KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
SPECIÁLIS LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPESÍTÉS

1.

A mesterképesítés alapadatai

1.1

Az ágazat megnevezése: Szépészet

1.2

A mesterképesítés megnevezése: Speciális lábápoló mester

1.3

A mesterképesítés besorolása az Európai Képesítési Keretrendszer szerint: 6

1.4

A mesterképesítés besorolása a Magyar Képesítési Keretrendszer szerint: 6

1.5

A mesterképesítés besorolása a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 6

1.6

A mesterképesítés szakmairányai: ---

2.

A mesterképesítéssel ellátható legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület leírása

A speciális lábápoló mester kezeléseinek célja a láb egészségének megőrzése, és visszaállítása.
A mester bőrelváltozások, körömelváltozások kezelésével, ortopédiai elváltozások
tehermentesítésével önállóan, esetenként szakorvosi, gyógyszerészi együttműködéssel,
felügyelettel végzi a szolgáltatást. Prevenciós, rehabilitációs, non- invazív kezeléseket végez.
Tradicionális, manuális pedikűrös tudáson alapuló kézi, gépi és kombinált technológiák
alkalmazásával, konzervatív és innovatív speciális lábápoló szolgáltatásokat nyújt. Speciális
lábápolói kezeléseket mutat be szakmai továbbképzéseken, bemutatókon. Részt vesz a duális
szakmai képzésben, elméletigényes szakmai gyakorlatot oktat, gyakorlati oktató helyeket vezet.
Tevékenységei során a szakmai latin nyelvet használja. Speciális lábápoló szalont, vállalkozást
létesít, vezet, működtet, a mindenkor érvényben lévő szakmai, jogi, higiéniai, járványügyi
szabályoknak megfelelően. Szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. GDPR adatkezelési,
és szakmai dokumentációs, nyilvántartási és tájékoztatási rendszert működtet, melynek
dokumentációját naprakészen, rekonstruálhatóan vezeti és tárolja digitálisan is.

3.

A mesterképesítéshez rendelt TEÁOR szám (amennyiben az önálló tevékenység
gyakorlása mesterképesítéshez kötött)

Tevékenységi kör megnevezése

TEÁOR-szám

-

-
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TEÁOR megnevezése
-

4. A mesterképzésbe történő belépés feltételei
4.1 Szakmai előképzettség:
A szakma/ szakképesítés/ szakképzettség
Megnevezése

azonosító száma

elvárt szakmai gyakorlati idő
(év)

Kézés
műkörömépítő
Lábápoló

lábápoló,

53 25 313 085 007

5 év

33 815 02 0010 33 02

5 év

Lábápoló

32 815 02

5 év

Speciális lábápoló

53 815 01

5 év

Speciális lábápoló

33 815 02 000154 01

5 év

5 1012 21 02

5 év

Kéz- és lábápoló technikus
Speciális

lábápoló

szakmairány

4.2 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.

5. A mesterképzés megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek
● Öltözet és egyéni védőeszközök: fertőtleníthető, vasalt, fehér, zárt munkaruházat, fehér
zokni, fehér cipő vagy zárt papucs, szájmaszk, egyszer használatos gumikesztyű. Ha az
adott tevékenység vagy járványhelyzet igényli: fehér munkaruházat felett egyszer
használatos steril köpeny-ruha, hajháló. Vendég öltözet: szükség esetén szájmaszk,
hajháló, egyszer használatos köpeny-ruha.
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● Köröm- és bőrkezelő orvosi acélból készült alap műszerkészlet: körömkaparó, véső
(keskeny, közepes, széles), szemző (keskeny, közepes, széles), kör alakú lencse, ovális
lencse, tyúkszemkés, kis tyúkszemkés, talpkés, sarokkés, reszelő (ráspoly,
gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők), körömvágó és bőrvágó olló,
körömcsípő
● Textíliák: fehér textíliák a kezelésekhez, vagy egyszer használatos törölközők, kendők,
leterítők, és ezek szelektív gyűjtői
● Bőrtisztítás: áztatótál és egyéb a tisztításhoz szükséges eszközök és anyagok
● Bőrpuhítás anyagai: speciális bőrpuhító anyagok
● Fertőtlenítés anyagai: bőr-, eszköz-, felület-, sebfertőtlenítők
● Bőr- és körömkezelés anyagai és eszközei: köröm és bőrelváltozások kezeléséhez,
köröm és bőr ápolási módokhoz szükséges eszközök és anyagok
● Díszítés anyagai: hagyományos körömlakkozás és bőrdíszítés anyagai
● Egyszer használatos eszközök: szikepengék és nyelek
● Véső (inkarnátor) cserélhető pengékkel
● Szemző (medihalter) cserélhető pengékkel
● Exkavator: körömsarok kiemelésére, tisztításra, tamponálásra, körömsánc vizsgálatra
● Csipeszek: bőr-, körömdarabok kiemelésére
● Sarokcsípő lekerekített heggyel
● Csípők: körömcsípők, fejcsípők
● Bőrcsípő és bőrvágó olló lekerekített heggyel
● Számítógép internetkapcsolattal, projektor, tábla
● Digitális képrögzítés, archiválás eszközei
● Körömkorrekciók:
-

körömszabályozók

anyagai,

eszközei:

Spange

és

egyéb

innovatív

körömszabályozók speciális eszközei, anyagai
-

körömprotézisek eszközei és anyagai: speciális, professzionális (gombásodás elleni
hatóanyagot tartalmazó) anyagok és eszközök

● Tehermentesítők: Professzionális egyedi, aktív, 3D-s, több komponensű, az adott
esetnek megfelelő, innovatív tehermentesítő készítés anyagai és eszközei
● Nyomáspontmérés eszközei
● Diagnosztizáló eszközök: hangvilla, tip-therm, monofilament
● Sérülés, seb elsősegély ellátása, vérzéscsillapítás eszközei, és anyagai: sebfedők,
kötszerek, kötésrögzítők, vérzéscsillapítók, kötszervágó olló
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● Speciális székek: professzionális munkaszék, kezelőszék
● Lámpák: nagyítós lámpa, polimerizációs lámpa
● Eszköztartók: vesetál, rozsda és savmentes acél műszertartó, műszer állvány
● Professzionális pedikűrgép és frézerek: vizes, por elszívós vagy kombinált
pedikűrgép. Frézerek: marók, hántolók, csiszolók, polírozók
Higiéniai berendezés: ultrahangos eszköztisztító, ultrahangozható fertőtlenítő szerrel vagy
egyéb, erre szolgáló innovatív eszköz és anyag
● Sterilizáló berendezés: helyszínenként hitelesített, hatósági engedéllyel rendelkező
sterilizáló berendezés, naprakész dokumentációval, amely lehet hőlégsterilizátor vagy
autoklav
● Kezelő helyiség a képzéshez: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően
berendezve

6. A mesterképzés kimeneti követelményei
6.1 A mesterképzés céljának leírása
A mesterképzés célja, hogy a mesterjelölt a speciális lábápolói szakmai tudását professzionális
szintre fejlessze, felkészítse a mesterjelöltet a szakmája magasabb szintű gyakorlására,
vállalkozása eredményes működtetésére, a tanulókkal való szakszerű foglalkozásra. A sikeres
mestervizsga után a mindenkori jogi, szakmai szabályoknak megfelelően felelősséggel alakítsa
ki és vezesse a speciális lábápoló vállalkozását, gyakorlati oktató helyét. Professzionális
szaktudásával, szolgáltatásaival, maximálisan kielégítse a piac igényét. Magas szakmai,
pedagógiai, módszertani tudással vegyen részt a duális szakképzésben, szakmai
vizsgáztatásban, szakmai oktatás tananyagainak fejlesztésében.
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.
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6.2 A mesterképzés szakmaspecifikus követelményei

Sor-

Készségek,

szám

képességek

Ismeretek

Elvárt

Önállóság és

viselkedésmódok,

felelősség mértéke

attitűdök
1.

Speciális

Ismeri a speciális

Szem előtt tartja

Betartja a szalon

lábápoló

lábápoló szalon

az egészséges

kialakításával,

szalont alakít

létesítésének,

munkakörnyezet

vezetésével

ki, vezet és

működtetésének,

kialakításának

kapcsolatos jogi

működtet a

vezetésének jogi,

fontosságát.

előírásokat.

speciális

közegészségügyi,

Hitelesen és

Döntéseit

lábápolói

vállalkozói, munka-

világosan

személyes

tevékenység és

, tűz-, baleset-,

kommunikál

felelősségének

a duális

környezetvédelmi, a

vendégével.

tudatában hozza

képzésben való

szakmára vonatkozó Rugalmasan

meg. Betartja és

részvételhez.

GDPR

reagál a jogi és

munkatársaival,

rendelkezéseket, a

vállalkozói

tanulóival is

szakmaetikai

környezet állandó

betartatja a szalon

elveket.

változásaira.

munka-, tűz-,
baleset-,
környezetvédelmi
szabályait, a
szakmára
vonatkozó GDPR
rendelkezéseket.

2.

