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KOZMETIKUS 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Szakképesítés-elágazások Nincsenek   
 
3.3 Szakképesítés-ráépülés Azonosítószám: 52 815 01 0001 52 01 
    Megnevezés: Tartós sminkkészítő 
    Azonosítószám: 52 815 01 0001 52 02 
    Megnevezés: Speciális testkezelő 
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5312 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés/Szakképesítés-ráépülés 
megnevezése 

Szakképzési 
évfolyamok száma Óraszám 

Kozmetikus 2 2000 
Tartós sminkkészítő - 150 
Speciális testkezelő - 170 
 

II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Kozmetikus 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: - 
 
 Iskolai előképzettség: érettségi vizsga 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
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2. Elmélet aránya: 35 % 
3. Gyakorlat aránya: 65 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van 
 Időtartama (évben vagy félévben): 1 év 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): van 
 Ha szervezhető, mikor: 1/13 évfolyam végén 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Tartós sminkkészítő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Szakmai előképzettség: 51 7812 01 Kozmetikus 
                                                     52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Speciális testkezelő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Szakmai előképzettség:                              51 7812 01 Kozmetikus 
                                                                     52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
     Elérhető kreditek mennyisége:                     - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
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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 
5312 Kozmetikus 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Megteremti a vállalkozás feltételeit 
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira 
Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, 
segédeszközökkel 
Testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel 
Arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, tartósan 
Arcot, testet szőkít 
Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz 
Különféle egyszeri sminket készít 
Tartós sminket készít 
Elektrokozmetikai kezelést végez 
Befejezi a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat 
 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

33 815 01 1000 00 00 Fodrász 
31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 

 
IV. 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 
 

A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Megválasztja a vállalkozás formáját 
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét 



 

 4

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 
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési 
lehetőségeket 
Marketing és PR tevékenységet folytat 
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket 
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát 
Előkészíti a 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 az üzletet a takarítási szabályzat alapján 
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról 
Szelektíven gyűjti a hulladékot 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Vállalkozási formák 
D Piackutatás alapjai 
C Pénzügy alapjai 
C Számvitel alapjai 
C Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai 
C Tevékenységi kör tárgyi feltételei 
D Pályázatírás alapjai 
D Marketing alapjai 
C Jogi alapok 
C Biztonságos munkavégzés feltételei 
C Villamosság-biztonságtechnika alapjai 
D Balesetvédelmem 
D Tűzvédelem 
D Közegészségügy 
D Veszélyes hulladékok kezelése 
C Kommunikáció alapjai 
C Pszichológiai kultúra 
C Etika alapjai 
C Szolgáltatásetika 
C Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához 

szükséges szabályok 
C Fogyasztóvédelmi szabályok 
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 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
1 Elemi szintű számítógép használat 
3 Olvasott szöveg megértése 
3 Fogalmazás írásban 
3 Kézírás 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Köznyelvi beszédkészség 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
3 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Döntésképesség 
Szervezőkészség 
Önállóság 
Fejlődőképesség, önfejlesztés 

 
Társas kompetenciák: 

