MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

KOZMETIKUS MESTER
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEINEK
MESTERKÉPZÉSI PROGRAMJA

A mesterképzési program a mesterképesítés szakképzésért felelős miniszter által közétett
képzési és kimeneti követelményei alapján készült.
A mesterképzési programban nem szabályozott kérdésekben a szakképzésért felelős miniszter
által közétett mindenkor hatályos mesterképesítés képzési és kimeneti követelménye,
valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga
Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Hatályos: 2020.

1

1. A mesterképesítés adatai
A mesterképesítés megnevezése
Az ágazat megnevezése
A mesterképzés szakmai követelményeinek időtartama:

Kozmetikus mester
Szépészet
110 óra

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei
Mesterképzésre az vehető fel, aki rendelkezik a kozmetikus mesterképesítés képzési és
kimeneti követelményeiben előírt szakmai előképzettséggel és a mestervizsga
időpontjáig igazolni tudja a mestervizsgára történő jelentkezéshez előírt szakmai
gyakorlatot.

3. A mesterképzésben való részvétel feltételei
A részvétel követésének módja

A résztvevő által aláírt, vagy elektronikus
formában vezetett jelenléti ív.

Megengedett hiányzás mértéke

A mesterképzés összes óraszámának
maximum 20%-a.

A mesterképzés elvégzéséről
igazolás kiadásának feltétele

szóló

A mesterképzés összes óraszámának
legalább 80%-án való aktív részvétel, a
képzés közbeni feladatok teljesítése.
15 fő

Maximális csoportlétszám

4. A mesterképzés célja
A mesterképzés célja a mesterképesítés képzési és kimeneti követelményének 2. pontjában
meghatározott tevékenységekre és munkaterület ellátására, valamint a mestervizsgára történő
eredményes felkészítés.
A mesterképzés célja a mesterjelölt kozmetikus szakmai, vállalkozásvezetési és pedagógiai,
módszertani kompetenciáinak fejlesztése olyan szintre, amellyel a kozmetikus
mesterképesítéssel rendelkező önállóan is képessé válik szakterületéhez tartozó sikeres
vállalkozást vezetni, duális gyakorlati és munkaerőpiaci képzésekben, szakmai
továbbképzéseken eredményesen oktatni, szakszerűen és empatikusan vizsgáztatni, szakmai
versenyekre felkészíteni. Célja olyan etikus, példamutató kozmetikus mester képzése, aki
folyamatos önképzéssel, innovatív szemlélettel, de a bőr-és szépségápolás szakmai
kompetenciahatárait és az egészség megóvásának elvét mindig betartva tovább építi a magyar
kozmetikus szakma jó hírét, neveli a szakma következő generációját.
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5. A mesterképzés tananyagegységei és óraszámai
Tananyagegység megnevezése

Tananyagegység Elméleti órák
összes óraszáma száma

Kozmetikus mester alap- és
speciális feladatai
Elektrokozmetika
Kozmetikus szakma gyakorlati
oktatása
Szépségszalon vezetése
Összesen

Gyakorlati
órák száma

70

32

38

28

12

16

8

-

8

4
110

4
48

62

6. A mesterképzés szerkezete
6.1.

Kozmetikus mester alap- és speciális feladatai tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Kozmetikus mester alapfeladatai
A kozmetikus szakmai tanulmányok felelevenítése
és a szakmai innovációk megismerése a kozmetikai
kezelések szempontjából.

A tananyagegység óraszáma

70

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

A tartalmi és formai
követelményeknek
megfelelően
professzionális
bőrdiagnosztikát végez
és ehhez tartozó kezelési
tervet készít a vendég
bőrtípusának és
rendellenességeinek,
növedékeinek
figyelembe vételével és
a személyes adatokra
vonatkozó jogszabályi
előírások betartásával.

Ismeri a bőr anatómiai,
élettani sajátosságait, a
bőrrendellenességeket, a
növedékeket, a bőr
változásait életkorok
szerint és az évszakok,
környezeti hatások
befolyását a bőr
állapotának
alakulásában, valamint
az ezek közötti magas
szintű ok-okozati
összefüggéseket.
Tisztában van a
kozmetikumok

Törekszik az alapos
megfigyelésre és a
vendég igényeinek,
szükségleteinek
megfelelő kezelési
sor és dokumentáció
összeállítására.

Önállóan
diagnosztizál és
megtervezi a
kozmetikai kezelést.
Adekvát kérdéseket
tesz fel a vendégnek,
ami alapján
kiválasztja a
kozmetikai kezelést.
A kezelés
dokumentációja
során felelős a
GDPR előírások
betartásáért.
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összetételével,
hatásmechanizmusával,
alkalmazásának
szabályaival.
Ismeri a GDPR
kozmetikai
vonatkozásait.
A vendég igényeinek és
bőrtípusának megfelelő
ápoló alap, speciális és
problémamegoldó
arckezeléseket végez a
bőrfelület szakszerű
letisztításával,
peelingezésével,
tonizálásával,
masszírozásával,
szérumok és/vagy
ampullák, pakolások,
maszkok, egyéb
speciális kozmetikumok
felhelyezésével,
utókezelésével.
Dokumentálja az
elvégzett szolgáltatást.

Ismeri a ránckezelésnek,
akne-, halványító- és
koptató- regeneráló,
bőrfeszesítő, nyugtató,
gyulladáscsökkentő
kezeléseknek a
biológiai, élettani és
kémiai alapjait. Tudja a
kezelések technológiai
sorrendjét, javallatait és
ellenjavallatait. Érti a
kezelésekhez
kapcsolódó
kozmetikumok
összetételét, az abban
megtalálható anyagok
eredetét és
hatásmechanizmusát.
Ismeri a kozmetikai
összetevők nemzetközi
nevezéktanát (INCI) és a
kozmetikai
készítmények
hatóanyag-hordozóit.

