
KOZMETIKUS 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 1000 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 arc- és 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 arc- és 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: szükséges 
 
Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges 

 
2. Elmélet aránya: 35 % 
 
3. Gyakorlat aránya: 65 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): nincs 

Időtartam (évben vagy félévben): - 
 



5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): szervezhető 
Ha szervezhető, mikor: a képzési idő felét követően 

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

Szakmai előképzettség: 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus vagy 
51 7812 01 Kozmetikus vagy 
1512 Kozmetikus szakképesítés megléte 

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

 
2. Elmélet aránya: 30 % 
 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:szükséges 
 
 
SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE:  Speciális arc- és testkezelő 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 

Szakmai előképzettség: 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus vagy 
51 7812 01 Kozmetikus vagy 
1512 Kozmetikus szakképesítés megléte 

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

 
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 és kialakítja a vállalkozás és a biztonságos munkavégzés feltételeit és megtervezi a saját 
vállalkozás arculatát 
Beszerzi és biztosítja a vállalkozáshoz szükséges eszközöket, engedélyeket, feltételeket és betartja a 
munkavédelmi és ÁNTSZ előírásokat 
Masszírozást, ideiglenes szőrtelenítést, szőkítést végez arcon és testen 
Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz és különböző egyszeri sminket készít 
Diagnosztizálja a bőrön levő elváltozásokat, megfogalmazza a kezelés célját, sorrendjét, alap és kombinált 
bőrök kezelését végzi, és ezekről dokumentációt vezet 
Kiválasztja és megkülönbözteti a bőrtípusra megfelelő kozmetikumokat hatóanyagaik és a bennük levő 
egyéb anyagok alapján 
Regeneráló, ráncfeltöltő és kiegészítő kezeléseket végez a legújabb hatóanyagokkal, kúrákat állít össze arcra 
és testre, és gépi kezeléseket alkalmaz 
Tanácsot ad különböző kozmetikai eljárásokkal és tartós smink-készítéssel kapcsolatban 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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: 
6288-11 Kozmetikai alapműveletek  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Előkészít a kezeléshez arcon és/vagy testen 
Letisztítja, tonizálja és peelingezi a kezelendő bőrfelületet 
Masszírozást végez arcon, nyakon, dekoltázson és/vagy testen 
Leolvassa az előzetesen végzett bőrpróba eredményét 
Előkészíti a szemöldök és szempillafestést 
Elvégzi a szempillafestést, lemos, öblít bórvízzel, utókezelést végez 
Elvégzi a szemöldökfestést a kiválasztott szín és forma alapján 
Szemöldököt formáz 
Eszközfertőtlenítést végez megfelelő fertőtlenítőszerrel 
Előkészít az ideiglenes szőrtelenítéshez, előkezelést végez 
Csipeszelést, gyantázást végez, testtájanként 
Szőrtelenítés utáni utókezelést végez, valamint tanácsot ad az otthoni ápolásra 
Diagnózist készít szőkítéshez 
Előkészít szőkítéshez 
Arcon és testtájakon szőkítést és utókezelést végez 
Előkészíti a bőrt sminkkészítéshez 
Nappali sminket készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Sejt és alkotórészei 
A Szövetek jellemzése, felosztása 
A Masszázs élettani hatásai, fajtái, az iskolamasszázs fogásai 
A Mozgás szervrendszere 
B Masszírozó kozmetikumok 
A Tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, javallatai, ellenjavallatai 
A Szőrnövési rendellenességek 
A Depilációs eljárások ismerete 
A Sminkelmélet, kendőzés 
A Színelmélet 
A A bőr anatómiai felépítése 
B Kozmetikai kóroktan, tünettan 
B Általános és szervetlen kémia 
B Szervetlen kozmetikai anyagok 
B Anyagi rendszerek, folyékony kozmetikai készítmények 
B Kémiai számítások 
 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Kozmetikában használatos eszközök és berendezések használata 
 



Személyes kompetenciák: 
Kézügyesség 
Lényegkiemelő-képesség 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Fogalmazókészség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 
Körültekintés, elővigyázatosság 
 

