KOZMETIKUS
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
–

a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
–
a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló módosított 20/2007.
(V. 21.) SZMM rendelet,
– az 52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit
tartalmazó szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Kozmetikus

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

5312
2
35 %
65 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): van
1 év
Időtartama (évben vagy félévben):
1

Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1/13 évfolyam végén

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– számítógép-terem
– tanműhely
– gazdálkodó szervezet
– egyedi munkahely
– kozmetikai laboratórium
– nyelvi laboratórium
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
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
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5312

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kozmetikus

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Megteremti a vállalkozás feltételeit
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel,
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
A szakképesítéssel rokon szakképesítések
azonosító száma
megnevezése
33 815 01 1000 00 00
Fodrász
31 815 01 0000 00 00
Kéz- és lábápoló, műkörömépítő
6.

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

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
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
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D
C
C
C
C
C
C

Veszélyes hulladékok kezelése
Kommunikáció alapjai
Pszichológiai kultúra
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges
szabályok
Fogyasztóvédelmi szabályok

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
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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
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
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4
4
2
3
2
4
4

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű beszédkészség
Telefonálás idegen nyelven
Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Kozmetikában használatos kézi eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
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
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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
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:
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Fogalmazó készség
Meggyőző készség
Kezdeményező készség
Határozottság
Érthető beszéd
Empátia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
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
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
B
B
A
A
A

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

A

Elektródák felhelyezési szabályai a szelektív és az interferenciás áramú készülékeknél

B
A
B
A
B
B
B
B
B
C
C

Izomrendszer felépítése
Direkt epilálás hatása, ellenjavallatai
Direkt epiláló készülékek működése
IPL készülékkel történő szőrtelenítés indikációi és kontraindikációi
IPL készülékek működése
Bioptron / Actíve light lámpa működése, javallatai
VIO működése
Arcgőzölők, vaposonok működése
Abráziós készülékek a kozmetikában, hidroabrázió működése
Sminktetoválás
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
10

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
Empátia készség
Kapcsolatteremtő készség
Érthető beszéd
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
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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
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8. A képzés szerkezete
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű
szakképesítés időterve

1/13. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6

356/3.0/2822-09

356/2.0/2822-09

356/1.0/2822-09
356/3.0/1210-06

5
7
8
9
10
11
12
13

356/1.0/2821-09

356/4.0/2822-09

356/1.0/2823-09
356/6.0/2822-09
356/5.0/2822-09

14

356/2.0/1210-06

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

356/1.0/1210-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 160 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2/14. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
356/2.0/1210-06

1
2
3
4
6

356/1.0/2823-09

7
8
9
10
11
12

356/1.0/2821-09

356/4.0/1210-06

356/3.0/1210-06

356/4.0/2822-09

5

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

356/5.0/2822-09

356/2.0/2822-09

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

356/1.0/1210-06

2

356/2.0/1210-06

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

356/3.0/1210-06
356/4.0/1210-06
356/1.0/2821-09
356/1.0/2822-09
356/2.0/2822-09
356/3.0/2822-09
356/4.0/2822-09
356/5.0/2822-09
356/6.0/2822-09
356/1.0/2823-09

megnevezése
Vállalkozási és gazdasági
ismeretek
Munka- és környezetvédelmi
ismeretek
Etika és kommunikáció
Számítástechnika
Szakmai gyakorlat
Biológia
Szakmai ismeretek
Kémia
Anyagismeret
Laboratóriumi gyakorlat
Idegen nyelv
Elektrokozmetika
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

36

18

0

54

32

9

0

41

18
0
0
54
204
54
190
0
0
100
688

9
32
0
0
0
0
0
50
36
0
154

0
0
944
0
0
0
0
0
0
50
994

27
32
944
54
204
54
190
50
36
150
1836

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

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

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
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kozmetikus
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
Az 52 815 01 0000 00 00 azonosító számú, Kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

356/1.0/1210-06

Vállalkozási és
gazdasági ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

356/1.1/1210-06
356/1.2/1210-06
356/1.3/1210-06
356/1.4/1210-06

18
0
18
0

0
9
0
9

0
0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások üzemeltetése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket,
dokumentációkat, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozási formák
D típus Piackutatás alapjai
C típus Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges
szabályok
C típus Fogyasztóvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szöveg megértése
3. szint Fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

54

Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozási formák ismerete
Vállalkozások alapítása, működtetése és megszüntetése
Üzleti terv elkészítése, megvalósulásának ellenőrzése, visszacsatolás
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályok
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Vállalkozások üzemeltetésének gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket,
dokumentációkat, nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Vállalkozási formák
D típus Piackutatás alapjai
C típus Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges
szabályok
C típus Fogyasztóvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
20

Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása
Tapasztalatok szerzése és feldolgozása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.3/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági alapok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Leltárt készít
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Feltölti a készletet
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügy alapjai
C típus Számvitel alapjai
C típus Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
D típus Pályázatírás alapjai
C típus Jogi alapok
C típus Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Vállalkozások fenntartása, működtetése és fejlesztése
Általános pénz- és anyaggazdálkodási fogalmak
Vonatkozó jogszabályok rendszere
Munkajog, tanulói jogviszony
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.4/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Gazdasági alapok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Előkészíti a napi dokumentációt
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Leltárt készít
Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Feltölti a készletet
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Pénzügy alapjai
C típus Számvitel alapjai
C típus Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
D típus Pályázatírás alapjai
C típus Jogi alapok
C típus Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Elemi számolási készség
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
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Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gyakorlatban megfigyelhető folyamatok feltérképezése, elemzése
A munka folyamán alkalmazott technikák, gyakorlati teendők megfigyelése, elemzése
Pályázatok fellelhetősége, a pályáztatók és pályázók kötelezettségei

23

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

356/2.0/1210-06

Munka- és
környezetvédelmi
ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk

356/2.1/1210-06
356/2.2/1210-06
356/2.3/1210-06
356/2.4/1210-06

18
0
14
0

0
5
0
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőfelszerelést
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Tevékenységi kör tárgyi feltételei
C típus Biztonságos munkavégzés feltételei
C típus Villamosság-biztonságtechnika alapjai
D típus Balesetvédelmem
D típus Tűzvédelem
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
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Tesztfeladat megoldás 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavédelem területei, feladatai
Foglalkozás-egészségügy, balesetelhárítás, elsősegélynyújtás, védőfelszerelés,
veszélyforrások, foglalkozási ártalom és foglalkozási betegségek, kozmetikus szakmára
jellemző foglalkozási ártalmak és megbetegedések és azok elkerülése
Munkáltatók és munkavállalók feladatai és jogai
Biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőfelszerelést
Karbantartja az eszközöket és a gépeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Biztonságos munkavégzés feltételei
C típus Villamosság-biztonságtechnika alapjai
D típus Balesetvédelmem
D típus Tűzvédelem
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Munkavédelmi előírások betartásának nyomon követése a gyakorlatban
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.3/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Veszélyes hulladékok kezelése
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Helyes környezetszemlélet kialakítása, veszélyes hulladék kezelése, tárolása
Anyaggazdálkodási szabályok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.4/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Környezetvédelem gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
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Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Veszélyes hulladékok kezelése
D típus Közegészségügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
Írásos elemzések készítése 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
4 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elméleti ismeretek alkalmazása a gyakorlatban
Elemzések készítése
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

356/3.0/1210-06

Etika és
kommunikáció

azonosítója

szk
szk

356/3.1/1210-06
356/3.2/1210-06

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Etika és kommunikáció
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapjai
C típus Kommunikáció alapjai
C típus Pszichológiai kultúra
C típus Etika alapjai
C típus Szolgáltatásetika
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kommunikációs ismeretek alapjai
Nyelvi és nyelven kívüli kommunikáció írásban és szóban
Marketing alapismeretek, a marketing szerepe a szolgáltatásban
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Kommunikációs gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marketing és PR tevékenységet folytat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
D típus Marketing alapjai
C típus Kommunikáció alapjai
C típus Szolgáltatásetika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Kézírás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 30%
Szituációs gyakorlatok végzése 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
9 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A helyes kommunikáció nyomon követése a gyakorlatban
Kommunikációs gyakorlatok
Marketingismeretek, marketingkoncepció, piackutatás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.1/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphasználat 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az üzleti tervet
Leltárt készít
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A személyi számítógép, alapgép, monitor működtetése és használata
Nyomtatók, adatrögzítő, archiváló perifériák, szkenner kezelése, alapszintű használata

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.2/1210-06
A tananyagelem megnevezése:
Számítógéphasználat 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az üzleti tervet
Leltárt készít
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 40%
Műveletek gyakorlása 40%
A képzési helyszín jellege:
Számítógép-terem
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Felhasználói számítógépes programok, operációs rendszer, szövegszerkesztő program,
táblázatkezelő program, böngésző program, e-mail, levelező program alapszintű
használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

5. TANANYAGEGYSÉG

356/1.0/2821-09

Szakmai gyakorlat

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

356/1.1/2821-09
356/1.2/2821-09
356/1.3/2821-09
356/1.4/2821-09
356/1.5/2821-09
356/1.6/2821-09
356/1.7/2821-09
356/1.8/2821-09

