A 31. sorszámú Gyakorló fodrász megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló fodrász
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2. 1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: vannak
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően
160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

A
FEOR száma
5211
5213
5213

B
FEOR megnevezése
Fodrász
Manikűrös, pedikűrös
Manikűrös, pedikűrös

C
A szakképesítéssel
betölthető munkakörök
Hajmosó
Kéz- és lábápoló
Műkörömépítő

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Gyakorló fodrász szakember a vendégek haját mossa, színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti vagy
hullámosítja. Festi, színezi vagy leborotválja, megnyírja az arcszőrzetet formaváltoztatással. A kéz környéktől
ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz egészséges állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is
fokozva, ápoló anyagok, technológiák alkalmazásával javítja annak állapotát.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
a köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern) francia manikűr










technológiát alkalmazni, esetenként a japán manikűrrel, vagy egyéb díszítéssel kiegészítve. A műköröm
anyagokkal tipes,- sablonos,- megerősítő,- körömágy hosszabbító,- díszítő,- vagy töltés technológiát
alkalmazva a zselé vagy a porcelán anyagok tulajdonságait felhasználva szebb, teherbíróbb
műkörmöket készíteni
a vendéget a kezelést szinten tartó házi tanáccsal ellátni
a hajas fejen hajmosást, hajszárítást végezni; elvégezni a hajszínváltoztatási eljárásokat
(hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást); elvégezni a haj tartóshullámosítását, volumennövelését,
hajkiegyenesítését; elvégezni az arcszőrzeten a borotválást, a szakáll- és bajuszigazítást, a vágást, a
színezést és a festést; tanácsot adni hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban; a
használt eszközöket fertőtleníteni, előkészíteni, műszaki állapotát ellenőrizni, gondoskodni a
karbantartásukról, használat után tisztítani és fertőtleníteni
különösen ügyelni arra, hogy egészséget veszélyeztető, vagy egészségre ártalmas következményeket a
végzett szolgáltatás során ne idézzen elő, ügyelni, hogy csak egészséges kézen dolgozhat. A
szolgáltatás megkezdésekor végzett állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő
elváltozást észlel, dönteni a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét
ajánlani
vállalkozását a mindenkori szabályoknak megfelelően, pozitív eredmény elérésére törekedve, a
biztonságos munkakörülmények kialakításával, megtartásával működtetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
31 815 01
Kézápoló-és műkörömépítő
részszakképesítés
55 815 01
Fodrász
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7
4.8.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10252-12
Szépségszalon üzemeltetése
10253-12
Szolgáltatást megalapozó anatómiai és szakmai ismeretek
10250-12
Kézápolás
10251-12
Műkörömépítés
10248-12
Fodrász manuális alapműveletek
10249-12
Fodrász vegyszeres műveletek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a V.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.

azonosító száma

5.2.3.
5.2.4.

10252-12
10253-12

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége
Szépségszalon üzemeltetése
szóbeli
Szolgáltatást megalapozó anatómiai és szakmai gyakorlati, szóbeli

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.

10250-12
10251-12
10248-12
10249-12

ismeretek
Kézápolás
Műkörömépítés
Fodrász manuális alapműveletek
Fodrász vegyszeres műveletek

gyakorlati, szóbeli
gyakorlati, szóbeli
gyakorlati
gyakorlati, írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás és műkörömépítés
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modellje, majd a teljes
műkörömépítési feladatot a 2. számú modellje vagy a teljes töltési feladatot a 3. számú modellje mindkét kezén,
tétel húzás alapján meghatározott (következőkben felsorolt) típusfeladatok szerint. Az 1. és 2. számú modell
natúr körömmel, a 3. számú modell 3-4 hetes lenőtt műkörömmel érkezzen.
Kézápolás:
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes kézápolási folyamatot az 1 számú modellje mindkét kezén.
1.

Klasszikus manikűr, masszázzsal, lakkozással

A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása klasszikus manikűr technológiával készüljön. Az ápolási
folyamatot masszázs technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse.
Díszítéshez egyik kézen piros lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye
hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
2.

Francia manikűr francia lakkozással és díszítéssel, SPA kezeléssel.