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6289-11 Alap-bőrtípusok és rendellenességek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Osztályozza a szépséghibákat kezelhetőség szerint 
Név szerinti diagnosztikai lapot készít a vendégről 
Felismeri a kozmetikus által kezelhető és nem kezelhető elváltozásokat 
Felpuhítást végez: kozmetikummal, borogatással vagy elektrokozmetikai készülékekkel 
A kezelendő felületen elvégzi a szükséges tisztítást 
Fertőtlenítést végez kozmetikummal és/vagy eszközzel 
Helyspecifikusan összehúzó, nyugtató és/vagy tápláló pakolást alkalmaz 
Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra 
Felismeri a rendellenességeket és a kezelési tervben rögzíti 
Kémiai számításokat végez 
Vizsgálja kozmetikumok összetételét 
Különböző receptúrák alapján megkülönbözteti az egyes kozmetikumokat 
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait receptúra alapján 
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait receptúra alapján 
Kiválasztja a kozmetikumok adalékanyagait és jellemzi azokat 
Kiválasztja a megfelelő kozmetikumot a receptúrák alapján a különböző bőrtípusokra 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Szervek és szervrendszerek általános jellemzése 
B Biokémia 
A Elemi elváltozások 
A Rendellenességek 
A Bőrtípusok jellemzői, kezelésük 
A Tanácsadás alap-kezelésekkel, házi ápolással kapcsolatban 
A  Aknék fajtái és kezelésük 
A Gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, és szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, 

kezelése 
A  Különböző bőrrendellenességek és kezelésük 
B Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák 
A  Szövetszaporulatok fajtái, megjelenési formái 
B Évszakok kozmetikai problémái 
B Szerves kémia 
B Szerves kozmetikai anyagok 
B Kozmetikai készítmények és alapanyagai 
B Fertőtlenítőszerek 
B Kozmetikumok összetételének ismerete 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
3 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 



4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Kozmetikában használatos eszközök és berendezések használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Kézügyesség 
Lényegkiemelő-képesség 

 
Társas kompetenciák: 

Empátia 
Fogalmazókészség 
Határozottság 

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Rendszerező képesség 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6290-11 Kiegészítő kezelések  
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Regeneráló kezelést, hidratáló kezelést, ránc-kisimító kezelést végez arcon és az egész testen 
Szemkörnyék ápolást végez 
Nyak és dekoltázskezelést végez 
Tanácsot ad a bőrhalványító kezelésekkel kapcsolatban 
Kozmetikai hámlasztó kezelést végez peelinggel és tanácsot ad egyéb 
hámlasztó kezelésekkel kapcsolatban 
Arcon és testen kozmetikai frissítő, relaxáló, szépítő masszázsokat végez 
Arc- és testszépítő kúrákat állít össze, kezeléssorozatokat tervez meg, ajánl és kivitelez 
Tanácsot ad a test házi ápolására 
Diagnosztizál diagnosztikai berendezések segítségével 
Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek szóban vagy írásban feltett kérdésekkel kizárja a 
kontraindikációk lehetőségét 
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét 
Frimátort alkalmaz a kezelendő bőrfelületen 
Gyanta-melegítő készüléket alkalmaz ideiglenes szőrtelenítéshez 
Iontoforézis készüléket alkalmaz többféle műveletben: hidratálás, dezinkrusztáció 
Ultrahang készüléket alkalmaz különböző testtájakon 
Termoterápiás készülékeket alkalmaz 
Mikrodermabráziós kezelést végez különböző bőrtípusoknál 
Hidroabráziós készüléket alkalmaz 
Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során 
Megtervezi az általa ismert készülékekkel a cellulit kezelést 
Alakformálásra alkalmas szelektív ingerárammal működő készüléket használ 
Vákuum készüléket használ 
Használja az interferencia árammal működő készüléket 
Eszköztisztító és fertőtlenítő készülékeket alkalmaz: UV box 
Tanácsot ad az infrasugárral működő készülék és az infrakabin használatához 
Tanácsot ad a szolárium és a fényterápia alkalmazásával kapcsolatban 
Tanácsot ad a soft-lézer készülékekkel kapcsolatban: lézer ceruza, lézer zuhany 
Tanácsot ad direkt és indirekt epilációs módszerekkel kapcsolatban 
Tanácsot ad rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásával kapcsolatban 
Tanácsot ad cellulit-kezeléssel kapcsolatban és megtervezi azt 
Tanácsot a vendégnek a helyes életmódra vonatkozóan 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
B Korszerű eljárások ismerete  



