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A mester képesítés megnevezése: Fodrász mester

1.3

A mester képesítés besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 6

1.4
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A mester képesítés szakmairányai: -----

2.

A mester képesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása

A fodrászmester szépségszalon berendezését, felszereltségét és eszközparkját a legmagasabb
szakmai elvárásoknak megfelelően alakítja ki. A fodrászmester tevékenységi körébe tartozik a
haj a hajas fejbőr és az arcszőrzet formázása, vágása és ápolása. A haj mosása, vizes és száraz
haj formázása. Női, férfi és gyermek haj vágása. A haj tartós formaváltoztatása, dauerolása és
a haj tartós egyenesítése. Hajszín változtatást végez, festés, színezés, színtelenítés-szőkítés,
valamint az alkalmi frizurákat készít. Hajat hosszabbít, tudja paróka és pótrész készítési
eljárásokat. Mindezeket képes megtanítani a tanulóknak, bemutatni rendezvényeken,
tanfolyamokon a szakemberek számára, valamint vizsgáztatás alkalmával empatikusan és
objektíven értékeli az elkészített vizsgamunkákat.
A fodrászmester magas szinten tervezi meg a szolgáltatásait, irányítja és ellenőrzi a
munkatársak, tanulók tevékenységét, szakmai fejlődését, melyekért felelősséget vállal.
A szalon vendégkörének tanácsot ad az otthoni hajápoláshoz, terméket biztosít hozzá.
Infokommunikációs eszközöket használ, reklám és marketingtevékenységet végez.
A szépészeti szakmákban alkalmazandó kommunikációs és viselkedési szabályokat
példaértékűen betartja és betartatja. Csapatépítésben és szakmai példamutatásban élenjáró.
Szalon Vezetésben nagy figyelmet fordít a biztonsági, egészségvédelmi és környezetvédelmi
előírások betartására, betartatására. Nyitott az újdonságokra, tudását folyamatos önképzéssel
gyarapítja, alakítja és közvetíti a divatot, mellyel példát és utat mutat.

3. A mester képesítéshez rendelt TEÁOR szám
(amennyiben az önálló tevékenység gyakorlása mester képesítéshez kötött)
Tevékenységi kör megnevezése
TEÁOR-szám
TEÁOR megnevezése
----
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4. A mesterképzésbe történő belépés feltételei
4.1 Szakmai előképzettség:
A szakma/ szakképesítés/ szakképzettség
Megnevezése

azonosító száma

elvárt szakmai gyakorlati
idő (év)

Fodrász

5 1012 21 01

5

Fodrász

54 818 01

5

4.2 Egyéb feltételek:
Elfogadhatóak a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek is.
A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet 6 hónapnál
rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet
egy évnél régebbi.
A Gyakorló Fodrász, Férfi Fodrász- Borbély végzettségek nem felelnek meg a
Mestervizsgára jelentkezés feltételeinek!

5. A mesterképzés megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek
● tükör- kiszolgáló szék, fejtámasz – vizsgázók létszáma szerint! – munkaasztalonként 3
db földelt dugalj
● várakozó székek, - modellek részére, vizsga esetén külön teremben! ● anyag- és eszköztartó szekrények, polcok, eszközkocsik
● fejmosótálak - 3 vizsgázónként, hideg-meleg vizes keverő csappal ● fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítő kendő, kötény)
● elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágó gép, elektromos hajformázó eszközök,
hajsimító)
● a hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkító olló, tapper olló, hajvágó kendő,
nyakszírtkefe, vizező.)
● a hajformázás eszközei (elektromos hajformázó eszközök, csipeszek, hajtűk, csatok,
hajbetétek, hajhálók.)
● a borotválás eszközei (félpengés borotva, borotvakrém, borotvaecset, borotvatál,
beterítő kendő, kiskendő, vérzéscsillapító)
● climazon vagy infrazon,
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● a tartós formaváltoztatás eszközei (műanyag dauercsavarók, dauerpapír, dauertűk,
nyaktál, egyszer használatos beterítő kendő, vattacsík, kontúr krém. vizező,
védőkesztyű,)
● a haj tartós kiegyenesítés eszközei (állítható hőmérsékletű hajsimító, fésűk, ecset,
festőtál, csipeszek, egyszer használatos beterítő kendő, védőkesztyű,)
● a hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, festőtálak, ecsetek, egyszer használatos
beterítőkendő, védőkesztyű, melírfólia, színskálák, kontúrkrém, festék eltávolító
termékek,)
● babafejek (női, férfi), babafejtartók
● paróka és póthaj készítés eszközei (tresszpad szerelve, kartács, tüll, -hálós szövet,
kniff tű, fafej, ~30 cm hosszú vágott humán haj)
● hajhosszabbítás eszközei, (gyűrű, fogó, hurkoló, keratin gyűrű, olvasztó pisztoly,
védőkorong, csipesz, humán hajtincsek)
● számítógépek internetkapcsolattal a csoport létszámnak megfelelő számban
● okostábla / interaktív tábla / projektor
● szakmai szoftverek (vendég- és anyag nyilvántartáshoz, számlázáshoz,
szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez
● az oktatás eszközei (projektor, számítógép, frizuratervező szoftver)
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6. A mesterképzés kimeneti követelményei
6.1 A mesterképzés céljának leírása
A fodrász mesterképzés célja magas szakmai, pedagógiai és vállalkozási tudással rendelkező
mesterek képzése. A szakmai múltat és az innovatív szakmai tudást megismerve tudjon részt
venni a mindennapi szolgáltatásaiban. Szerves része a közeljövő szakmai képzésének,
utánpótlás nevelésének. Személyében példát mutat szakmai életével, mester életpályájával.
Folyamatos önképzéssel, szakmai rendezvényeken való részvétével fejleszti tudását és motiválja
a szakmai követőit. Felelős a mindenkori vállalkozási jogszabályok, tanulóképzési és
vizsgáztatási feladatok betartásáért.
A résztvevő megismeri a pedagógia eszközrendszerét, az adaptív gyakorlattervezést, a
szakmaszocializációs folyamatokat, a kompetenciákat, az érzelmi intelligencia elméleti alapjait,
az együttműködő kommunikáció és a konfliktuskezelés hatékony módszereit. Képessé váljon az
önreflexív viselkedéskorrekcióra. Ismerje saját kommunikációs stratégiáit, törekedjen a
kommunikációs gátak kerülésére. Nyitottabbá válik mások érzéseinek megismerésére, empatikus
megértésére, az egyéni – generációs – társadalmi - kulturális sokféleségre. Ezen ismeretek és
képességek birtokában legyen képes a tanulók motiválását megtervezni és a gyakorlatban
megvalósítani

6.2 A mesterképzés szakmaspecifikus követelményei
Sor-

Készségek,

szám

képességek

Ismeretek

Elvárt

Önállóság és

viselkedésmódok,

felelősség mértéke

attitűdök
1.

Vállalkozást hoz

Részletesen

Törekszik a

Több szempontú,

létre és működtet

ismeri a fodrász

szabályoknak

körültekintő

mindenkori hatályos

szolgáltatással

megfelelő

mérlegeléssel dönt a

jogszabályok

összefüggő

feltételeket

számára

figyelembevételével

munka-, tűz-,

biztosítani.

legkedvezőbb

, és betartva a

baleset-

Figyelemmel kíséri

vállalkozási forma

munka, - tűz,

környezetvédelm a szolgáltatásával

kiválasztásáról.

balesetvédelmi,

i és jogi

összefüggő

A munka-, tűz-,

higiéniai,

ismereteket,

jogszabályi

baleset-

környezetvédelmi

higiéniai

változásokat.

környezetvédelem, -

szabályokat,

követelményeket

Figyelemmel kíséri

jogi és a fodrász

valamint a fodrász

és a

a szakmai

higiéniai szabályok

szakmai előírásokat,

munkakörnyezet

bemutatókat,

figyelembevételével

feltételeket. A

kialakításának

versenyeket,

és betartásával
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szolgáltatáshoz

szempontjait.

ezeken történő

alakítja ki

kapcsolódó reklám,

Alkalmazói

reklám, marketing

munkakörnyezetét.

marketing és

szinten ismeri a

lehetőségeket.

kommunikációs

reklám,

Szem előtt tartja az

tevékenységet, E-

marketing,

optimális

ügyintézést folytat.

kommunikáció

követelményeket a

és E-ügyintézés

munkakörnyezet

módszereit.

kialakítása során

Átfogóan ismeri
a tanulóképzés
és alkalmazott
tartás feltételeit,
jogszabályi
vonatkozásait.
2.

Megfigyeléssel,

Ismeri a

Szem előtt tartja a

Felelősséggel

szemrevételezéssel

szalonszolgáltatá

szalon

fogadja a szalon

felismeri a három

s felmérési és

szolgáltatásra

szolgáltatásra érkező

egyéniség típust,

megvalósítási

érkező vendég

vendéget. Döntést

kikérdezéssel,

lehetőségeit.

megjelenését,

hoz a megismert

katalógus és online

Alkalmazza a

egyéniség típusát.

személyiségjegyek

oldalak

katalógus, online

Törekszik magas

és egyéniség típusok

megnézésével képes

oldalak adta

szintű tájékoztatást

esetében, a komplett

javaslatot tenni és

lehetőséget a

adni a katalógus és

szolgáltatás

meghatározni a

szemrevételezés

online oldalak adta

időtartamáról,

szolgáltatás

és kikérdezés

lehetőséggel, és

technológiáiról és

komplett

mellett, ismeri a

vendég-centrikusan

bekerülési

folyamatát, melyről

három egyéniség

tájékoztatja a

összegéről.

tájékoztatja

típus jellemzőit,

komplett

vendégét, az

mellyel meg

szolgáltatás

elkészülési idő,

tudja határozni a

időtartamáról,

alkalmazott

komplett

technológiáiról és

technológiák és

szolgáltatás

bekerülési

várható bekerülési

idejét,

összegéről.

összeg tekintetében.

technológiáját és
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bekerülési
összegét.
3.

A szalonszolgáltatás

Ismeri, és

Szem előtt tartja az

Döntést hoz a

alkalmával képes

professzionális

optimális és

hajmosás, hajápolás

meghatározni a

szinten

személyre szabott

alkalmával

vendég hajmosási és

alkalmazza a haj

hajmosási és

használatos

hajápolási

és fejbőr

hajápolási

termékek és

sajátosságait a

diagnosztizálás

szabályokat.

technológiák

fejbőr és a

szabályait és

Betartja az ajánlott

alkalmazásáról

hajszerkezet

a hajmosás és

technológiát és

diagnosztizálását

hajápolás

termék alkalmazást

követően.

szükséges
termékeit.

4.

Képes megtervezni

Tudja a Marcell

Tudatos a

Önállóan dönt a

egy Marcell

vízhullám

munkaterület

hullámok

vízhullámmal

kialakítását,

rendezett, tiszta,

kialakításáról.

készített frizurát

arányos hullám

biztonságos

Felelősséggel tartja

teljes fejen.

távolságokkal,

kialakításában, a

vízmentesen

Képes a vizes hajon,

határozott

szükséges anyag

környezetét.

kezdő hullám

hullámélekkel

felhasználásban,

kialakításával, a fej

csipesz

meghatározott

egész területén

alkalmazásával.

eszköz

összefüggő,

Tudatosan,

alkalmazásban,

hullámsort

kreatívan

figyelmet fordít a

kialakítani Marcell

alakítja ki

higiénikus

vízhullám

hajvégeket a

munkavégzésre.

technológiával,

frizura

arányos hullám

összhatásának az

élekkel, hullám

érdekében.

távolságokkal, a
hajvégek kreatív
befejezésével.
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5.