Kapcsolatfenntartó készség 
Kapcsolatteremtő készség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Ismeretek helyén való alkalmazása 
Információgyűjtés 
Logikus gondolkodás 
Gyakorlatias feladatértelmezés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2821-09 Kozmetikus bőrápolás és szépségápolás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Előkészít a kezeléshez 
Diagnózist készít 
Kozmetikus által kezelhető bőrrendellenességet felismer 
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet 
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen 
Tonizálja a kezelendő bőrfelületet 
Masszírozza a kezelendő bőrfelületet 
Felpuhítja a kezelendő bőrfelületet felpuhító anyaggal, borogatással vagy 
készülékekkel 
Kitisztítja a kezelendő bőrfelületet 
Fertőtleníti a kezelt bőrfelületet 
Helyspecifikusan összehúzza a kezelt bőrfelületet 
Helyspecifikusan nyugtatja a kezelt bőrfelületet 
Helyspecifikusan táplálja a kezelt bőrfelületet 
Helyspecifikusan regenerálja a kezelt bőrfelületet 
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Helyspecifikusan ránctalanítja a kezelt bőrfelületet 
Helyspecifikusan hidratálja a kezelt bőrfelületet 
Szem környékének kezelését végzi 
Kendőzi a bőrt, házi ápolásra tanácsot ad 
Tanácsot ad az arc és a test házi ápolására, a vendég egészségének megőrzésére, az 
egészséges életvitel fenntartására 
Előkészít a szempilla- és szemöldökfestéshez 
Leolvassa az előzetesen elvégzett bőrpróba eredményét 
Szempillát és szemöldököt fest a kiválasztott szín és forma alapján 
Szempillát és szemöldököt lemos, utókezelést végez, házi ápolásra tanácsot ad 
Szemöldököt formáz 
Előkészíti a bőrt a sminkelési művelethez 
Elkészíti az előzetesen megbeszélt alkalomhoz illő sminket 
Kiegészítőket használ, fixálja a sminket, megtartási tanácsot ad 
Előkészít a szőrtelenítéshez 
Diagnózist készít a szőrtelenítéshez 
Előkezelést végez a kezelendő felületen 
Ideiglenes szőrtelenítést végez testtájanként 
Utókezelését végez a szőrtelenítés után és otthoni ápolásra tanácsot ad 
Diagnózist készít a szőkítéshez 
Előkezelést végez a szőkítendő felületen 
Testtájanként szőkít 
Szőkítés után utókezelést végez 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Kommunikációs alapismeretek 
C Pszichológiai alapismeretek 
C Etikai alapismeretek 
C Szolgáltatásetika 
A Elemi elváltozások diagnosztizálása 
B Tartós szempillafestés 
B Masszázs élettani hatásai, fajtái 
A Bőrtípusok jellemzői, kezelésük 

 
 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 
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata 
4 Kozmetikában használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
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Stabil kéztartás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Éles látás 
Színlátás 
Kezdeményezőképesség 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Meggyőző készség 
Kezdeményező készség 
Határozottság 
Érdekérvényesítő készség 
Empátia 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 
A környezet tisztántartása 
Érthető beszéd 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2822-09 Kozmetikai eljárások és alapanyagok 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kezelési tervet készít 
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait 
Kémiai számításokat végez 
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait 
Kozmetikában használt oldatokat készít 
Folyékony kozmetikumokat készít 
Folyékony kozmetikumok tulajdonságait vizsgálja 
Krémet készít, tulajdonságait vizsgálja 
Pakolások tulajdonságait vizsgálja 
Borogatásokat készít 
Szőkítő készítése 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Sejt és alkotórészei 
B Szövetek jellemzése, felosztása 
B Szervek és szervrendszerek általános jellemzése 
B Biokémia 
B Bőr anatómiai felépítése 
B Kozmetikai kóroktan, tünettan 
A  Elemi elváltozások 
A  Aknék és kezelésük 
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A  Különböző bőrrendellenességek és kezelésük 
B Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák 
A  Daganatok fajtái, megjelenési formái 
B Általános és szervetlen kémia 
B Szerves kémia 
B Kémiai számítások 
B Kozmetikai készítmények és alapanyagai 
B Fertőtlenítőszerek 
B Házi szerek 
B Gyógynövények alapismerete 
B Oldatok összetételének ismerete 
B Krémek összetételének ismerete 
B Pakolások összetételének ismerete 
B Folyékony kozmetikumok 

 
 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 
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata 
4 Kozmetikában használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Éles látás 
Színlátás 
Kezdeményező készség 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Meggyőző készség 
Kezdeményező készség 
Határozottság 
Érthető beszéd 
Empátia 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 
A környezet tisztántartása 



 