Nyitott a folyamatos
fejlődésre,
megújulásra,
technológiákkal és a
kozmetikumokkal
kapcsolatos ismeretei
bővítésére.
Törekszik az alapos
munkavégzésre.
Figyelembe veszi a
vendég igényeit az
arckezelés végzése
során.

Önállóan és
felelősségteljesen
felméri az
adottságokat, a
vendég igényeit és
vele egyeztetve dönt
a szakmailag
megalapozott
arckezelés
anyagairól és
folyamatáról.
Önellenőrzésre
képes, korrigálja az
esetleges hibákat, új
megoldásokat
kezdeményez.
Felelős a kezelés
szakszerű
elvégzésért és a
kezeléssel
kapcsolatos
dokumentációért.

A vendég igényeinek és
bőrtípusának megfelelő
ápoló alap és speciális
testkezeléseket, kúrákat
tervez, végez és
dokumentál a bőrfelület
szakszerű letisztításával,
peelingezésével,
masszírozásával,
pakolások, maszkok
felhelyezésével,
speciális kozmetikumok
és utókezelő anyagok
alkalmazásával.

Ismeri a testkezelések
anatómiai, élettani és
kémiai alapjait, a
feszesítő, cellulit ellenes,
testtérfogatát csökkentő,
vérkeringést fokozó,
méregtelenítő, relaxáló,
kényeztető kezelések,
kúrák technológiai
előírásait, a
kezelésekhez felhasznált
kozmetikumok
összetételét és
hatásmechanizmusát.
Tisztában van az
eljárások javallataival,
ellenjavallataival,
dokumentációs
feladataival.

Nyitott a fejlődésre,
megújulásra, a
testkezeléssel
kapcsolatos ismeretei
és gyakorlati
tudásának bővítésére,
törekszik az alapos
munkavégzésre.
Figyelemmel kíséri a
kúraszerű kezelés
során bekövetkezett
változásokat.

Önállóan
megtervezi,
végrehajtja,
dokumentálja és
irányítja a
kozmetikai
testkezeléseket.
Szükség esetén
korrigálja a kezelés
tervezett lépéseit.

Tartós szempilla- és
szemöldökfestést végez,
az alkati
tulajdonságoknak

Tisztában van az
oxidációs és henna
festékek
hatásmechanizmusával,

Alkalmazkodik a
vendég igényeihez,
törekszik a
szempilla- és

Önállóan választja ki
a megfelelő
minőségű és fajtájú
festéket, bőrpróbát
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megfelelően megtervezi
és korrigálja a
szemöldököt, és elvégzi
a bőrpróbát az oxidációs
festékek, henna festék
alkalmazásával
kapcsolatos
adminisztrációt.

az allergia
kialakulásának
folyamatával, az
allergénekkel, a
bőrfüggelékek és a
szem, szemhéj
felépítésével. Tudja a
szemöldök- és
szempillafestés
javallatait és
ellenjavallatait. Ismeri a
szabályos szemöldök
szerkesztés szabályait, a
szemöldök- és
szempillafestéshez
szükséges anyagok
tulajdonságait és a
technológiai
folyamatokat.

szemöldökfestés,
valamint a
szemöldök
korrekció precíz,
pontos, higiénikus
elvégzésére.
Pontosan elvégzi az
oxidációs festékek
alkalmazásával
kapcsolatos
dokumentálási
kötelezettséget.

végez. A vendéggel
együttműködve, de
szakmai munkájáért
felelősséget vállalva
alakítja ki a
szemöldök formáját
és a szemöldök,
szempilla árnyalatát.
Dönt a hatóidő
hosszáról.

Szakszerűen alkalmazza
az alap és speciális
depilációs módszereket,
különböző típusú
gyantával, pasztával,
csipesszel, szakszerű
szőrtelenítő kezeléseket
végez a javallatok és
ellenjavallatok
mérlegelésével.
Szőkítést végez.

Ismeri a gyantázás,
szőrtelenítő pasztázás,
csipeszelés, vegyi
szőrtelenítés és szőkítési
eljárásokat, azok
előnyeit, hátrányait,
hatásmechanizmusát,
anyagait és
ellenjavallatait.

A vendég számára
legkevésbé fájdalmas
és kellemetlenséget,
érzékenységet okozó
eljárást igyekszik
kiválasztani és
alkalmazni.

A vendég igényei
alapján önállóan
dönt a helyes és a
leghatékonyabb
szőrtelenítési
módszerről.

Nappali, estélyi, koktél,
esküvői és fantázia
sminket,
csillámtetoválást,
hennafestést, aquacolor,
supra és airbrush
technikával arcfestést és
testfestést készít.
Professzionálisan
használja a
sminkprofilokhoz
szükséges anyagokat,
eszközöket.

Tisztában van az egyes
sminkprofilok
jellemzőivel, a
sminkelés eszközeivel,
anyagaival, azok
használatával a
különböző bőrtípusokon,
testtájakon. Ismeri a
színtani alapfogalmakat,
az évszakok szerinti
vendégtípusokat, és az
optikai korrekció
eszköztárát.

Törekszik a
sminkelésben
használatos eszközök
és berendezések
előírásszerű
használatára.

Önállóan dönt a
vendég
stílusjegyeinek,
alkati
tulajdonságainak és
az alkalomnak
legjobban megfelelő
smink és testfestés
kiválasztásáról.