Diagnosztizál és a

Átfogóan ismeri

Figyelemmel kíséri

Döntést hoz a földre

technológia során

a borotválás

a munkaterület

került

szükséges hab

során szükséges

rendezett, tiszta

szennyeződések

mennyiséget képez

habképzés

környezetét, az

megszüntetése, a

a helyes

fontosságát, a

eszközfertőtlenítést

használaton kívüli

borotvafogások

kiborotválás

, a modell helyes

bezárt borotva

alkalmazásához.

nélküli

beterítését,

elhelyezése és a

Sérülésmentesen,

sérülésmentes

előkészítését.

feladat befejezését

kiborotválás nélkül

teljes

Fogékony a bajusz

követő rendezett

végzi el a teljes arc

arcborotválást. A és szakállformák

munkaterület

borotválást.

szőrmentes

aktuális és extrém

kialakítása

Alkalmazza a

arcon

elkészítésére.

érdekében

befejező

alkalmazza a

műveleteket.

befejező
műveleteket.

6.

7.

Modern klasszikus

Magabiztosan

Tudatos a

Felelősséggel dönt a

hajvágás során az

alkalmazza az

munkakörnyezet

munka és

inspirációs fénykép

inspirációs

rendezett, tiszta,

balesetvédelmi

alapján felismeri és

fénykép alapján

kialakításában,

előírásokról, a

meghatározza a „0”

a férfi

a hajmosó tisztán

szennyezett padozat

pontot, az

hajvágások

tartásában, a

megszüntetéséről, a

átmenetképzést

nullpont

modell helyes

használaton kívüli

helyét, szögét.

meghatározását,

beterítésében, a

hajvágó eszközök

Képes csak hajvágó

átmenetképzés

felhasznált

becsukásáról és a

ollókkal kialakítani

kialakítását.

anyagok, termékek

hajszárító hőfok

a fényképen látható

Tudja a

szükséges

meghatározásáról.

formát.

hajszárítás

mennyiségében.

Professzionálisan

technológiáját a

alkalmazza a

hasonlóság,

hajvágó eszközöket,

megegyezés

hajszárítót,

elérése

hajkeféket.

érdekében.

A divat férfi

Magabiztosan

Munkája során

Felelősséggel dönt a

hajvágás kapcsán

tudja használni a

maximális

hajvágás és
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képes felismerni a

hajvágó gépet-

figyelmet fordít a

színváltoztatás

fényképen látható

talpakat a kívánt

balesetmentes,

megfelelő

formákat, hosszakat,

cél-fénykép

biztonságos

eszközeiről és

szögeket.

hasonlóságának

munkavégzésre és

anyagjairól a kívánt

Képes kiválasztani a

elérése

mindent elkövet a

cél elérése

képen látható

érdekében.

fenntarthatóság

érdekében.

hajszín eléréséhez a

Tudatosan

szabályainak a

megfelelő technikát

alkalmazza a

betartására,

és terméket,

színváltoztató

betartatására.

termékeket.

termékeket és

Képes meghatározni

technikákat.

a megfelelő

A végső forma

sorrendiséget.

eléréséhez

/hajvágás- melírozás

megfelelő

vagy melírozás-

keféket használ a

hajvágás/

hajszárítás

Felismeri a

folyamán.

hajszárítási forma
eléréséhez a
megfelelő
eszközöket.
8.

Az inspirációs

Összefüggésébe

Tudatos a

Felelősséggel dönt a

fénykép alapján

n tudja a haj

munkaterület

munka és

felismeri a

tartós

rendezett, tiszta,

balesetvédelmi

különböző csavarási

formaváltoztatás

biztonságos

előírásokról, a

technikákkal

ához tartozó

kialakításában, a

szennyezett padozat

elkészített tartós

munkafolyamato

szükséges TH. víz,

megszüntetéséről,

hullámot.

kat, technikákat,

fixáló,

vegyszer használata

Dokumentációt

technológiákat.

kondicionáló,

közben

készít a

Tudja a hajszál

felhasználásban,

gumikesztyűt visel,

munkafolyamat

felépítését, a

meghatározott

vendég védelme a

komplex

hajszálban

eszköz

helyes beterítés,

elkészítéséről,

végbemenő

alkalmazásban.

nyaktálca

vendég kérésének

folyamatokat,

Minőségorientált

használata, ha a
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megfelelő tartós

azok hatását a

az inspirációs

vizsgázó vagy a

formaváltoztatás

hajszerkezetre.

fénykép szerinti

vendég sérülést

eredménye

A kívánt

volumen és

szenved, azonnal

érdekében.

eredmény

hajszárítás

megszakítja a

Képes rendezett

érdekében

elérésében

vizsgát és kezeli a

csavarással, tiszta

kiválasztja a

leválasztásokkal,

megfelelő

spiccpapír, és

technikát-

dauertűk

technikákat

használatával,

terméket-

törésmentes

termékeket

hajtövek, pipa

hatóidőket.

mentes tartós

A minőségi

hullámot készíteni.

szolgáltatás

Képes felismerni és

érdekében,

kiválasztani a haj

tudatosan

minőségének,

használja a

hosszának,

spiccpapírt,

állapotának

dauertűt.

megfelelő terméket

Arányosan

és az annak

rendezett, tiszta

megfelelő hatóidőt.

leválasztásokkal
törésmentes és
pipa mentes
csavarással
dolgozik.
Tudja a fixálás
folyamata során
lejátszódó
kémiai
folyamatokat, és
ennek
megfelelően
végzi ezt el.
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sérülést.

9.

Diagnosztizál a

Részletesen

Figyelemmel kíséri

Új megoldásokat

hajszín-változtatási

ismeri a

a munkaterület

alkalmaz a

szükség, kérés,

hajszínváltoztatá

rendezett, tiszta

hajszínváltoztatás

igény, megrendelés

s

környezetét, az

munkafolyamataiban

teljesítése

munkafolyamata

eszközfertőtlenítést

. Kreatívan

érdekében. Elvégzi

it, technikáit,

, a modell helyes

alkalmazza a

a bőrpróbát és

technológiáit,

beterítését,

termékek

kitölti a

felsorolja a

Nyitott a

felhasználási

termékfelhasználási

hozzájuk tartozó

hajszínváltoztatáso

lehetőségeit.

adatlapot.

szakkifejezéseke

k egyszerű és

Meghatároz

t. Átfogóan

komplikált,

felhasználandó

ismeri a

összetett

termékcsaládot,

színelmélet,

feladatainak

pontos terméklistát

színskála,

mesterszintű

és

hajszínváltoztatá

megvalósítására, a

munkafolyamatot. A si

professzionális

különböző termékek

munkafolyamato

termékek

és

k,

felhasználásával

munkafolyamatok

színváltoztatási

alkalmazása

termékek

esetében, tanácsot

általános és

ad a mester szintű

speciális

komplex

felhasználási

feladatmegoldáshoz.

lehetőségeit,
szükségességeit.

10.

Diagnosztizál a

Mesterszinten

Tudatos a

Betartja a gyártok

szőkítő eljárások

ismeri a szőkítés

munkaterület

által előírt

feladatát

munkafolyamata

rendezett, tiszta,

felhasználási

megelőzően. A

it, technikáit,

biztonságos

javaslatot a szőkítő

munkafolyamatokba

technológiáit és

kialakításában,

eljárások

n tanácsot ad a

a hozzá tartozó

Elkötelezett a

munkafolyamataiban

különböző szőkítő

szakkifejezéseke

magas szakmai

, ellenőrzi a

anyagok

t. Felkészülten

tudást igénylő

folyamat szakaszait

felhasználásához,

alkalmazza a

szőkítési

a színeredmény,
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munkafolyamatok

hőképződés, hatóidő

hatásmechanizmusát készítmények,

magas szintű

tekintetében

és eszközei

szőkítési alap,

kialakítására

sajátosságait szem

pasztellizálás,

előtt tartva.

szőkítő szerek

azok

szőkítő

egyéb
felhasználási
lehetőségeit.
11.

Mester szinten

Részletesen

Figyelemmel kíséri

Kreatívan végzi a

diagnosztizál a

megnevezi a

a munkaterület

különböző

melírozás

melírozási

rendezett, tiszta

melírozási

kialakításához.

munkafolyamato

környezetét, az

munkafolyamatok

Meghatározza a

kat technikákat,

eszközfertőtlenítést

minden rész

technológiát a

technológiákat

, a modell helyes

feladatát.

különböző melírozó

hatóanyagokat,

beterítését,

hatóanyagok,

eszközöket

Törekszik a magas

eszközök

szakkifejezéseke

szintű melírozási

hatásmechanizmusai t.

technológiák

t, sajátosságait

megvalósítására.

figyelembe véve.
12.

Képes felismerni az

Tudja az alkalmi

Precíz, higiénikus

Önállóan dönt az

inspirációs

frizurák,

munkavégzésre

inspirációs kép

fényképen látható

kontyok

törekszik.

alapján, a

textúrákat, azok

elkészítésének a

Egészséget nem

kreativitását

elhelyezkedését,

folyamatát.

veszélyeztető

hozzátéve.

arányát.

Ismeri és

műveleteket

Új megoldásokat

Képes eldönteni,

tudatosan,

végzésére

felvállalva valósítja

hogy milyen

alkalmazza az

törekszik.

meg a konty fésülési

hajformázó

ezek

Tudatos a

feladatot.

eszközöket kell

elkészítéséhez

munkakörnyezet

használnia a kívánt

szükséges

rendezett, tiszta,

cél elérése

eszközöket,

kialakításában,

érdekében.

anyagokat.

a modell helyes
beterítésében, a
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Kreatívan dönti el a

Tudja a tresszelt

felhasznált

póttincsek, tresszelt

és póttincsek

póttincsek, tresszelt

haj helyét és

felhelyezésének

tincsek,

textúráját.

technikáját.

alkalmazott

Magabiztosan

termékek

formázza meg,

szükséges

készíti elő a

mennyiségében.

hajat az
inspirációs
fényképnek
megfelelően.
Tudatosan
rögzíti a pót és
tresszelt
tincseket.
13.

Megválasztja a

Önállóan dönt a

tressz tincs

Ismeri a humán

Törekszik a

treszpad beállítás

elkészítéséhez a

haj

kartácsba helyezett

cérnák szükséges

megfelelő

felhasználását

haj

feszessége

technológiát

alkalmazza a

rendezettségéről a

felelősséggel

alkalmazza a

megfelelő

precíz

megtervezi a tresz és

kniffelés

eszközöket,

munkavégzésre, a

a kniffelt tincsek

technológiáját

anyagokat,

fafej, tüll és knifftű

nagyságát

technikákat

professzionális

szem előtt tartja,

használatára.

hogy az
elkészített
tincset a konty
vizsga
műveletnél fel
kell használnia.

14.

Felismeri a kompakt

Tudatosan

Figyelemmel kiséri

Döntést hoz a földre

forma inspirációs

alkalmazza az

a munkaterület

került
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fényképe alapján, a

inspirációs

rendezett, tiszta

szennyeződések

külső vonalaknak a

fénykép alapján

környezetét, az

megszüntetése, a

hosszát és irányát,

a kompakt

eszközfertőtlenítést

használaton kívüli

illetve a frizura

forma,

, a modell helyes

hajvágóeszközök

szárítás

technológiáját.

beterítését,

bezárt állapotban

sajátosságait.

