


Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről 
szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. 
 
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és 
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: 
 
 
33 815 01 0001 33 01 Parókakészítő Fodrász 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tételsor a (32/2011. (VIII.25.) NGM rendelettel módosított) 15/2008. (VIII. 13.) SZMM 
rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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1. Készítsen pót arcszőrzetet vendégének, aki filmforgatáson vesz részt, és „Kossuth-szakállt” 
kell viselnie! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Részparókák készítésének munkafolyamatai 

– A tűz- és balesetvédelmi jogszabályok felhasználói szintű alkalmazása 

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

– A parókakészítés során készítői szinten tárolja, csomagolja az elkészített arcszőrzetet 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
1. Készítsen pót arcszőrzetet vendégének, aki filmforgatáson vesz részt, és „Kossuth-szakállt” 
kell viselnie! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

15 
 

A Részparókák készítése 
Részparókák készítésének 
munkafolyamatai 

20 

 

- 
Méretet vesz pótrészhez, 
tupéhoz (hajhiányának 
figyelembe vételével) 

B 
Baleset- és tűzvédelmi 
előírások betartása 

A tűz- és balesetvédelmi 
jogszabályok felhasználói szintű 
alkalmazása 

15 
 

A Csomozás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

20 
 

B Kiszolgálás A parókakészítés során készítői 
szinten tárolja, csomagolja az 
elkészített arcszőrzetet 

10 
 

C Csomagolás 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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2. Egész paróka készítéséhez tervezze meg a haj színét, hosszúságát, sűrűségét és a 
választékot! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Hajfestési, hajszínezési eljárások elméletben és felhasználói szinten 

– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– A tűz- és balesetvédelmi jogszabályok felhasználói szintű alkalmazása 

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

– A tambura (fehér) választékkészítés alkalmazásai, sajátosságai 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
2. Egész paróka készítéséhez tervezze meg a haj színét, hosszúságát, sűrűségét és a 
választékot! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

C 
Hajfestés, hajszínezési 
eljárások 

Hajfestési, hajszínezési eljárások 
elméletben és felhasználói szinten 

15 
 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

20 
 

B 
Baleset- és tűzvédelmi 
előírások betartása 

A tűz- és balesetvédelmi 
jogszabályok felhasználói szintű 
alkalmazása 

10 
 

A Csomozás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

20 
 

B Választék készítés 
A tambura (fehér) választékkészítés 
alkalmazásai, sajátosságai 

15 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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3. Tervezze meg és részletezze a szalagkidolgozás menetét! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– A parókakészítés során alkalmazott anyagok felhasználói szintű ismerete 

– A szalagok kidolgozása, felhasználói szintű alkalmazása 

– A választékkészítés alkalmazásai, sajátosságai 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
3. Tervezze meg és részletezze a szalagkidolgozás menetét! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

20 
 

C Paróka anyagai 
A parókakészítés során alkalmazott 
anyagok felhasználói szintű 
ismerete 

20 
 

B Szalagok kidolgozása 
A szalagok kidolgozása, 
felhasználói szintű alkalmazása 

20 
 

B Választék készítése 
A választékkészítés alkalmazásai, 
sajátosságai 

20 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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4. Az elkészített méretvételezés után knipfeléssel készítsen teljes parókát, választék nélkül! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Haj hosszúságának elosztása  

– Feldolgozás előtti haj preparálási folyamata 

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
4. Az elkészített méretvételezés után knipfeléssel készítsen teljes parókát, választék nélkül! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

20 
 

- 
Megtervezi a knipfelés 
munkafolyamatát 

Haj hosszúságának elosztása 20 
 

B Preparálás 
Feldolgozás előtti haj preparálási 
folyamata 

20 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

20 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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5. Férfi vendégének a fejtetőn kis területű hajritkulása van. Ajánljon megfelelő megoldást!  
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Méretvétel 