Diagnosztizál,

Összefüggéseiben

Szakszerűen,

Önállóan, szakmai

esetenként

ismeri és

empatikusan

felelőssége

speciális

magasszintű

kommunikál a

tudatában állítja

vizsgálóeszköz

szakmai,

szakorvossal és a

össze a személyre

öket alkalmaz,

tapasztalati tudással

vendéggel.

szabott kezelési

és szakorvosi

felismeri a láb

Szem előtt tartja a

tervet.

egészséges

GDPR
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konzultációt

állapotától eltérő

szabályokat és a

Megosztott

kezdeményez.

anatómiai,

titoktartási

felelősséggel

Egyénre

bőrgyógyászati,

kötelezettségét, az

tartozik

szabott

ortopédiai,

intim, diszkrét

egészségügyi

kezelési tervet

keringési és

szolgáltatási

ellátóval,

állít össze, IKT

idegbántalmi

feltételek

szakorvossal,

eszközökkel

zavarokra utaló

megteremtése

gyógyszerésszel,

rögzíti azt.

jeleket.

érdekében.

vendégével történő

A tevékenységhez

együttműködés

szükséges

során.

alkalmazói szinten
ismeri a szakmai
latin kifejezéseket,
és a
GDPR vonatkozó
rendelkezéseit.

3.

Előkészíti a

Ismeri a szolgáltatás

Nyitott az új,

Önállóan,

kezelési

során alkalmazható

innovatív

felelősségteljesen

tervében

tradicionális és

módszerek,

végzi a kezeléshez

meghatározott

innovatív

technológiák,

szükséges anyagok,

technológiának

módszereket,

anyagok,

eszközök, gépek,

megfelelő

technológiákat,

eszközök, gépek

előkészítését,

anyagokat,

anyagokat

megismerésére és

tisztítását,

hatóanyagokat

azok tulajdonságait

figyelemmel kíséri fertőtlenítését,

és eszközöket,

és felhasználási

azokat.

gépeket.

lehetőségeiket.
Ismeri a felhasznált
anyagok
összetevőinek INCI
szerinti
értelmezését.
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sterilizálását.

Professzionális
szinten ismeri a
kézi, gépi és
innovatív eszközök
alkalmazását és
működési elvét.

4.

Speciális

Komplexitásában

Figyelemmel

Önállóan,

lábproblémákat ismeri, és speciális

kíséri a speciális

felelősségteljesen

, azok bőr és

lábproblémák

végzi, kompetencia

innovatív kezelési

határain belül a

lábápolói

körömelváltozá szempontból
sait kezeli

értelmezi a bőr és

lehetőségeit.

speciális

prevenciós,

köröm élettani

Motivált az

lábproblémák

rehabilitációs,

működését,

önképzésre.

kezeléseit.

non-invazív

kórélettani

módszerekkel

változásait, okait,

orvosi

lábon előforduló

konzultáció

tüneteit, a legújabb

alapján akut és

kezelési

krónikus

lehetőségeit, azok

esetben.

kontraindikációit,
anyagait, eszközeit.

5.

Kezeli a lábon

Felismeri,

Nyitott a

Felelősséggel dönt

előforduló

azonosítja, szakmai

tyúkszemkezelés

a lehetséges

különféle

latin elnevezéssel

lehetséges

kezelési módokról

tyúkszemeket

meghatározza a

innovatív

és önállóan a

az egyénre

lábon előforduló

technológiai

higiénia

szabott

tyúkszemek

eljárásainak

feltételeknek

kezelési terv

típusait.

elsajátítására és

megfelelően végzi

szerint és

Részletesen ismeri a azok

a

higiéniai

különféle

alkalmazására, a

tyúkszemkezelések

tyúkszemtípusokat

tyúkszemkezelés

et,
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szabályok

és azok kezelési

során

rendeltetésszerűen

betartásával.

eljárásait, eszközeit,

alkalmazható

alkalmazza a

kezelésének

legújabb

kötözéshez

anyagait,

anyagainak,

használható

hatóanyagait, azok

eszközeinek

eszközöket,

kockázati tényezőit,

használatára.

anyagokat.

a higiéniai vagy

Precízen,

balesetellátási/

felelősségteljesen

elsősegélynyújtási

látja el a kötözési

okból történő

feladatait.

kötözési módjait.

6.

Fertőző bőr- és

Felismeri a fertőző

körömelváltozá bőr- és köröm

Nyitott a

Szemölcs ecsetelést

szakorvossal,

kizárólag

sokat kezel,

elváltozások lábon

gyógyszerésszel

szakorvosi utasítás

szemölcsöt

megjelenő tüneteit,

történő

alapján végez.

ecsetel

utaló jeleit.

együttműködésre,

szakorvosi

Összefüggéseiben

elfogadja és

javaslatra.

vizsgálja a

betartja

szemölcsök

előírásaikat,

különféle típusait és

tanácsaikat.

megjelenésének
kiváltó okait.
Alkalmazói szinten
ismeri a szakorvos
ajánlására
használható,
szemölcs
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ecsetelésére
szolgáló
készítményeket,
azok hatóanyagait,
felhasználási
módjait, kockázati
tényezőit.

7.

Gombás

Alkalmazói szinten

Törekszik a

Önállóan,

körmöt kezel

ismeri a körmön és

gombás köröm

kompetenciahatárai

és ápolási

a körmöt körülvevő

kezelése közben

n belül végzi a

tanácsot ad a

bőrön előforduló

az egészséget nem

gombás köröm

kezelés

különféle gomba

veszélyeztető

kezelését.

eredményének

típusokat, azok

munkavégzésre.

Szakorvosi javaslat

szinten

magas szintű,

alapján a vendéggel

tartására.

innovatív kezelési

együtt működve

módjait, a kezelés

biztosítja a kezelés

anyagait,

eredményességét.

hatóanyagait,
eszközeit, javallatait
és ellenjavallatait.
8.

Körömprotézist Magas szinten és

Törekszik a

Önállóan készít

készít

átfogóan ismeri a

szakszerű,

körömprotézist.

deformált

köröm anatómiai,

esztétikus

Felelősségteljes

körömre és

élettani felépítését,

körömprotézis

útmutatást ad

tájékoztatást ad

elváltozásait,

kivitelezésére.

vendégének a

vendégének a

betegségeit, a

Fogékony, nyitott

protézis

körömprotézis

szolgáltatás kizáró

az innovatív

biztonságos

viselésének

és befolyásoló

protézis készítő

viselésről.

balesetvédelmi

tényezőit, a protézis

eljárások

előírásairól.

készítés

elsajátítására,

technológiáit,

alkalmazására.
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anyagait, eszközeit,
gépeit, műszereit.
Részletesen ismeri a
körömprotézis
viselésének
balesetvédelmi
előírásait.
9.

Benőtt

Összefüggéseiben

Szem előtt tartja a

Szakmai

körömsarkot

ismeri a köröm

benőtt köröm

felelősségének

szakszerűen

benövés okait, kézi,

kezelésének

tudatában dönt a

kezel,

gépi kezelési

kizáró és

kezelés

tamponál,

módjait, eszközeit,

befolyásoló

elvégzéséről.

kötözést végez.

anyagait, javallatait

tényezőit.

Önállóan,

és ellenjavallatait,

Törekszik a

kompetencia

azok kockázati

körültekintő,

határain belül, a

tényezőit, a

pontos

szakmai és a

higiéniai vagy

munkavégzésre, a

biztonsági

elsősegélynyújtási

benőtt köröm

szabályok

okból történő

kezelése során.

betartásával végzi a

kötözési módjait.

benőtt köröm

Ismeri a

kezelését.

vérzéscsillapítás,
tamponálás, a
benőtt köröm
elsősegélynyújtásán
ak módszereit az
intelligens kötöző
szerek típusait,
anyagait.

10.

Körömszabály

Összefüggéseiben

Törekszik a

ozást végez

ismeri a köröm

körömszabályozók felelősségteljes

deformált

anatómiai

precíz, pontos,
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Önállóan,

körmön, a

felépítését, élettani

szakszerű,

tanácsadással végez

körömszabályo

működését,

sérülésmentes

körömszabályozást.

zó viselésével

elváltozásait,

felhelyezésére.

kapcsolatosan

betegségeit, a

Fogékony az

szakszerű

kezelés kizáró és

innovatív

tanácsot ad

befolyásoló

körömszabályozó

vendégének.

tényezőit, a

eljárások

körömszabályozás

elsajátítására.

technológiáit,
anyagait, eszközeit,
gépeit, műszereit.
Részletesen ismeri a
körömszabályozó
viselésének
kockázati tényezőit.

11.

Nyomáspont

Komplexitásában

Törekszik a

Önállóan készít

mérést végez.

ismeri az emberi

tehermentesítők

tehermentesítőket

Ortopédiai

test mozgásszerv

precíz, pontos,

az állapotfelmérés

elváltozásokat

rendszerét, annak

szakszerű,

eredményei

tehermentesít.

lábat érintő

elkészítésére és

alapján.

betegségeit,

felhelyezésére.

