vágott humán haj (többféle hosszúságban)  X 
Műhaj  X 
Állati szőrök (Angóra, jak, bivaly stb.)  X 
Hajvágáshoz nyeső, borotva, ollók  X 
Hajcsavarók (többféle méretben)  X 
Hajcsipeszek  X 
Elektromos vagy gázmelegítő készülék  X 

 
VII. 

EGYEBEK 
 

Iskolai rendszerű képzésnél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 2 éves szakképzés esetén az első 
tanévet követően 160 óra, 3 éves szakképzés esetén az első tanévet követően 140 óra, a második tanévet 
követően 160 óra. 
 
Egy vizsgacsoporton belül az egyes vizsgatevékenységek párhuzamosan is végezhetők. Egy vizsgacsoport 
maximális létszáma: 20 fő. 

 
 

 