A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása francia manikűr technológiával készüljön. Az ápolási
folyamatot SPA technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez
francia lakkozást használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá. A
másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott
szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
Műkörömépítés:
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes műkörömépítési vagy töltési folyamatot a 2. vagy a 3. számú modellje
mindkét kezén.
2 számú modell:
1. Építsen műkörmöt zselé anyagból, tip-es meghosszabbítással, megerősítő technikával. Tartsa be a technika
valamennyi szabályát. Megerősítő technikával történő építés esetén az ív a technikától elvárható mértékű, a
meghosszabbítás a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, – színében és formájában természetes hatású legyen. A
gyűrűs ujjak körmeit díszítéssel hangsúlyozza.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
2. Építsen műkörmöt UV porcelán anyagból tip-es meghosszabbítással. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát.

A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3- 1/3 arányú,- a forma a klasszikus
franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta anyaggal
történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú,- a forma a
klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta
anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
4. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az épített
köröm klasszikus francia stílusban épüljön. A meghosszabbítás hófehér anyaggal,- szögletes formára készüljön.
A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú legyen. A fényvisszaadás
fényzselé alkalmazásával történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
5. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a
technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín
használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása
tartást biztosító arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás polírozással történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 200 perc
6. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a
forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm meghosszabbítása tartást biztosító
arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás polírozással történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 200 perc
3 számú modell:
7. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését zselé anyaggal, a gyűrűs ujjakon körömdíszítéssel. Tartsa be a
technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze.
Egyik kezet díszítse. Díszítéshez piros lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával
tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
8. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését levegőre kötő porcelán anyaggal, a gyűrűs ujjakon
körömdíszítéssel. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő
technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs
ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 160 perc
Töltési feladatokra úgy kell felkészülni, hogy megfelelő modellt kell hoznia a vizsgázónak.
Kézápolás, műkörömépítési feladatok végzésekor a biztonságos munka és az optimális hatás érdekében csak
professzionális, összetartozó anyagcsoportot használhat!
A műkörömépítési feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz és a műköröm ápolása a kéznek megfelelő technológiával és anyagokkal
történjen.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott
szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyákat és állítsa össze a számlákat.
Egy vizsgacsoport maximum 20 fő.
A vizsgahelyszín feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak.(terület, levegő, higiénia, stb)
Minden esetben csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes kész munka értékelhető.
Valamennyi műkörömépítési feladatnál, ha a tartást biztosító három feltétel, a technológiának megfelelő „c”ívek,
– a párhuzam, – a tapadás,- valamelyike nem valósul meg, úgy a feladat nem értékelhető!
Az összes vizsgafeladat maximális időtartama: 450 perc
Az összes vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%

B) A vizsgafeladat megnevezése: Fodrász manuális és vegyszeres alapműveletek
Fodrász manuális alapműveletek
Vízhullám frizura berakás, fésülés, babafejen
A babafej vagy a modell haját minimum 6, maximum 9 csavaróra, és minimum 9 csipesszel, gyűrűvel kell
berakni. A fennmaradó részt formára kell fésülni. Fésüléskor bizonyítani kell a magas fokú formaérzéket, a
hullám- és vonalvezetés töretlen kialakítását.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc (berakás 20 perc, kifésülés 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 6%
Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral, babafejen
Tiszta, mosott, száraz, de nem előkészített hajon frizurakészítés úgy, hogy teljes frizurát kell kialakítani vékony
és vastag hajsütővasakkal, lapos és spirál csavarási technikákkal. 3 függőleges hullámsor a halántéktól hátrafelé
alakuljon ki, ez csak vékony hajsütővassal végezhető és kapcsolódjon a frizura vonalvezetéséhez.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 6%
Borotválás teljes arcfelületen
Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a
művelethez. A technológiai folyamat során bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen
kell elvégezni.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 3%
Marcell vízhullám egész fejen, babafejen
Marcell vízhullám egész gyakorlófejen úgy, hogy választék vagy választék nélkül, kapcsolódó és folyamatos
hullámsor max. 2 ujjnyi, 4 cm szélességűek és arányosak legyenek. Csipesz, csat alkalmazható a folyamat
közben, de az értékeléskor semmi nem lehet a hajban. Az értékelés vizesen történik. Sampon, balzsam nem
használható, csak hajfixálót lehet alkalmazni a hullámok kialakításakor.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 6%
Fodrász vegyszeres alapműveletek
Dauer csavarás egész fejen, babafejen
A műanyag csavarók iránya, vastagsága igazolja, hogy a csavarás után a frizura jellegének megfelelően alakult
volna ki a tartós hullám – dauervizet nem kell alkalmazni. Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás,
dauerpapír, dauertűk segítségével, törés-, pipamentes kialakítás az egész gyakorlófejen, a tarkóban a fennmaradó
haj formára fésült legyen.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 6%
Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban, szárítás
5-ös színmélységnél sötétebb alapszín nem festhető. Legalább 8 db fóliát kell elhelyezni, amely lehet fűzött-,
lapmelír. A festés folyamán legalább két színmélységet kell felvilágosítani divatszínre, vagy legalább 70% ősz
hajat kell festeni. Ha tő – után – festést végez a vizsgázó, a lenövésnek min. 1 cm-nek kell lennie. Az első festés
technológiájánál a negatív allergiatesztet, bőrpróbát dokumentálni kell. A melír a hajtőtől kezdődjön. A
hajtömeg lehet melírozott, de a kialakítás során bizonyítani kell az új melírszín kialakítást. A melír kettő
színmélység különbséget kell, hogy adjon.
A hajszárítással tegye kompletté a munkafolyamatot a tökéletes frizura érdekében.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc vegyszeres művelet + hatóidő, + 30 perc szárítás
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8%