Felelősséggel ad

ortopédiai

Figyelemmel

szakszerű

elváltozásait és

kíséri a

tájokoztatást a

azok gyulladt

tehermentesítés

tehermentesítők

állapotára utaló

innovatív

viseléséről és

jeleket,

technológiai

betartatja

bőrtüneteket.

eljárásait,

vendégével a

Alkalmazói szinten

eszközeit,

tehermentesítők

ismeri a

anyagait.

használatának

tehermentesítők

balesetvédelmi

fajtáit, a

előírásait.
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tehermentesítés
technológiáit,
anyagait, eszközeit,
hatásait, javallatait,
ellenjavallatait, a
tehermentesítők
viselésének
balesetvédelmi
előírásait.
Alapszinten ismeri
az ortopédiai
elváltozások orvosi
kezeléseinek
lehetőségeit.
Alkalmazói szinten
ismeri a
nyomáspont mérés
eszközeit,
módszereit, a
tehermentesítés
lehetőségeit.

12.

Bőrápolást,

Magas szinten

Nyitott a legújabb

Önállóan,

SPA

ismeri a bőr

ápolási eljárások

szakszerűen végez

kezeléseket,

funkcióit, különös

elsajátítására.

svédmasszázst és

svédmasszázst

tekintettel a felszívó Figyelemmel

SPA kezelést.

végez, és ápoló

szerepére.

kíséri az új,

Szakmai

termékeket

Ismeri a

szakmához

felelősségének

ajánl a láb

svédmasszázsnak az kapcsolódó

tudatában ajánl

egészségének

emberi szervezetre

masszázsfajták

termékeket otthoni

és a kezelés

gyakorolt

megjelenését.

ápolásra.

szinten

állapotjavító
hatásait, fogásait,
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tartásának

kivitelezésének

érdekében.

szakszerű
alkalmazási
lehetőségeit,
javallatait,
ellenjavallatait.
Átfogóan ismeri az
innovatív bőrápolási
módszereket, a SPA
kezelés és
svédmasszázs
újszerű anyagait,
hatóanyagait,
gyógyhatóanyagait,
gyógyvizeit, azok
INCI szerinti
összetételeit.

13.

Alkalomhoz

Összefüggéseiben

Nyitott az új,

Önállóan, kreatívan

illő köröm és

ismeri a köröm és

szakmai divat

bőr és

bőrdíszítést

bőr anatómiai,

trendek

körömdíszítéseket

végez a vendég

élettani felépítését,

megjelenítésére a

végez, ezek

személyiségtíp

működését.

díszítések

kivitelezésére új

usának és a

Professzionális

kivitelezésekor.

megoldásokat

díszítési

szinten ismeri a

tervének

köröm és bőrdíszítő

megfelelően.

anyagok bőrre,
körömre gyakorolt
hatásait,
használatuk
szabályait,
javallatait,
ellenjavallatait.
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kezdeményez.

Ismeri a főbb
személyiség
típusokat.
Ismeri azokat a
technikákat,
technológiákat,
amelyek révén
megtervezi a köröm
és a bőr
díszítésének
motívumait.
14.

Cukorbeteg

Alkalmazói szinten

Körültekintően

lábon végez

ismeri a diabétesz

végzi a

Cukorbeteg láb

prevenciós és

kórélettani

diagnosztizálást és

kezelésének tervét

rehabilitációs

folyamatait.

a kezelési terv

önállóan vagy

speciális

Részletesen ismeri a összeállítását

szükség esetén

lábápoló

diabétesz

diabéteszes lábon.

szakorvosi

kezeléseket

kórélettani

Elkötelezett a

javaslatra állítja

állapotfelmérés

folyamatainak lábon speciális lábápoló

össze.

és az elkészített megjelenő tüneteit

kezelések

Önállóan vagy

kezelési terv,

és összefüggéseiben

elvégzésére.

szakorvosi

esetenként

vizsgálja az

Felelősségteljesen

felügyelettel,

szakorvosi

elváltozásokhoz

dönt az orvosi

felelősséggel végzi

javaslat

kapcsolódó

javaslat,

a speciális

alapján.

speciális lábápolói

konzultáció

lábápolás

Javasolja a

feladatokat.

igénybevételéről,

prevenciós és

diabetológiai

Összefüggéseiben

figyelembe veszi

rehabilitációs

gondozás

vizsgálja a lábon

annak utasításait.

kezeléseit.

igénybevételét.

előforduló

Betartja a

anatómiai,

diabetológiai

bőrgyógyászati

gondozó utasításait.

belgyógyászati,
ortopédiai,

14/44

neurológiai, ér- és
idegellátási
elváltozásokra utaló
jeleket és azok
tüneteit.
Összefüggéseiben
vizsgálja a keringési
rendszer kórós
elváltozásaira utaló
jeleket, tüneteket,
az artériák, vénák
nyirokerek kórós
elváltozásait
(érszűkület, visszér
tágulat,
visszérgyulladás,
trombózis, fekély,
orbánc) és az
elváltozásokkal
összefüggő speciális
lábápolást érintő
feladatait. Ismeri a
vérzékenység,
véralvadási zavarok
okait és a
szolgáltatással
összefüggő
tudnivalókat.
Ismeri a cukorbeteg
lábon előforduló
fertőzések
különösen
kockázatos
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tényezőit,
fertőtlenítési,
elsősegélynyújtási
szabályait,
ellátásának
anyagait, eszközeit,
kezelésének
lehetőségeit és
kockázatait.
Ismeri a cukorbeteg
láb kezeléseinek
javallatait,
ellenjavallatait.
Ismeri egyes
gyógyszerek olyan
hatóanyagát,
amelyek nagyban
befolyásolhatják a
speciális lábápolást.
Ismeri a vérhígító
hatását.

15.

Befejezi a

Részletesen ismeri a Tisztességes piaci

Önállóan végzi a

speciális

szolgáltatás

magatartással

szolgáltatás

lábápoló

befejező

alakítja ki a

befejező

szolgáltatást. A

műveleteihez

szolgáltatás

műveleteit.

kezelés

kapcsolódó

korrekt árát és a

Önállóan szerzi be,

eredményének

fertőtlenítési

kezelés

ajánlja, értékesíti a

szinten tartását

eljárásokat.

eredményének

lakossági

segítő

Rendelkezik

szinten tartására

kiszerelésű

termékeket

sterilizálási,

szakszerűen ad

készítményeket és

biztosít és

szelektív és

tanácsot a

betartja a

ajánl. Értékesít, veszélyes

vendégnek.
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árkalkulációt

hulladékkezelési

Figyelemmel

fogyasztóvédelmi

végez és

ismeretekkel.

kíséri a szakmai

szabályokat.

számlát állít ki.

Átfogóan ismeri a

fórumok,

Betartatja

kezelési

bemutatók,

tanulóival,

eredmények szinten

ajánlott termékeit,

munkatársaival az

tartásához otthon

melyek a kezelés

elektronikus

alkalmazható,

eredményének

készletnyilvántartás

professzionális

szinten tartását

vezetésének

készítményeket és

segítik.

szabályait.

azok
alkalmazásának
lehetőségeit,
értékesítési
módszereit, aktuális
fogyasztóvédelmi
szabályait.
Ismeri a számlázási,
ár kialakítási,
pénzkezelési,
módszereket,
készletnyilvántartás
i programokat.

16.

Gyakorlati

Rendelkezik a

Példát mutat

Önállóan,

oktatóhelyeket

szakmai

szakmai és privát

felelősséggel

vezet,

gyakorlatok

életében is a

alakítja ki, vezeti és

oktatóként

oktatásához

pozitív, sikeres

működteti a

részt vesz a

szükséges

életpályájával.

speciális lábápoló

duális

professzionális

Kialakítja

vállalkozását,

képzésben.

szakmai tapasztalati

tanítványaiban

gyakorlati oktató

Speciális

tudással, szakmai

folyamatos

helyét a

lábápolói

gyakorlatok

önképzésével a

mindenkori jogi,
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kezeléseket

oktatásához

rendszeres

szakmai

mutat be

szükséges

szakmai

szabályoknak

szakmai

módszertani,

továbbképzéseken

megfelelően.

továbbképzése

pedagógiai,

való részvétel

Önállóan és

ken,

pszichológiai

igényét.

csapatban is felelős

bemutatókon.

ismeretekkel és

Törekszik elnyerni munkavégzés

általános

a vendégei és

mellett saját

műveltséggel.

tanulói,

tevékenységét

Összefüggéseiben

munkatársai,

önállóan ellenőrzi

ismeri a tanulók

alkalmazottjai,

és reflektálja.

szakmai

bizalmát,

Felelősséget vállal

felkészítésének

professzionális

a saját, illetve

hatékony

szaktudásával,

csoportja

lehetőségeit a

szolgáltatásaival,

munkájáért és

munkaerő piaci

oktatásaival,

annak minőségéért.

igényeknek

példamutató

megfelelően.

vezetői

Ismeri a duális

magatartásával.

képzésbe történő,
bekapcsolódás, jogi
feltételeit,
szabályozásait.
Részletesen ismeri a
tanulók önképzési
igényének
kialakítását segítő
fejlesztési
módszereket.
17.