– Tupé készítése alkalmazott szinten 

– Tető pótrész alkalmazott szintű felvarrása 

– A tető pótrész alkalmazott szintű összevágása a hajjal 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
5. Férfi vendégének a fejtetőn kis területű hajritkulása van. Ajánljon megfelelő megoldást! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználó 
szintű alkalmazása 

15 
 

- 
Méretet vesz pótrészhez, 
tupéhoz (hajhiányának 
figyelembe vételével) 

Méretvétel 15 
 

B Tupé készítés Tupé készítése alkalmazott szinten 20  

B Tető pótrész felvarrása 
Tető pótrész alkalmazott szintű 
felvarrása 

15 
 

C 
Tető pótrész összevágása a 
saját hajjal 

A tető pótrész alkalmazott szintű 
összevágása a hajjal 

15 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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6. Férfi vendégének a fejtetőn nagy kiterjedésű hajvesztése van. Adjon ajánlatot, és oldja meg 
a problémát! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Méretvétel, a szalagok kidolgozásának sajátosságai, alkalmazása 

– Tupé készítése alkalmazott szinten 

– Tető pótrész alkalmazott szintű felvarrása 

– A tető pótrész alkalmazott szintű összevágása a hajjal 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
6. Férfi vendégének a fejtetőn nagy kiterjedésű hajvesztése van. Adjon ajánlatot, és oldja meg 
a problémát! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

15 
 

- 
Méretet vesz pótrészhez, 
tupéhoz (hajhiányának 
figyelembe vételével) 

Méretvétel, a szalagok 
kidolgozásának sajátosságai, 
alkalmazása 

15 

 

- 
Megtervezi a szalagkidolgozás 
menetét 

B Tupé készítés Tupé készítése alkalmazott szinten 20  

C 
Tető pótrész összevágása a 
saját hajjal 

A tető pótrész alkalmazott szintű 
összevágása a hajjal 

15 
 

B Tető pótrész felvarrása 
Tető pótrész alkalmazott szintű 
felvarrása 

15 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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7. Férfi vendégének jelmezbálra készítsen pót oldalhajat – pajeszt!  
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Pót arcszőrzet készítésének munkafolyamata 

– A tűz- és balesetvédelmi jogszabályok felhasználói szintű alkalmazása 

– A krepp készítésének munkafolyamata 

– A parókakészítés során készítői szinten tárolja, csomagolja az elkészített arcszőrzetet 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
7. Férfi vendégének jelmezbálra készítsen pót oldalhajat – pajeszt!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

20 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
Pót arcszőrzet készítésének 
munkafolyamata 

20 
 

B 
Baleset- és tűzvédelmi 
előírások betartása 

A tűz- és balesetvédelmi 
jogszabályok felhasználói szintű 
alkalmazása 

10 
 

B Krepp készítés 
A krepp készítésének 
munkafolyamata 

20 
 

B Kiszolgálás A parókakészítés során készítői 
szinten tárolja, csomagolja az 
elkészített arcszőrzetet 

10 
 

C Csomagolás 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
 

17/32 

8. Tervezze meg és tájékoztassa női vendégét a teljes paróka elkészítési lehetőségeiről! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Megtervezi a haj színét, hosszúságát, sűrűségét és a választékot felhasználói szinten 

– Megtervezi a szalagkidolgozás menetét alkalmazott szinten, feszíti és varrja a monturt  

– Alkalmazott szinten megtervezi a knipfelés munkafolyamatát 

– A parókakészítés során használt anyagokat felhasználói szinten alkalmazza 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
8. Tervezze meg és tájékoztassa női vendégét a teljes paróka elkészítési lehetőségeiről! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Haj szakszerű leválasztása Megtervezi a haj színét, 
hosszúságát, sűrűségét és a 
választékot felhasználói szinten 

20 
 

C 
Hajfestés, hajszínezési 
eljárások 

- 
Méretet vesz pótrészhez, 
tupéhoz (hajhiányának 
figyelembe vételével) 

