A 32. sorszámú Gyakorló kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló kozmetikus
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 munkakör(ök), foglalkozás(ok):

3.1.1.
3.1.2.

A
FEOR száma

B
FEOR megnevezése

5213

Manikűrös, pedikűrös

5212

Kozmetikus

3.1.3.

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Kéz-és lábápoló
Műkörömépítő
Elektrokozmetikus
Sminkes
Sminkmester
Színházi kikészítő
Testfestő
Tetováló

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gyakorló kozmetikus szakember az egészséges arc szépítésével, állapotának masszázzsal történő
fenntartásával, tartós szempilla-szemöldökfestéssel, szemöldökformázással és ideiglenes szőrtelenítéssel,
valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével foglalkozik. 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.
Vállalkozását a mindenkori szabályoknak megfelelően, pozitív eredmény elérésére törekedve, a biztonságos
munkakörülmények kialakításával, megtartásával működteti.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 megteremteni és kialakítani a szakszerű és biztonságos munkavégzés feltételeit
 alapszíntű üzleti és marketing tervet készíteni
 összeállítani a célcsoportoknak megfelelő szolgáltatásokat
 szakmai és üzleti kommunikációt végezni
 értékesíteni szolgáltatásait és a hozzá tartozó készítményeket
 vásárlóösztönző rendszert üzemeltetni, a jogszabályoknak megfelelően vendégnyilvántartást
vezetni
 megteremteni a vállalkozás feltételeit
 felkészülni a szépészeti szolgáltatás feladataira
 előkészíteni a szolgáltatást
 elvégezni a kézápolás folyamatát
 elvégezni a műkörömépítés folyamatát, anyagcsoportnak, technikáknak megfelelően
 elvégezni a bőr és a köröm ápolását
 díszítést végezni
 kézápolás- és műkörömépítéshez kapcsolódó egyéb feladatokat végezni
 befejezni a szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat
 kozmetikai alap-műveleteket végezni manuális módszerekkel
 masszírozni, szőrnövési rendellenességet kezelni manuális módszerekkel, tartós szempilla és
szemöldökfestést végezni, szemöldököt formázni
 kendőzni ideiglenesen
3.3. Kapcsolódó szakképesítések:
A
B
C
3.3.1.
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2.
azonosító száma
megnevezése
szakképesítés köre
3.3.3.
31 815 01
Kézápoló-és műkörömépítő
részszakképesítés
3.3.4.
55 815 02
Kozmetikus
szakképesítés-ráépülés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10252-12
Szépségszalon üzemeltetése
10250-12
Kézápolás
10251-12
Műkörömépítés
10253-12
Szolgáltatást megalapozó anatómiai és szakmai ismeretek
10254-12
Kozmetikai alapműveletek
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.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

azonosító
száma
10252-12
10250-12
10251-12
10253-12

5.2.7.

10254-12

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

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) Kozmetikus alapműveletek
A vizsgafeladat megnevezése:
Tartós szempilla- szemöldökfestés, szemöldökformázás sorsolt modellen , Összefüggő iskolamasszázs
saját modellen bőrtípusnak megfelelően, Gyantázás saját modellen, Szőrnövési rendellenesség kezelése
szőkítéssel saját modellen,
A vizsgafeladat ismertetése:
A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének megfelelő színű festékekkel kell végezni,
amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt biztosította a vizsgára. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben
történik.). A szemöldökformázáshoz elő-, és utókezelés szükséges. (Felpuhítás, fertőtlenítés – csipesz,
bőr, nyugtató krém alkalmazása)
Saját modell letisztítása, masszírozása, szemöldökformázás.
A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.
A gyantázandó terület megfelelő előkészítése. Gyantázás saját modellen patronos, vagy hagyományos
gyantatechnika alkalmazásával karon, lábon, vagy hónaljon. A gyantázott terület utókezelése.
A szőkítendő felület megfelelő előkészítése. Szőkítés saját modellen arcon, vagy karon. A szőkített
terület utókezelése.
Alkalmi smink készítése tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével saját modellen
Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A szemhéj
kendőzése a szemforma, a kor és az egyéniség figyelembe vételével /a szín és eszköz szabadon
választható/. A smink megfelelően illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez, frizurához.
Az összes vizsgafeladat időtartama: 180 perc (ebből 55 perc a vizsgacsoport tagjainak értékelése)
Az összes vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsort a 10254-12 Kozmetikai alapműveletek feladatai és ismeretei
alapján kell elkészíteni. Lebontva a különböző ismeret-típusokra:
szakmai ismeretek és biológia 60%
anyagismeret és kémia 40%
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 %
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor.
Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott, komplex tételsorból húzott kérdésekre.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli tételsort a szakmai modulok feladatai és ismeretei alapján kell összeállítani.
A központilag összeállított vizsga kérdései a 10252-12 Szépségszalon üzemeltetése, 10253-12 Szolgáltatást
megalapozó anatómiai és szakmai ismeretek, 10250-12 Kézápolás, 10251-12 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, (a felkészülési idő 25 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.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség vagy
tanműhely

6.3.

Higiéniai eszközök, tartozékok

6.4.

Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha

6.5.

Kezelőszék

6.6.

Munkaszék

6.7.

Gyantázó ágy

6.8.

Gyantamelegítő

6.9.

Nagyítós lámpa

6.10.

Fertőtlenítő készülék: UV Box

6.11.

Munkabiztonsági berendezések

6.12.

Környezetvédelmi berendezések

6.13.
6.14.

Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendő, kisruha, fejpánt,
vendégpapucs stb.)
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények

6.15.

A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok, amiről a vizsgázó gondoskodik

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 modulok
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.
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!
10254-12 Kozmetikai alapműveletek modul
Iskolarendszeren kívüli vizsga esetén a modulzáró vizsgára bocsájtás feltétele 1260 óra ellenőrzött gyakorlat
igazolása.
Gyakorlat:
1. Tartós szempilla- szemöldökfestés, szemöldökformázás sorsolt modellen
A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének megfelelő színű festékekkel kell végezni,
amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt biztosította a vizsgára. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben
történik.) A szemöldökformázáshoz elő-, és utókezelés szükséges. (Felpuhítás, fertőtlenítés – csipesz,
bőr, nyugtató krém alkalmazása)
2. Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
Saját modell letisztítása, masszírozása, szemöldökformázás.
A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni.
Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.
3. Gyantázás saját modellen
A gyantázandó terület megfelelő előkészítése. Gyantázás saját modellen patronos, vagy hagyományos
gyantatechnika alkalmazásával karon, lábon, vagy hónaljon. A gyantázott terület utókezelése.
4. Szőrnövési rendellenesség kezelése szőkítéssel saját modellen
A szőkítendő felület megfelelő előkészítése. Szőkítés saját modellen arcon, vagy karon. A szőkített terület
utókezelése.
5. Alkalmi smink készítése tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével saját modellen
Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák javítása. A szemhéj kendőzése a
szemforma, a kor és az egyéniség figyelembe vételével /a szín és eszköz szabadon választható/. A smink

megfelelően illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez, frizurához.
Elmélet:
Írásbeli feladatsor. Az írásbeli feladatsort a kozmetikai alapműveletek feladatai és ismeretei alapján kell
elkészíteni úgy, hogy az ismeretanyag legalább 80%-a szerepeljen.
Egyéb vizsgával kapcsolatos tudnivalók:
Gyakorló kozmetikus:
A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.