0
0
0
0
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0 40
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944
0 52
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0 60
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.1/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Alapműveletek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a kezeléshez
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Masszírozza a kezelendő bőrfelületet
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációs alapismeretek
C típus Etikai alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
B típus Tartós szempillafestés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
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Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményező készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
180 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkanapló vezetésének szabályai, elsősegélynyújtás, munkavédelem, személyes higiénia
és az üzlet higiéniája
A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése
Vendégfogadás, vendégkártya készítése
A kéz előkészítése a masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa,
masszázsfogások
Alátétek készítése, szempillafestés gyakorlása, szemöldökfestés gyakorlása vízzel kikevert
festékkel
Bórvizes öblögetés
Szemöldökív formázása
Kendőzés alaplépései, anyagai és eszközei, a bőr előkészítése a kendőzéshez "elbocsátó"
smink elkészítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.2/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Rendellenességek 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Kommunikációs alapismeretek
A típus Elemi elváltozások diagnosztizálása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
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4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szőrnövési rendellenességek kozmetikai kezelése a szőr eltávolításával, depilációs és
epilációs eljárások
Hajrendellenességek felismerése élő modellen, képen, tanácsadás a kezelésére
Pigment-rendellenességek felismerése élő modellen, képen, kozmetikus által kezelhető
pigment-rendellenességek kozmetikai kezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.3/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Rendellenességek 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kozmetikus által kezelhető bőrrendellenességet felismer
Diagnózist készít a szőkítéshez
Előkezelést végez a szőkítendő felületen
Testtájanként szőkít
Szőkítés után utókezelést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elemi elváltozások diagnosztizálása
C típus Kommunikációs alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szőrnövési rendellenességek kezelése szőkítéssel
Szaruképzési rendellenességek felismerése élő modellen, képen, kozmetikus által
kezelhető szaruképzési rendellenességek kezelése, tanácsadás otthoni ápolásra
Kozmetikus által kezelhető verejték-rendellenességek kezelése, tanácsadás
Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák felismerése élő modellen, képen,
kezelésük lehetőségei a kozmetikában, tanácsadás
Diagnosztizálás objektív, szubjektív tünetek alapán, a bőr színe, fénye, tapintása,
rugalmassága, pórusai, komedói, vendégkártya kibővítése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.4/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Alap-bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
Tonizálja 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 táplálja a kezelt bőrfelületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
A típus Elemi elváltozások diagnosztizálása
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C típus Kommunikációs alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Tapintás
Éles látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
80 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elemi elváltozások felismerése
Normál bőrtípus és kozmetikai kezelése, tanácsadás (letisztítás, peeling, tonizálás,
masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, összehúzó és tápláló pakolások
felhelyezése helyspecifikusan)
Seborrhoeás bőrtípusok és kozmetikai kezelésük, tanácsadás (letisztítás, peeling,
tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, összehúzó és tápláló
pakolások felhelyezése helyspecifikusan)
Diagnosztizálás, objektív és szubjektív tünetek feltárásának gyakorlása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.5/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Alap-bőrtípusok és kozmetikai kezelésük 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
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Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
Tonizálja a kezelendő bőrfelületet
Felpuhítja a kezelendő bőrfelületet felpuhító anyaggal, borogatással vagy készülékekkel
Kitisztítja a kezelendő bőrfelületet
Fertőtleníti a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan nyugtatja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan hidratálja a kezelt bőrfelületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
A típus Elemi elváltozások diagnosztizálása
C típus Kommunikációs alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Tapintás
Éles látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alipikus bőrtípusok és kozmetikai kezelésük, tanácsadás (letisztítás, peeling, tonizálás,
masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, összehúzó és tápláló pakolások
felhelyezése helyspecifikusan)
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Dehidratált bőrtípusok és kozmetikai kezelésük, tanácsadás (letisztítás, peeling, tonizálás,
masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, összehúzó és tápláló pakolások
felhelyezése helyspecifikusan)
Hiperhidratált bőrtípusok kozmetikai kezelése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.6/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Speciális bőrproblémák és kozmetikai kezelésük
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
Tonizálja a kezelendő bőrfelületet
Felpuhítja a kezelendő bőrfelületet felpuhító anyaggal, borogatással vagy készülékekkel
Kitisztítja a kezelendő bőrfelületet
Fertőtleníti a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan regenerálja a kezelt bőrfelületet
Helyspecifikusan ránctalanítja a kezelt bőrfelületet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elemi elváltozások diagnosztizálása
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
C típus Kommunikációs alapismeretek
C típus Pszichológiai alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kezdeményezőképesség
Tapintás
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Érdekérvényesítő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 20%
Műveletek gyakorlása 30%
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Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
240 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Diagnosztizálás gyakorlása, speciális bőrproblémák felismerése
Szövetszaporulatok diagnosztizálása
Kozmetikus által kezelhető aknés bőrök kozmetikai kezelése
Gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök kozmetikai kezelése
Szederjességre hajlamos bőrök kozmetikai kezelése
Idősödő bőrök kozmetikai kezelése
Kombinált bőrtípusok kozmetikai kezelése
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.7/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Szépségápolás, smink
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kendőzi a bőrt, házi ápolásra tanácsot ad
Előkészíti a bőrt a sminkelési művelethez
Elkészíti az előzetesen megbeszélt alkalomhoz illő sminket
Kiegészítőket használ, fixálja a sminket, megtartási tanácsot ad
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
C típus Pszichológiai alapismeretek
C típus Etikai alapismeretek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Színlátás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményező készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
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A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alap, és kiegészítő színek alkalmazása, sötét és világos tónusok, fényes és matt színek
optikai hatásának tudatos alkalmazása
Az arc alkati hibáinak korrigálása különböző színű és árnyalatú alapozók és korrektorok
alkalmazásával, szem és száj kiemelése, kiegészítők felhelyezése szemöldökre, szempillára
Különleges sminkek: báli, farsangi, menyasszonyi, koktél sminkek tervezése, kivitelezése
Különleges motívumok elhelyezése arcon, dekoltázson
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.8/2821-09
A tananyagelem megnevezése:
Különleges kezelőeljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnózist készít
Letisztítja a kezelendő bőrfelületet
Peelingezést végez a kezelendő bőrfelületen
Masszírozza a kezelendő bőrfelületet
Szem környékének kezelését végzi
Tanácsot ad az arc és a test házi ápolására, a vendég egészségének megőrzésére, az
egészséges életvitel fenntartására
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Masszázs élettani hatásai, fajtái
C típus Pszichológiai alapismeretek
C típus Szolgáltatásetika
C típus Kommunikációs alapismeretek
A típus Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Érthető beszéd
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Tapintás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Érdekérvényesítő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 10%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
212 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemkezelések, különleges pakolások feltétele, a szemkörnyék ápolása
Kézápolás, lábápolás, kéz-, lábmasszázs
Alap-testkezelések, a tekercselés anyagai és technikája, testmasszázs kézzel, géppel
(interferencia, szelektív ingeráram, vákuum, ultrahang)
Férfi kozmetika, "menedzser" kezelések
Egészséges életvitellel kapcsolatos tanácsadás
Különleges kozmetikai eljárások: mélyhámlasztás, ayurveda, aromaterápiás és egyéb
kezelések
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