Megtervezi a szalagkidolgozás 
menetét alkalmazott szinten, feszíti 
és varrja a monturt 

20 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
Alkalmazott szinten megtervezi a 
knipfelés munkafolyamatát 

20 
 

B 
Baleset- és tűzvédelmi 
előírások betartása 

A parókakészítés során használt 
anyagokat felhasználói szinten 
alkalmazza 

20 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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9. Készítsen női vendégének a homlok-fejtető területre választékos részparókát! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Részparókák készítésének munkafolyamatai 

– Paróka anyagainak alkalmazási szintű felhasználása 

– Választékkészítés alkalmazott szintű felhasználása 

– Pótrész monturának feszítése, varrása  

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
9. Készítsen női vendégének a homlok-fejtető területre választékos részparókát! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

10 
 

A Részparókák készítése 
Részparókák készítésének 
munkafolyamatai 

20 
 

C Paróka anyagai 
Paróka anyagainak alkalmazási 
szintű felhasználása 

10 
 

B Választék készítés 
Választékkészítés alkalmazott szintű 
felhasználása 

15 
 

- 
Felfeszíti a monturt, pótrészt, 
tupét 

Pótrész monturának feszítése, 
varrása 

10 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

15 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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10. Készítsen női vendégének a fejtetőre részparókát a kívánt hajszínre festve és melírozva! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Részparókák készítésének munkafolyamatai 

– Paróka anyagának alkalmazási szintű felhasználása 

– Alkalmazási szinten megtervezi a haj színét és hosszúságát 

– Többszínű haj keverése eszközökkel  

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
10. Készítsen női vendégének a fejtetőre részparókát a kívánt hajszínre festve és melírozva! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

10 
 

A Részparókák készítése 
Részparókák készítésének 
munkafolyamatai 

20 
 

C Paróka anyagai 
Paróka anyagának alkalmazási 
szintű felhasználása 

10 
 

C 
Hajfestés, hajszínezési 
eljárások  Alkalmazási szinten megtervezi a 

haj színét és hosszúságát 
20 

 

C 
Haj összevágása, frizura 
kialakítása Többszínű haj keverése eszközökkel 10  

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

10 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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11. Készítsen női vendégének extrém parókát műhajból a közelgő jelmezbálra! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Paróka készítésének munkafolyamatai knipfeléssel 

– Paróka anyagának alkalmazási szintű felhasználása 

– Montur feszítésének ismerete 
 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
 

24/32 

A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
11. Készítsen női vendégének extrém parókát műhajból a közelgő jelmezbálra! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

20 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
Paróka készítésének 
munkafolyamatai knipfeléssel 

20 
 

C Paróka anyagai Paróka anyagának alkalmazási 
szintű felhasználása 

20 
 

B Samponos tisztítás (műszál) 

- 
Felfeszíti a monturt, pótrészt, 
tupét 

Montur feszítésének ismerete 20 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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12. Tervezze meg és részletezze a szalagkidolgozás menetét részparóka esetében! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– A parókakészítés során alkalmazott anyagok felhasználói szintű ismerete 

– A szalagok felhasználói szintű kidolgozása 

– A részparóka-készítés munkafolyamatai 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
12. Tervezze meg és részletezze a szalagkidolgozás menetét részparóka esetében! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök és anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

20 
 

C Paróka anyagai 
A parókakészítés során alkalmazott 
anyagok felhasználói szintű 
ismerete 

20 
 

B Szalagok kidolgozása 
A szalagok felhasználói szintű 
kidolgozása 

20 
 

A Részparókák készítése 
A részparóka-készítés 
munkafolyamatai 

20 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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13. Készítsen férfi vendégének teljes parókát! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Megtervezi a haj színét, sűrűségét és a választékot 

– Méretvétel, átvitel a fafejre 

– Monturvarrás, feszítés 

– A csomózás (knipfelés) fajtáinak ismerete és alkalmazása 

– Paróka készítése során használt eszközök felhasználói szintű alkalmazása 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
 

28/32 

A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
13. Készítsen férfi vendégének teljes parókát! 
 