Soros, tincses
szempillát, szakszerűen
helyez fel a vendég
igényeinek, anatómiai
sajátosságainak
figyelembe vételével.
Szemöldöklaminálást,
szálankénti
szempillaépítést,
szempilla liftinget,
dauert végez a vendég

Ismeri a soros, és tincses
szempilla felhelyezés, a
szálankénti
szempillaépítés, a
szempilla lifting,
szempilla dauer és a
szemöldöklaminálás
eljárását, anyagait és
azok hatásait, tisztában
van a kezelés
végrehajtását kizáró

Türelmes a
műveletek
előkészítése és
elvégzése során.
Gondosan figyel arra,
hogy az anyagok ne
irritálják a vendég
szemét, erre többször
rá is kérdez.
Pontosan betartja a
készítmények

A szemkörnyéken
óvatosan,
felelősségteljesen
dolgozik, a vendég
jelzésére ügyelve
önállóan végzi
munkáját. Felelősen
dokumentálja a
szolgáltatást és
tájékoztatja a
vendéget az
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alkati adottságai és
tényezőkkel és
igénye szerint a
dokumentációs
szükséges dokumentáció feladatokkal.
elvégzésével.

használati
útmutatójában
meghatározottakat.

utóápolás
szabályairól és azok
elmulasztásának
esetleges
következményeiről.

Elemezi a
professzionális
kozmetikumok
összetételét az INCI
lista alapján.

Ismeri a
kozmetikumokban
található anyagokat, a
vendég kérésére
szakszerű információkat
ad a készítmények alap-,
ható- és
segédanyagairól, a
készítmény
felszívódásról.

Igyekszik fejleszteni
magát, törekszik
minél több
kozmetikai alap- és
hatóanyagot,
valamint hatóanyagszállító rendszert
megismerni.

A kozmetikai
kezelések során
felelősségteljesen
dönt az adekvát
kozmetikum
megválasztásáról.

Komedókat, kozmetikus
hatáskörébe tartozó
aknékat távolít el.
Kíméletes és hatékony
kozmetikai tisztító
kezelést hajt végre.

Ismeri és meg tudja
különböztetni a
kozmetikus, illetve a
bőrgyógyász által
kezelhető
bőrelváltozásokat.
Ismeri a faggyú- és
szaruképzés folyamatát,
valamint a gyulladás
tüneteit.

Kíméletes és
hatékony kozmetikai
tisztító kezelés
végrehajtására
törekszik.

Eldönti, hogy az
adott bőrprobléma
kozmetikus által
kezelhető-e, vagy
sem.
Maximálisan betartja
a kozmetikus
hatáskörére
vonatkozó
előírásokat.

Tanácsot ad a
vendégnek az
egészséges életmóddal
és a bőr házi ápolásával
kapcsolatban.

Ismeri az egészséges
életmód szabályait és a
bőrápoláshoz, a bőr
egészséges állapotának
fenntartásához
szükséges
kozmetikumokat, házi
szereket,
gyógynövényeket, állati
termékeket.

Érdekli a vendég
hosszú távú
bőrállapot javulása,
törekszik az
optimális egyensúly
megteremtésére a
szalonban végzett
kezelés és az otthoni
ápolás között.

A vendég igényeinek
megfelelően dönt a
házi ápolásra
javasolt
kozmetikumokról.

A kozmetikai kezelési
eredmény
fenntartásához, vagy a
kúra folytatásához
szükséges lakossági
kiszerelésű
professzionális
kozmetikai termékeket
értékesíti, informálódik
annak eredményéről.

Ismeri a házi ápoláshoz,
a kezelési eredmény
fenntartáshoz, vagy a
kozmetikumok
kúraszerű / rendszeres
alkalmazáshoz
kapcsolódó termékeket,
készítményeket,
eljárásokat.

Nyitott a vendég
élethelyzetéhez,
bőrápolási
szokásaihoz,
állapotához,
igényeihez és
lehetőségeihez
leginkább illeszkedő
megoldás
megkeresésére.

A vendéggel
együttműködve dönt
a megfelelő
készítmény
értékesítéséről.
Felelős a
fogyasztóvédelmi
szabályok
betartásáért.
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A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Kozmetikus mester
szakmai ismeretei

A tematikai egység
tartalmi elemei

A bőr felépítésének,
életműködéseinek és
funkciónak
felelevenítése a XXI.
század új tudományos
eredményei tükrében.
Így különösen:
- a bőrben (hámban,
lazarostos
kötőszövetben és
zsírszövetben) zajló
biofizikai és biokémiai
folyamatok és
szabályozásuk
- transzport folyamatok,
alaphártya
- őssejtek és törzssejtek
a bőrben
- hámképzés,
hámregeneráció, a
sejtosztódás és
szabályozásának alapjai,
kozmetikai jelentősége
- festékképzés
- elszarusodás,
keratinizáció granuláris
formája, szabályozása,
az apoptózis
- élettani hámlás és
szabályozása
- az irha felépítése,
működése és
regenerációja
- a bőralja felépítése
működése és
regenerációja
- a bőr szarufüggelékei,
szőrtüsző, szőrszál,
köröm és körömegység
- a bőr mirigyeinek
működése és
működésük
szabályozása,
váladékaik jellemzői.
Diagnosztizálás:
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma
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A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák

ELMÉLET:
Ismeretek felidézése
előzetes e-learning
segítségével. Ezt
követően személyes
jelenlétet igénylő
oktatás:
- prezentációval
támogatott előadás,
kérdve kifejtés,
megbeszélés frontális
munkával
- e-learningre épülő
feladatmegoldás (pl.
képfelismerés) egyéni
/ pár /
csoportmunkában,
akár kooperatív
technikák
alkalmazásával (pl.
szakértői mozaik…)
- diagnosztikai lapok,
kezelési terv sémák
megbeszélése, esetleg
megvitatása frontális /
csoport munkában.
GYAKORLAT:
Bemutató frontális
módszerrel, kooperatív
cselekvési formák;
csoportos, páros és
egyéni
feladatmegoldások,
gyakorlások. Értékelés
csoportos és egyéni
formában.