 9

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2823-09 Elektrokozmetika 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Előkészít a testkezeléshez 
Diagnosztizál diagnosztikai berendezések segítségével 
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét 
Frimátort alkalmaz a kezelendő bőrfelületen 
Elektrokozmetikai készüléket alkalmaz a kezelés során 
Felpuhítja a bőrt vapozonnal 
Iontoforézis készüléket alkalmaz többféle műveletben (pl.: dezinkrusztácó) 
Ultrahang készüléket alkalmaz különböző testtájékon 
Mikrodermabráziós kezelést végez különböző bőrtípusnál 
Hidroabráziós készüléket alkalmaz 
Felvilágosítást nyújt a solarium használatról 
Bioptron vagy Active light lámpát alkalmaz a kozmetikai kezelések során 
Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során 
Testkezeléseknél frimátor készüléket és vibrációs masszírozókat alkalmaz 
Fogyasztó kezeléseket végez szelektív ingeráramú készülékkel 
Megtervezi és elvégzi a cellulit kezelést 
Vákuum készülékkel kezelést végez 
Tanácsot ad a vendégnek a helyes életmódra 
Használja az interferencia árammal működő készüléket 
Kezeléseket végez infralámpával, illetve más infra készülékkel 
Alkalmazza a soft-lézer készüléket: lézer ceruza, lézer zuhany 
Indirekt, vagy a direkt epilációs módszert alkalmaz 
IPL készülékkel szőrtelenítést végez 
A direkt epilációs (Blend, ami galván és diatermiás, impulzus) készüléket alkalmaz 
Az epiláció utókezelést követően, tanácsot ad az otthoni ápoláshoz 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Szolgáltatásetika 
A Elektrokozmetikai gépek 
A Indirekt elektrokozmetikai gépek 
A Direkt elektrokozmetikai gépek 
A Iontoforézis jelenségei 
A Alkalmazott elektródák 
A Elektródák szabályos felhelyezési módja 
A Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása 
A Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai 
A UH fizikai, kémiai, biológiai tulajdonsága 
A UH üzemmódjai 
A Érintésvédelem 
A Hidroabráziós készülék működése 
A Vákuum fogalma, hatása 
A Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése 
A Microdermabrázió mechanikai hatása 
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A A napfény felosztása sugártartomány szerint 
A Ultraviola fény felosztása, hatása 
A Solarium ellenjavallatai 
B Dózis fogalma és fajtái 
A Infrasugárzás tartománya, hatásmechanizmusa 
B Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai gépek működése 
A Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei 
B Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 
B Elektroozmózis, elektrolízis és kataforézis 
A Fototermolizis jelensége 
A Szőr növekedési fázisai 
A Nyirokkeringés, nyirok összetétele 
A Elektródák felhelyezési szabályai a szelektív és az interferenciás áramú 

készülékeknél 
B Izomrendszer felépítése 
A Direkt epilálás hatása, ellenjavallatai 
B Direkt epiláló készülékek működése 
A IPL készülékkel történő szőrtelenítés indikációi és kontraindikációi 
B IPL készülékek működése 
B Bioptron / Actíve light lámpa működése, javallatai 
B VIO működése 
B Arcgőzölők, vaposonok működése 
B Abráziós készülékek a kozmetikában, hidroabrázió működése 
C Sminktetoválás 
C Látható fény színei, kozmetikai hatása 

 
 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 
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata 
4 Kozmetikában használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Éles látás 
Színlátás 
Kezdeményező készség 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Meggyőző készség 
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Kezdeményező készség 
Határozottság 
Empátia készség 
Kapcsolatteremtő készség 
Érthető beszéd 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 
A környezet tisztántartása 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2824-09 Tartós sminkkészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Diagnosztizálja a kezelt területet 
Tájékoztatja a vendéget a tartós smink készítési menetéről 
Arcformának megfelelő szemöldökvonalat rajzol 
Megrajzolja az alsó és felső szemkontúrt 
Szájkontúrt rajzol 
Egyezteti a vendéggel a kialakított formát 
Előkészíti a sminktetováláshoz a felületet 
Fertőtlenít és érzéstelenítést alkalmaz 
A bőrszínnek megfelelő festéket választ 
Előkészíti a tetoválógépet, fertőtleníti 
Steril tűt, tűsapkát felhelyez 
Tartós sminket készít géppel 
Szálazási technikát alkalmaz 
Fertőtlenít 
Bioptron lámpát alkalmaz 
A kezelt területet gyulladáscsökkentő, hámosító zselével kezeli 
A vendégnek tanácsot ad a házi ápoláshoz 
Korrekcióra időpontot beszél meg 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Bőr szerkezete 
B Színelmélet 
B Smink elmélet, kendőzés 
B Permanent make-up gépek működési elve 
B Indikációk és kontraindikációk 
B Színezékek 
B Fertőtlenítőszerek 
B Nyugtató, gyulladáscsökkentő és hámképző anyagok 
B Fájdalomcsillapítók 
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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 
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Éles látás 
Színlátás 