6. TANANYAGEGYSÉG

356/1.0/2822-09

Biológia

azonosítója

szk
szk
szk

356/1.1/2822-09
356/1.2/2822-09
356/1.3/2822-09

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.1/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Sejt-, és szövettan
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Sejt és alkotórészei
B típus Szövetek jellemzése, felosztása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Ábraelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A sejt és alkotórészei, részletesen a kozmetikai szempontból fontos sejtalkotók és a
sejtmembrán
A sejtek szaporodása, a sejtek öregedése, pusztulása
Szövetek fogalma, csoportosítása
A hámszövetek
Kötő- és támasztószövetek
Az izomszövetek, az izmok jellemző tulajdonságai
Az idegszövet, a szinapszis és a reflexív
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.2/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szervrendszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szervek és szervrendszerek általános jellemzése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Ábraelemzés 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ember szervrendszerei
A mozgás szervrendszerei: csont- és izomrendszer
Az anyagcsere szervrendszerei: keringés szervrendszerének részletes, emésztés,
kiválasztás és légzés szervrendszereinek rövid jellemzése
A szaporodás szervrendszere röviden
A neuro-endokrin rendszer: idegrendszer, érzékszervek, hormonrendszer, kozmetikai
szempontból fontos endokrin mirigyek és hormonjaik
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.3/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Biokémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Biokémia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Ábraelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz és az ásványi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük
Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak jellemzése biokémiai szempontból, élettani és
kozmetikai szerepük
Szénhidrátok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük
Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai
szerepük
A vitaminok,a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és kozmetika
szerepük
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7. TANANYAGEGYSÉG

356/2.0/2822-09

Szakmai ismeretek

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

356/2.1/2822-09
356/2.2/2822-09
356/2.3/2822-09
356/2.4/2822-09
356/2.5/2822-09
356/2.6/2822-09