Kozmetikus mester
anyagismeret

- bőrtípusok, bőrtípust
befolyásoló tényezők,
működési zavarok
- fertőzések és a bőr,
mint immunszerv
- elváltozások,
rendellenességek
- szervrendszerek
zavarai és az általuk
kiváltott bőrtünetek
- kozmetikai kóroktan és
tünettan
- a bőr változásai életkor
szerint
- etnokozmetika
- diagnosztikai lapok és
kezelési tervek típusai,
szerkesztése.
Kozmetikai
készítmények és
kozmetikában használt
anyagok jellemzőinek és
csoportosításának
felelevenítése (a
kozmetikus technikus
szakma PTT-je szerint),
továbbá jogi
szabályozásuk
változásai és
következményei.
Kozmetikai allergének,
allergiás reakciók és
irritáció. Dokumentációs
feladatok.
Bio- és
natúrkozmetikumok,
tanúsítási rendszerek,
természetes eredetű
hatóanyagok aktuális
újdonságai.

ELMÉLET:
Személyes jelenlétet
igénylő kontaktórák
előzetes önálló
felkészülést követően
(e-learning LMS
alkalmazással),
feladatmegoldás
egyéni, páros és
csoportos
munkaformákban,
csoporttól függően
akár kooperatív
tanulási technikákkal
feldolgozva. (Időtől
függően vita az egyes
anyagok előnyei és
kockázatai kapcsán.)
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Online teszt megoldás,
egyszerű számítások
elvégzése egyéni
munkában, ezt követő
önértékeléssel.

INCI, és INCI-szerinti
összetétel elemzése.
Kozmetikumok alap-,
segéd-, és hatóanyagai.
Hagyományos és új
generációs hatóanyag
hordozórendszerek
megismerése,
alkalmazása.
Nanotechnológia
kozmetikai
alkalmazásai,
nanoanyagok.

INCI- listaelemzés és
anyagvizsgálat egyéni
/ páros és
csoportmunkában.
Tapasztalatok
megosztása
frontálisan.
Megbeszélés, kérdve
kifejtés, prezentáció
frontális
munkaformával és

8

Dekor-kozmetikai
készítmények fajtái,
hatóanyagai,
alkalmazásuk
sajátosságai. Divat
trendnek megfelelő
készítmények jellemzői,
újdonságai.
Szőrtelenítés legújabb
anyagai és alkalmazásuk
ismérvei.
Legújabb hatóanyagok a
kozmetikumokban:
- őssejt kivonatok,
készítmények
- citokinek, matrikinek,
biomimetikus peptidek
- bőr életműködéseit
befolyásoló
hatóanyagok: pl.
festékképzés fokozó és
gátló anyagai;
bőrmegújulást elősegítő
anyagok; nyugtató,
gyulladáscsökkentő,
pórusösszehúzó,
antiperspiráns,
szagtalanító anyagok;
faggyútermelést
szabályozó anyagok,
izomtónust fokozó és
csökkentő anyagok,
keratolítikus és
keratoplasztikus
anyagok stb.
- egyéb biotechnológiai
úton előállított
kozmetikai
hatóanyagok.
Fényvédők, természetes
és mesterséges barnulást
elősegítő
kozmetikumok,
hatóanyagok. Bőr
védelmére szolgáló
kozmetikumok és
hatóanyagai.
Fertőtlenítés, és
fertőtlenítőszerek
alkalmazása a
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feladatmegoldás,
ellenőrzés, értékelés
kooperatív csoport /
pármunka
alkalmazásával.
Egyéni felkészülés,
anyaggyűjtés.
GYAKORLAT:
Bemutató frontális
módszerrel, kooperatív
cselekvési formák;
csoportos, páros és
egyéni
feladatmegoldások,
gyakorlások. Értékelés
csoportos és egyéni
formában.

Kozmetikus mester
alapfeladatai

Kozmetikus mester
speciális feladatai

kozmetikában.
Kozmetikai számítások.
A bőr mikrobiomja, a
normál flóra. Pre-, proés posztbiotikumok
kozmetikai jelentősége.
Steril eszközök
alkalmazásával
kapcsolatos ismeretek.
Különféle technikák,
technológiák, jó
gyakorlatok, innovációk
megismerése,
bemutatása a
kozmetikus
alaptevékenységeivel és
azok oktatásával
kapcsolatban az alábbi
területeken:
- kendőzés,
szemöldökformázás,
műszempilla-technikák
- szőrnövési
rendellenességek
kezelése
- masszázs
- tartós szempilla-,
szemöldökfestés
- bőrtípusok és
kezelésük
- kozmetikai
rendellenességek és
kezelésük.
Tanácsadás a
bőrápolással és a bőr
egészségmegőrzésével
kapcsolatban.
A szem és a
szemkörnyék bőrének és
kozmetikai kezelésének
sajátosságai.
Szempilla- és
szemöldökkezelések:
- szempilla lifting és
szempilla dauer
- szálankénti szempilla
hosszabbítás
- szemöldöklaminálás,
szemöldöképítés stb.

-
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Nyak, dekoltázs bőrének
és kozmetikai
kezelésének
sajátosságai.

10

8

24

ELMÉLET:
Megbeszélés, kérdve
kifejtés, előadás
prezentációval
támogatva frontális
munkaformában és
feladatmegoldás,
ellenőrzés, értékelés
kooperatív csoport /
pármunka
alkalmazásával.
Esettanulmány
bemutatása ppt.
készítésével. Egyéni
anyaggyűjtés,
felkészülés.