 
Társas kompetenciák: 

Fogalmazó készség 
Meggyőző készség 
Határozottság 
Empátia készség 
Kapcsolatteremtő készség 
Érthető beszéd 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2825-09 Speciális testkezelés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Diagnosztizálja a testet 
Előkészíti a testkezeléshez 
Kézi nyirokmasszázst végez 
Teljes testen svéd masszázs alkalmazása 
Differenciált cellulit kezelést végez 
Alakszobrászatot végez mesosens készülékkel 
RF készülékkel fogyasztó kezelést alkalmaz 
Feszesít (arcon, testen) RF készülékkel 
SPA kezelést végez 
Mesosens kezelést végez 
Relaxáló gépi masszázst végez 
Parafangó kezelés alkalmaz 
Lávaköves masszázst alkalmaz 
Újszerű testkezelést végez 
Aromaterápiás tekercselést alkalmaz 
Talpmasszázst végez 
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Kötőszöveti masszázst alkalmaz 
Wellness kezelést végez 
Tanácsot ad az egészséges életmódhoz 
Táplálkozási tanácsot ad 
Féldrágaköves és márvány golyókkal masszázst végez 
Oxigénterápiás kezelést végez 
Mágnes-terápiás kezelést alkalmaz 
Vitalézer készülékkel kezelést végez 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

A Szövetek jellemzése és felosztása 
A Szervek és szervrendszerek általános jellemzése, részletesen a keringés 

szervrendszere, ezen belül a nyirokrendszer 
B A masszázs élettani hatásai, a testmasszázsok fajtái 
B Talpmasszázs, meridiánok 
B Svéd masszázs 
B Kötőszöveti masszázs 
B A manuális nyirokdrenázs 
B Masszázsolajok 
B Kozmetikai készítmények és alapanyagai 
B Fertőtlenítőszerek 
B Különleges hatóanyagok 
B Gyógynövények kivonatai 
B Kozmetikai aromaolajok 
C Parafangó összetétele 
C Body wrapping 

 
 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 
2 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése 
3 Idegen nyelvű beszédkészség 
2 Telefonálás idegen nyelven 
4 A speciális testkezeléseknél használatos elektromos berendezések használata 
4 A speciális testkezeléseknél használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Stabil kéztartás 
Tapintás 
Kézügyesség 
Éles látás 
Színlátás 
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Társas kompetenciák: 
Fogalmazó készség 
Meggyőző készség 
Határozottság 
Empátia készség 
Kapcsolatteremtő készség 
Érthető beszéd 

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Logikus gondolkodás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 
A környezet tisztántartása 

 
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés 

szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
2821-09 Kozmetikus bőrápolás és szépségápolás 
2822-09 Kozmetikai eljárások és alapanyagok 
2823-09 Elektrokozmetika 

 
 

Az 52 815 01 0001 52 01 azonosító számú, Tartós sminkkészítő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
2824-09 Tartós sminkkészítés 

 
 

Az 52 815 01 0001 52 02 azonosító számú, Speciális testkezelő megnevezésű 
szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

azonosítója megnevezése 
2825-09 Speciális testkezelés 

 
V. 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
Iskolarendszeren kívüli képzés esetén, 800 óra igazolt szakmai gyakorlat         
 