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.1/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Alapműveletek szakismerete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bőr anatómiai felépítése
B típus Kozmetikai kóroktan, tünettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Ábraelemzés 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
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54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás,
szépségápolás
A szépséghibák osztályozása kezelhetőség szerint, kórokozók, fertőtlenítés
A bőr anatómiája: a bőr rétegei és jellemzésük, a bőr függelékei és jellemzésük, a bőrben
lejátszódó biofizikai és biokémiai folyamatok, a bőr funkciói, a bőrfelszíni hidrofil lipid és
a vízmegkötő faktorok, valamint a ceramid szerepe
A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták
Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák
Tartós szempilla-, szemöldökfestés
Kozmetikai kóroktan, részletesen a gyulladás és az allergia
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.2/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Rendellenességek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
B típus Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák
B típus Kozmetikai kóroktan, tünettan
A típus Elemi elváltozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szaruképzési rendellenességek és kezelésük
A pigment-rendellenességek és kezelésük
A verejték-rendellenességek és kezelésük
A szőrnövési rendellenességek és kezelésük
A hajrendellenességek és kezelésük
Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az
emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő kozmetikai
hibák
A bőrön található elemi elváltozások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.3/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Alap-bőrtípusok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezelési tervet készít
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Bőr anatómiai felépítése
A típus Elemi elváltozások
B típus Kozmetikai kóroktan, tünettan
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Empátia
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Jegyzetkészítés kérdéssor alapján 10%
Kezelési terv készítése 20%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bőrtípusok általános jellemzése, a diagnosztizálás fogalma, célja, ojektív és szubjektív
tünetek
A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös
tekintettel a zsír-, és víztartalom) alapján
Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük
A seborrhoeás (zsíros) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük
A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük
A hiperhidratált (túlzott víztartalmú) bőrtípus és kozmetikai kezelése
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.4/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Speciális bőrproblémák
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezelési tervet készít
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elemi elváltozások
A típus Aknék és kezelésük
A típus Daganatok fajtái, megjelenési formái
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Kezelési terv készítése 30%
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Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek
Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások
Kombinált bőrtípusok és kozmetikai kezelésük alapelvei
A klímax fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai
Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai
újdonságok az öregedés ellen (legújabb hatóanyagok, készmaszkok és egyéb újdonságok)
A pubertás fogalma, élettani háttere és kozmetikai vonatkozásai
Az aknék, az aknés bőr kozmetikai kezelése
A gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök kozmetikai kezelése
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.5/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Évszakok, sminkek, sugarak
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elemi elváltozások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Éles látás
Kezdeményező készség
Színlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
24 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A sugárhatások: a napfény jellemzői, hősugarak, ibolyántúli sugarak és hatásaik, a helyes
napozás szabályai
Mesterségesen előállított ibolyántúli sugarak kozmetikai szerepe
Infravörös sugárkezelés
A lézersugarak kozmetikai szerepe
Különleges sminkek fogalma és a köztük lévő különbségek, színelmélet
Évszakok kozmetikai problémái
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/2.6/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Különleges kezelőeljárások
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Kezelési tervet készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szemkezelések, nyak-, dekoltázskezelések
Kéz-, és lábkezelések a kozmetikában
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Alap-testkezelések, cellulit-kezelés, body wrapping, vákuummasszázs, interferencia és
szelektív ingeráram használata a testkezelések során
Férfi kozmetika
Egyéb különleges kezelőeljárások (mélyhámlasztás, ayurveda stb.)
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8. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.1/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Általános és szervetlen kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kémiai számításokat végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és szervetlen kémia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az anyag, Anyagi részecskék, Az anyagok csoportosítása, elemek, vegyületek, vegyjel,
képlet
Kémiai részecskék, Az anyag szerkezete, az atom, az ion és a molekula, Homogén és
heterogén rendszerek
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Kémiai kötések, Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések, A vegyületek osztályozása,
képletírás, Elemek és szervetlen vegyületek, Savak, bázisok, sók, oxidok
Anyagi változások, Fizikai változások, hidratáció, szolvatáció, Kémiai reakciótípusok,
kémiai folyamatok, kémiai egyenletek, Kiemelten az elektron-, illetve proton-átmenettel
járó kémiai reakciók és a hidrolízis
Oldatok felosztása, oldatokkal kapcsolatos számítások (tömeg-, térfogat-, vegyesszázalék,
hígitási és keverési képlet alkalmazása)
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/3.2/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szerves kémia
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerves kémia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves kémiai alapok, szénhidrogének, oxigéntartalmú szerves vegyületek: alkoholok,
oxo-vegyületek, karbonsavak, észterek (gyümölcs-észterek, zsírok, olajok, viaszok).
Biológiailag aktív anyagok, fehérjék, fehérje-származékok, szénhidrátok, nukleinsavak és
nukleinsav-származékok.
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9. TANANYAGEGYSÉG
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Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.1/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen kozmetikai anyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és szervetlen kémia
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
48 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A kozmetikai anyagok csoportosítása
Szervetlen kémia, a víz, a hidrogén-peroxid, a peroxidok és persók, a pH és a hidrolízis
kozmetikai jelentősége
A kén és származékai, az ichtiol és ichtamol, a savak, bázisok, sók kozmetikai szerepe

