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A 271. sorszámú Férfi fodrász-borbély megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 03
1.2. Szakképesítés megnevezése: Férfi fodrász-borbély
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 900-1000
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 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:
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1.
3.1.3.

A
FEOR száma
5211

B
FEOR megnevezése
Fodrász

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Férfi fodrász
Borbély
Hajmosó

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Férfi fodrász-borbély szakember a vendégek haját mossa, színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti, vagy
hullámosítja, fésüli. Festi, színezi, borotválja, formára vágja az arcszőrzetet.
Hajmosást, hajszárítást végez; elvégzi a hajszín-változtatási eljárásokat (hajszíntelenítést, színezést, festést,
melírozást); elvégzi a haj tartóshullámosítását, volumennövelését, kiegyenesítését, elvégzi az arcszőrzeten a
borotválást, a szakáll- és bajusz formázását, a színezést és a festést; tanácsot ad hajápolással, professzionális
fodrász termékekkel kapcsolatban; a használt eszközöket fertőtleníti, előkészíti, műszaki állapotát ellenőrzi,
használat után tisztítja és fertőtleníti.
Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető, vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett
szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges arcon, fejen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett
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állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének
módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

vendégfogadást végezni
hajmosást, hajszárítást végezni
a haj és fejbőr fodrász által kezelhető rendellenességeit ápolni, kezelni
elvégezni a hajszín-változtatási eljárásokat (hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást)
elvégezni a haj tartóshullámosítását, volumennövelését, kiegyenesítését
elvégezni az arcszőrzeten a borotválást, a szakáll- és bajusz formázását, a színezést és a festést
tanácsot adni hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban
a használt eszközöket előkészíteni, műszaki állapotát ellenőrizni, használat után tisztítani és
fertőtleníteni
állapot felmérést végezni a szolgáltatás megkezdésekor
ügyelni arra, hogy csak egészséges arcon, fejen dolgozhat
ügyelni arra, hogy egészséget veszélyeztető vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett
szolgáltatás során ne idézzen elő
dönteni a szolgáltatás elvégzésének módjáról vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlani, ha az
egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
-

-

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
11706-16
Férfi frizurakészítés
11812-16
Borbély
11728-16
Munkavédelem és marketing
11708-16
Fodrász vegyszeres műveletek
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
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
11706-16
11812-16
11728-16
11708-16