Speciális kozmetikai
masszázsok:
kozmetikai szépítő,
frissítő, relaxáló,
alakformáló, feszesítő és
cellulit ellenes
masszázsok.
Különféle
segédeszközökkel
végzett masszázsok pl.
ecsetmasszázs,
ásványok, kőzetek és
egyéb eszközökkel
végzett masszázsok.
Manuális testkezelések:
letisztítás, peelingezés,
pakolások és maszkok,
feszesítő, alakformáló,
regeneráló, cellulit
ellenes kozmetikai
kezelések.
A body wrapping
alkalmazása a
kozmetikában,
technológiája,
kivitelezése.
Egészséges életmóddal
kapcsolatos tanácsadási,
egészségnevelési
feladatok.
Az öregedés, és az antiageing elvi alapjai,
epigenetika. Hidratáló,
regeneráló, feszesítő,
halványító, anti-ageing
kezelések.
Problémamegoldó
kezelések: pl.
aknekezelések,
hegkezelések,
kozmetikai
„mélyhámlasztó”
kezelések stb.
Speciális kezelések
férfiaknak.
Speciális sminkek
készítése és testfestés.
Speciális kezelések,
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Dokumentumelemzés
(pl. biztonsági
adatlap), szerkesztés,
kitöltés (kezelési
dokumentáció).
Online teszt
gyakorlásként,
önértékelés.
GYAKORLAT:
Bemutató frontális
módszerrel, kooperatív
cselekvési formák;
csoportos, páros és
egyéni
feladatmegoldások,
gyakorlások. Értékelés
csoportos és egyéni
formában.

kúrák összeállítása,
dokumentációs
feladatok elvégzése.
Utóápolásra, otthoni
kezelésre vonatkozó
termékválasztás,
tanácsadás feladatai.

A tananyagegység elvárt
tanulási eredményeinek
tanítási-tanulási folyamat
közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó
javaslatok

A tananyagegység elvárt
tanulási eredményeinek
feldolgozásához ajánlott
irodalmak

A tananyagegység
megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális
feltételek

Online teszt / interaktív feladatlap / írásbeli feladatlap megoldása
Idegen modell diagnosztizálása, tisztításos kezelési terv készítése,
amelyben szerepelnek a kezelési célok, lépések, hatóanyagok és bőrre
kifejtett hatások. Szakmai beszélgetés indoklással.
Gyakorlati bemutató, szakmai beszélgetéssel (előkészítés, utóápolás,
célok, eljárások, anyagok, hatások, hatásmechanizmusok,
összefüggések, indoklás, kúra esetén a teljes folyamat ismertetése).
Gyakorlati bemutató folyamatos magyarázattal, mintha tanítana,
utána önértékeléssel és megbeszéléssel.
Kozmetikumok INCI-szerinti összetételének elemzése, hatóanyagok
bemutatása szóban, magyarázattal.
Speciális kezelések tervezése és dokumentálása.
Bodor Ferencné: Kozmetikus szakmai ismeretek, Műszaki
Könyvkiadó Kft, 2017 (vagy későbbi kiadás). MK-6098-2
Bodor Ferencé: Kozmetikai anyagismeret, Műszaki Könyvkiadó
2013.
Bodor Ferencné: Biológia kozmetikusoknak, Műszaki Könyvkiadó,
2013. MK-6023-0
Halmos Judit: Kozmetikai anyagismeret jegyzet , Ligandum Bt.
2019.
Linhart Rita – Aubéli Vanda:
Kozmetikus diagnosztika, Beato Angelico Kiadó 2009.
Báthory Kati – Juhász Klári: Bőrtípusok a kozmetikai gyakorlatban,
Báthory Kati – Juhász Klári:
Masszázs a kozmetikai gyakorlatban
Boronkay Vica: Kozmetika Közép- és mesterfokon 2019.
Kárpáti S. - Gyulai R. - Kemény L. - Remenyik É. - Sárdy M. (Eds.):
Bőrgyógyászat és venerológia, Medicina
1223/2009/EK kozmetikai rendelet https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1223&from=EN
Szalai Zsuzsanna(ed.): Gyemekbőrgyógyászat, Medicina, 2019.
Fonyó Attila (Ed.): Orvosi élettan, Medicina
Herold, Gerd et al.: Belgyógyászat, Medicina, 2017
Szollár L.: Kórélettan, Medicina
Silbernagl – Despopoulos: Élettan, Medicina, 2015
Ádám Veronika: Orvosi Biokémia - Egyetemi tankönyv (Semmelweis
Kiadó, 2016)
https://www.tankonyvtar.hu/hu
Darvas Zs. – László V.: Sejtbiológia, (Semmelweis Kiadó, 2005)
A képzés keretében a képző által szervezett szakmai bemutatók
anyagait, eszközeit, készülékeit és modelljeit a képzést folytató, a
gyakorláshoz és a vizsgafelkészüléshez szükséges anyagokat,
eszközöket, modelleket és készülékeket a képzésben résztvevő
biztosítja.
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6.2.

Elektrokozmetika tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Elektrokozmetika
A képzésben résztvevő szakszerűen választja meg
és alkalmazza a kozmetikus hatáskörébe tartozó
innovatív elektrokozmetikai készülékeket és oktatja
elektrokozmetikai apakészülékek használatát. Igény
szerint kozmetikai sminktetoválást készít.
28

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

Szakszerűen üzembe
helyezi és alkalmazza
és oktatja a kozmetikus
hatáskörébe tartozó
alap és innovatív
elektrokozmetikai
berendezéseket.

Tisztában van az
elektrokozmetika alapját
képező fizikai
alapfogalmakkal, az
elektrokozmetikai
berendezésekkel, azok
érintésvédelmi és
baleset megelőzési
szabályaival,
dokumentálási
feladataival. Ismeri a
szakmai
kompetenciahatárokat,
az egyes készülékek
működési elvét és
hatásmechanizmusát.