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.2/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szerves kozmetikai anyagok, dezodoránsok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szerves kémia
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
40 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerves kémia, az alkánok, alkoholok, oxo-vegyületek, karbonsavak, szappanok,
észterek, mesterséges krémalapanyagok és kozmetikai szerepük
Verejték-csökkentő szerek, dezodoránsok
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.3/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Anyagi rendszerek, folyékony kozmetikai készítmények
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Oldatok összetételének ismerete
B típus Kémiai számítások
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kozmetikumok összetétele, állandó és változó összetevők
Anyagi rendszerek,valódi oldatok, finom- és durva diszperz rendszerek, mikro-és
nanoemulziók, egyéb kozmetikai hatóanyag-hordozó rendszerek
Tenzidek a kozmetikában, tisztító-, és emulgeálószerek, nyákanyagok
Magas tenzid tartalmú kozmetikumok, folyékony szappanok, szappanok, arclemosó gélek,
arclemosó habok
Arcvizek, arcszeszek, rázókeverékek
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.4/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Púder-alapanyagok, egyéb kiegészítő-, és adalékanyagok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
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B típus Fertőtlenítőszerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Tesztfeladat megoldása 10%
Információk önálló rendszerezése 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
39 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Púder-alapanyagok, púdergyártás, púderek fajtái
Konzerválószerek, fertőtlenítőszerek, fényvédő-, halványító anyagok
Illatosító anyagok, illóolajok, balzsamok, gyanták, színező anyagok
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/4.5/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Kozmetikai krémek, gyógynövények, háziszerek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Pakolások összetételének ismerete
B típus Folyékony kozmetikumok
B típus Krémek összetételének ismerete
B típus Gyógynövények alapismerete
B típus Kozmetikai készítmények és alapanyagai
B típus Házi szerek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
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4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Határozottság
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 40%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
43 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kozmetikai krémek, száraz (hidrofil) krémek, zsíros- és félzsíros krémek, hatóanyagos
krémek, zselékrémek, peelingek
Összehúzó, nyugtató, tápláló pakolások különböző bőrtípusokra, pakolások fajtái gyártási
módok és felhasználhatóság alapján
Hidratáló és regeneráló hatóanyagok a korszerű kozmetikában
Gyógynövények, háziszerek
Legújabb hatóanyagok a kozmetikában (intelligens sejtek, friss sejtek, védett molekulák,
algák, iszapok egyéb anyagok)
A testkezelés legkorszerűbb hatóanyagai (gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb anyagok)
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10. TANANYAGEGYSÉG

356/5.0/2822-09

Laboratóriumi
gyakorlat

azonosítója

szk
szk
szk

356/5.1/2822-09
356/5.2/2822-09
356/5.3/2822-09

0
0
0

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.1/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szervetlen alapanyagok ismerete, oldatkészítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kémiai számításokat végez
Kozmetikában használt oldatokat készít
Szőkítő készítése
Borogatásokat készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános és szervetlen kémia
B típus Kémiai számítások
B típus Oldatok összetételének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Tapintás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Laboratóriumi alapismeretek, munka- és balesetvédelem
Alapanyagok vizsgálata, pH-értékek vizsgálata, kozmetikai alapanyagok vizsgálata
(szervetlen)
Kozmetikában használatos oldatok készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.2/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szerves alapanyagok ismerete, diszperz rendszerek készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Krémek összetételének ismerete
B típus Pakolások összetételének ismerete
B típus Folyékony kozmetikumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 50%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
18 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Kozmetikai alapanyagok vizsgálata (szerves)
Emulziók, szuszpenziók, paszták készítése, vizsgálata
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/5.3/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Kozmetikai készítmények receptjei
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Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Folyékony kozmetikumokat készít
Folyékony kozmetikumok tulajdonságait vizsgálja
Krémet készít, tulajdonságait vizsgálja
Pakolások tulajdonságait vizsgálja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Krémek összetételének ismerete
B típus Pakolások összetételének ismerete
B típus Folyékony kozmetikumok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Körültekintés, elővigyázatosság
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kezdeményező készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Műveletek gyakorlása 20%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Kozmetikai laboratórium
Képzési idő:
14 óra elméletigényes gyakorlat csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Krémek, pakolások, folyékony kozmetikumok készítése, vizsgálata, receptjeik
megismerése
Receptfelismerés gyakorlása
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11. TANANYAGEGYSÉG

356/6.0/2822-09

Idegen nyelv

azonosítója

szk
szk
szk

356/6.1/2822-09
356/6.2/2822-09
356/6.3/2822-09

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.1/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Alapismeretek, alap szókincs
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőző készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 20%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szituációs gyakorlatok végzése 40%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi laboratórium
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Nyelvtani alapismeretek elsajtítása
Alapszókincs birtoklása
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Írás, olvasás idegen nyelven
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.2/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szakmai szókincs
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőző készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Szituációs gyakorlatok végzése 50%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi laboratórium
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szakmai alapszókincs birtoklása
Meghatározott, előkészített szakmai szituációs helyzetek gyakorlása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/6.3/2822-09
A tananyagelem megnevezése:
Szituációs gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiválasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Gyógynövények alapismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű beszédkészség
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2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Meggyőző készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Szituációs gyakorlatok végzése 90%
Tesztfeladat megoldása 10%
A képzési helyszín jellege:
Nyelvi laboratórium
Tanterem
Képzési idő:
12 óra elméletigényes gyakorlat osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyakorlatban előforduló spontán helyzetek gyakorlása idegen nyelven
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12. TANANYAGEGYSÉG

356/1.0/2823-09

Elektrokozmetika

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

356/1.1/2823-09
356/1.2/2823-09
356/1.3/2823-09
356/1.4/2823-09
356/1.5/2823-09
356/1.6/2823-09
356/1.7/2823-09
356/1.8/2823-09
356/1.9/2823-09