Precízen alakítja

előkészítését. Csak

helyezésére.

ki a hajnövéssel

annyi terméket/

Munkáját

párhuzamos

sampon,

gondossággal,

leválasztással a

kondicionáló,

odafigyeléssel végzi,

vezető passzét,

finish terméket/

sérülés elkerülése

az A és B

használ, amennyire

véget.

leválasztások

szüksége van. A

után.

hajszárítót

Az inspiráció

kikapcsolja amikor

képnek

nem használja.

megfelelően
alakítja ki a
külső vonalak
hosszát.
Kiemelések
nélkül végzi a
hajvágást.
A hajszárítás
folyamán a
célnak megfelelő
eszközöket
/kefét keféket/
használ.
15.

Felismeri az

Tudatosan

Figyelemmel kiséri

Döntést hoz a földre

inspirációs képen a

készíti elő a

a munkaterület

került

lépcsőzetes

hajat a hajrészek

rendezett, tiszta

szennyeződések

formában elkészített

megfelelő

környezetét, az

megszüntetése, a

frizura átmenetének

elosztásával a

eszközfertőtlenítést

használaton kívüli

hajvágáshoz.

, a modell helyes

hajvágó eszközök
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helyét, nagyságát és

Meghatározza a

beterítését,

bezárt állapotban

a haj hosszakat.

képen látható

előkészítését. Csak

helyezésére,

Képes eldönteni,

formának

annyi terméket/

amennyiben a

hogy milyen

megfelelően

sampon,

vizsgázó vagy a

leválasztásokkal és

az átmenet

kondicionáló,

modell sérülést

kiemelésekkel fogja

helyét, hosszát,

finish terméket/

szenved azonnal

tudni elérni a kívánt

nagyságát.

használ, amennyire

megszakítja a

eredményt.

Precíz

szüksége van. A

vizsgát és kezeli a

Képes precíz

leválasztásokkal,

hajszárítót

sérülést

leválasztásokkal,

kiemelésekkel,

kikapcsolja amikor

kiemelésekkel,

kéztartással

nem használja

kéztartással

dolgozik a

figyelmesen

hajvágás

dolgozni.

folyamán.

Képes tudatosan

Tudatosan

ellenőrizni a már

ellenőrzi a már

levágott haj

levágott haj

részeket.

részeket az

Felismeri, hogy a

eredeti

hajszárítás folyamán

leválasztásokra

milyen eszközökkel

merőleges

fogja tudni elérni a

leválasztásokkal

kívánt eredményt.

kiemelésekkel.
A kívánt
eredmény
érdekében
választja ki a
megfelelő
eszközöket a
hajszárítás
folyamán.

16.

Felismeri a fentről

Az inspirációs

Figyelemmel kiséri

Döntést hoz a földre

lefelé hosszabbodó

kép alapján

a munkaterület

került
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forma inspirációs

tudatosan

rendezett, tiszta

szennyeződések

fényképe alapján a

határozza meg a

környezetét, az

megszüntetése, a

haj hosszakat a

vezető passzé,

eszközfertőtlenítést

használaton kívüli

külső és belső

passzék helyét,

, a modell helyes

hajvágó eszközök

hajrészeken.

hosszát és

beterítését,

bezárt állapotban

A kívánt eredmény

irányát.

előkészítését. Csak

helyezésére,

elérése érdekében

A hajvágás

annyi terméket/

amennyiben a

képes eldönteni a

folyamán

sampon,

vizsgázó vagy a

hajvágás folyamán

tudatos precíz

kondicionáló,

modell sérülést

használandó vezető

leválasztásokkal

finish terméket/

szenved azonnal

passzék helyét,

és kiemelésekkel

használ, amennyire

megszakítja a

hosszát, irányát és a

dolgozik.

szüksége van. A

vizsgát és kezeli a

húzási irányokat.

A már levágott

hajszárítót

sérülést

A hajszárítás

haj részeket az

kikapcsolja amikor

megkezdése előtt

eredeti

nem használja.

felismeri a kívánt

leválasztásokra

eredmény

merőleges

eléréséhez

kiemelésekkel

szükséges keféket és ellenőrzi.
technikát.

A hajszárítás
folyamán
tudatosan
használja a
különböző
méretű
hajkeféket a
fényképhez való
hasonlóság
érdekében.

Tudatosan

Figyelemmel kiséri

Döntést hoz a földre

Képes felismerni a

alakítja ki az A

a munkaterület

került

fényképen látható

és a B vonalak

rendezett, tiszta

szennyeződések

haj hosszát és

mentén a vezető

környezetét, az

megszüntetése, a

17.
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frizura szárításához

passzékat. A

eszközfertőtlenítést

használaton kívüli

használt eszközöket.

vezető

, a modell helyes

hajvágó eszközök

passzékkal tudja

beterítését,

bezárt állapotban

meghatározni a

előkészítését. Csak

helyezésére,

haj hosszúságát

annyi terméket/

amennyiben a

a fej teljes

sampon,

vizsgázó vagy a

területén.

kondicionáló,

modell sérülést

A hajvágás

finish terméket/

szenved azonnal

folyamán precíz

használ, amennyire

megszakítja a

leválasztásokkal

szüksége van. A

vizsgát és kezeli a

és kiemelésekkel

hajszárítót

sérülést

dolgozik. Nagy

kikapcsolja amikor

figyelmet fordít

nem használja

a pontos
kéztartásra,
amellyel
mindvégig
követi a fej
formáját, ezzel
biztosítva, hogy
a haj
hosszúsága, a fej
teljes területén
egyforma hosszú
legyen.
Az inspirációs
fénykép alapján
tudatosan
határozza meg a
hajszárításhoz
megfelelő
eszközöket.
18.

Diagnosztizál a

Összefüggésébe

Figyelemmel kiséri

Döntést hoz a földre

hullámos-göndör

n érti a tartós

a munkaterület

került
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haj tartós

hajegyenesítés

rendezett, tiszta

szennyeződések

kiegyenesítését

lehetőségeit.

környezetét, az

megszüntetése, a

megelőzően. Meg

Magabiztosan

eszközfertőtlenítést

használaton kívüli

tudja határozni a

alkalmazza a

, a babafej helyes

hajsimító vas

hajszakasz

technológiát,

beterítését,

biztonságos

technológia szerinti

felismeri a

Törekszik a magas

elhelyezése,

előkészítését.

változtatásban

szintű technológia

vegyszer

rejlő lehetőséget

megvalósítására.

használatakor

Tudja a

gumikesztyűt

termékek helyes

használ

használatát,
betartja a gyártói
előírásokat.
19.

Fejlődése

A szakmai

Figyelemmel kíséri

Mesterhez méltóan

érdekében, részt

bemutatókon

a különböző

alkalmazza, tanítja a

vesz szakmai

látottakat,

szakmai

megszerzett

tanfolyamokon,

hallottakat

eseményeket,

legfrissebb szakmai

bemutatókon,

megérti és tudja

bemutatókat,

információkat.

versenyeken.

alkalmazni a

tanfolyamokat,

munkája

versenyeket.

folyamán

6.3 A mesterképzés pedagógiai módszertani szakmai követelményei
Sorszám

Készségek,

Ismeretek

képességek

Elvárt

Önállóság és

viselkedésmódok,

felelősség mértéke

attitűdök
1.

Konstruktív,
didaktikai
szemléletmódot
alakít ki az
oktatásban. Gond
oskodik az
oktatás adekvát

Ismeri a főbb
didaktikai
elveket és
módszereket.
Oktatói
munkája
során képes a

Munkáját a
pedagógia
eszköztárának
alkalmazásával
(motiválás,
tervezés, szervezés,
ellenőrzés,
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A pedagógiai
módszer-és
eszköztár
ismeretében
felelősséggel
választja ki a
helyzetnek

folyamatáról a
gyakorlati
képzés elveinek
figyelembevételé
vel.

megfelelő
pedagógiai
módszerek és
eszközök
kiválasztásár
a és azok
helyzethez
illő
alkalmazásár
a.
Ismeri a szer
vezeti
kultúra megte
rvezésének
folyamatát,
meghatározz
a az ehhez
szükséges
szervezési
feladatokat,
módszereket.

értékelés) végzi.
Törekszik a
módszertani
sokszínűségre

megfelelő tanítási
módot.

Munkája során
adekvát nevelési
attitűdöt képvisel a
tanulók optimális
fejlődése
érdekében.

A tanulók pozitív
tevékenységét
elősegítő nevelési
módszerek
alkalmazását
képviseli,
felelősséget vállal, a
tanulói megfelelő
nevelésért a szakmai
oktatás során.

2.

Oktatói munkája
során alkalmazza
a nevelésioktatási
folyamatokban
megtanult
nevelési módszer
eket, eljárásokat.

3.

A szervezet
hatékony
működése
érdekében
közreműködik a
közös
értékrendszeren
alapuló szervezeti
kultúra
kialakításában.

Ismeri a szer
vezeti
kultúra megte
rvezésének
folyamatát,
meghatározz
a az ehhez
szükséges
szervezési
feladatokat,
módszereket.

A szervezeti
kultúra kialakítása
során figyelembe
veszi a
szervezete sajátossá
gait, szem előtt
tartja az
erősségeket,
gyengeségeket,
külső hatásokat és
tényezőket.

Ellenőrzi a szervet
hatékony
működését, biztosítja
a szervezési
feladatokhoz
szükséges
feltételeket.

4.

A mester
jelölt szignifikáns
an alkalmazza a
szakmai gyakorlat
megtervezésének
folyamatáról
megtanult
ismereteit az
oktatói
munkájába.

Ismeri a
pedagógiai
tervezés és
szervezés
legfontosabb
lépéseit, foly
amatát,
elveit.

Munkája során
szem előtt tartja a
tervezési folyamat
során kijelölt
feladatokat, de az
oktatási célok
elérése érdekében
rugalmasan
változtatja azokat.

Az oktatási
folyamat során
döntéseket hoz a
tervezett
feladatok elvégezhet
őségével kapcsolatba
n. Folyamatos
önellenőrzés és
önreflexió által
változtat a tervezett
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5.

6.

7.

Együttműködik a
társintézményekk
el (iskola) a
tanulók elméleti
tanulmányaihoz
illeszkedő
gyakorlat
megszervezése
érdekében.

Ismeri a
diákok
elméleti
tudásbázisát,
annak
felépítését a
gyakorlatfók
uszált
megszervezé
se
érdekében.
Gyakorlati
Beazonosítja
helyként
a gyakorlati
együttműködik
oktatás
a diákok
pozitív
iskoláival,
kimenetelét
szüleivel, egyéb
akadályozó
segítőkkel a diák tényezőket
megfelelő
és meghatáro
tanulmányi
zza a
előmenetele
lehetséges
érdekében
segítő
eszközöket, a
diákot körbe
vevő
erőforrások
bevonásával.
Ellenőrzési és
Ismeri a
értékelési
pedagógiai
kompetenciáján
ellenőrzés és
belül alakít ki
értékelés
pozitív, megerősít legfontosabb
ő értékelést a
módjait,
tanulói tevékenys eszközeit, és
égről.
képes
alkalmazni
ezeket
az oktató
munkája sorá
n.

A hatékony
gyakorlati tudás
átadása
vonatkozásában
figyelembe veszi a
diákok elméleti
tudását, annak
szintjeit.

feladatokon,
módszereken vagy
eszközökön, ha a
helyzet úgy kívánja.
A társ
intézményekkel való
együttműködése
során irányítja a
gyakorlat
folyamatának
megszervezését, és
az ahhoz szükséges
munkafeltételeket
biztosítja.

A diákjai oktatása
során szem előtt
tartja érdekeit,
tanulmányaik
sikeres befejezése
érdekében figyelem
be veszi
erősségeiket,
gyengeségeiket.

Felelősséget vállal
az
együttműködésért,
annak feltételeit
biztosítja.

