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A 307. sorszámú Szépségtanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 04
1.2. Szakképesítés megnevezése: Szépségtanácsadó
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 600-700

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: 40%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
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.
3.1.2.

A
FEOR száma
5212

B
FEOR megnevezése
Kozmetikus

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Sminkes
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A szépségtanácsadó a művészet-, divat-, és stílustörténeti ismereteit alkalmazva tanácsot ad az
aktuális és személyiségjegyekhez, valamint alkalomhoz illő sminkkel, frizurával,
körömlakkozással, öltözékkel kapcsolatban.
A szépségtanácsadó ismeri és kivitelezi a különböző műszempilla-technikákat, képes a vendég
stílusának megfelelő smink elkészítésére. Különböző test-, és arcfestési technikákat tud
alkalmazni. Tanácsot ad a nem professzionális kozmetikumok használatával kapcsolatban.
A szépségtanácsadó a szépészeti szolgáltatóegységek üzemeltetése során recepciós,
adminisztrációs és higiéniai feladatokat tud ellátni.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- otthoni szépségápolással kapcsolatos tanácsokkal ellátni a vendéget, vevőt
- műszempillát felhelyezni és eltávolítani
- sminket készíteni
- hagyományos körömlakkozást végezni, körömlakkot szakszerűen eltávolítani színcsere
céljából
- információt szolgáltatni a nem professzionális kozmetikumokkal kapcsolatosan
- szépészeti szolgáltató egységben recepciós, adminisztrációs és higiéniai feladatokat ellátni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

azonosító
száma
-

B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
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
megnevezése
azonosító
száma
11728-16
Munkavédelem és marketing
11729-16
Szépségtanácsadás
11498-12
Foglalkozás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkozás II.

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

B

C
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5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

azonosító száma
11728-16
11729-16
11498-12

5.2.6.

11499-12

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Munkavédelem és marketing
írásbeli
Szépségtanácsadás
írásbeli, szóbeli, gyakorlati
Foglalkozás I. (érettségire épülő
írásbeli
képzések esetén)
Foglalkozás II.
írásbeli

Minden 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: Öltözékhez illő nappali smink készítése és a köröm lakkozása
hagyományos körömlakkal, frizuraigazítás
A vizsgafeladat ismertetése: Az arc kendőzése, alapozása, az arc alkati hibáinak korrigálása és
a bőrhibák javítása. A szemhéj és a száj kendőzése, az életkor és az egyéniség, a frizura, a köröm,
valamint az aktuális trendek figyelembe vételével történjen, szabadon választható szín és eszköz
használattal.
A nappali sminket a modell életkorának, karakterének, stílusának megfelelően kell elvégezni.
Az elkészített smink illeszkedjen a modell életkorához, személyiségéhez, stílusához, frizurájához,
körömszínéhez és öltözetéhez.
A vizsgafeladat időtartama: 50 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
B) A vizsgafeladat megnevezése: Műszempilla építés/felhelyezés modellen
A vizsgafeladat ismertetése: A művelet megkezdése meggyőződik arról, hogy a műszempilla
építésnek/felhelyezésnek nincs kontraindikációja. Szálankénti szempillaépítés/vagy tincses
műszempilla-felhelyezés elkészítése megfelelő ívű, hosszúságú, vastagságú szempillákkal az
építéshez alkalmas eszközök és anyagok használatával. A kivitelezésnél figyelni kell a tökéletes
előkészítésre, a ragasztó és a szempillák szakszerű technológiai kivitelezésére. A szempillák
színe, hosszússága alkalomhoz és a modell szempillájához illeszkedjen. A szempillák
felhelyezése után megfelelő tanácsokkal kell ellátni a vendéget az utókezeléssel és otthoni
ápolással kapcsolatban. Amennyiben a tincses műszempilla-felhelyezést választja a vizsgázó, úgy
tussal végzett szemkontúrt alkalmazhat.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Portfólió bemutatása
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A vizsgafeladat ismertetése: A Szépségtanácsadó modul tartalmának tanulmányai során készült
saját dolgozatok források feltüntetésével, rajzok, vázlatok bemutatása a portfólióval. A vizsgázó
mappába rendezve bemutatja tanulmányai során készített egyéni munkáit. Terjedelem: min. 10 max. 30 A4-es, vagy A3-as mappa.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Adatbázis kezelés számítógépen
A vizsgafeladat ismertetése: Meghatározott szoftver szakszerű alkalmazása húzott feladat
alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatot a 11728-16 számú Munkavédelem és
marketing és a 11729-16 számú Szépségtanácsadás követelménymodulok feladatai és ismeretei
alapján kell elkészíteni, a következő arányokat szem előtt tartva:
Munkavédelem és marketing modul: 40%
Szépségtanácsadás modul: 60%
A vizsgafeladat időtartam: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor
A vizsgafeladat ismertetése: Szituációs feladat megoldása szóban, előre kiadott, komplex
tételsorból húzott tétel alapján. A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított
vizsgakérdései a Szépségtanácsadó szakképesítés szakmai követelménymoduljainak témaköreit
tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
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 gyakorlati vizsgatevékenység A) vizsgafeladatának modellje nem lehet sminktetovált.
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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:
Minden vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgázó vizsgafeladatokat 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.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges
eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Számítástechnikai szaktanterem internet hozzáféréssel és megfelelő szoftverekkel (adatbázis-kezeléshez)
Sminkeszközök
Sminkanyagok
Szálankénti/tincses műszempilla felhelyezéséhez és eltávolításához szükséges eszközök és anyagok
Testfestéshez szükséges eszközök és anyagok
Csillámtetováláshoz szükséges eszközök és anyagok
Gyermek arcfestéshez szükséges eszközök és anyagok
Köröm-előkészítéshez (hagyományos lakkozás esetén) szükséges eszközök és anyagok
Különböző színű, hagyományos körömlakkok
A hagyományos körömlakk eltávolításához szükséges eszközök és anyagok
Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség vagy tanműhely
Higiéniai eszközök, tartozékok, anyagok
Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha
Kezelőszék
Munkaszék
Manikűr asztal
Nagyítós lámpa
Fertőtlenítő készülék: UV Box
Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendőstb.)
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények
Vegyszerek, kozmetikumok tárolására alkalmas szekrények

7. EGYEBEK