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Férfi frizurakészítés
írásbeli, gyakorlati
Borbély
írásbeli, gyakorlati
Munkavédelem és marketing
írásbeli, gyakorlati
Fodrász vegyszeres műveletek
írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat(ok) végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Férfi klasszikus vágás-választék nélkül, szárítással vagy angol vágás
választékkal, szárítás modellen, vagy babafejen.
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 8 cm hosszú, a tarkón és a fül körül min. 1 cm legyen.
Készítendő választékkal vagy választék nélküli klasszikus vagy angol hajvágás, szárítás. A kiindulási „0” pont
meghatározása után a fül körül és a tarkórészen lévő haj vágása stuccolással történjen. Éles, tiszta fazon vágása
kötelező, az oldalfazon kiborotválása kötelező. A készre fésült, beszárított frizura elkészültekor a haj nem lóghat
a fülre. Vízszintes kiindulási vonal „0” pont, csak kontúr nélkül borotválható ki. A fejtetőt és az oldalhajakat
borotvával át kell vékonyítani úgy, hogy a klasszikus frizura szárítása, fésülése kialakítható legyen, hullám- és
tincsmentesen. Hajvágógép és ritkító olló, valamint tapperolló nem használható. A vizsga folyamán min. 1 cm
haj vágása a vizsgabizottság előtt kötelező a fejtetőn lévő hajhosszból. A hajvágás és a hajszárítás egyben
értékelendő.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Modern – klasszikus - divat frizura, hajvágás, szárítás modellen.
A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a nyakban 1 cm-es
lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása kötelező, melyből fokozatos átmenetet
kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék
nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben,
hajvágógép használata kötelező! Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő divatfrizurát alakítson
ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő. Bármilyen finish termék
használata megengedett a frizura kialakításánál.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Borotválás teljes arcfelületen, modellen
A vizsgafeladat ismertetése: 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, kiborotválás nélkül kell elvégezni. Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása
kötelező, a többi borotvafogást csak akkor, ha szükséges. Arcon szőrzet nem maradhat. A műveletet a B)
vizsgafeladat modelljén is el lehet végezni.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Dauer készítése, hajvágás, hajszárítás, szakáll formázás férfi modellen, vagy
férfi babafejen
A vizsgafeladat ismertetése: A minimum 15 maximum 20 darab műanyag, gumipántos dauercsavaró
alkalmazásával alakítsa ki a megtervezett frizurát. A munkafolyamat során alkalmazzon dauerpapírt, dauertűt, a
hajszerkezetnek megfelelő dauervizet, a szükséges hatóidő betartásával. A fixálás műveletével rögzítse a
hullámokat. A hajvágással alakítsa ki a formát. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása
közben, hajvágógép használata kötelező! A hajszárítás során diffúzor használata is megengedett, hajkefék
használata tilos. Semmilyen más hajformázó eszköz (göndörítő, simító) nem használható. Finish termékek
használata megengedett.
A szakáll formázásának módja szabadon választott. A modell, babafej arcszőrzete minimum 2 cm legyen a teljes
arcfelületen! Bajuszmentes forma kialakítása is elfogadott. A művelet során olyan eredményt érjen el, mely
kiemeli a modell vonásait, megjelenését. Minden vágóeszköz alkalmazható a szakáll kialakításához!
A vizsgafeladat egyben értékelendő.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
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E) A vizsgafeladat megnevezése: Melírozás, hajszárítás női modellen, vagy babafejen
A vizsgafeladat ismertetése: A női modell, vagy babafej haján végezzen fűzött melírozási technológiával
színváltoztatást a fej egész területén legalább 25-30 fólia elhelyezésével. A művelet során oxidációs festékkel két
színmélységet kell világosítani a kiinduló színmélységhez képest. A melír a hajtőtől kezdődjön, és ne legyen
foltos. A hatóidő leteltével végezze el a hajfestés befejező műveleteit, majd kézi hajszárítóval szárítsa meg a
hajat. A hajszárítást nem kell értékelni! A művelet során csak professzionális, Magyarországon forgalmazott
oxidációs hajfestéket lehet használni.
A vizsgafeladat időtartama munkafolyamat: 40 perc + hatóidő + 20 perc hajszárítás
A vizsgafeladat aránya:15%
A szakmai vizsgára megfelelő modellekről a vizsgázó köteles gondoskodni.
Az összes vizsgafeladat időtartama: 400 perc (hatóidővel)
Az összes vizsgafeladat aránya: 85%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex írásbeli feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsort a szakmai modulok – 11706-16 Férfi frizurakészítés, 1181216 Borbély, 11708-16 Fodrász vegyszeres műveletek, 11728-16 Munkavédelem és marketing modulok
- feladatai és ismeretei alapján kell elkészíteni a következő arányokat szem előtt tartva:
- Szakmai ismeretek 40%
- Anyagismeret 30%
- Munkavédelem és marketing 10%
- Műveszettörténet 10%
- Hajviselettörténet 10%
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
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 a http://nive.hu/ című weblapon érhetők el a Vizsgák menüpontban
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati és az írásbeli vizsgatevékenységek akkor eredményesek, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot
minimum 51%-ra teljesít.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
A feladat elvégzéséhez szükséges speciális anyagok
Kiszolgáló- és várakozószékek
Tükör
Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok
Hajmosótál
Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítő kendő,
kötény, stb.)
Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágógép)
Klimazon vagy infrazon, gőzbúra
Hajformázás eszközei ,diffuzor, hajszárító , kefék)
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6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

Tartós hajformázás eszközei (dauercsavarók, dauertű, dauerpapír, nyaktál)
Hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítő kendő,
védőkesztyű)
Borotválás eszközei (borotva, borotvaecset, borotvatál)
Oktatás eszközei (projektor, számítógép, stb.)
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények
7. EGYEBEK