Törekszik
a szummatív mellet
t a formatív
értékelési mód
előnyben
részesítésére.

A tanulók hatékony
ismeretelsajátítása
érdekében
visszajelzéseivel
motiválja és
támogatja diákjait a
jobb eredmény
elérése érdekében.
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8.

A mesterjelölt
fejleszti az SNI-s
vagy pszichés
problémával
küzdő tanulókat
az oktató
munkája során.

9.

Alkalmazza a
generációkról
megtanult
ismereteit az
oktató munkája
során.

10.

Alkalmazza a Z
generációról
megtanult tudását
a tanulói
motiválása során

Felismeri az
SNI-s vagy
más pszichés
problémával
küzdő
tanulókat,
ismeri a egyé
ni
bánásmódból
adódó
pedagógiai
kihívásokat
és azok
megoldási
lehetőségeit.
Megérti a
generációs
különbségeke
t,
azok jellemz
őit, és a
diákjai beille
szkedésének
elősegítése
érdekében
bemutatja
munkatársain
ak
ismereteit a
gyakorlat
során.
Ismeri a
generációs
különbségek
ből adódó
pedagógiai
kihívásokat é
s azok
megoldási
lehetőségeit,
felismeri a
megfelelő
motivációs

Elfogadó a tőle
gondolkodásban,
viselkedésben,
mentalitásban
különböző
emberekkel
szemben, az oktató
munkája során
figyelembe veszi az
egyéni bánásmód
követelményei

Az eltérő viselkedésés gondolkodásmód
elfogadásával végzi
oktatói feladatait,
egyéni bánásmódot
igénylő tanulói
fejlődése érdekében
minden feltételt
biztosít.

Elfogadja a
generációs
különbözőségeket,
és megbecsüli a
generációs
jellemzőkből adódó
erőforrásokat.

A generációs
ismeretek birtokában
irányítja az oktatói
munkát.

Igénye van rá, hogy
megértse más
generációk
sajátosságait, és
viselkedési
motivációit és
lehetőség szerint
figyelembe vegye
azokat az oktatói
munkája során.

A gyakorlati oktató
munkája során
fellelőséget vállal a
tanulók hatékony
motivációjának
biztosítása
érdekében.
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módszereket.
11.

Képes a másik he
lyzetének
átérzése. Empátiá
s képességét
alkalmazza a
diákjaival
való oktatói
munka során.

12.

A gyakorlati
oktató
munkájában
együttműködő
kommunikációt
alkalmaz a
szociális
interakciók során.
.

13.

Képes a nyitott,
pozitív,
odaforduló,
mások
szükségleteire
reagáló
kommunikációra.

Felismeri az
egyéni,
társadalmi,
kulturális és
generációs
különbségeke
t.
Kapcsolataib
an
alkalmazni
tudja a
megértés és
az
együttműköd
és
kommunikáci
ós formáit.
Ismeri az
együttműköd
ő
kommunikáci
ó alapvető
szabályszerűs
égeit, és
képes annak
helyzethez
illő
alkalmazásár
a.
Érti és
azonosítja a
nem
megfelelő
kommunikáci
ós
helyzeteteket,
kiválasztja az
oda illő
adekvát
kommunikáci
ós stratégiát.

Figyelemmel kíséri
a másik ember
fizikai és pszichés
állapotváltozását. A
másik fél aktuális
állapota felé nyitott,
arra érzékenyen
reagál.

Értő
figyelemmel hangol
ódik rá a másik fél
közlésére. A
helyzethez
alkalmazkodva
gyakorolja a másik
álláspontjának
megértését.

Az együttműködést
szem előtt tartva
érintkezik
kollegáival és
tanulóival. Nyitott,
pozitív érzelmekkel
teli interakciót
képvisel.

Társas
kapcsolataiban betart
ja az együttműködő
kommunikáció
szabályait, korlátozó
, agresszív vagy
kommunikációs
gátakkal teli
kommunikációt
kerüli.

Az oktatói munka
során szem előtt
tartja mások
kommunikációs
stílusát, tanulói
számára példaérték
űen képviseli a
nyitott, pozitív
kommunikációs
stílust.

Gyakorlati
oktatóként felellőség
et vállal a
kommunikációjáért,
korrigálja saját vagy
mások hibás
helyzetfelismerését.
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14.

Erőszakmentes és
konstruktív
konfliktusmegold
ásokat alkalmaz a
munkatevékenysé
ge során.

15.

Oktatói
munkájában a
dokumentációs fe
ladatait, adminisz
trációs
kötelezettségének
megfelelően, pon
tosan készíti el.

16.

A gyakorlatban
alkalmazza a
tanuló
foglalkoztatásána
k feltételeit érintő

Ismeri az
erőszakmente
s
kommunikáci
ó eszköztárát,
és ennek
segítségével
képes a
konfliktushel
yzetben
konstruktív,
építő módon
reagálni.
Felismeri,
hogy az adott
szituációban
milyen típusú
konfliktuskez
elési
stratégiát
érdemes
alkalmazni,
és
képességeihe
z mérten
használja is
azokat.
A
mesterjelölt i
smeri a rá
vonatkozó
dokumentáci
ós
feladatokat,
azok
elkészítéséne
k időkereteit,
meghatározói
t
Ismeri a
duális
szakmai
képzésben a
jogok és

Törekszik a
fennálló probléma
sokoldalú
megközelítésére, a
különböző
perspektívák
megismerésére, és a
helyzetnek
megfelelő
kommunikációs- és
viselkedésmód
kiválasztására.

A konfliktuskezelés
különböző
stratégiáinak
ismeretében
képességeihez
mérten a
legmegfelelőbb
módon kommunikál,
és erre ösztönzi
tanulóit, kollegáit is.

A gyakorlati oktató
szakmai munkája
mellett önmagára
nézve kötelezőnek
tartja az
adminisztráció pont
os tervezését és
vezetését is

A gyakorlati oktató
vezeti a szükséges
dokumentációkat, az
adminisztrációs
feladatok pontos
elvégzéséért felellős
éget vállal.

Elkötelezett a
jogszabályok
maradéktalan
megismerése és

Felelősséget vállal a
duális szakmai
képzés során a jogok
és kötelezettségek
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kötelezettség
ek fogalmát,
a tanuló
foglalkoztatá
sának
feltételeit, a
tanulói
juttatások
mértékét.
Vezeti a tanulók
Ismeri a
foglalkoztatásával duális képzés
kapcsolatos
során
kötelező tanügyi
alkalmazand
és egyéb
ó
dokumentumokat. dokumentáci
ók tartalmát,
a kitöltésére
vonatkozó
szabályokat.
Napra készen
Ismeri és
vezeti és
alkalmazza a
adminisztrálja a
szakképzési
szakképzési
munkaszerző
munkaszerződés
déssel (kifutó
(kifutó jelleggel
jelleggel
tanulószerződés) tanulószerző
folyamatát,
déssel)
szüneteltetését,
kapcsolatos
megszűnését,
tartalmi
megszűntetését.
követelmény
eket és
jogszabályi
előírásokat.
Konstruktív,
Ismeri a főbb
didaktikai
didaktikai
szemléletmódot
elveket és
alakít ki az
módszereket.
oktatásban. Gond Oktatói
oskodik az
munkája
oktatás adekvát
során képes a
folyamatáról a
megfelelő
gyakorlati
pedagógiai
képzés elveinek
módszerek és
eszközök
jogi
alapismereteket,
értelmezi a
különböző típusú
szerződéseket.

17.

18.

19.

megismertetése
iránt.

betartására és
betartatására.

Rendszeresen
nyomon követi a
tanulói jelenlétet, a
dokumentációk
szabályszerű
vezetését.

Felelősséget vállal a
dokumentációk
vezetéséért,
tartalmáért és
határidőre történő
teljesítéséért.

Rendszeresen
nyomon követi a
szakképzési
munkaszerződés
(kifutó jelleggel
tanulószerződés)
tartalmi
megfeleltetését,
felülvizsgálja és
aktualizálja az
adatokat.

Felelősséget vállal a
szakképzési
munkaszerződés
(kifutó jelleggel
tanulószerződés)
gondozásáért.

Munkáját a
pedagógia
eszköztárának
alkalmazásával
(motiválás,
tervezés, szervezés,
ellenőrzés,
értékelés) végzi.
Törekszik a
módszertani
sokszínűségre

A pedagógiai
módszer-és
eszköztár
ismeretében
felelősséggel
választja ki a
helyzetnek
megfelelő tanítási
módot.
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figyelembevételé
vel.

20.

Oktatói munkája
során alkalmazza
a nevelésioktatási
folyamatokban
megtanult
nevelési módszer
eket, eljárásokat.

kiválasztásár
a és azok
helyzethez
illő
alkalmazásár
a.
Ismeri a szer
vezeti
kultúra megte
rvezésének
folyamatát,
meghatározz
a az ehhez
szükséges
szervezési
feladatokat,
módszereket.

Munkája során
adekvát nevelési
attitűdöt képvisel a
tanulók optimális
fejlődése
érdekében.

A tanulók pozitív
tevékenységét
elősegítő nevelési
módszerek
alkalmazását
képviseli,
felelősséget vállal, a
tanulói megfelelő
nevelésért a szakmai
oktatás során.

6.4 A mesterképzés vállalkozásvezetési szakmai követelményei

Sor-

Készségek,

szám

képességek

1.

Ismeretek

Elvárt

Önállóság és

viselkedésmódok,

felelősség

attitűdök

mértéke

Ellátja a

Ismeri az egyes

Belátja a

Szakmai segítség

vállalkozás

vállalkozási

vállalkozás

igénybevételével

alapításával,

formák közötti

működtetésének

irányítja a

működtetésével

különbséget, azok

jogi előírásainak

vállalkozás

kapcsolatos

alapítási és

fontosságát. Együtt

alapításával,

feladatokat, intézi

esetleges

működik a

működtetésével

a működési

változásbejegyzési

különféle hivatalok

kapcsolatos

engedélyek

folyamatait.

szakembereivel.

feladatokat.

Képes a

Ismeri a rá

Folyamatosan

Tudja, hogy

vállalkozása

vonatkozó

figyelemmel kíséri

tevékenysége

fenntartható

jogszabályi

a vállalkozást

befolyásolja a

beszerzését.
2.
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működtetésére,

környezet

érintő változásokat,

saját, a közvetlen

előrelátó módon, a

változásait,

igényes és

környezete és a

jogi és társadalmi

tisztában van

naprakész

hazája jövőjét.

környezet

vállalkozása

ismereteket akar

Érti, hogy a

elvárásai szerint

folyamataival,

szerezni minden, a

vállalkozás

folyamatosan

tudja, mikor,

vállalkozását és a

hosszútávra szóló

tervezi a

milyen

vállalkozásában

anyagi és erkölcsi

tevékenységét,

követelmények

zajló folyamatokat

felelősséget is

ellenőrzi a

vonatkoznak rá.

érintő kérdésben.

jelent.

tevékenysége
megfelelőségét, a
szükséges
korrekciókat
elvégzi.
3.

Jogi

Ismeri a rá

Felismeri és

Betartja és

felügyelettel műkö

vonatkozó egyes

igényli a speciális

betartatja

dési

szerződések

jogi szaktudás

a kötelmekből

körében szerződés

alapvető alaki és

igénybevételét. Fig

(szerződésekből)

eket köt, ellenőriz,

tartalmi

yelemmel kíséri a

fakadó kötelezetts

szükség esetén

követelményeit. Ti

vállalkozása életét

égeket, jogait

módosít, ill.

sztában van a

befolyásoló

pedig

jognyilatkozatokat

szerződéskötés,

jogszabályi

érvényesíti. Felel

tesz.

módosítás,

környezetet.