B A bőr élethosszal járó változásai 
C Tanácsadás kozmetikai kezelésekkel, házi ápolással kapcsolatban  
B Különleges kezelőeljárások 
B Legújabb hatóanyagok a kozmetikában 
B Elektrokozmetikai készülékkel kapcsolatos magyar és EU-s előírások ismerete 
A Elektrokozmetikai gépek felosztása, alkalmazásához szükséges alapismeretek. Áram fogalma, fajtái 

jellemzői, mértékegységei: áramerősség, feszültség, teljesítmény, frekvencia 
A Indirekt készülékek fajtái 
A Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői 
A Elektronvezetők, ionvezetők, jellemzői 
A Termoterápiás készülékek fajtái, működése, javallatai, ellenjavallatai 
A Mikrodermabrázió készülékek fajtái, működése, javallatai, ellenjavallatai  
B Arcgőzölők, vapozonok működése, javallatai, ellenjavallatai 
A Iontoforézis kozmetikai alkalmazásának menete, javallatai, ellenjavallatai 
B Ionvándorlás, polaritás fogalma, kozmetikai jelentősége 
B Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 
B Elektroozmózis, elektrolízis  
A Alkalmazott elektródák, elektródák szabályos felhelyezési módja 
A Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása 
A Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei 
A UH fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságai 
A UH készülék működése, kozmetikai alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai  
A Hidroabráziós készülék működése, javallatai, ellenjavallatai 
A Vákuum fogalma, hatásai 
A Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése, stádiumai 
A Rádiófrekvencia fogalma, kozmetikai jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 
A A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint 
C Látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei 
B Polarizált fénnyel működő készülékek működése, használatuk javallatai  
B IPL készülékek működése 
A A fototermolízis lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában 
B IPL készülékkel történő szőrtelenítés javallatai, ellenjavallatai 
A A szőrnövekedés fázisai 
A Ultraviola fény felosztása, hatásai 
A Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei 
A Szolárium javallatai, ellenjavallatai, higiéniája 
B Dózis fogalma és fajtái 
A Infrasugarak felosztása, hatásai  
B Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai készülékek: infralámpa, infraszauna működése, 

javallatai, ellenjavallatai 
B Lézerek kozmetikai felhasználása, működése, javallatai, ellenjavallatai 
A Nyirokkeringés, nyirok összetétele 
A Izomrendszer felépítése: az arc és test izmai 
B Szelektív ingeráram jellemzői kozmetikai alkalmazásának módja, javallatai, ellenjavallatai  
B Face lifting eljárások 
B Interferencia áram kozmetikai alkalmazásának módja, javallatai, ellenjavallatai 
A Elektródák felhelyezési szabályai a szelektív és az interferenciás áramú készülékeknél 
B Direkt epiláló készülékek fajtái, működése 
A Direkt epilálás menete, javallatai, ellenjavallatai 
B Vio működése, javallatai, ellenjavallatai  
C Sminktetoválás javallatai, ellenjavallatai 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata 
4 Kozmetikában használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 



Önképzés 
Felelősségtudat 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Határozottság 
Empátia 

 
Módszerkompetenciák: 

Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2824-11 Tartós sminkkészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Diagnosztizálja a kezelt területet 
Konzultál a vendéggel az igényelt szolgáltatásról, és felméri reális igényeit 
Fényképes dokumentációt készít a tartós smink elkészítés előtt és után 
Tájékoztatja a vendéget a tartós smink készítési menetéről 
Tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a vendéget a tartós smink készítésének lehetséges mellékhatásairól 
Tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a vendéget a tartós smink készítésének kontraindikációiról 
Allergia tesztet végez 
Arcformának megfelelő szemöldökvonalat rajzol 
Megrajzolja az alsó és felső szemkontúrt 
Szájkontúrt rajzol 
Egyezteti a vendéggel a kialakított formát 
Előkészíti a sminktetováláshoz a felületet 
Fertőtlenít széles hatásspektrumú eszköz-, és bőrfertőtlenítővel  
A bőrszínnek megfelelő festéket választ 
Előkészíti a tetoválógépet, fertőtleníti 
Steril tűt, tűsapkát, biztonsági egységet felhelyez 
Tartós sminket készít géppel 
A feladatnak megfelelő technikát alkalmaz: például szálazás, satírozás 
Fertőtlenít 
Szükség esetén polarizált fényt alkalmaz 
A kezelt területet gyulladáscsökkentő, hámosító készítménnyel kezeli a kezelést követően 
Utókezelést ajánl a vendégnek otthonra 
A vendégnek tanácsot ad írásban és szóban a házi ápoláshoz 
Korrekcióra időpontot beszél meg 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 
A Bőr szerkezete 
A Rendellenességek 
A Elemi elváltozások 
A Szövetszaporulatok fajtái, megjelenési formái 
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 Sminktetoválás anyagai 

A szint megjelölésével a szakmai készségek: 
4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 



4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Precizitás 

 
Társas kompetenciák: 

Meggyőző készség 
Határozottság 
Empátia  

 
Módszerkompetenciák: 

Kreativitás, ötletgazdagság 
Tervezési képesség 
Körültekintés, elővigyázatosság 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6292-11 Speciális arc- és testkezelés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Diagnosztizálja a kezelendő területet 
Felméri a vendég reális igényeit 
Tájékoztatja a vendéget a testkezelés menetéről 
Tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a vendéget a testkezelés lehetséges mellékhatásairól 
Tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a vendéget a testkezelés ellenjavallatairól 
Dokumentálja az elvégzett kezeléseket 
Előkészíti a testkezeléshez 
Kézi nyirokmasszázst végez 
Teljes testen svédmasszázst végez 
Differenciált cellulit kezelést végez 
Rádiófrekcenciás készülékkel fogyasztó kezelést alkalmaz 
Feszesít arcon, testen rádiófrekvenciás készülékkel 
SPA kezelést végez 
Elektroporációs kezelést végez 
Relaxáló gépi masszázst végez 
Parafangó kezelés alkalmaz 
Lávaköves masszázst alkalmaz 
A legújabb technikák alkalmazásával testkezelést végez 
Aromaterápiás tekercselést alkalmaz 
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 
Hideglézer készülékkel kezelést végez 
IPL készülékkel szőrtelenítést végez, melyről pontos dokumentációt vezet 
Direkt epilációs készüléket alkalmaz 
Hullámmasszázs 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 Meridiánok 



C Különböző masszázstechnikák ismerete 
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 
B Speciális kozmetikai eljárások ismerete 

 
A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 Olvasott szakmai szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban 
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Szakmai nyelvű beszédkészség 
4 A speciális testkezeléseknél használatos elektromos berendezések használata 
4 A speciális testkezeléseknél használatos kézi eszközök használata 

 
Személyes kompetenciák: 

Döntésképesség 
Felelősségtudat 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Meggyőző készség 
Határozottság 
Empátia  

 
Módszerkompetenciák: 

Logikus gondolkodás 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Tervezési képesség 

 
Az 52 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai 

követelménymoduljainak 
Azonosítója megnevezése 

1210-11 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése 
6288-11 Kozmetikai alapműveletek  
6289-11 Alap-bőrtípusok és rendellenességek  
6290-11 Kiegészítő kezelések  

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

követelménymoduljainak 
Azonosítója megnevezése 

2824-11 Tartós sminkkészítés 
 
Az 52 815 01 0001 52 02 azonosító számú, Speciális arc- és testkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés 

szakmai követelménymoduljainak 
Azonosítója megnevezése 

6292-11 Speciális arc- és testkezelés 
 
 
 



V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 

Modulzáró vizsga eredményes letétele 
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 
 