Törekszik a
legbiztonságosabb
kezelési feltételek
megteremtésére, és
tanulójától is elvárja
ezt.

Meggyőződik az
elektrokozmetikai
berendezések hibátlan
műszaki állapotáról,
ezek műszaki
felülvizsgálatát az
erre vonatkozó
szabályok alapján
elvégezteti.
Felelős a kezelésékkel
kapcsolatos pontos
dokumentációért.

Kezeléseket végez
indirekt
elektrokozmetikai
berendezésekkel

Ismeri a mechanikai,
fény- és hő-, mágnes- és
hidroterápiás kezelések
technológiáját, eszközeit
és az ezekhez
használható
kozmetikumokat,
javallatait és
ellenjavallatait.

Törekszik nyomon
követni a
hagyományos és
innovatív
elektrokozmetikai
kezelési módszereket
és ezek alapján a
vendég számára
legkellemesebb és
leghatékonyabb
elektrokozmetikai
eljárás kiválasztására.

A vendéggel
egyeztetve dönt a
kozmetikai kezelésbe
beillesztett indirekt
elektrokozmetikai
eljárásról.

Kezeléseket végez
direkt
elektrokozmetikai
berendezésekkel

Ismeri a kis-, közép- és
nagyfrekvenciás
kezelések
technológiáját, eszközeit
és az ezekhez
használható
kozmetikumokat,
javallatokat és

Nyitott új
elektrokozmetikai
eljárások
megismerésére,
nyomon követésére.
Törekszik a vendég
számára
legkellemesebb és

A vendéggel
egyeztetve dönt a
kozmetikai kezelésbe
beillesztett direkt
elektrokozmetikai
eljárásról.
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Autonómiafelelősség

Igény szerint
kozmetikai (smink)
tetoválást tervez,
készít. Próbatetoválást
végez előtte és a
szolgáltatást
dokumentálja.

ellenjavallatokat.

leghatékonyabb
elektrokozmetikai
eljárás kiválasztására

Ismeri a kozmetikai
(smink) tetoválás
javallatait,
ellenjavallatait, speciális
anyagait, eszközeit,
eljárásait, azok hatásait
és lehetséges
komplikációit.
Tisztában van az arc
alkati tulajdonságaival,
a festékek
alkalmazásának
feltételeivel, a
biztonságtechnikai és
korrekciós szabályokkal,
dokumentációs
feladatokkal.

Gondosan mérlegeli a
szolgáltatás előnyeit
és kockázatait a
vendég érdekeinek
szem előtt tartásával.
A higiéniai feltételek
biztosítása során
folyamatosan ügyel a
vendég és saját
egészsége
megóvására.
Kezdeményezi a
korrekció elvégzését.
Elfogadja és
tiszteletben tartja a
vendég igényét,
kezdeményezi a
szakmai javaslat
elfogadását, hajlandó
a közös munkára.

A vendég igényeinek
pontos felmérése
után önállóan felelős
döntést hoz a kért
szolgáltatás
elvégzéséről.
Felelősen tájékoztatja
a vendéget az
utóápolás
szabályairól és azok
elmulasztásának
következményeiről.
Felelősséget vállal
munkájáért.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Elektrokozmetika
elméleti alapjai,
biztonsági szabályai

A tematikai egység
tartalmi elemei

Fizikai, kémiai, élettani
alapok felelevenítése, és
oktatásának
sajátosságai.
Elektrokozmetikai
készülék, direkt /
indirekt
elektrokozmetikai
berendezés, ezek fajtái,
hatásai, alkalmazási
lehetőségei a
kozmetikában. Kezelési
javallatok,
ellenjavallatok, szakmai
kompetenciahatárok a
készülékek, eljárások
alkalmazása során.
Kozmetikai termékek,
hatóanyagok
tulajdonágai,
elektrokozmetikai
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A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Önálló előzetes
felkészülés e-learning
alkalmazásával a
kozmetikus technikus
szakma tananyagainak
felelevenítése, illetve a
korábban végzettek
ismereteinek
megújítása érdekében.

2

1

Készülékek, kezelési
eljárások
dokumentációjának
megismerése,
értelmezése, elemzése
egyéni / csoportos /
frontális munkában.
Innovatív és speciális
kezelőeljárások
megismerése szakmai

Indirekt
elektrokozmetikai
kezelések

alkalmazási lehetőségei.
Érintésvédelem, munkaés balesetvédelmi előírások.
Az elektrokozmetikai
készülékek
alkalmazásával,
kezelések elvégzésévek
kapcsolatos hazai és
nemzetközi szabályok
ismerete.
Dokumentációs
feladatok a kezelésekkel
kapcsolatban.
Hagyományos és
innovatív eszközök,
eljárások, speciális
elektrokozmetikai
kezelések:
- mechanikai energiával
működő készülékek
- fonoterápia
- hidroterápia
- fototerápia
- termoterápia
- krioterápia.
Kozmetikában
alkalmazott nem
terápiás jellegű,
kiegészítő készülékek:
sterilizáló boksz,
kozmetikai
diagnosztikai
készülékek,
gyantamelegítő stb.

elméleti és gyakorlati
bemutatók keretében.
Elektrokozmetikai
alapkészülékek
használatának
felelevenítése és
vizsgán alkalmazandó
készülékek
használatának
megismerése.
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Kozmetikában
alkalmazott indirekt
elektrokozmetikai
alapkészülékek
alkalmazásának
oktatása: ultrahang;
fimátor vagy
hidroabráziós készülék;
arcgőzölő, vagy
vapozon; vákuumkészülék; hideg-meleg
arcvasaló vagy
termovasaló;
fényterápiás készülékek
(síkban polarizált kis
energiájú fényterápiás
eszköz).
Speciális kezelések