ősséggel köt

megszűntetés, ill.

szerződéseket.

nyilatkozattétel
alapvető
szabályaival.
4.

Főbb vonalakban

Törekszik a

Ismeri a

Kreatívan

meghatározza a

marketing mix

vállalkozás

dolgozik együtt a

marketing mix

elemeit, azokat

marketing

marketing

elemeit, a

felismeri a saját

tevékenységét

területen

vállalkozása

vállalkozása, mun

átfogóan szemlélni,

tevékenykedő mu

marketingtevéken

kahelye kapcsán,

hatni rá a saját

nkatársakkal,

ységét menedzseli.

alkalmazza a

maga területén is.
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Hatékony

marketing mix

külső

marketinggel

elemeit a saját

vállalkozásokkal.

többletbevételt ér

feladatköre,

el, feleslegesen

valamint hozzá

nem költ

beosztott

marketingre.

munkavállalók,
tanulók
feladatellátása
során.

5.

PR- és

Átlátja a PR- és

Szem előtt tartja a

Új megoldásokat

kommunikációs

kommunikációs

PR- és

kezdeményez,

tevékenységet

területeket a saját

kommunikációs

következetesen

végez, feltérképezi

vállalkozása,

technikákat és

végzi a

a versenytársait,

munkahelye és a

módszereket,

vállalkozás PR-

azok

versenytársak

amelyeket a

és

tevékenységét.

kapcsán.

vállalkozása

kommunikációs

Meghatározza a

Megnevezi és

bevezet és

tevékenységének

PR és

azonosítja az

alkalmaz. Nyitott

megfelelő részét.

kommunikáció, ill. egyes

az újdonságokra,

Beosztott

versenytárselemzé

kommunikációs

reagál a

munkatársainak

s ideális módját és

tevékenységeket.

versenytársak

ilyen irányú

kihívásaira.

feladatait

költségét.

koordinálja és a
végrehajtását
ellenőrzi.
6.

Részt vesz az

Főbb vonalakban

Igényli a

éves beszámoló,

ismeri a

vállalkozását érintő

elkészítésében,

vállalkozások éves

pénzügyi és

együttműködik a

beszámolóit, főbb

számviteli adatok

beszámolót készítő egységeit, képes
szakemberekkel.

bemutatását. Kész

azokat átlátni.

együttműködni az

Ismeri a bevétel,

eredményesség és a

költség és

hatékonyság

eredmény,

fokozása
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hatékonyság,

érdekében a

eredményesség kat vállalkozás
egóriák

vezetőivel, a

tartalmát. Tisztába

könyvelővel és a

n van a beszámoló

könyvvizsgálóval.

elemeivel, határide
jével, jogi
jelentőségével.
7.

Részt vesz és

Ismeri a

Komplexitásában

együttműködik a

vállalkozások főbb átlátja a

ki a

vállalkozás

adónemeit, azok

vállalkozások

szakterületéhez

adózási

bevallási

adórendszerben

tartozó alapvető

feladatainak

gyakoriságát és

elfoglalt helyét.

pénzügyi-

ellátásában,

befizetési köteleze

Maximálisan töreks számviteli

számlákat,

ttségeit. Tisztában

zik a tisztességes,

bizonylatokat. Irá

bizonyaltokat állít

van a bizonylati

és jogkövető

nyítja és

ki, rendszerez és

renddel.

adózói

koordinálja a

eljuttatja a

magatartásra.

megfelelő

megfelelő

Belátja és elfogadja szervezeti egység,

szervezeti egység,

a közteherviselés

vagy külső

vagy külső

szabályait.

könyvelő felé

könyvelő felé.

Felelősen állítja

történő adat- és
információ
szolgáltatást.

8.

Menedzseli vállal
kozása

Kész

Ismeri a
vállalkozások

Vezetői irányítás

együttműködni a

mellett hatékonya

finanszírozását, lik finanszírozási

pénzügyi

n együttműködik

viditását. Részt

elveit, likviditását,

szakemberekkel, a

a bevételek

vesz a

hitelezési

pénzintézetek

realizálásában, a

vállalkozások

lehetőségeit és

ügyintézőivel.

költségek és

hitelkérelmének

azok alapvető

Kiemelten kezeli a

ráfordítások

összeállításában,

feltételrendszerét

vállalkozások

hatékony

likviditását.

felhasználásban.

Tudatosan

Önállóan intézi a

banki
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ügyintézésben

törekszik a

rábízott banki,

együttműködik.

bevételek és

hivatali

költségek üzleti

ügyintézéssel járó

terv szerinti

feladatokat.

betartására. Reagál
a külső és belső
változások likviditást
érintő hatásaira,
bevételi és kiadási
oldalon egyaránt.

7. A mestervizsga követelményei

7.1 A mestervizsgára bocsátás feltétele:
7.1.1. Szakmai előképzettség:

A szakma/ szakképesítés/ szakképzettség
Megnevezése

azonosító száma

elvárt szakmai gyakorlati
idő (év)

Fodrász

5 1012 21 01

5

Fodrász

54 818 01

5

7.1.2. Egyéb feltételek:
A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet hat hónapnál
rövidebb, és a vizsgára jelentkezés időpontjában az utolsó igazolt szakmai gyakorlat nem lehet
egy évnél régebbi.
A gyakorlati időbe nem számítható be a GYED, illetve a sor- vagy tartalékos katonai, valamint
polgári szolgálat ideje.
Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek is.
A gyakorló fodrász, férfi fodrász-borbély végzettségek nem felelnek meg a Mestervizsgára
jelentkezés feltételeinek.
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A vizsgára jelentkezés alkalmával tájékoztatni kell a mesterjelöltet, hogy a magas szintű szalon
szolgáltatások igénye szerinti komplex elvárásokat is teljesíteni kell, nem csak a manuális
feladatokat. A környezeti látvány, a komfortérzet megteremtése, megtervezett tudatos,
fegyelmezett munkavégzés, az esztétikus, - higiénikus eszközök, - termékek alkalmazása,
felesleges felhasználás elkerülésével. A példaértékű munkavégzéssel a rendezett környezetet a
szolgáltatás alatt mindvégig biztosítva végezze szolgáltatását.
A mester jelöltnek a jelentkezés alkalmával vagy a tanfolyam megkezdése előtt biztosítani kell
nem csak a követelményszintet, de az értékelési szempontok megismerését is.

7.2. Központi interaktív vizsga

7.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Szakmai elmélet
7.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: írásbeli feladatsor

1. vizsgarész:
A) Hajszínváltoztatás, egy adott feladat írásbeli megoldása, részletezve a
diagnosztizálás, technológia meghatározás, termékfelhasználás, tanácsadás a komplex
szolgáltatás leírása.
B) Tartós formaváltoztatás, egy adott feladat írásbeli megoldása, részletezve a
diagnosztizálás, technológia meghatározás, termékfelhasználás, tanácsadás a komplex
szolgáltatás leírása.
C) Frizura fénykép alapján, a hajvágás folyamatának a leírása, a formázásához, és
szinten tartásához való tanácsadás.
D) Hajszerkezet, haj keresztmetszet ismertetése /teszt/
E) Művészettörténet-fényképek alapján ismerje fel a különböző korok, férfi és női
frizuráit. /teszt/

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik)
Pedagógiai módszertan elmélete interaktív vizsga
Az interaktív vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és
értékelésére irányul:
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• a pedagógia háttere és lényege,
• a pedagógia alkalmazása a gyakorlati képzés folyamatában,
• az oktatás és a gyakorlati képzés elveinek és folyamatának ismerete (ellenőrzés és
értékelés),
• fejlődés lélektani ismeretek, generációs ismeretek, fókuszban a serdülőkor,
• az érzelmi intelligencia és az intelligencia területeinek ismerete,
• az énkép szerepe, önismeret, önmagunk iránti tudatosság, az önismeret és
önszabályozás megjelenése a szakmai oktatás folyamatában,
• mások érzéseinek felismerése, a társas együttműködés készségei és megjelenésük
a szakmai oktatás folyamatában,
• a szakmaszocializáció és a szervezeti kultúra a szakképzés folyamatában,
• sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben,
• a szakmai elméleti képzés elvei és folyamata,
• a gyakorlatvezető tevékenység tervezése-szervezése, a tevékenységhez tartozó
képességek,
• kommunikációs alapismeretek (erőszakmentes kommunikáció módszere, Gordon
hatékony kommunikáció módszere),
• konfliktusok típusai és konfliktuskezelési stratégiák.
• szakmai gyakorlati képzés folyamata, alapfogalmai és struktúrája,
• a duális képzőhellyé válás lépései és nyilvántartása, a személyi és tárgyi feltételekre
vonatkozó szabályok,
• a szakképzési munkaszerződés (kifutó jelleggel tanulószerződés), szakképzési
előszerződés funkciója, tartalmi kritériumok,
• a tanulói juttatások és azok dokumentálása,
• munka- és pihenőidő, valamint tanulói hiányzás kezelése,
• a szakképzési munkaszerződés (kifutó jelleggel tanulószerződés) szüneteltetése,
megszűnése, megszüntetése.
Az interaktív vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely
30 kérdést tartalmaz az alábbi feladattípusokból:
 Egyszerű feleletválasztás. (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott
kérdéshez

négy

válasz

tartozik,

melyek

közül

ki

kell

választani

a

legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.) (3 feladat)
 Többszörös feleletválasztó feladat. (A tesztkérdésekben egy egyszerűen
megfogalmazott kérdéshez hat válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a
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legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét, több helyes válasz is
lehetséges.) (2 feladat)
 Asszociáció. (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a
logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét
fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem („D”) igazak. (5 feladat)
 Hibakereső, egyszerű feleletválasztás. (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez,
melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell
bekarikázni.). (4 feladat)
 Igaz-hamis, egyszerű feleletválasztás. (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez
öt-öt darab válasz lehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik
válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis)
betűjelet kell írni.) (7 feladat)
 Mondat kiegészítés. (A mondat kiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható,
melyeknek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó
teszi szakmailag, tartalmilag értelmezhetővé a mondatokat.) (4 feladat)
 Fogalom meghatározása. (5 darab definíció kifejtése). (5 feladat) A feladatsort úgy
kell összeállítani, hogy abban valamennyi felsorolt tanulási eredményre
vonatkozzon kérdés.
3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik)
A vizsga kiterjed: a jogi ismeretek, marketing ismeretek, valamint az adó- és
társadalombiztosítási, valamint a pénzügyi-számviteli ismeretek elméleti és gyakorlati
alkalmazási elsajátításának mérésére. A vizsga alapvetően írásbeli, mely
számítástechnikai háttértámogatással készül: feleletválasztós kérdésekből, mondat
kiegészítésekből, valamint igaz-hamis kérdésekből áll, időkorlátos. Amennyiben
valamely vizsgázó bizonyos kompetenciák hiánya miatt nem tud írásban számot
adni, vagy egyéb okból a vizsga nem szervezhető meg másként, úgy lehetőség van
szóbeli vizsga szervezésére is, ebben az esetben a vizsgázónak számot kell adnia
mindhárom képzési területről, átfogóan.
7.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik)

120 perc

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik)

60 perc

3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik)

60 perc
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7.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A,) feladat:
-

Vendégfogadás

-

A feladatnak megfelelő helyes diagnosztizálás, vendég alapszíne,

5 pont
10 pont

kívánt szín.
-

A feladatnak megfelelő helyes diagnosztizálás a kívánt cél

25 pont

elérése érdekében kiválasztott termék, termékek
-

A kiválasztott termék- termékek helyes felvitele

15 pont

-

Hatóidők helyes meghatározása /gyártó előírásoknak megfelelően/

15 pont

-

Befejező műveletek /emulgeálás, megfelelő sampon, hajápoló termék 10 pont
kiválasztása/