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: 
6288-11 Kozmetikai alapműveletek  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Komplex szakmai elméleti feladatsor 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 120 perc  
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kozmetikus alapműveletek elmélete  
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama:  45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Összefüggő masszázs és tápláló pakolás felvitele helyspecifikusan saját modellen 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60 perc (40 perc a művelet elvégzésére és 20 perc értékelés) 



 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldökigazítás sorsolt modellen 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 40 perc (20 perc a művelet elvégzésére és 20 perc értékelés) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

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

 
3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6289-11 Alap-bőrtípusok és rendellenességek  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Komplex szakmai központi elméleti feladatsor 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

írásbeli 
Időtartama: 60 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Receptgyűjtemény. A kozmetikában különböző bőrtípusokra használt kozmetikumok elemzése. 
Rendellenességek. Hám és kötőszövet eredetű, jó- és rosszindulatú elváltozások, elsődleges és 
másodlagos elemi elváltozások, anyajegyek, öregedéssel járó és mikroorganizmusok okozta 
bőrelváltozások felismerése. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 15 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 5 perc) 
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése  
 
(Központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben, amelynek tartalma:  
Az alap és kombinált bőrtípusok és a kozmetikai rendellenességek, szövetszaporulatok, elemi elváltozások 
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 ápolási javaslatok. 
Az ismertetés mindkét vizsgázó jelenlétében történik – aki a modellt hozta és aki diagnosztizálta) 
 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 35 perc (kezelési terv elkészítése 30 perc, ismertetése 5 perc)  
 
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: 

Saját modell kezelése az előre elkészített és beadott kezelési terv alapján: felpuhító borogatás 
felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, összehúzás, nyugtatás és/vagy táplálás helyspecifikusan 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 60 perc  
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 10 % 
2. feladat 10 % 
3. feladat 60 % 
4. feladat 20 % 

 
4. vizsgarész 



A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6290-11 Kiegészítő kezelések  
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Elektrokozmetikai eljárások elmélete 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe helyezése (gőzölő, 
vaposon, mikrodermabrázió, vagy hidroabrázió, frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-meleg 
arcvasaló, testkezelő készülékek) 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 15 perc  
 
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: 

Alkalmi smink készítése saját modellen tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 45 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

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

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
2824-11 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 vagy felső szemkontúr és/vagy szájkontúr eljárások 
gyakorlati alkalmazása modellen 
A vendég által kért sminktetoválást előrajzolja és elvégzi, a többit előrajzolja és modellezi 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 140 perc (120 perc előrajzolás, 20 perc modellezés) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
6292-11 Speciális arc- és 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: 



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

1. feladat 30% 
2. feladat 70% 

 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
Az 52 815 01 1000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és 
ezek súlya a vizsga egészében 

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

 
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 arc- és testkezelő megnevezésű szakképesítés-ráépüléshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

6. vizsgarész: 100 
 
 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés 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. 
 
Az a vizsgázó, aki a 2824-09 számú követelménymodult egy korábbi szakmai vizsgán már teljesítette, felmentést 
kap a 2824-11 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 
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Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség vagy tanműhely 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 vapozon X   
Vio készülék X   
Iontoforézis készülék X  X 
Ultrahang készülék X  X 
Fertőtlenítő készülék: UV Box X X  X 
Microdermabráziós, vagy Hidroabráziós készülék  X  X 
Frimátor X  X 
IPL   X 
Interferencia, vagy ingeráramú készülék X  X 
Vákuum-készülék X  X 
Masszázságy   X 
Elektroporációs készülék   X 
Egyéni védőfelszerelés X X X 
Munkabiztonsági berendezések X X X 
Környezetvédelmi berendezések X X X 
Smink-tetováló készülék/ek  X  
Mágnes terápiás készülék + fényterápia   X 
Láva-, kristály kövek, márvány golyók   X 
Soft lézer  X X 
Diagnosztikai berendezések (?-kamera, vagy wood lámpa)  X   

 
VII. 

EGYEBEK 
 

Iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama az első évet követően: 160 óra.   
 
Gyakorlati feladatonként a megadott idő maximum 12 fős vizsgacsoportokra vonatkozik. 

 
 