Felkészíti

Ismeri a hazai és

Nyomon követi

Felelősségteljesen

tanulóit a

nemzetközi

internetes

irányítja és

speciális

versenyek

oldalakon a hazai

megtervezi a

lábápoló

versenyszabályzatai

és nemzetközi

felkészülési időt,

versenyekre.

t.

megszervezi a
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Felkérésre

Ismeri a

versenyfelhívások

gyakorlás

versenyeket

versenyfelkészítés

at.

lehetőségeit és

szervez,

hatékony

magas szintű

zsűritagként

módszereit.

szakmai tudással

feladatokat lát

végzi a felkészítést

el.

a versenykiírás
alapján.
Útmutatással,
irányítása mellett
korrigálják tanulói
a saját hibáikat.

18.

Felkérésre

Részletesen ismeri a Elkötelezett az

Új megoldásokat

vizsgabizottság

vizsgáztatási,

oktatás és a

kezdeményez és

i, szakértői

szakértői

szakmafejlesztés

fejlesztési

munkát végez.

feladatokhoz

iránt.

javaslatokat

kapcsolódó

fogalmaz meg a

jogszabályi hátteret.

szakértői munkája
során.
Felelős döntéseket
hoz a
vizsgabizottsággal
együttműködve.

6.3 A mesterképzés pedagógiai módszertani szakmai követelményei

Sor-

Készségek,

szám

képességek

Ismeretek

Elvárt

Önállóság és

viselkedésmódok,

felelősség mértéke

attitűdök
1.

Konstruktív,
didaktikai
szemléletmódot
alakít ki az
oktatásban. Gondo
skodik az

Ismeri a főbb
didaktikai
elveket és
módszereket.
Oktatói
munkája

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

oktatás adekvát
folyamatáról a
gyakorlati
képzés elveinek
figyelembevételév
el.

során képes a
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.

ellenőrzés,
értékelés) végzi.
Törekszik a
módszertani
sokszínűségre

helyzetnek
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 nevelési-oktatási
folyamatokban
megtanult
nevelési módszere
ket, 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 szignifikánsa
n alkalmazza a
szakmai gyakorlat
megtervezésének
folyamatáról
megtanult
ismereteit az

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

Az oktatási
folyamat során
döntéseket hoz a
tervezett
feladatok elvégezhet
őségével kapcsolatba
n. Folyamatos
önellenőrzés és
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oktatói
munkájába.

5.

Együttműködik a
társintézményekke
l (iskola) a tanulók
elméleti
tanulmányaihoz
illeszkedő
gyakorlat
megszervezése
érdekében.

6.

Gyakorlati
helyként
együttműködik
a diákok
iskoláival,
szüleivel, egyéb
segítőkkel a diák
megfelelő
tanulmányi
előmenetele
érdekében

7.

Ellenőrzési és
értékelési
kompetenciáján
belül alakít ki
pozitív, megerősít
ő értékelést a
tanulói tevékenysé
gről.

rugalmasan
változtatja azokat.

Ismeri a
diákok
elméleti
tudásbázisát,
annak
felépítését a
gyakorlatfók
uszált
megszervezé
se
érdekében.
Beazonosítja
a gyakorlati
oktatás
pozitív
kimenetelét
akadályozó
tényezőket
és meghatáro
zza a
lehetséges
segítő
eszközöket, a
diákot körbe
vevő
erőforrások
bevonásával.
Ismeri a
pedagógiai
ellenőrzés és
értékelés
legfontosabb
módjait,
eszközeit, és
képes
alkalmazni
ezeket
az oktató

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

önreflexió által
változtat a tervezett
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.

9.

10.

munkája sorá
n.
A mesterjelölt
Felismeri az
fejleszti az SNI-s
SNI-s vagy
vagy pszichés
más pszichés
problémával
problémával
küzdő tanulókat az küzdő
oktató munkája
tanulókat,
során.
ismeri a egyé
ni
bánásmódból
adódó
pedagógiai
kihívásokat
és azok
megoldási
lehetőségeit.
Alkalmazza a
Megérti a
generációkról
generációs
megtanult
különbségeke
ismereteit az
t,
oktató munkája
azok jellemz
során.
őit, és a
diákjai beille
szkedésének
elősegítése
érdekében
bemutatja
munkatársain
ak
ismereteit a
gyakorlat
során.
Alkalmazza a Z
Ismeri a
generációról
generációs
megtanult tudását különbségek
a tanulói
ből adódó
motiválása során
pedagógiai
kihívásokat é
s azok
megoldási
lehetőségeit,
felismeri a
megfelelő

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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motivációs
módszereket.
11.

Képes a másik hel
yzetének
átérzése. Empátiás
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

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

Értő
figyelemmel hangoló
dik 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
konfliktusmegoldá
sokat alkalmaz a
munkatevékenysé
ge során.

15.

Oktatói
munkájában a
dokumentációs fel
adatait, adminisztr
ációs
kötelezettségének
megfelelően, pont
osan készíti el.

16.

A gyakorlatban
alkalmazza a

kommunikáci
ós stratégiát.
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

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

Felelősséget vállal a
duális szakmai
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tanuló
foglalkoztatásának
feltételeit érintő
jogi
alapismereteket,
értelmezi a
különböző típusú
szerződéseket.

17.

18.

19.

szakmai
képzésben a
jogok és
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. Gondo Oktatói
skodik az
munkája
oktatás adekvát
során képes a

maradéktalan
megismerése és
megismertetése
iránt.

képzés során a jogok
és kötelezettségek
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,

A pedagógiai
módszer-és
eszköztár
ismeretében
felelősséggel
választja ki a
helyzetnek
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folyamatáról a
gyakorlati
képzés elveinek
figyelembevételév
el.

20.

Oktatói munkája
során alkalmazza
a nevelési-oktatási
folyamatokban
megtanult
nevelési módszere
ket, eljárásokat.

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.

6.4 A mesterképzés vállalkozásvezetési szakmai követelményei
Sor-

Készségek,

szám

képességek

1.

2.

Ellátja a
vállalkozás
alapításával,
működtetésével
kapcsolatos
feladatokat,
intézi a
működési
engedélyek
beszerzését.
Képes a
vállalkozása
fenntartható
működtetésére,

Elvárt

Önállóság és

viselkedésmódok,

felelősség

attitűdök

mértéke

Ismeri az egyes
vállalkozási formák
közötti különbséget,
azok alapítási és
esetleges
változásbejegyzési
folyamatait.

Belátja a
vállalkozás
működtetésének
jogi előírásainak
fontosságát. Együtt
működik a
különféle
hivatalok
szakembereivel.

Szakmai segítség
igénybevételével
irányítja a
vállalkozás
alapításával,
működtetésével
kapcsolatos
feladatokat.

Ismeri a rá
vonatkozó
jogszabályi
környezet

Folyamatosan
figyelemmel kíséri
a vállalkozást
érintő

Tudja, hogy
tevékenysége
befolyásolja a
saját, a közvetlen

Ismeretek
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3.

4.

előrelátó módon,
a jogi és
társadalmi
környezet
elvárásai szerint
folyamatosan
tervezi a
tevékenységét,
ellenőrzi a
tevékenysége
megfelelőségét, a
szükséges
korrekciókat
elvégzi.
Jogi
felügyelettel műk
ödési
körében szerződé
seket köt,
ellenőriz,
szükség esetén
módosít, ill.
jognyilatkozatok
at tesz.

változásait,
tisztában van
vállalkozása
folyamataival, tudja,
mikor, milyen
követelmények
vonatkoznak rá.

változásokat,
igényes és
naprakész
ismereteket akar
szerezni minden, a
vállalkozását és a
vállalkozásában
zajló folyamatokat
érintő kérdésben.

környezete és a
hazája jövőjét.
Érti, hogy a
vállalkozás
hosszútávra szóló
anyagi és erkölcsi
felelősséget is
jelent.

Ismeri a rá
vonatkozó egyes
szerződések
alapvető alaki és
tartalmi
követelményeit. Tis
ztában van a
szerződéskötés,
módosítás,
megszűntetés, ill.
nyilatkozattétel
alapvető
szabályaival.
Főbb
Ismeri a marketing
vonalakban
mix elemeit, azokat
meghatározza a
felismeri a saját
marketing mix
vállalkozása, munka
elemeit, a
helye kapcsán,
vállalkozása
alkalmazza a
marketingtevéke marketing mix
nységét
elemeit a saját
menedzseli.
feladatköre,
Hatékony
valamint hozzá
marketinggel
beosztott
többletbevételt ér munkavállalók,
el, feleslegesen
tanulók
nem költ
feladatellátása
marketingre.
során.

Felismeri és
igényli a speciális
jogi szaktudás
igénybevételét. Fig
yelemmel kíséri a
vállalkozása életét
befolyásoló
jogszabályi
környezetet.

Betartja és
betartatja
a kötelmekből
(szerződésekből)
fakadó kötelezetts
égeket, jogait
pedig
érvényesíti. Felelő
sséggel köt
szerződéseket.

Törekszik a
vállalkozás
marketing
tevékenységét
átfogóan szemlélni
, hatni rá a saját
maga területén is.

Kreatívan
dolgozik együtt a
marketing
területen
tevékenykedő mu
nkatársakkal,
külső
vállalkozásokkal.
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5.

6.

7.

PR- és
kommunikációs
tevékenységet
végez, feltérképe
zi a
versenytársait,
azok
tevékenységét.
Meghatározza a
PR és
kommunikáció,
ill.
versenytárselemz
és ideális módját
és költségét.
Részt vesz az
éves beszámoló,
elkészítésében,
együttműködik a
beszámolót
készítő
szakemberekkel.