-

Tanácsadás a hajtípusnak, festésnek, haj színnek megfelelően

10 pont

-

Árkalkuláció a felhasznált termékek mennyiségének és a

10 pont

ráfordított idő figyelembevételével
B.) feladat értékelése:
-

Vendégfogadás

5 pont

-

A feladatnak megfelelő helyes diagnosztizálás, a vendég kívánsága,

10 pont

a haj állapota-minősége, hossza
-

Felhasználandó termékek megnevezése, csavarók mérete

15 pont

-

Csavarási irány-irányok meghatározása

5 pont

-

Tartóshullám víz felvitelének az ismertetése

5 pont

-

Hatóidő

5 pont

-

Fixálás: öblítés

5 pont

víz leitatása

5 pont

fixáló oldat felvitelének az ismertetése

5 pont

hatóidő

5 pont

-

Tartós Hullám csavarók leszedésének a folyamata

5 pont

-

Második hatóidő

5 pont

-

Befejező műveletek /öblítés, keratin erősítő/

5 pont

-

Tanácsadás /mosás, ápolás, formázás/

10 pont

-

Árkalkuláció a felhasznált termékek mennyiségének és a

10 pont

ráfordított idő figyelembevételével
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C.) feladat értékelése:
- A vendég kívánságának az összefoglalása a fénykép alapján:
- belső részek haj hosszának a meghatározása

5 pont

- külső vonalak hosszának a meghatározása

5 pont

- a különböző hajrészeken kialakítandó formák /kompakt,
lépcsőzetes, uniform, lefelé hosszabbodó/ ismertetése

25 pont

- Hajvágás folyamata:
- Hajrészek elosztása a kialakítandó frizurának megfelelően

10 pont

- leválasztások ismertetése a különböző területeken

5 pont

- fésülési irányok és kiemelések ismertetése

5 pont

- kéztartás- kéztartások ismertetése

5 pont

- a hajhosszúság ismertetése

10 pont

- ellenőrzés

5 pont

- Hajszárítás, formázás folyamata:
- hajformázó, esetleg hajban maradó ápoló termékek megnevezése

5 pont

- hajszárítás menete – szikkasztás, eszközök

5 pont

- finis-befejező termékek ismertetése

5 pont

- Tanácsadás /mosás, ápolás, formázás/

10 pont

D.) feladat értékelése: 10 teszt kérdésre adott helyes válasz

100 pont

E.) feladat értékelése: 10 teszt kérdésre adott helyes válasz

100 pont

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarészen belül: 8 %
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1.vizsgarész 70 % felett megfelelt
2. vizsgarész 60 % felett megfelelt
A tesztre összesen 50 pont szerezhető, a javítás a feladatsorhoz rendelt megoldókulcs alapján
történik.
Az értékelés százalékos formában történik. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a
mesterjelölt a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.
3. vizsgarész 60 % felett megfelelt
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a mesterjelölt valamennyi vizsgarészt megfelelt
minősítésre teljesítette
7.3. Projektfeladat
7.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Prezentáció készítés- PowerPoint
A vizsgán a vizsgázó a három egyéniség típusból húz egyet és vizuálisan, az egyéniség típusnak
megfelelően megjeleníti, bemutatja és jellemezi.
A megjelenített frizurákhoz hajápolási és hajformázási tanácsot ad.
A digitális prezentáció - minimum 5 dia- keretében bemutatja (ruha, haj, smink, körömviselet)
az adott egyéniségtípus jellemzőit.
A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a vizsgázó
rendelkezésre, a prezentációt 5 percben szóban ismerteti a vizsgázó.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 45+5 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarészen belül: 7 %

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:
Az egyéniség típus helyes meghatározása, jellemzői bemutatása a megjelenített

40 pont

diák alapján
A bemutatott frizura igazolja az egyéniség típus tulajdonságait, jellemzőit

20 pont

Hajformázási és hajápolási tanácsadás a bemutatott frizurához

10 pont

A megjelenített ruha harmonizál az egyéniség típus jellemzőivel

10 pont

A megjelenített smink bizonyítja az egyéniség típus jellemzőit

10 pont

A megjelenített körömviselet bizonyítja az egyéniség típus jellemzőit

10 pont

34/58

7.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
1. vizsgarész:
1. Vizsgafeladat: Gyakorlati művelet
Vizsgafeladat ismertetése: Borotválás teljes arc felületen, férfi modellen
Végezze el a borotválás műveletét! A modell minimum egynapos szakállal rendelkezzen.
Pihés modell nem alkalmas! Eszközök előírás szerinti fertőtlenítése. A technológiai folyamat
során biztosítsa a szükséges hab mennyiséget, és bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A
műveletet sérülésmentesen, ki borotválás nélkül kell elvégezni. Az egyes és kettes
borotvafogások alkalmazása kötelező, a hármas borotvafogás csak akkor, ha szükséges.
Alkalmazza a borotválás utáni befejező műveleteket. A munkafolyamat befejezését követően
az arcon szőrzet nem maradhat, nem lehet sérült az arc.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarészen belül: 3 %

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

3 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

Amennyiben víz, borotva hab vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Egészség és biztonság:

4 pont

-

A borotvának bezárt állapotban kell lennie, amikor nincs használatban

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes terítés, előkészítése
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Borotválás folyamata:
-

A szükséges hab mennyiség biztosítása a borotválás teljes folyama alatt

-

Helyes borotva fogások alkalmazása, ki borotválás nélkül

-

Borotválás utáni befejező műveletek alkalmazása

2 pont
15 pont
1 pont

Sérülésmentes arc a művelet befejezése után

25 pont

Szőrmentes arc a borotválás után

50 pont

Egy -egy arc részen fennmaradó szőrzet -10pont / jobb és bal oldal, bajusz, áll, nyak /

2. vizsgafeladat
A vizsgafeladat megnevezése: Divat férfi hajvágás, hajvágógép alkalmazásával szárítás,
választott melírtechnikák kialakításával, férfi modellen, fénykép alapján, vendég
kívánsága.
A vizsgázó választja ki a megfelelő melírtechnikák, amellyel a képen látható eredményt, a
vendég kívánságát meg tudja valósítani. A melírozás, hajvágás sorrendje tetszőleges.
1. „Sapkás” melír technológia
2. „Cipőfényező” melír technológia
3. Fóliás lapmelír: minimum 5 fólia elhelyezése kötelező
4. Fóliás fűzött lapmelír: minimum 5 fólia elhelyezése kötelező
5. Fésűs melír technológia
A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a nyakban 1 cm-es lenövés a
minimum. Minden hajvágó eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágó gép
használata kötelező. A modell végső megjelenése bizonyítsa a fényképhez való hasonlóságot.
Bármilyen hajformázó (finish) termék használata megengedett a hasonlóság elérése érdekében.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarészen belül: 10 %

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

4 pont
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-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, hajfesték, szőkítő / használ, amennyire
szükség van, nem maradhat 5 grammnál több a festékes tálban a munka befejeztével!

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban! /

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.

Egészség és biztonság:

6 pont

-

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes terítés, előkészítése

-

Hajvágás után a hajszárítás megkezdése előtt, összesöpör

Vegyszeres munkafolyamat:
-

A termékek használata, keverése megfelel a gyártó előírásának

2 pont

-

A kiválasztott melír technológia professzionális alkalmazása, kivitelezése

3 pont

-

Az arc bőrre kerülő termék azonnali letörlése

1 pont

-

Vegyszerrel kezelt / festett, szőkített/ hajrész folt mentessége

4 pont

A hajvágás általános benyomása, az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

5 pont

A hajszín általános benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

5 pont

A frizura általános benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

10 pont

Hajvágás hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

13 pont

Hajszín hasonlósága az inspirációs képhez képest - vendég kívánsága

13 pont

A végeredmény hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

30 pont

37/58

3. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: „Modern Klasszikus” férfi hajvágás csak ollóval, szárítás
modellen, fénykép alapján
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 csak ollót, ollókat lehet használni. A
nullpont kialakítása borotvával kötelező. Hajvágó gép használata tilos! A hajvágás és szárítás
után az inspirációs fényképhez való hasonlóság, a vendég kívánsága valósuljon meg.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 8
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

4 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, finis terméket / használ, amennyire
szükség van,

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban! /

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.

Egészség és biztonság:
-

6 pont

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban
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-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes be terítése, előkészítése

-

Hajvágás után a hajszárítás megkezdése előtt, összesöpör

Hajvágás folyamata:
-

Nem használ hajvágógép talpat

2 pont

-

A hajvágó eszközöket professzionálisan használja /mester szinten/

5 pont

-

A nullpont helyes meghatározása

5 pont

-

Az átmenet képzés helyének helyes meghatározása i

A hajvágás általános benyomása, az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

10 pont

10 pont

A frizura, hajszárítás általános benyomása az inspirációs kép figyelmen
kívül hagyásával

10 pont

Hajvágás hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

15 pont

A végeredmény hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

30 pont

4. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Hideg tartóshullám készítése babafejen vegyszer
felhasználásával, fénykép alapján, vendég kívánsága. Dokumentáció a vizsgafeladat
elkészítésének módjáról és folyamatáról.
Készítsen egy előre elkészített, fentről lefelé hosszabbodó formára levágott hajon, a fejtető
hajrészen lapos csavarási technológiával minimum 15 db műanyag dauer csavaróval, míg az
oldalsó és hátsó haj részen spirál csavarási technológiával minimum 35-50 db műanyag dauer
csavaróval spirál technikával az inspirációs fényképnek megfelelő dauert az egész fejen, babafejen. Csavaró nélküli haj terület nem maradhat. A spirálcsavarási technikával alkalmazott
hajrész minimum hajhossza 35-40 cm legyen. A haj szárítását diffúzorral kell elkészíteni,
bizonyítva az egyenletes hullámkialakítást. Hajvágás a helyszínen nem megengedett!
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 135 perc
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•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 8
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-ra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:
Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról

8 pont

A felhasznált anyagok leírása -HTH. víz neve - erőssége, a fixáló neve - hígítása, a HTH.
folyamata hatóidőkkel.
Munkahely:

4 pont

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök
-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, előkezelő, dauervíz, fixáló, utókezelő / használ,
amennyire szükség van

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban! -10pont /

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.

Egészség és biztonság:

6 pont

-

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

Vegyszer használata közben gumikesztyűt visel

-

Vendég védelme- helyes be terítés, nyaktálca használata
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Tartós Hullám előkészítése, termékek használata, munkafolyamat:
-

Tálkák, flakonok, csavarók tisztán tartása a művelet teljes ideje alatt

1 pont

-

Amennyiben tartóshullám víz vagy fixáló kerül a földre

1 pont

azonnal fel kell törölni
-

Hajmosás a tartós hullám megkezdése előtt

2 pont

-

Spiccpapír használata

2 pont

-

Dauertű használata a lapos csavarással felcsavart területen

2 pont

-

Arányos, egyenletes, rendezett csavarás, tiszta leválasztások

3 pont

-

Törésmentes hajtövek /gumi-dauertűk szakszerű elhelyezése/

5 pont

-

Amennyiben lefolyik az arcra bámelyik anyag, azonnal le kell törölni

2 pont

-

Betartja a termék előírásának megfelelő hatóidőt a TH. víznél

2 pont

-

Törésmentes, pipamentes hajvégek

2 pont

-

Betartja a fixáló termék előírásának megfelelő hatóidő

2 pont

-

Betartja a fixálás előírt folyamatát - min. 3 perces öblítés

2 pont

-

Betartja a fixálás előírt folyamatát – öblítés után leitatja a vizet a csavarokról

3 pont

Tartóshullám benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával.