15

6

Direkt
elektrokozmetikai
kezelések

Kozmetikai
sminktetoválás

indirekt
elektrokozmetikai
berendezései és
kozmetikai
alkalmazásaik.
Egyenáramú, kis-,
közép- és
nagyfrekvencián
működő hagyományos
és innovatív eszközök,
eljárások, speciális
elektrokozmetikai
kezelések.
Kozmetikában
alkalmazott direkt
alapkészülékek
használatának oktatása:
interferencia, vagy
ingeráramú készülék;
vio; iontoforézis; tartós
szőrtelenítésre alkalmas
készülék (pl. diatermiás,
szuper blend…)
készülékek esetén.
Speciális kezelések
direkt elektrokozmetikai
készülékei és
kozmetikai
alkalmazásai.
A kozmetikai (smink)
tetoválás fajtái,
javallatai,
kontraindikációi,
speciális anyagai,
eszközei, eljárásai, azok
hatásai és lehetséges
komplikációi.
Az arc alkati
tulajdonságai, korrekció
lehetőségei.
A festékek hatóanyagai,
alkalmazásának
feltételei.
A biztonságtechnikai és
korrekciós szabályok.
Dokumentációs
feladatok.
Kozmetikai
sminktetoválás készítése
gyakorlati bemutató.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és

4

2

6

3

Prezentáció a
kozmetikai
sminktetoválás
jellemzőiről, fajtáiról,
eredményeiről és
elméleti ismereteiről
frontális munkában.
Esetbemutatások, saját
munkák, vagy
információgyűjtés
eredményeinek
prezentálása.
Gyakorlati bemutató: a
kozmetikai (smink)
tetoválás készítése.

Online teszt / interaktív feladat / írásbeli feladatlap
megoldása
Elektrokozmetikai alap-készülék szakszerű üzembe helyezése és
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alkalmazása: gyakorlati bemutató, szakmai beszélgetéssel
(előkészítés, utóápolás, dokumentáció és adminisztratív
feladatok, célok, eljárások, anyagok, hatások,
hatásmechanizmusok, összefüggések, indoklás, kúra esetén a
teljes folyamat ismertetése).
Választható feladat: speciális elektrokozmetikai eljárás, vagy
kozmetikai (smink) tetoválás bemutatása
Merklikné Gallai Zsuzsa – Rudolf Ibolya: Elektrokozmetikai
1x1, 2019
Dr. Szolnoky Erzsébet: Elektrokozmetika, Beato Angelico
Kiadó 2009.
Seres Jánosné: Elektrokozmetika, Műszaki Könyvkiadó Kft.
2011.
Damjanovich S. - Fidy J. - Szöllősi J. (Ed.): Orvosi biofizika,
Medicina, 2019.
A képzés keretében a képző által szervezett szakmai bemutatók
anyagait, eszközeit, készülékeit és modelljeit a képzést folytató,
a gyakorláshoz és a vizsgafelkészüléshez szükséges anyagokat,
eszközöket, modelleket és készülékeket a képzésben résztvevő
biztosítja. A vizsgán kötelezően alkalmazandó alapkészülékeket
a képző, a gyakorláshoz szükséges anyagokat, modelleket a
képzésben résztvevő biztosítja.

értékelésére vonatkozó javaslatok

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.3.

Kozmetikus szakma gyakorlati oktatása tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

Kozmetikus szakma gyakorlati oktatása
A képzésben résztvevő elsajátítsa a szakma
gyakorlati képzésének sajátos módszereit,
lehetőségeit. Gyakorlatban alkalmazza pedagógiai
ismereteit a kozmetikában.

A tananyagegység óraszáma

8

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség
Elvégzi és tanulójával is
elvégezteti a kozmetikai
munkaterület
előkészítését a
munkavédelmi,
higiéniai
előírásoknak és
esztétikai
szempontoknak
megfelelően.
Fogadja a vendégeket,
hatékonyan alkalmazza

Tudás

Attitűd

Autonómiafelelősség

Ismeri a kozmetikai
kezelések
munkavédelmi,
higiéniai feltételeit,
anyagait.

Elkötelezett a tiszta,
higiénikus és
balesetmentes
munkavégzésre.
Megjelenésében és a
munkaterületének
kialakításában is
egyértelműen ez
tükröződik.
Tanulójának példát
mutat.

Önállóan, a higiéniai
és munkavédelmi
szabályok
betartásával és
betartatásával készíti
elő a munkaterületet.

Ismeri a verbális és
nonverbális

Empatikus, etikus és
diszkrét

Mérlegeli és megítéli
a vendég igényei és
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a verbális és nonverbális kommunikáció
kommunikáció
eszközeit, technikáit.
eszköztárát.

munkavégzésre
törekszik. Szem előtt
tartja a kezelés tejes
ideje alatt a vendég
maximális
komfortérzetét.

szükségletei szerinti
viselkedésformákat.

A kozmetikus
tevékenységi területéhez
tartozó gyakorlati
tevékenységeket
oktathatja és
vizsgáztathatja.

Ismeri a kozmetikus
szakmai gyakorlathoz
kapcsolódó
fogalmakat, didaktikai
feladatokat,
módszereket, és az
oktatás eszközeit,
alkalmazási
lehetőségeit, beleértve
az IKT eszközöket is.

Elkötelezett a
kozmetikus szakma
oktatása, fejlesztése
iránt.
Nyitott önmaga és
kollégái fejlesztésre.

Önállóan tervezi, és
teljes felelősséggel
végzi a szakmájával
kapcsolatos oktatási,
képzési, vizsgáztatási
feladatokat.

Szakmai
tevékenységével
kapcsolatban portfóliót,
dokumentációt készít.
Szakmai irányításával
segíti tanulóját a
portfóliója
elkészítésében.