Típus 

Szakmai ismeretek/ 
feladatprofil alkalmazása a 

szakmai és vizsgakövetelmény 
szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

15 
 

B Haj szakszerű leválasztása 
Megtervezi a haj színét, sűrűségét és 
a választékot 

20 
 

-  
Méretet vesz pótrészhez, 
tupéhoz (hajhiányának 
figyelembe vételével) 

Méretvétel, átvitel a fafejre 10 
 

A Fejre feszítés (szerelőfej) Monturvarrás, feszítés 10  

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
A csomózás (knipfelés) fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

20 
 

B 
Baleset- és tűzvédelmi 
előírások betartása 

Paróka készítése során használt 
eszközök felhasználói szintű 
alkalmazása 

5 
 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  

 
 
  ...............................................   ...............................................  
 dátum aláírás 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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14. Készítsen férfi vendégének bajuszt és körszakállt! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– Részparókák készítésének munkafolyamatai 

– Krepp készítésének munkafolyamata 

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

– A parókakészítés során készítői szinten tárolja, csomagolja az elkészített arcszőrzetet 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
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A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
14. Készítsen férfi vendégének bajuszt és körszakállt!  
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

15 
 

A Részparókák készítése 
Részparókák készítésének 
munkafolyamatai 

20 
 

B Krepp készítés 
Krepp készítésének 
munkafolyamata 

15 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

20 
 

B Kiszolgálás A parókakészítés során készítői 
szinten tárolja, csomagolja az 
elkészített arcszőrzetet 

10 
 

C Csomagolás 

Összesen 80  
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

4 Szakmai nyelvű beszédkészség 12  
Összesen 12  

 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Elért 

Személyes 
Önállóság 1  
Precizitás 1  

Társas 
Fogalmazó készség 1  
Határozottság 1  

Módszer 
Tervezési képesség 2  
Áttekintő képesség 2  

Összesen 8  
Mindösszesen 100  
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 dátum aláírás 
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15. Az elkészített méretvételezés után knipfeléssel készítsen teljes parókát a kívánt színre 
festve, melírozva! 
 
Információtartalom vázlata 
 
–  Eszközök és anyagok felhasználói szintű alkalmazása 

– A tűz- és balesetvédelmi jogszabályok felhasználói szintű alkalmazása 

– A csomózás, knipfelés fajtáinak ismerete és alkalmazása 

– Feldolgozás előtti haj preparálási folyamata 

– Megtervezi és elvégzi a haj színképzését, melírozását 

 



Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 
6298-11 Parókakészítés 
Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 
2. vizsgafeladat 
Parókák-, teljes, rész és tupé- hajpótrészek tisztítása, karbantartása és javítása, valamint tanácsadás az otthoni kezelésre, alkalmazásra 
 

32/32 

A vizsgázó neve: ...............................................................................  

 
Értékelő lap 

 
15. Az elkészített méretvételezés után knipfeléssel készítsen teljes parókát a kívánt színre 
festve, melírozva! 
 

Típus 
Szakmai ismeretek 

alkalmazása a szakmai és 
vizsgakövetelmény szerint 

Az információtartalom vázlata 
alapján 

Pontszámok 

Max. Elért 

B Eszközök, anyagok ismerete 
Eszközök és anyagok felhasználói 
szintű alkalmazása 

15 
 

B 
Baleset- és tűzvédelmi 
előírások betartása 

A tűz- és balesetvédelmi 
jogszabályok felhasználói szintű 
alkalmazása 

10 
 

A Csomózás (knipfelés) fajtái 
A csomózás, knipfelés fajtáinak 
ismerete és alkalmazása 

20 
 

B Preparálás 
Feldolgozás előtti haj preparálási 
folyamata 

20 
 

C 
Hajfestés, hajszínezési 
eljárások 

Megtervezi és elvégzi a haj 
színképzését, melírozását 

15 
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