Részt vesz és
együttműködik a
vállalkozás
adózási
feladatainak
ellátásában,
számlákat,
bizonyaltokat
állít
ki, rendszerez és
eljuttatja a
megfelelő

Átlátja a PR- és
kommunikációs
területeket a saját
vállalkozása,
munkahelye és a
versenytársak
kapcsán. Megnevezi
és azonosítja az
egyes
kommunikációs
tevékenységeket.

Szem előtt tartja a
PR- és
kommunikációs
technikákat és
módszereket,
amelyeket a
vállalkozása
bevezet és
alkalmaz. Nyitott
az újdonságokra,
reagál a
versenytársak
kihívásaira.

Főbb vonalakban
ismeri a
vállalkozások éves
beszámolóit, főbb
egységeit, képes
azokat átlátni.
Ismeri a bevétel,
költség és
eredmény,
hatékonyság,
eredményesség kate
góriák
tartalmát. Tisztában
van a beszámoló
elemeivel, határidej
ével, jogi
jelentőségével.
Ismeri a
vállalkozások főbb
adónemeit, azok
bevallási
gyakoriságát és
befizetési kötelezett
ségeit. Tisztában
van a bizonylati
renddel.

Igényli a
vállalkozását
érintő pénzügyi és
számviteli adatok
bemutatását. Kész
együttműködni az
eredményesség és
a hatékonyság
fokozása
érdekében a
vállalkozás
vezetőivel, a
könyvelővel és a
könyvvizsgálóval.
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Komplexitásában
átlátja a
vállalkozások
adórendszerben
elfoglalt helyét.
Maximálisan törek
szik a tisztességes,
és jogkövető
adózói
magatartásra.
Belátja és
elfogadja a

Új megoldásokat
kezdeményez,
következetesen
végzi a
vállalkozás PR- és
kommunikációs
tevékenységének
megfelelő részét.
Beosztott
munkatársainak
ilyen irányú
feladatait
koordinálja és a
végrehajtását
ellenőrzi.

Felelősen állítja
ki a
szakterületéhez
tartozó alapvető
pénzügyiszámviteli
bizonylatokat. Irán
yítja és
koordinálja a
megfelelő
szervezeti egység,
vagy külső

8.

szervezeti
egység, vagy
külső könyvelő
felé.
Menedzseli váll
alkozása
finanszírozását, l
ikviditását. Részt
vesz a
vállalkozások
hitelkérelmének
összeállításában,
banki
ügyintézésben
együttműködik.

közteherviselés
szabályait.

Ismeri a
vállalkozások
finanszírozási elveit,
likviditását,
hitelezési
lehetőségeit és azok
alapvető
feltételrendszerét

Kész
együttműködni a
pénzügyi
szakemberekkel, a
pénzintézetek
ügyintézőivel.
Kiemelten kezeli a
vállalkozások
likviditását.
Tudatosan
törekszik a
bevételek és
költségek üzleti
terv szerinti
betartására. Reagál
a külső és belső
változások likviditást
érintő hatásaira,
bevételi és kiadási
oldalon egyaránt.

könyvelő felé
történő adat- és
információ
szolgáltatást.
Vezetői irányítás
mellett hatékonya
n együttműködik a
bevételek
realizálásában, a
költségek és
ráfordítások
hatékony
felhasználásban.
Önállóan intézi a
rábízott banki,
hivatali
ügyintézéssel járó
feladatokat.

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)

Kéz-

és

lábápoló,

53 25 313 085 007

5 év

Lábápoló

33 815 02 0010 33 02

5 év

Lábápoló

32 815 02

5 év

műkörömépítő
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Speciális lábápoló

53 815 01

5 év

Speciális lábápoló

33 815 02 000154 01

5 év

5 1012 21 02

5 év

Kéz- és lábápoló technikus
Speciális

lábápoló

szakmairány

7.1.2. Egyéb feltételek:--

7.2 Központi interaktív vizsga
7.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Speciális lábápoló mester komplex interaktív
feladatsor
7.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik)
A vizsgázónak (mesterjelöltnek) a számítógép által véletlenszerűen generált
vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani, amely 100 értékelési elemet
tartalmaz. A feladatsor kizárólag zártvégű kérdéseket tartalmaz az alábbi feladattípusok
közül:
- Egyszerű, vagy többszörös választás, hibakutatás
- Asszociációs feladatok
- Szövegkiegészítés
- Ábraelemzés, képfelismerés
- Struktúra-funkciókapcsolat
- Illesztés, párosítás, csoportosítás
- Fogalom meghatározás
- Helyes sorrend megállapítás
- Alternatív választás (igaz-hamis állítások)
- Összehasonlítás
- Dokumentáció készítése, kitöltése
- Receptfelismerés, INCI szerinti elemzés
A vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredményeket méri:
Speciális lábápoló mester szakmai ismeret 60%
- Higiénia, fertőtlenítés, sterilizálás a speciális lábápoló szalonban
- Speciális lábápoló mester szakmai szolgáltatásait megalapozó elméleti ismeretek:
anatómiai, élettani, kórélettani, ortopédiai, bőrgyógyászati, belgyógyászati
neurológiai és gyógyszerismeret
- A speciális lábápolás előkészítő szakaszának ismeretei, diagnosztizálás
szempontjai, speciális vizsgálóeszközök, kezelési terv készítés
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-

-

Speciális lábápolói tevékenység határterületei és szakorvosi javaslat igénylésének
esetei
A szakorvosi konzultációhoz szükséges alkalmazói szintű szakmai latin nyelv
Szakmai etika a szolgáltatáshoz kapcsolódóan
Szakmai szolgáltatások árképzése
Speciális lábproblémák bőr- és körömelváltozásainak kezelési műveleteinek
javallatai, ellenjavallatai, az eltérő technológiák alkalmazásának előnyei, kockázati
tényezői
Tyúkszem típusai, tyúkszem kezelés műveletei, javallatai, ellenjavallatai, az eltérő
technológiák alkalmazásának előnyei, kockázati tényezői
A gombás köröm típusai, kezelés műveletei, javallatai, ellenjavallatai, az eltérő
technológiák alkalmazásának előnyei, kockázati tényezői
Körömkorrekció: a körömprotézis és körömszabályozás technológiai műveletei,
javallatai, ellenjavallatai, alkalmazásának előnyei, kockázati tényezői
A benőtt köröm kezelésének technológiai műveletei, javallatai, ellenjavallatai, az
eltérő technológiák alkalmazásának előnyei, kockázati tényezői
Nyomáspont mérés módszerei, eszközei
A speciális lábápolás ápoló szakaszának technológiái, javallatai, ellenjavallatai, az
eltérő technológiák alkalmazásának előnyei, kockázati tényezői
A speciális lábápolás díszítő szakasza
Cukorbeteg láb kezelésének technológiái, javallatai, ellenjavallatai, az eltérő
technológiák alkalmazásának előnyei, kockázati tényezői
A szolgáltatás befejező műveletei

Anyagismeret, speciális lábápoló mester anyag- és eszköz ismeret 40%
-

Fertőtlenítés anyagai
Letisztítás anyagai
Felpuhítás anyagai
Masszírozás anyagai
Hagyományos körömlakkozás anyagai
Ápolás anyagai
Bőrdíszítés anyagai
Eszközök és anyagaik, készülékek, védőfelszerelések, ergonomikus berendezések
Készítmények összetételének elemezése INCI alapján; készítmények alap-, ható- és
segédanyagai
Sebfedés, vérzéscsillapítás, tamponálás anyagai
Körömkorrekció: körömprotézis és körömszabályozás anyagai, eszközei
Nyomáspont mérés eszközei
Tehermentesítők anyagai

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik)
Pedagógiai módszertan elmélete interaktív vizsga
Az interaktív vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére
irányul:
•

a pedagógia háttere és lényege,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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
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•

•

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)

90 perc

2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik) 60 perc
3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik)
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60 perc