Az összes vizsgafeladat időtartama: 220 perc
Az összes vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsort az összes modul feladatai és ismeretei alapján kell
elkészíteni a következő arányokat szem előtt tartva:
- Szakmai ismeretek 40%
- Anyagismeret 30%
- Fodrász szabadkézi rajz 10%
- Műveszettörténet 10%
- Hajviselettörténet 10%
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli vizsga
A vizsgafeladat ismertetése:
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott, komplex tételsorból húzott kérdésekre.
A központilag összeállított vizsga kérdései a Szépségszalon üzemeltetése, Szolgáltatást megalapozó anatómiai
és szakmai ismeretek, Kézápolás, Műkörömépítés modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A
tételsor szakmai szituációkat modellez, amelyhez valamennyi valós szakmai tartalmat hozzá kell rendelni.
Vállalkozási ismeretek, anatómiai, ortopédiai, bőrgyógyászai, kézápolási és műkörömépítési,
közegészségügyi, munka-, tűz- és környezetvédelmi, szolgáltatásetikai ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 25 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot minimum 61%-ra teljesít.
Ha valamelyik vizsgafeladatból nem teljesíti a vizsgafeladatot 61%-ra, akkor a szakághoz tartozó valamennyi
vizsgafeladatot meg kell ismételnie.
A szakmai vizsgára megfelelő modellekről a vizsgázó köteles gondoskodni.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A
6.1.
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2.
6.3.
6.4.

Fehér munkaruha
Bőrfeltoló
Reszelők (gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők: előkészítő,
porcelánhoz, zseléhez, buffer, polírozó)

6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.

Körömvágó olló
Bőrvágó olló
Áztatótál
Textília
Bőrfelkaparó
Fehér zselé
Szintelen zselé
Körömágy hosszabbító zselé
Zsírtalanító
Tapadást segítő
Felülettörlő folyadék
Zselé ecset
Selyemszál
Porcelán por fehér
Porcelán por színtelen
Porcelán por körömágy hosszabbító
Liquid
Tapadás segítő
Zsírtalanító
Ecsetmosó
Porcelánecset
UV porcelán
UV liquid
Előkészítő anyagai
Tip
Tip ragasztó
Tip oldó
Tipvágó
Narancsfa pálca
Gombátlanító
Sablonok
Lakkok (alap, piros, fehér, fedő)
Lakklemosó
Fertőtlenítők (bőr, eszköz, felület)
Díszítő elemek (pl.: strassz kő stb.)
UV lámpa
Kiszolgáló- és várakozószékek
Tükör
Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok
Hajmosótál

6.46.

Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítő kendő, kötény,
stb.)
Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágógép, hajsütővasak, hajsimító, stb.)

6.47.

Hajszárítóbúra (klimazon vagy infrazon, gőzbúra)

6.48.

Hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkító olló, tapper olló)

6.49.

Hajformázás eszközei (hajsütővasak, berakó csavarók, csipeszek, hajtűk, csatok)

6.50.

Tartós hajformázás eszközei (dauercsavarók, dauertű, dauerpapír, nyaktál)

6.51.
6.52.

Hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítő kendő,
védőkesztyű)
Borotválás eszközei (borotva, borotvaecset, borotvatál)

6.53.

Oktatás eszközei (projektor, számítógép, stb.)

6.54.

Hajvizsgáló készülék

6.55.

Hajvastagság mérő

6.56.

Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények

6.45.