Megjegyzés: "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.1/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrokozmetikai készüléket alkalmaz a kezelés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szolgáltatásetika
A típus Elektrokozmetikai gépek
A típus Indirekt elektrokozmetikai gépek
A típus Direkt elektrokozmetikai gépek
A típus Érintésvédelem
A típus Vákuum fogalma, hatása
B típus Arcgőzölők, vaposonok működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Ábraelemzés 10%
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Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus,
vezetők, félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, egyenáram, váltóáram
frekvencia, periódus, koherens-inkoherens, monokromatikus-polikromatikus
Elektródák szabályos felhelyezési módjai
Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes
alkalmazásának szabályai
Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása
Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigén gépek,
részletesen a frimator működése, javallatai, ellenjavallatai
Thermoterápia 1.: termoálarc, kesztyűk, lábzsákok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő,
gyantamelegítő

2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.2/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Diagnosztizál diagnosztikai berendezések segítségével
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Direkt epilálás hatása, ellenjavallatai
B típus Direkt epiláló készülékek működése
A típus IPL készülékkel történő szőrtelenítés indikációi és kontraindikációi
B típus IPL készülékek működése
A típus Szőr növekedési fázisai
A típus Microdermabrázió mechanikai hatása
A típus Hidroabráziós készülék működése
B típus Abráziós készülékek a kozmetikában, hidroabrázió működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
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Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
Ábraelemzés 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
14 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai
Indirekt gépek: hidroterápia (gőzölők,vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugár
masszázs)
Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, wood lámpa stb),
alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV-fény felosztása, hatásai, dózis fogalma,
Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei
Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek alkalmazásának módjai kozmetikai
rendellenességek kezelésénél: mikrodermabrázió, IPL, Super Blend epiláló készülék
Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai
Diatermiás epiláló gépek, tűs epiláló készülékek fajtái, az epilálás menete, javallatai,
ellenjavallatai
Fototerápia: Az IPL készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.3/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrokozmetikai készüléket alkalmaz a kezelés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Direkt elektrokozmetikai gépek
A típus Iontoforézis jelenségei
A típus Alkalmazott elektródák
A típus Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai
A típus UH fizikai, kémiai, biológiai tulajdonsága
B típus VIO működése
B típus Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában
B típus Elektroozmózis, elektrolízis és kataforézis
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Indirekt gépek, fonoterápia: ultrahang fogalma,jellemzői,élettani szerepe, kozmetikai
felhasználása, ultrahang készülékek csoportosítása, fajtái
Direkt elektrokozmetikai eljárások csoportosítása
Nagy frekvencián működő gépek: a vio működése, alkalmazása
Kis-, és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: galván készülékek
kozmetikai alkalmazásának célja, hatásai , javallatai, ellenjavallatai,
ionvándorlás,elektroforézis, elektroozmózis
Kis-, és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: a dezinkrusztáció
fogalma, elektródák tulajdonságai, interferencia fogalma
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.4/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 4.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrokozmetikai készüléket alkalmaz a kezelés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A napfény felosztása sugártartomány szerint
A típus Ultraviola fény felosztása, hatása
A típus Solarium ellenjavallatai
B típus Dózis fogalma és fajtái
A típus Fitzpatrick táblázat és alkalmazási területei
A típus Fototermolizis jelensége
B típus Bioptron / Actíve light lámpa működése, javallatai
C típus Látható fény színei, kozmetikai hatása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fototerápia: Bioptron lámpa, lézerfény felhasználása a tartós szőrtelenítésen kívül (hideg
lézer)
Fototerápia: szolárium, sterilizáló boksz, PUVA, Wood-lámpa
A földön lévő sugarak kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, mágnes terápiás készülék +
fényterápia alkalmazásának elméleti vonatkozásai
Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.5/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 5.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elektrokozmetikai készüléket alkalmaz a kezelés során
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Indirekt elektrokozmetikai gépek
A típus Direkt elektrokozmetikai gépek
A típus Infrasugárzás tartománya, hatásmechanizmusa
B típus Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai gépek működése
C típus Sminktetoválás
B típus Szolgáltatásetika
A típus Elektrokozmetikai gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
Érthető beszéd
Határozottság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fototerápia: Infrasugarakkal működő gépek: infra masszírozó lámpa, infra kabin,
mélymeleg terápia
A permanent make up alkalmazásának lehetőségei: száj, szem, szemöldök néhány évig
tartó korrekciójára, említés szintjén
A különböző tetováló készülékek működésének elméleti ismerete röviden
A higiéniai szabályok szigorú betartásának fontossága, gondos elő- és utókezelés,
korrekciós lehetőségek, a szolgáltatás pontos dokumentálása, a megfelelő szín és forma
kiválasztásának szabályai röviden
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.6/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika 6.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészít a testkezeléshez
Tanácsot ad a vendégnek a helyes életmódra
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Indirekt elektrokozmetikai gépek
A típus Direkt elektrokozmetikai gépek