7.2.4 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
1. vizsgarész 60 % 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: Speciális lábápoló mester gyakorlati vizsga
7.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik)
A. vizsgamunka: Portfólió
Tartalma:
A mesterjelölt mestervizsgára felkészülés során készült munkáinak fotóiból
összeállított esettanulmány, melynek fő témaköre a cukorbeteg láb kezelése, akár egy,
akár több eseten keresztül bemutatva.
A fotósorozat bemutatja az állapotfelméréstől kezdődően, a kezelés teljes folyamatát,
az állapot változásait és az utolsó kép bemutatja az elért eredményt.
A feladathoz írásos anyagot is készítsen, amely tartalmazza:
- A kezelés helyszínének, higiéniai és biztonsági feltételeit, szabályait.
- A szabályozó rendeletekre, ellenőrzést végző hatóságokra való utalást.
- A mesterjelöltre vonatkozó munkaköri feltételeket, ezek szükséges
dokumentumait.
- Az eset leírását, kezdve a modellválasztás indoklásától, a diagnosztizálás
eredményeitől, a kezelési terven át, a biztonságos munkavégzés és a tevékenység
követhetőségét biztosító, valamennyi szükséges dokumentumot.
- A technológia választás indoklását.
- A kezelés során felhasznált készítmények kiválasztásának indoklását.
- Az eredmény szinten tartására ajánlott készítmények kiválasztásának indoklását,
valamint a házi ápolási tanácsadást is.
- A speciális lábápolást kiegészítő egyéb szolgáltatások balesetvédelmi elemzését és
dokumentumait.
- Az önértékelést is.
A portfóliót úgy készíti el, hogy előadás prezentációjaként, vagy oktatáson akár
részben vagy egészben, a későbbi munkáját segítő anyag legyen. A prezentáció arra is
alkalmas legyen, hogy a fejlődése állomásait, eredményeit ezen keresztül be tudja
mutatni.
A portfólió írásos és fotódokumentációjának formai követelményei:
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Az írásos dokumentumok A/4 méretben; felső, alsó margó 2,00 cm, a bal oldali 3 cm,
jobb oldali margó 2,00 cm; Times New Roman betűtípussal és 12-es betűmérettel
készülnek; oldalszámozás alul, középen helyezkedik el; a sortávolság 1,0.
A fotókat tartalmazó portfólió elektronikus és nyomtatott formáiban is legalább 10
Megapixel minőségű fotók felhasználásával készül el.
A portfóliót papír alapon, nem módosítható-, biztonságosan tárolható-,
befűzött/bekötött állapotban és PDF formátumban is le kell adni!
A portfólió bemutatása: prezentáció összeállításával, PowerPoint alkalmazással
történik. A prezentáció minimum 15 és maximum 25 diából álljon.
A portfóliót bemutató prezentáció rendelkezésére álló idő: 25 perc + 5 perc= 30 perc,
amiből az 5 perc a vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok ideje vizsgázónként.
A portfólió értékelésének sajátos szempontjai:
- a portfólió formai követelményének való megfelelés,
- a portfólió szerkezete: logikus felépítés, esztétikus megjelenítés,
- valamennyi, a feladat biztonságos, szakszerű elvégzését garantáló, adat és
dokumentum bemutatása azok szakmai indoklásával,
- modellválasztás indoklása,
- az állapotfelmérés szakmai megfelelősége,
- az eset komplexitása, a probléma nehézsége,
- alkalmazott kezelés megválasztásának szakszerűsége,
- kezelés kivitelezése (technológiák és anyaghasználatuk szakszerű bemutatása),
- a kezelés eredményei,
- szakszerű tanácsadás a kezelés eredményének szinten tartására,
- szakmai nyelv megjelenítése,
- önértékelés mélysége
A prezentáció értékelésének sajátos szempontjai:
- a mesterjelölt alkalomhoz illő megjelenése,
- szakmai tartalom minősége,
- előadás logikus felépítése,
- előadói stílus: felkészültség, magabiztosság, hitelesség,
- szemléltetés minősége: a diák kreatív, rendezett megjelenítése, képek, ábrák
minősége,
- az idővel való gazdálkodás,
- a vizsgabizottság kérdéseire adott válasz szakmai megfelelősége,
- önreflexió összetettsége,
- logikus, rendszerben való gondolkodás,
- szakmai kommunikáció a prezentáció során
Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról:
A portfólió papír alapon, nem módosítható-, biztonságosan tárolható-, befűzött/bekötött
állapotban és PDF formátumban is elkészül, leadásra kerül 2 héttel a mestervizsga
megkezdése előtt. A portfólió bemutatása prezentáció összeállításával, PowerPoint
alkalmazással történik.
A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam:
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A portfóliót bemutató prezentáció rendelkezésére álló idő: 25 perc + 5 perc= 30 perc, amiből
az 5 perc a vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok ideje vizsgázónként.
A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül:
Portfólió 10% = Esettanulmány 5% + Prezentáció 5%
B. vizsgamunka: A gyakorlat helyszínén végzett Speciális lábápoló mester gyakorlati
vizsga
I. Egészséges lábat kezel egészségmegőrzés céljából innovatív hámlasztó eljárással
az egyik lábon, a másik lábon gépi vagy kombinált lábápolással. Ápolást és
alkalomhoz illő köröm- és bőrdíszítést végez.

-

-

-

A vizsgamunka ismertetése:
Fogadja a sorsolt, számára ismeretlen vendéget, majd konzultál a szolgáltatásról.
A diagnosztizálás megállapításait a kezelési tervet és a tájékoztató jellegű ár tételeit a
vendégkártyán, papíron rögzíti és indokolja.
Előkészíti a szolgáltatást a kezelési tervnek megfelelően.
Elvégzi a teljes munkafolyamatot, egyik lábon hámlasztó eljárást-, másik lábon gépi
vagy kombinált kezelést alkalmaz.
Szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal a gépi és a hámlasztó eljárás
használatának előnyeiről, esetleges hátrányairól, kockázati tényezőiről.
Elvégzi a kezelési tervében meghatározott ápolási technológiát svédmasszázzsal vagy
SPA ápolással mindkét lábon.
Indokolja a vizsgabizottságnak a választott ápolási technológiát, annak anyagait,
hatóanyagait, azok tulajdonságait (összetételének jellemzőit), bőrre gyakorolt hatásait
és a kezelés eredményének szinten tartásához professzionális termékeket ajánl.
A körmök díszítése hagyományos lakkal és legalább három eltérő felületi díszítési
technológia alkalmazásával történik, a mesterjelölt által választott díszítő anyagokkal,
eszközökkel. A körömdíszítéssel harmonizáló bőrdíszítést végez.
Indokolja a vizsgabizottságnak a bőrdíszítés egyik lábon történő alkalmazását.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról:
Kezelési terv összeállítása a vizsga helyszínén vendégkártya kitöltésével.
A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 15%
A vizsgamunka értékelési szempontjai:
- Empatikus és szakszerű konzultáció a szolgáltatásról 5%
- Helyes diagnosztizálás, kezelési terv, tájékoztató jellegű ár elkészítése, rögzítése és indoklása
10%
- Az adott feladatnak és technológiának megfelelő eszköz-, anyag-, védőeszköz választás és
szakszerű alkalmazásuk 10 %
- A szolgáltatás esztétikai és higiéniai szempontjainak, közegészségügyi előírásainak való
megfelelése 5%
- Körömkezelés: a lábhoz illő egységes hossz- és forma-, sorjamentes él kialakítása. 15%
- Bőrkezelés: megfelelő mennyiség eltávolítása, szálkamentesség a köröm körüli és a kezelt
bőrfelületen 15%
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- Szakmai beszélgetés a vizsgabizottsággal a gépi és a hámlasztó eljárás használatának
előnyeiről, esetleges hátrányairól, kockázati tényezőiről 10%
- A masszázs vagy a SPA technológia anyagválasztásának indoklása, szakszerű kivitelezése
10%
- Köröm- és bőrdíszítés: a lakkozás és díszítőelemek helyes, esztétikus alkalmazása és
szakszerű bőrdíszítés. A bőrdíszítés egyik lábon történő alkalmazásának indoklása 15%
- Díszítés összhatása/összképe: aktuális trend érvényesülése, harmonizáló, alkalomhoz, vendég
egyéniségéhez illő köröm- és bőrdíszítés 5%
II. Állapotjavító feladatot lát el speciális problémákkal terhelt lábon, bőr- és
körömelváltozások kezelésével, ortopédiai elváltozások tehermentesítésével,
innovatív, kombinált technológia alkalmazásával, tanácsadással.

-

-

-

A vizsgamunka ismertetése:
Helyes diagnosztizálás, kezelési terv felállítása és indoklása talpi nyomáspont mérés
eredményeinek figyelembevételével.
Az adott feladatnak és a higiéniai feltételeknek megfelelően, a gyártó utasításai szerint
alkalmazza a felhasznált anyagokat, eszközöket, védőeszközöket.
A terhelt láb bőr- és körömelváltozásainak kezelését innovatív, kombinált technológiával
végzi:
• bőrelváltozások kezelése: bőrkeményedés, sarokrepedés, tyúkszemek, lábujj közti kipállás,
vírusos, bakteriális, gombás eredetű bőrelváltozások, egyéb elszarusodási rendellenességek;
• körömelváltozások kezelése: deformált-, benőtt-, megvastagodott-, alaptól emelkedett-,
dupla-, gombás köröm.
A bőr és körömelváltozások közül legalább 4 bőr- és 3 körömelváltozás kezelését végzi.
Az ortopédiai elváltozásokat tehermentesíti innovatív, egyedi, 3D-s, több komponensű,
rugalmas tehermentesítőkkel.
Indokolja a vizsgabizottságnak az alkalmazott tehermentesítő előnyeit, hátrányait kockázati
tényezőit.
Szemölcsöt ecsetel orvosi javaslatra, az orvos által előírtak szerint. Szóban indokolja a
vizsgabizottságnak a szemölcskezelés módjait, javallatait, ellenjavallatait, kockázati
tényezőit. Csatolja kezelési tervéhez a szakorvosi javaslatot.
Szakszerű tájékoztatást ad a tehermentesítők viseléséről, felhívja vendége figyelmét a
tehermentesítők használatának balesetvédelmi előírására. Terméket ajánl a kezelés
eredményének szinten tartására.