10 pont

/Elképzelhető, hogy szép lett a tartóshullám, de pl. lehet rossz csavaró választás, pl. kisebb
csavaróval lett elkészítve/
A hajszárítás és a volumen hasonlósága az inspirációs képhez képest

10 pont

/ Elképzelhető, hogy a TH. nem lett tökéletes, de sikeresen megoldja a hajszárítóval és hasonló
volument sikerül kialakítania/
Az elkészült frizura és az inspirációs kép hasonlósága.

30 pont

5. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Női alaphajvágás, hajszárítás, melírozás, modellen, fénykép
alapján, a vendég igénye szerint.
Készítse el natúr hajú modelljén a következő hajvágást, majd melírozást!
Fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása csak ollóval, szárítása:
A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az
anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető passzét,
aminek segítségével meghatározza a haj hosszát és átmenetét. Balesetmentesen végezze a
hajvágás műveletét, a haj területek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem
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megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a
hajvágást fel választásokkal ellenőrzi. A hajszárítás hangsúlyozza a hajvágást.
Minden hajformázó (finis) termék alkalmazható.
Melírozás:
Minimum 10 passzén végezzen balayage technikával színváltoztatást az inspirációs fénykép
alapján.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 10
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:
Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról

9 pont

/ A felhasznált anyagok leírása – professzionális színváltoztató termékek megnevezése,
keverési arányok, mennyiségek, hatóidők meghatározásai. /

Munkahely:
-

4 pont

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, hajfesték, szőkítő, oxidálószer, utókezelő,
finish termékek / használ, amennyire szükség van

-

A hajszárítót, elektromos eszközöket kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett
hajszárító bekapcsolt állapotban!

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.
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Egészség és biztonság:

7 pont

-

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

Vegyszer használata közben gumikesztyűt visel

-

Hajvágás után a hajszárítás megkezdése előtt, összesöpör

-

A modell helyes be terítése, előkészítése

Vegyszeres munkafolyamat:
-

A termékek használata, keverése megfelel a gyártó előírásának

2 pont

-

A balayage melír technológia professzionális alkalmazása, kivitelezése

3 pont

-

A tíz melírozott passzé megvalósítása

1 pont

-

Az arc bőrre kerülő termék azonnali letörlése

1 pont

-

Vegyszerrel kezelt / festett, szőkített/ hajrész folt mentessége

3 pont

Hajvágás munkafolyamata:
-

A fejterület precíz tudatos felosztása

2 pont

-

Vezető tincs/tincsek meghatározása

2 pont

-

Levágott hajrész, hajrészek ellenőrzése

2 pont

A hajvágás általános benyomása, az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

5 pont

A hajszín általános benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

5 pont

A frizura általános benyomása az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

10 pont

Hajvágás hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

10 pont

Hajszín hasonlósága /színe, helyzete/ az inspirációs képhez
képest - vendég kívánság

10 pont

A végeredmény hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

30 pont

6. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Kompakt, egyhossz forma kialakítása csak ollóval,
szárítással modellen vagy babafejen, fénykép alapján - a vendég kívánságát figyelembe
véve.
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Egy olyan forma készítendő, melynél a haj természetes esésében nem keletkezik átmenet.
A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az
anatómiai pontok, A és B átló és a geometriai meghatározások segítségével a teljes hajnövéssel
párhuzamosan 1,5 cm szélességben alakítsa ki a vezető passzét, aminek segítségével
meghatározza a haj hosszát és irányát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét. A haj
puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni.
Hajsimító alkalmazása TILOS! A vizsgabizottság a hajvágást fel választásokkal ellenőrzi.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 8
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

4 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, finish termékek / használ, amennyire
szükség van

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban! /

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.

Egészség és biztonság:
-

6 pont

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban

44/58

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes be terítése, előkészítése

-

Hajvágás után, a hajszárítás megkezdése előtt, összesöpri a hajat

Hajvágás folyamata:
-

A. és B. átló helyes meghatározása

2 pont

-

A hajnövéssel párhuzamos vezetőpasszé meghatározása a teljes fejen

4 pont

-

A leválasztások precizitása a hajvágás folyamán

2 pont

-

A formának megfelelő helyes fésülési irány

2 pont

-

Kiemelés nélküli kéztartás

5 pont

A hajvágás általános benyomása, az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

6 pont

A frizura, hajszárítás általános benyomása az inspirációs kép figyelmen
kívül hagyásával

6 pont

A külső vonalaknál nem keletkezett átmenet
Hajvágás hasonlósága – hajhosszak, külső vonalak egyezősége, az inspirációs

10 pont

képhez képest – vendég kívánsága

10 pont

A frizura, hajszárítás hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

10 pont

A végeredmény hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

30 pont

7. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Lépcsőzetes forma kialakítása csak ollóval, szárítással
modellen vagy babafejen, fénykép alapján.
Lehetőség van a kompakt hajvágási forma modelljén, -babafején is vagy egy másik modellen,
babafejen elkészíteni ezt a feladatot.
Készítendő egy lépcsőzetes hajvágási forma, melynél a tarkótól felfelé folyamatos átmenet
képződik úgy, hogy a felső hajszakasz mindig hosszabb. A fej hátsó részén folyamatos átmenet
kialakítását követően, a haj szárítással hangsúlyozza a forma jegyeket.
A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az
anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezető tincset,
aminek segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenet képzését. Balesetmentesen
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végezze a hajvágás műveletét, a haj területek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem
megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a
hajszárítás egyben értékelendő!
A vizsgabizottság a hajvágást fel választásokkal ellenőrzi.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsor belül: 8 %

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

4 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, finish termékek / használ, amennyire
szükség van

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban!

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.

Egészség és biztonság:

6 pont

-

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes beterítése, előkészítése
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-

Hajvágás után, a hajszárítás megkezdése előtt, összesöpri a hajat

Hajvágás folyamata:
-

A. és B. átló helyes meghatározása

2 pont

-

A leválasztások precizitása

2 pont

-

A formának megfelelő helyes fésülési irány

2 pont

-

A formának megfelelő kiemelések, kéztartás

5 pont

-

Az elkészült hajrészek ellenőrzése, az eredeti kiemelésekre merőleges leválasztásokkal
4 pont

A hajvágás általános benyomása, az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

6 pont

A frizura, hajszárítás általános benyomása az inspirációs kép figyelmen
kívül hagyásával

6 pont

Hajvágás hasonlósága – /átmenet, a lépcsőzetes terület/ az inspirációs
képhez képest – vendég kívánsága

10 pont

Hajvágás hasonlósága – hajhosszak az inspirációs képhez képest –
-

vendég kívánsága

10 pont

A frizura, hajszárítás hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

10 pont

A végeredmény hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

30 pont

8. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Uniform forma hajvágása, szárítása csak ollóval, fénykép
alapján
A fej egész területén azonos hosszúságú kell, hogy legyen a haj. Az egységes hajhossz
kialakításával lesz bizonyítva az uniformizált haj. A hajszárítás kapcsolódjon a vendég
kívánságához. Az anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a
vezető tincset, aminek segítségével meghatározza a haj hosszát
A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása, a
kiemelések és a kéztartás kövesse a fejformát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét,
a haj területek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem megengedett, a frizura
kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a hajvágást fel
választásokkal ellenőrzi.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának.
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•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 8
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:
Munkahely:

4 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

3 pont

Csak annyi terméket /sampon, kondicionáló, finish termékek / használ, amennyire
szükség van

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban!

-

A víz csapot elzárja amikor nincs rá szükség.

Egészség és biztonság:

6 pont

-

A hajvágó eszközöknek bezárt állapotban kell lenniük, amikor nincsenek használatban

-

Amennyiben a vizsgázó vagy a modell megsérül, azonnal megszakítja a vizsgát és
kezeli a sérülést

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes beterítése, előkészítése

-

Hajvágás után, a hajszárítás megkezdése előtt, összesöpri a hajat

Hajvágás folyamata:
-

A. és B. átló helyes meghatározása

2 pont

-

A leválasztások precizitása

2 pont

-

A formának megfelelő helyes fésülési irány

2 pont

-

A formának megfelelő kiemelések, kéztartás

5 pont
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-

Az elkészült hajrészek ellenőrzése, az eredeti kiemelésekre merőleges leválasztásokkal
4 pont

A hajvágás általános benyomása, az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával

5 pont

A frizura, hajszárítás általános benyomása az inspirációs kép figyelmen
kívül hagyásával

5 pont

Hajvágás hasonlósága – a fej teljes területén azonos hajhosszak

15 pont

/ Itt azt kell ellenőrizni, hogy a fej teljes területén egyforma a haj hosszúsága, azaz követte
mindenhol a fejformát! /
Hajvágás hasonlósága – hajhossza az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága 10 pont
A frizura, hajszárítás hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

10 pont

A végeredmény hasonlósága az inspirációs képhez képest – vendég kívánsága

27 pont

9. vizsgafeladat
A vizsga műveletek ismertetése: Konty, -feltűzött haj készítése 8-10 a haj hosszabbítására,
díszítésére alkalmas tincs és a vizsgán tresszelt tincs felhasználásával modellen, fénykép
alapján.
A száraz, sima hajon készítse el a fénykép inspirációja alapján a megjelenített formát. A
kialakítása során építse be a frizurába a 8-10 hajhosszabbításra alkalmas tincset, ami lehet
gyűrűs, hurkolt, hőillesztett technológiájú, illetve alkalmazza díszítő elemként a vizsgán
elkészített 5 cm tresszelt tincset is. Munkája során bizonyítsa kreativitását, formaérzékét, a
hajformázó eszközök alkalmazását, a hajbetétek hajcsatok, hajtűk felhasználását.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 8
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

3 pont
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-

Professzionálisan rendezett, előkészített, tiszta munkaterület és eszközök

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

2 pont

A hajszárítót és más elektromos eszközt kikapcsolja amikor nem használja.
/ láb közé tett hajszárító bekapcsolt állapotban! /

-

A hajsimító vasat használaton kívül, kikapcsolja

Egészség és biztonság:

5 pont

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes beterítése, előkészítése

-

Hajsütő vasakat szakszerűen, biztonságosan használja és tárolja

-

Nem marad csipesz a hajban

A póttincsek, tresszelt tincs szakszerű felhelyezése, rögzítése

5 pont

A póttincsek, tresszelt tincs esztétikus elhelyezése

5 pont

A frizura és a díszítés az inspirációs kép figyelmen kívül hagyásával
4 pont
Összbenyomás, összhatás a végső stílussal kapcsolatosan, az inspirációs
kép figyelmen kívül hagyásával

8 pont

A frizura díszítése az inspirációs képet – vendég kívánsága – figyelembe véve

8 pont

A simára fésült részek megegyezősége, hasonlósága az inspirációs képhez képest –
-

vendég kívánsága – figyelembe véve

10 pont

A texturizált részek hasonlósága az inspirációs képhez képest– vendég kívánságát –
figyelembe véve

10 pont

A különbözően textúrájú hajrészek aránya az inspirációs képhez képest
– vendég kívánsága –figyelembe véve

10 pont

Összbenyomás, összhatás a végső stílussal kapcsolatosan, az inspirációs
képet– vendég kívánsága – figyelembe véve

30 pont
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10. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Póthaj és paróka készítés.
Készítsen 5 cm hosszan legalább 30-35 cm hosszú vágott humán haj felhasználásával tresszelt
tincseket. A tressz készítésekor a választott technológia tetszőleges. A vágott haj
kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy az elkészített tincset a konty vizsga műveletnél fel kell
használnia!
Alkalmazza a kniffelés technológiáját a fa fejen lévő tüll - hálószöveten 1 cm² terjedelembe. A
kb. 20-25 cm hosszú humán haj tetszőleges technológia alkalmazásával bizonyítsa a
parókakészítés ismeretét.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának

•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 15-15 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 3
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének szempontjai

Munkahely:

3 pont

-

Professzionálisan rendezett, előkészített, tiszta munkaterület és eszközök

-

A kartácsba helyezett haj rendezettsége

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Egészség és biztonság:

9 pont

-

Sérülésmentes tresszelési munkafolyamat

-

Kniff Tű balesetmentes alkalmazása, használata

-

A kartács balesetmentes használata.