A típus Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése
A típus Nyirokkeringés, nyirok összetétele
A típus Vákuum fogalma, hatása
A típus Elektródák felhelyezési szabályai a szelektív és az interferenciás áramú készülékeknél
B típus Izomrendszer felépítése
A típus Elektrokozmetikai gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
2. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
2. szint Idegen nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Fogalmazó készség
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Érthető beszéd
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Tesztfeladat megoldása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A bodywrapping( testtekercselés) fogalma, alkalmazási módja, abban az esetben, ha előtte
gépi módszerekkel segítik a hatóanyag-bevitelt.
Pulzáló gépi vákuum masszázs, szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai,
interferencia alkalmazásának előnyei
Thermoterápia 2.: szaunák, mélymeleg terápia
Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, javallatai, ellenjavallatai, a
kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód tanácsadás az elért kozmetikai
hatások megtartása érdekében
Fotorejuvenáció, ELOS technológia elméleti vonatkozásai
Tű nélküli mezoterápia: mesosense műödésének elméleti vonatkozásai
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.7/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika gyakorlata 1.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Frimátort alkalmaz a kezelendő bőrfelületen
Mikrodermabráziós kezelést végez különböző bőrtípusnál
Hidroabráziós készüléket alkalmaz
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
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektrokozmetikai gépek
B típus Abráziós készülékek a kozmetikában, hidroabrázió működése
B típus Arcgőzölők, vaposonok működése
B típus IPL készülékek működése
B típus Direkt epiláló készülékek működése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
4. szint Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
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A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tapintás
Kézügyesség
Éles látás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Empátia készség
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 10%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon működő
gépek megkülönböztetése
Frimator alkalmazása, vibrációs masszírozók alkalmazásának ismerete, indikációk és
kontraindikációk
Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legalább egy diagnosztikai berendezés
alkalmazása
Abráziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmazásuk, mikrodermabrázió,
vagy hidroabrázió alkalmazása, indikációk, kontraindikációk
Epiláló gépek működésének ismerete, direkt epiláló készülékek fajtái, az epilálás menete,
indikációk, kontraindikációk
Indirekt epilálás: fototerápiával történő epilálás, fototermolízis, a kezelés menete,
javallatai, ellenjavallatai, utókezelés
Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában
Gőzölők, vaposonok alkalmazása a kozmetikában
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.8/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
Elektrokozmetika gyakorlata 2.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felpuhítja a bőrt vapozonnal
Iontoforézis készüléket alkalmaz többféle műveletben (pl.: dezinkrusztácó)
Ultrahang készüléket alkalmaz különböző testtájékon
Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során
Felvilágosítást nyújt a solarium használatról
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Bioptron vagy Active light lámpát alkalmaz a kozmetikai kezelések során
Alkalmazza a soft-lézer készüléket: lézer ceruza, lézer zuhany
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektrokozmetikai gépek
A típus Elektródák szabályos felhelyezési módja
A típus Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása
A típus UH üzemmódjai
A típus Solarium ellenjavallatai
B típus Bioptron / Actíve light lámpa működése, javallatai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Felelősségtudat
Kezdeményező készség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
18 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ultrahang gépek alkalmazása, működésük elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk
Iontoforézis alkalmazása, működésének elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk
VIO alkalmazása a kozmetikában
Bioptron és Active light lámpa alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában
Lézerfénnyel működő gépek alkalmazása a kozmetikában (soft lézer, hideg lézer)
Egyéb fototerápiás gépek alkalmazása a kozmetikában: szolárium, sterilizáló boksz stb

9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
356/1.9/2823-09
A tananyagelem megnevezése:
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Elektrokozmetika gyakorlata 3.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Előkészít a testkezeléshez
Fogyasztó kezeléseket végez szelektív ingeráramú készülékkel
Megtervezi és elvégzi a cellulit kezelést
Kezeléseket végez infralámpával, illetve más infra készülékkel
Használja az interferencia árammal működő készüléket
Vákuum készülékkel kezelést végez
Testkezeléseknél frimátor készüléket és vibrációs masszírozókat alkalmaz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elektrokozmetikai gépek
A típus Elektródák felhelyezési szabályai a szelektív és az interferenciás áramú készülékeknél
B típus Izomrendszer felépítése
C típus Sminktetoválás
B típus Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai gépek működése
A típus Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
2. szint Telefonálás idegen nyelven
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Színlátás
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményező készség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen írányítással 30%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkanapló vezetése 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Gazdálkodó szervezet
Egyedi munkahely
Képzési idő:
14 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása
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Alap-testkezeléshez szolgáló gépek alkalmazása (vákuum, interferencia, szelektív
ingeráram)
Szaunák működésének elvei, mélymeleg terápia kozmetikai alkalmazása
Rádiófrekvenciával működő gépek alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában
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