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról:
Kezelési terv összeállítása a vizsga helyszínén vendégkártya kitöltésével.
A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 20%
A vizsgamunka értékelésének szempontjai.
- Helyes diagnosztizálás, kezelési terv indokolása szakmai felelősségének tudatában 10%
- Az adott feladatnak és a higiéniai feltételeknek megfelelően, a gyártó utasításai szerint
alkalmazza a felhasznált anyagokat, eszközöket, védőeszközöket 5%
- Az innovatív, kombinált lábápolást a higiéniai szabályok betartásával, szakszerűen,
sérülésmentesen a közegészségügyi előírásoknak megfelelően 10%
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- A bőrelváltozások kezelése: a bőrkeményedés, sarokrepedés, tyúkszemek, lábujjközti
kipállás, vírusos, bakteriális, gombás eredetű bőrelváltozások és egyéb elszarusodási
rendellenességek kezelés szakszerű, sérülésmentes 20%
- A körömelváltozások kezelése: deformált-, gombás-, benőtt-, megvastagodott-, alaptól
emelkedett-, dupla köröm kezelés szakszerű, sérülésmentes 20%
- Szemölcs ecsetelése, lefedése, szemölcskezelés módjainak, javallatainak, ellenjavallatainak,
kockázati tényezőinek indoklása 10%
- Tehermentesítés: egyedi tehermentesítő készítése. A tehermentesítő viselésének előnyeinek,
hátrányainak, kockázati tényezőinek indoklása 20%
- Tanácsadás és termékajánlás a kezelés eredményének szinten tartására és a tehermentesítő
biztonságos viselésére 5%
III. Szakmai rendezvényen gyakorlati bemutatót tart a gombás és a benőtt köröm
legkorszerűbb körömkorrekciós kezelési módjairól a teljes kezelési folyamat
elvégzése során. A bemutatott eljárást- az adott modellre vonatkozóan- a felhasznált
korrekciós eszközökről, anyagokról, kockázati tényezőiről szóló magyarázattal és a
biztonságos viseléséről szóló tanácsadással kíséri.

-

-

A vizsgamunka ismertetése:
Helyes diagnosztizálás alapján a kezelési terv elkészítése és indoklása.
Az adott feladatnak és a higiéniai feltételeknek megfelelően, a gyártó utasításai szerint
alkalmazza a felhasznált anyagokat, eszközöket, védőeszközöket.
Szakmai bemutatóján kombinált és/vagy innovatív módszer alkalmazásával teljes kezelést
végez.
Benőtt körmöt fokozott fertőtlenítés mellett, kombinált és/vagy innovatív eljárással kezel,
tamponál és fedő kötözéssel lát el.
Gombás körmöt és a körülötte lévő bőrt kombinált módszerrel önállóan, kompetencia
határain belül kezeli.
Körömprotézist gomba ellenes hatóanyaggal ellátott, professzionális anyaggal készít.
Körömdeformitás kezelésére szakszerűen megválasztott körömszabályozó eljárást
alkalmaz. Indokolja az adott körömdeformitáshoz megválasztott körömszabályozó
technológia alkalmazásának előnyeit, hátrányait, javallatait, ellenjavallatait, kockázati
tényezőit.
Szakszerű tájékoztatást ad az általa választott legkorszerűbb körömkorrekciós kezelési
eljárások alkalmazásairól, anyagairól, eszközeiről, kockázati tényezőiről.
Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról:
Kezelési terv összeállítása a vizsga helyszínén vendégkártya kitöltésével.
A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 25%
A vizsgamunka értékelésének szempontjai:
- Helyes diagnosztizálás alapján kezelési terv indokolása 10%
- Az adott feladatra vonatkozó szolgáltatás a munkabiztonsági, higiéniai, közegészségügyi
feltételeknek megfelelő, szakszerű 10%
- A bőr kezelése kombinált technológia szakszerű alkalmazásával 5%
- A benőtt köröm kezelése szakszerű, sérülésmentes, a benőtt körömsarok eltávolítása,
tamponálása, (seb)fertőtlenítése, intelligens kötszerek alkalmazása 15%
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- Gombás köröm és a körülötte lévő bőr sérülésmentes letisztítása, anyagcsoportnak és
technológiának megfelelő előkészítése a körömprotézis felhelyezeséhez, modellezéséhez
20%
- Gombás vagy deformált körmön körömprotézist elkészítése, anyagválasztásának indoklása
15%
- Deformált/benőtt körömre szakszerű körömszabályozó eljárás megválasztása, alkalmazása
20%
- Szakszerű tájékoztatás a körömkorrekció biztonságos viselésének feltételeiről 5%
IV. A speciális lábápoló cukorbeteg láb teljes kezelését végzi a megelőző és az utókezelő
eljárások bemutatása során, duális képzőhely gyakorlati oktatásán. Az elvégzett
kezelésről, termékértékesítésről elektronikus számlát állít ki.
-

-

-

A vizsgamunka ismertetése:
Elvégzi a speciális lábápolói szolgáltatás előkészítő műveleteit: tisztítja, fertőtleníti a
munkakörnyezetét; tisztítja, fertőtleníti, sterilizálja a munkaeszközeit.
Elvégzi a cukorbeteg láb állapotának szakszerű és részletes állapotfelmérését.
Az állapotfelmérés alapján elkészíti a kezelési tervét és rögzíti IKT eszközökkel.
A kezelési terv elkészítéséhez elvégzi/ meghatározza:
• az adatrögzítést és kitölteti a hozzájáruló nyilatkozatokat a GDPR szabályai szerint.
• eltérő módszerekkel a szubjektív és objektív tünetek vizsgálatát, megállapításait rögzíti.
• az ortopédiai elváltozások vizsgálatát kézi és gépi eszközökkel, eredményeit rögzíti
• bőr- és körömelváltozások vizsgálatát, eredményeit elemzi és rögzíti
• a keringési rendellenességek és idegellátási zavarok vizsgálatát
• az állapotfelmérést cukor beteg lábon, saját hatáskörébe tartozó mérési eszközök
használatával
• a szakorvossal, egészségügyi ellátóval, gyógyszerésszel történt konzultáció
eredményeinek és javaslatainak rögzítését, ha az adott eset ezt indokolja
• a cukorbeteg lábon alkalmazható speciális kezelési technológiák kézi és gépi eszközeinek
kiválasztását, a javallatok, ellenjavallatok, kockázati tényezők figyelembevételével
• cukor beteg láb ápolásához használható anyagok kiválasztását, összetételeik,
hatóanyagaik, bőrre gyakorolt hatásaik figyelembevételével
• a házi ápolási tanácsadást a kezelési eredmény szinten tartásának érdekében
• a kezelések gyakoriságának meghatározását.
Elmagyarázza oktatóként tanulóinak (vizsgabizottságnak) a kezelési tervében rögzített
megállapítások összefüggéseit, különös tekintettel a lábon cukorbetegségre utaló jelekre/
jellemző tünetekre, megjelenő elváltozások okaira, speciális lábápolói feladataira.
Elvégzi kompetencia határain belül a speciális lábápolást, a cukorbetegség lábon
megjelenő bőr- és körömelváltozásainak kezelését:
• bőrelváltozásokat kezel: hyperkeratózist, tyúkszemet, sarokrepedést, egyéb-,
kompetenciahatárain belül kezelhető bőrelváltozásokat,
• körömelváltozásokat kezel: alaptól elemelkedett-, megvastagodott-, felrostozódott-,
benőtt-, gombás-, deformált köröm.
Körömkorrekciós eljárásokat végez: körömszabályozást végez és körömprotézist készít.
Tehermentesítést végez talpi nyomásmérés alapján, egyedi, 3D-s, több komponensű,
rugalmas tehermentesítőt készít.
Fedőkötést alkalmaz tyúkszem-, benőtt köröm-, sarokrepedés kezelése után.
Szükség esetén intelligens kötszert alkalmaz.
Elvégzi kompetencia határain belül a cukorbeteg láb bőrének és körmének ápolási
feladatait.
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Elvégzi a speciális lábápolói szolgáltatás befejező műveleteit:
• szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázási és pénzkezelési feladatokat végez
• higiéniai feladatokat végez
• szelektíven gyűjti a veszélyes hulladékot
• kezelési eredmény szinten tartására, professzionális lakossági kiszerelésű terméket ajánl
és értékesít, figyelembe véve a fogyasztóvédelmi szabályokat
• az elvégzett szolgáltatásról, termék értékesítésről elektronikus számlát állít ki

-

Dokumentáció a vizsgamunka elkészítésének módjáról és folyamatáról:
Kezelési terv összeállítása a vizsga helyszínén IKT eszközökkel.
A vizsgamunka megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc
A vizsgamunka százalékos aránya a projektfeladat teljes feladatsorán belül: 30%
A vizsgamunka értékelésének szempontjai:
- A speciális lábápolói szolgáltatás előkészítő műveletei 5%
- Az állapotfelmérés alapján a kezelési terv elkészítése és rögzítése IKT eszközökkel 10%
- A kezelési terv összefüggéseinek magyarázata 20%
- Bőrelváltozások szakszerű kezelése 20%
- Körömelváltozások szakszerű kezelése 20%
- Körömszabályozás technológiájának kivitelezése 10%
- Körömprotézis technológiájának kivitelezése 5%
- Kezelés utáni tehermentesítés 5%
- A szolgáltatás befejező műveletei: 5%
A vizsgatevékenységek értékelésének további szempontjai:
-