Iskolai 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 
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2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1210-06 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, környezetvédelem 
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: 
2821-09 Kozmetikus bőrápolás és szépségápolás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Idegen modell diagnosztizálása. Kezelési terv készítése 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Saját modell kezelése (arc, nyak és dekoltázs kezelése) hozott kezelési terv 
alapján 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 120 perc 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Tartós szempilla és szemöldökfestés és szemöldökformázás 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 40% 
2. feladat 50% 
3. feladat 10% 

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2822-09 Kozmetikai eljárások és alapanyagok 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Komplex szakmai központi elméleti feladatsor 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 180 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kozmetikus hatáskörébe tartozó bőrrendellenességek jellemzése, és a kezelés 
során felhasználható kozmetikumok ismertetése, jellemzése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Anyagismereti és laboratóriumi ismeretek felhasználói szintű alkalmazása, 
alapreceptúrák felismerése alapján 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 50 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 20 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 
2. feladat 20% 
3. feladat 20% 

 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2823-09 Elektrokozmetika 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai eljárások, testkezelések és a 
felhasználható kozmetikumok ismertetése és jellemzése 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

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

Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai eljárások, testkezelések gyakorlati 
alkalmazása modellen 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlat 

Időtartama: 15 perc 
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2824-09 Tartós sminkkészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A kozmetikában alkalmazott tartós smink eljárások 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A kozmetikában alkalmazott szemöldök, alsó felső szemkontúr és szájkontúr 
eljárások gyakorlati alkalmazása modellen 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlat 

Időtartama: 120 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2825-09 Speciális testkezelés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

A kozmetikában alkalmazott masszázs, gépi testkezelések élettani hatásai 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

A kozmetikában alkalmazott masszírozások, gépi testkezelések gyakorlati 
alkalmazása modellen 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlat 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 
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3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 10 
2. vizsgarész: 40 
3. vizsgarész: 30 
4. vizsgarész: 20 

 
Az 52 815 01 0001 52 01 azonosító számú, Tartós sminkkészítő megnevezésű szakképesítés-
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

5. vizsgarész: 100 
 
Az 52 815 01 0001 52 02 azonosító számú, Speciális testkezelő megnevezésű szakképesítés-
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

6. vizsgarész: 100 
 
A szakmai vizsgán a vizsgázónak az egyes vizsgarészen belül minden vizsgafeladatánál 
legalább 51%-ot teljesítenie kell. 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 
 

VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 
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Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség X X X 
Higiéniai eszközök, tartozékok X X X 
Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha X X X 
Kezelőszék X X X 
Munkaszék X X X 
Gyantázó ágy X     
Gyantamelegítő X     
Nagyítós lámpa X X X 
Arcgőzölő vagy vaposon X     
Vió készülék X     
Iontoforézis készülék X   X 
Ultrahang készülék X   X 
Vákuum készülék X   X 
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A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések 
minimuma 
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m
et

ik
us

 

Ta
rtó

s s
m

in
kk

és
zí

tő
 

Sp
ec

iá
lis

 te
st

ke
ze

lő
 

Microdermabráziós, vagy Hidroabráziós készülék X   X 
Frimátor X   X 
Vibrációs készülék X   X 
IPL X   X 
Bioptron/Active light lámpa X X X 
Interferencia, vagy ingeráramú készülék X   X 
Direkt epiláló készülék (vagy nagyfrekvenciás, vagy Blend, vagy impulzus 
epiláló) X     

Masszázságy     X 
Mesosens készülék     X 
Egyéni védőfelszerelés X X X 
Munkabiztonsági berendezések X X X 
Környezetvédelmi berendezések X X X 
Smink-tetováló készülék/ek   X   
Bemmer 3000 mágnes terápiás készülék + fényterápia     X 
Láva-, kristály kövek, márvány golyók     X 
Soft lézer X X X 
Hideg lézer készülék X     
Diagnosztikai berendezések( α-kamera, vagy wood lámpa)  X     

 
 
 

VII.  
EGYEBEK 

 
1. Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra  
 

 