7. EGYEBEK
7.1. A szakirányú ágazati szakközépiskolai tanulmányokat befejező, szakmai érettségit szerzett tanulók a 13.
évfolyamon készíthetők fel a komplex szakmai vizsgára, ezért számukra az összefüggő szakmai gyakorlat
teljesítése a szakképző évfolyam megkezdése előtt történik
7.2. Modulzáró vizsga kötelező feladatai:
10250-12 Kézápolás
10251-12 Műkörömépítés
Iskolarendszeren kívüli vizsga esetén a vizsgára bocsájtás feltétele a modulzáró vizsga eredményes letétele és
280 óra ellenőrzött gyakorlat igazolása.
Modulzáró vizsga kötelező típusfeladatai:
Gyakorlat:
1 számú modell:
Klasszikus manikűr lakkozással, masszázzsal,vagy
Francia manikűr francia lakkozással és díszítéssel, SPÁ kezeléssel
2 számú modell:
Levegőre kötő porcelán anyaggal, sablonos technikával történő francia köröm építése
Zselé anyaggal, sablonos technikával történő francia köröm építése
Levegőre kötő porcelán anyaggal történő körömágy hosszabbításos építés
Zselé anyaggal történő körömágy hosszabbításos építés
Zselé anyagból és tip-es meghosszabbítással, megerősítő technikával történő építés, egy köröm díszítésével
UV porcelán anyagból tip-es meghosszabbítással történő francia köröm építés
3 számú modell:
Töltés zselé anyaggal
Töltés levegőre kötő porcelán anyaggal
Elmélet:
Komplex, szituációs, szóbeli feladatokban az adott helyzethez tartozó valamennyi szolgáltatási feladat és az
azokat megalapozó ismeretek felhasználásával. A szóbeli tételsort a központi tételsor alapján kell összeállítani
úgy, hogy annak ismeretei legalább 80%-ban szerepeljenek.
Csak professzionális, összetartozó anyagcsoportot használhat!
Zselé és porcelán anyaggal történő sablonos,- valamint a tip- UV porcelános építés esetén:
– a megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3- 1/3legyen
– a forma a klasszikus franciának megfelelően szögletes
– a meghosszabbítás hófehér színű,- a borítás víztiszta anyaggal történjen
– körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín használata kötelező, a forma
szabadon választott, de kézhez illő legyen
– megerősítő technikával történő építés esetén az ív a technikától elvárható mértékű, a meghosszabbítás színében
és formájában természetes hatású legyen
– a töltési feladatok, a vizsgafeladat elvégzésére alkalmasak legyenek
Egy vizsgacsoport maximum 20 fő. A vizsgahelyszín feleljen meg a munkavédelmi előírásoknak (terület,
levegő, higiénia, stb.).
Minden esetben csak a balesetmentes kész munka értékelhető.
Valamennyi műkörömépítési feladatnál, ha a tartást biztosító három feltétel, a „c” ívek, párhuzam, tapadás
valamelyike nem valósul meg, úgy a feladat nem értékelhető!
10248-12 Fodrász manuális alapműveletek modul
1.

Vízhullám frizura berakás, fésülés, babafejen

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

gyakorlati
Időtartama:
40 perc (berakás 20 perc, kifésülés 20 perc)
2.

Vashullám frizura a kis oldalon 3 függőleges hullám sorral, babafejen

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

Borotválás teljes arcfelületen

Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a
művelethez. A technológiai folyamat során bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen
kell elvégezni.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
20 perc
4.

Marcell vízhullám egész fejen, babafejen

Marcell vízhullám egész gyakorlófejen úgy, hogy választék vagy választék nélkül, kapcsolódó és folyamatos
hullámsor max. 2 ujjnyi, 4 cm szélességűek és arányosak legyenek. Csipesz, csat alkalmazható a folyamat
közben, de az értékeléskor semmi nem lehet a hajban. Az értékelés vizesen történik. Sampon, balzsam nem
használható, csak hajfixálót lehet alkalmazni a hullámok kialakításakor.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
20 perc
10249-12 Fodrász vegyszeres műveletek modul
1.

Dauer csavarás egész fejen, babafejen

A műanyag csavarók iránya, vastagsága igazolja, hogy a csavarás után a frizura jellegének megfelelően alakult
volna ki a tartós hullám – dauervizet nem kell alkalmazni. Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás,
dauerpapír, dauertűk segítségével, törés-, pipamentes kialakítás az egész gyakorlófejen, a tarkóban a fennmaradó
haj formára fésült legyen.
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama:
45 perc

2.

Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban

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

Időtartama:

95 perc (munkafolyamat 45 perc, 50 perc vegyi folyamat hatóideje)

A modulzáró vizsga gyakorlati és elméleti aránya 80% gyakorlat és 20% elmélet.