-

-

-

A projektfeladat csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
81%-át elérte vizsgamunkánként.
A mestervizsgabizottság a vizsgázók munkáját az előzetesen a vizsgaszervező által
elkészített és vizsgabizottság által jóváhagyott értékelőlap alapján értékeli minden
vizsgamunka esetén. Az értékelőlapokat objektíven értékelhető szempontok szerint kell
elkészíteni.
A vizsgamunka része minden esetben a feladatoknak megfelelő modell biztosítása a
mesterjelölt által. Ha a mesterjelölt nem a feladatnak megfelelő modellt hozott a
mestervizsgára, vagy a speciális lábápolói kezelést kizáró állapot a vizsga helyszínén
derül ki, akkor a vizsgamunka követelményeit az a vizsgázó nem teljesítette, aki az adott
modellt biztosította.
Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett, kész munka értékelhető. Ha a mesterjelölt a
teljes vizsgamunkát időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz és
tevékenysége egészségkárosodást, állapotromlást eredményez, akkor az adott
vizsgamunka elvégzése nem felelt meg minősítést kap. Egészségkárosító kockázatot
eredményező munka szintén nem felelt meg minősítést eredményez (pl. cukorbeteg lábon
benőtt körömsarok eltávolítása közben okozott sérülés)!
A Speciális lábápoló mester interaktív feladatsor és a Speciális lábápoló mester gyakorlati
vizsgavizsgamunkáinak eredményei csak akkor átlagolhatók a vizsgatevékenység
eredményének megállapításához, ha a vizsgázó a Speciális lábápoló mester interaktív
feladatsort és a Speciális lábápoló mester gyakorlati vizsga „a” és „b” vizsgamunkáinak
mindegyikét külön-külön eredményesen teljesítette. Ha bármelyik vizsgamunka
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-

értékelése külön-külön nem éri el százalékban kifejezve a megfelelt szintet, a gyakorlati
vizsga eredménye nem felelt meg minősítést kap. A mesterjelöltnek csak az
eredménytelen Speciális lábápoló mester interaktív feladatsort vagy a Speciális lábápoló
mester gyakorlati vizsga vizsgamunkáit kell a javítóvizsgáján megismételni.
- Az egyes vizsgamunkákat a bizottság szakaszonként értékeli. Pl. a gombás köröm
előkészítése a körömprotézis felhelyezése előtt, kezelt felület ellenőrzése tamponálás
vagy díszítés előtt stb.
A mesterjelöltnek a vizsgabizottság adott feladattal kapcsolatos szakmai kérdéseire a
meghatározott vizsgaidőn belül kell választ adnia, ami a feladat és az értékelés részét
képezi.
Az egyes vizsgamunkák elvégzéséhez csak összetartozó anyagok használhatók a gyártó
előírása szerint.

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 eredmény kimutatás 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.

7.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
1. vizsgarész: (amely a szakmaspecifikus követelményekhez tartozik) 510 perc
1. vizsgamunka
30 perc
2. vizsgamunka
60 perc
3. vizsgamunka 120 perc
4. vizsgamunka 120 perc
5. vizsgamunka 180 perc
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Összesen: 510 perc
2. vizsgarész: (amely a pedagógiai módszertani követelményekhez tartozik) 30 perc
3. vizsgarész: (amely a vállalkozásvezetési követelményekhez tartozik) 20 perc
7.3.4. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
1. vizsgarész 80 % felett megfelelt
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 vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:


Öltözet és egyéni védőeszközök: fertőtleníthető, vasalt, fehér, zárt munkaruházat, fehér
zokni, fehér cipő vagy zárt papucs, szájmaszk, egyszer használatos gumikesztyű.
Szükség esetén: fehér munkaruházat felett egyszer használatos steril köpeny-ruha,
hajháló. Kliens/vendég öltözet: szükség esetén szájmaszk, hajháló, egyszer használatos
köpeny-ruha.



Köröm- és bőrkezelő orvosi acélból készült alap műszerkészlet: körömkaparó, véső
(keskeny, közepes, széles), szemző (keskeny, közepes, széles), kör alakú lencse, ovális
lencse, tyúkszemkés, kis tyúkszemkés, talpkés, sarokkés, reszelő (ráspoly,
gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők), körömvágó és bőrvágó olló,
körömcsípő



Textíliák: fehér, textíliák a kezelésekhez, vagy egyszer használatos törölközők, kendők,
leterítők, és ezek szelektív gyűjtői



Bőrtisztítás: Áztatótál és egyéb tisztításhoz szükséges eszközök és anyagok
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Bőrpuhítás anyagai: speciális bőrpuhító anyagok



Fertőtlenítés anyagai: bőr-, eszköz-, felület-, sebfertőtlenítők



Bőr- és körömkezelés anyagai és eszközei: köröm és bőrelváltozás kezeléséhez,
köröm és bőr ápolási módhoz szükséges eszköz és anyag



Díszítés anyagai: Hagyományos körömlakkozás és bőrdíszítés anyagai



Egyszer használatos eszközök: szikepengék és nyelek



Véső (inkarnátor) cserélhető pengével



Szemző (medihalter) cserélhető pengékkel



Exkavator: körömsarok kiemelésére, tisztításra, tamponálásra, körömsánc vizsgálatra



Csipeszek: bőr-, körömdarabok kiemelésére



Sarokcsípő lekerekített heggyel



Csípők: körömcsípők, fejcsípők



Bőrcsípő és bőrvágó olló lekerekített heggyel



Számítógép internet kapcsolattal, projektor, tábla



Digitális képrögzítés, archiválás eszköze



Körömkorrekció körömszabályozók anyagai eszközei: Spange és egyéb innovatív



körömszabályozók speciális eszközei, anyagai



Körömkorrekció körömprotézis eszközei és anyagai: speciális, professzionális
(gombásodás elleni hatóanyagot tartalmazó) anyagok és eszközök



Tehermentesítők: Professzionális egyedi, aktív, 3D-s több komponensű az adott
esetnek megfelelő innovatív tehermentesítő készítés anyagai és eszközei



Nyomáspontmérés eszközei



Diagnosztizáló eszközök: hangvilla, tip-therm, monofilament



Sérülés, seb elsősegély ellátása, vérzéscsillapítás eszközei, és anyagai: sebfedők,
kötszerek, kötésrögzítők, vérzéscsillapítók, kötszervágó olló



Speciális székek: professzionális munkaszék, kezelőszék



Lámpák: nagyítós lámpa, polimerizációs lámpa



Eszköztartók: vesetál, rozsda és savmentes acél műszertartó, műszer állvány



Professzionális pedikűrgép és frézerek: vizes, por elszívós vagy kombinált
pedikűrgép. Frézerek: marók, hántolók, csiszolók, polírozók



Higiéniai berendezés: ultrahangos eszköztisztító, ultrahangozható fertőtlenítő szerrel
vagy egyéb, erre szolgáló innovatív eszköz és anyag
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Sterilizáló berendezés: helyszínenként hitelesített, hatósági engedéllyel rendelkező
sterilizáló berendezés, naprakész dokumentációval, amely lehet hőlégsterilizátor vagy
autoklav



Kezelő helyiség a mestervizsgához: a mindenkori hatályos jogszabályoknak
megfelelően berendezett speciális lábápoló munkahely

A mesterjelöltnek a mestervizsga során rendelkeznie kell a mesterképzés gyakorlati
vizsgamunkáinak elvégzéséhez szükséges eszközökkel és anyagokkal, kivételt képez a nagyítós
lámpa, a számítógép internetkapcsolattal, projektor, tábla, professzinális vendégszék és
munkaszék, műszer állvány, higiéniai berendezés, sterilizáló berendezés, szelektív
hulladéktároló, azokat a mestervizsga szervező intézmény biztosítja.
7.5. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
Felmentés nem adható a Speciális lábápoló komplex interaktív feladatsorból és a projektfeladat
5 vizsgamunkája alól sem!
7.6. A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok:
A mesterjelöltnek a mestervizsga során rendelkeznie kell a mesterképzés gyakorlati vizsga
munkáinak elvégzéséhez szükséges eszközökkel és anyagokkal kivételt képez a nagyítós
lámpa, a számítógép internetkapcsolattal, projektor, tábla, professzinális vendégszék és
munkaszék, műszer állvány, higiéniai berendezés, sterilizáló berendezés, szelektív
hulladéktároló.
A mesterjelöltnek, a vizsgamunkáknak megfelelően, 4 modellt kell biztosítania a
mestervizsgára.
A portfólió papír alapú, nem módosítható-, biztonságosan tárolható-, befűzött/bekötött
állapotú és PDF formátumú elkészítése és benyújtása a mestervizsga vizsgatevékenységeinek
megkezdése előtt 2 héttel.
7.7

A

vizsgatevékenységek

megszervezésére,

vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek:----
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azok

vizsgaidőpontjaira,

a