Munkafolyamat:

8 pont

-

A tresszpad beállítása a cérnák szükséges feszessége

-

A fafej megfelelő rögzítése a művelethez

-

Szükséges mennyiségű és hosszúságú vágott humán haj a tressz tincshez

51/58

-

Szükséges mennyiségű és hosszúságú vágott humán haj a knipfeléshez

A tresszelési munkafolyamat szabályos alkalmazása / nem áll ki a szakáll/

20 pont

A tressz tincsek-csomózások méretének az azonossága

20 pont

Fa fejen végzett knipfelés -csomók méretének az azonossága

20 pont

A kniffelt tincsek-csomók egységes-azonos iránya

20 pont

11. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: hajegyenesítés vegyszerrel, babafejen.
Készítsen dokumentációt, tervet az egyenesítés elkészítésének a módjáról, folyamatáról.
Az előzőleg meg dauerolt babafej, fejtető alatti haj szakaszán /ahol a spirál csavarási
technikával dauerolt hajrész van/ végezzen tartós hajegyenesítést vegyszerrel. A hajszakasz
technológia szerinti előkészítését követően, megfelelő tartós egyenesítő termékkel végezze el a
műveletet.
A hajat a tartós egyenesítést követően, csak kézzel lehet megszárítani, hajkefe, fésű használata
a hajszárítás folyamán tilos.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának
A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 8 %
A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra értékelhető.
A vizsgafeladat értékelésének szempontjai:

Munkahely:

4 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

4 pont

Csak annyi terméket /sampon, kiegyenesítő, utókezelő / használ, amennyire szükség
van

-

A hajszárítót kikapcsolja amikor nem használja. / láb közé tett hajszárító bekapcsolt
állapotban! -
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-

A vízcsapot elzárja amikor nincs rá szükség.

-

A hajsimító vasat használaton kívül, kikapcsolja

Egészség és biztonság:

5 pont

-

A hajszárítót professzionálisan használja, nem teszi túl közel a fejbőrhöz

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A modell helyes beterítése, előkészítése

-

Hajsimító vasat szakszerűen, biztonságosan használja és tárolja

-

Vegyszer használata közben gumikesztyű viselése

Egyenesítés folyamata:
-

Az egyenesítő vegyszert a fejbőrtől minimum 1 cm.-től hordja fel

-

A hajszárítót a hajszárítások alkalmával, a termékgyártó előírásának

5 pont

megfelelően a megadott hőfokon használja mindkét alkalommal

5 pont

-

A hajsimító vasat a gyártó által előírt hőfokon alkalmazza

5 pont

-

Az egyenesítés folyamán az előírt vastagságú tincsekkel,
passzékkal dolgozik

-

10 pont

A hajsimítás mennyisége megegyezik a gyártó által előírt mennyiségekkel, a hajtincsek
első, második és harmadik harmadában.

11 pont

-

Betartja a gyártó által előírt ható időket

11 pont

-

A hajszárítást a vegyszeres munka befejeztével, csak kézzel és hajszárítóval
készíti el. Mindenféle más eszköz használata tilos. /kefe, fésű stb./
A kiegyenesített haj rész: - hullámos maradt

10 pont

0 pont

- enyhén hullámos

15 pont

- tökéletesen egyenes

30 pont

12. vizsgafeladat
A vizsgafeladat ismertetése: Marcell vízhullám teljes babafejen választékkal vagy
választék nélkül.
Készítsen Marcell vízhullámot a babafej egész területén. A helyes Marcell hullám technológia
szakszerű alkalmazásával, kapcsolódó és folyamatos hullám sorokat alakítson ki. A hullám
képzés formája lehet választékkal, vagy választék nélkül. A hullámok 2 ujjnyi max.,

53/58

4 cm szélességűek és arányosak legyenek. Csipesz, csat alkalmazható a munkafolyamat
közben, de az értékeléskor semmi nem maradhat a hajban. Az értékelés vizesen történik.
Sampon, balzsam nem alkalmazható, csak fixáló terméket és vizet lehet használni a hullámok
kialakításakor.
A vizsga művelet időben való befejezése feltétele az értékelhető vizsgának
•

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 15 perc

•

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladat során belül: 3
%

•

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 70%-osra
értékelhető.

A vizsgafeladat értékelésének sajátos szempontjai

Munkahely:

4 pont

-

Professzionálisan rendezett, tiszta munkaterület és eszközök

-

A fejmosót tisztán hagyja ott, használat után

-

Amennyiben víz vagy más anyag kerül a földre, azonnal fel kell törölni

-

Feladat befejeztével rendezett munkaterület hagy maga után, asztal, tükör, eszköztartó
kocsi, padló.

Fenntarthatóság:
-

Csak annyi terméket / hajfixáló / használ, amennyire szükség van

5 pont

-

Szükség szerint alkalmazza a vizezőt

1 pont

Egészség és biztonság:

2 pont

-

A földre esett eszközt, újra használat előtt fertőtleníti

-

A babafej helyes beterítése, előkészítése

A kezdő hullám – hullámok helyes kialakítása
Helyes Marcell vízhullám technológia alkalmazása
Folyamat közben alkalmazott csipeszek helyes elhelyezése
Arányos hullámtávolságok

8 pont
15 pont
5 pont
15 pont
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Határozott /magas-mély/ hullám élek

10 pont

Hajvégek kreatív kialakítása

5 pont

A teljes Marcell vízhullám összhatása

30 pont

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik)
A mesterjelölt gyakorlati felkészültségének átfogó felmérése céljából két problémás esetet kell
feldolgoznia a vizsgatevékenység végrehajtása során. A mesterképzés során elsajátított
ismeretek és kompetenciák segítségével kell pedagógiai javaslatokat megfogalmaznia a
vizsgázónak az esetek kapcsán. Válaszának tükröznie kell a pedagógia elméletében való
jártasságát és módszertani felkészültségét.
3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik
A vállalkozásvezetési ismeretek projektfeladata körében szóban bemutatja a saját
vállalkozásának, munkahelyének (esetleg tervezett vállalkozásának)
a) jogi információit (a szervezet alakulása, alapítása, munkajogi kapcsolatok, vállalkozói
szerződések típusai) Pontozás: 0- 20 pontig
b) marketing ismereteit (marketing mix érvényesülése, PR és kommunikációs
módszerek, főbb versenytársakkal összehasonlítást végez) Pontozás: 0- 15pontig
c) adó- és társadalombiztosítási, pénzügyi- és számviteli területen (a vállalkozás
adójogi kapcsolatai, adóbevallásai, annak bevallási és befizetési határideje, üzleti terv
felépítése, mérleg- és eredménykimutatás bemutatása és tartalma, hitelek, finanszírozás)
Pontozás: 0-20 pontig
A mesterjelöltnek minden, legalább a fentiekben megjelölt részletezésben meghatározott
szempontot érintenie kell a projektfeladata bemutatása során.
A mesterjelöltnek az egyes projektrészeknél is el kell érnie a legalább 60 %-os elvárást.
7.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik) ld.: a sajátos
feltételek alapján
2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik) 30 perc
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A pedagógiai módszertan gyakorlati alkalmazása projektfeladat vizsgatevékenység
végrehajtására 30 perc áll rendelkezésre.
3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik) 20 perc

7.3.4. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
1. vizsgarész Lásd az egyes vizsgarészek leírásában
2. vizsgarész 60 % felett megfelelt
A projektfeladat során összesen 50 pont szerezhető, esetenként 25 pont adható. A javítás
az esetek megoldási mintája alapján történik. Az alábbi szempontsor mentén szükséges
értékelni az esetmegoldások szakmai minőségét, eredményességét:


a helyzet pozitívumainak és negatívumainak adekvát kiszűrése: 10 %



szakszerűen és pontosan megfogalmazott pedagógiai javaslatok: 20%



szakszavak használata: 20%



komplex problémafelismerés és -kezelés: 20%



a megtanult módszerek és eszközök használata (pedagógiai, kommunikációs,
konfliktuskezelő, szervezési, stb.): 20%



Z generáció jellemzőinek ismerete: 10%

3. vizsgarész 60 % felett megfelelt
A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a mesterjelölt valamennyi vizsgarészt megfelelt
minősítésre teljesítette.
7.4. A mestervizsga vizsga tevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

Tárgyi feltételek

Kiszolgáló-

és

várakozó

székek,

fejtámasz,

munkaasztalonként 3 db földelt dugalj

A vizsgaszervező

A

biztosítja

biztosítja

X

Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok

X

Eszközkocsi

X
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vizsgázó

Hajmosótál, keverőcsapos folyó hideg, - meleg
vízzel, vizsgázónként 3-3 darab

X

Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő,

X

vegyszeres beterítő kendő, kötény)
Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágó gép,

X

hajsütővasak, hajsimító)
Hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkító olló,

X

tapper olló)
Hajformázás eszközei (hajsütővasak, , csipeszek,

X

hajtűk, csatok.
Borotválás

eszközei

(félpengés

borotva,

X

borotvaecset, borotvatál)
Klimazon vagy infrazon.

X

Tartós formaváltoztatás eszközei (dauercsavarók,

X

dauertűk, nyaktál, dauerpapír)
Hajszínváltoztatás eszközei (színskála, festőkötény,
mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítőkendő,

X

védőkesztyű, melírfólia)
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények

X

A gyakorlati vizsga során felhasznált anyagok

X

Modell, babafej, babafej tartó állvány

X

Inspirációs fényképek a projekt feladat gyakorlati
műveleteihez /MKIK/
Fafej-tartó, treszpad, kartács, gereben, kniff tű, tüllhálószövet

X

X

Vágott humán haj a knipfeléshez, tressz tincshez

x

Számológép, toll

X

Számítógép. internetes eléréssel / PowerPoint
prezentáció /

57/58

X

7.5. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
mestervizsga szabályzat szerint
7.6. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: Az interaktív-írásbeli vizsga alkalmával a vizsgázó által választott
termékcsalád festék színskálája alkalmazható.
7.7

A

vizsgatevékenységek

megszervezésére,

azok

vizsgaidőpontjaira,

vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: (amennyiben releváns)

Vizsga időbeosztás:

I.

vizsganap
Prezentáció, -PowerPoint

45+5 perc

Központi interaktív vizsga

II.

90 perc

vizsganap
Borotválás

15’

Férfi modern klasszikus hajvágás

50’

Férfi divat hajvágás, melírral

120’

Tartós Hullám babafejen szárítással

135’

Póthaj, paróka

15+15’

30’

Konty

60’

Marcell vízhullám

15’
425’

III.

vizsganap
Kompakt forma vágása

60’

Lépcsőzetes forma vágása

60’

Uniform forma vágása

60’

Lefelé hosszabbodó forma + melír

150’

Hajegyenesítés a dauerolt babafejen

120’
450’
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