Ismeri a portfólió
készítés célját,
folyamatát,
módszereit, etikai,
adatvédelmi
szabályait, a
produktumok
értékelési
szempontjait.

Körültekintően készíti
el, állítja össze a
portfólióját. A tanuló
egyéni adottságait és
az időkeretet
figyelembe véve
irányítja a portfólió
produktumainak
elkészítést.

Kizárólagos
felelősség terheli saját
portfóliója
tartalmáért. Szakmai
felelősséget vállal
tanulója portfóliója
jóváhagyása során.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A tananyagegység
tematikai egységei

Pedagógiai ismeretek
alkalmazása a
szakmai
gyakorlatban

Nevelési feladatok:
kommunikáció, etika
a kozmetikában
A szolgáltatás

A tematikai egység tartalmi
elemei

A
tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

Kinek / kiknek, mit, hogyan
taníthatunk meg hatékonyan?
Didaktikai feladatok, módszerek, és
az oktatás eszközei.
Tanulásmódszertan, a tanulási
típusok ismeretében.
Módszerválasztás jelentősége,
cselekedtetve tanulás-tanítás.

-

1

A verbális és nonverbális
kommunikáció eszközei, technikái a
kozmetikában és a szakma
tanításában.
Szakmai etika és a személyes adatok
védelmével kapcsolatos feladatok
(GDPR) a kozmetikában
A tanulási területre vonatkozó

-

1

-

1
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A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését
szolgáló
módszerek és
munkaformák
Kontaktóra,
megbeszélés,
bemutatás, foglakozás
részletek közös
elemzése. Csoport /
pármunkában az egyegy IKT eszköz
megismerése és
megismertetése.
Szituációs helyezetek
elemzése csoportos /
frontális munkában,
esettanulmány.
Egyéni gyűjtőmunka:
GDPR megvalósítása
a kozmetikában.
Előzetes felkészülés:

előkészítése, munka-,
tűz-, balesetvédelmi
és higiéniai szabályok
oktatása a
kozmetikai
gyakorlatban

jogszabályi előírások aktualizálása,
változások a területen.
Dokumentálási kötelezettségek.

Kozmetikus
gyakorlati
feladatainak oktatása

Dekoratív kozmetikai szolgáltatások
gyakorlatának oktatása (pl. sminkek,
testfestés, tartós szempilla-,
szemöldökfestés, szempilla- és
szemöldökkezelő technikák),
típushibák a tanítás és kivitelezés
során, megelőzési lehetőségek.
Szőrnövési rendellenességek
kozmetikai kezelései és gyakorlati
oktatásuk lehetőségei, típushibái és
azok megelőzése.
Manuális arc-, nyak-, dekoltázs-és
testkezelések oktatási lehetőségei, az
egyes műveletek típushibái és azok
elkerülésének lehetőségei.
Elektrokozmetikai készülékek
használatának oktatása,
elektrokozmetikai kezelések
típushibái és azok elkerülésének
lehetőségei.
Speciális kezelések oktatása,
típushibák és elkerülésük lehetőségei.
Dokumentálási feladatok elvégzése
szolgáltatással kapcsolatban és
portfólióhoz (tervek, nyilatkozatok,
fotózás stb.)

Portfólió készítés

Mérés, értékelés,
vizsgáztatás

A portfólió készítés célja, folyamata,
módszerei, etikai, adatvédelmi
szabályai, a produktumok értékelési
szempontjai.
A tudásmérés eszközei, alkalmazásai
a gyakorlatban.
Értékelőlap elemzése, kitöltése,
készítése. Gyakorlati feladat
értékelésének objektív és szubjektív
szempontjai. Osztályzat, eredmény
megállapítása az értékelés alapján.
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-

3

-

1

-

1

munka-, tűz-,
balesetvédelmi és
higiéniai előírások a
kozmetikában.
Dokumentumelemzés
a gyakorlatban
(csoport / pár
munkával) pl.:
Munkavédelmi napló
Tűzvédelmi napló
Balesetvédelmi napló
Foglalkozási napló
Tanulói munkanapló
Higiéniai terv stb.
Cselekedtetve tanítás,
helyzetgyakorlatok,
esetmegfigyelések,
elemzések.
Megfigyelés,
szemléltetés,
gyakoroltatás és
magyarázat módszerei
a kozmetikus szakmai
gyakorlat
oktatásában.
Dokumentumok
összeállítása, kitöltése
(kezelésekkel
kapcsolatosan és
portfólióhoz).
Alkalmazandó
munkaformák: egyéni
/ pár / csoport és
frontális.

Dokumentumelemzés
(önálló/ pár / csoport
munkában),
megbeszélés csoport /
frontális munkában.
Önértékelés, reflexió.
Társak, oktató
értékelése.
Megfigyelés,
megbeszélés frontális
/ csoportmunkában.
Dokumentumelemzés,
dokumentum kitöltés
és feladatmegoldás

egyéni / pár /
csoportmunka
alkalmazásával.

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

6.4.

Rövid IKT eszközzel támogatott PowerPoint prezentáció
saját készítésű diasorral, vagy videóval a
kozmetikusmester KKK portfólió vizsgatevékenység
elektronikus prezentáció értékelési terület leírása szerint.
Kozmetikus technikus szakma kimeneti képzési
követelményei https://api.ikk.hu/v1/media/379
Kozmetikus mesterszakma KKK
Mestervizsga felkészítés anyagai – pedagógia
Gyakorlati oktatóképzés anyagai
Falus Iván (1998, szerk.): Didaktika. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest
Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák - különbségek.
Tankönyvkiadó, Budapest
Tanműhely, tanszalon, számítógép internetkapcsolattal,
megosztási, kivetítési lehetőséggel

Szépségszalon vezetése tananyagegység

A tananyagegység megnevezése
A tananyagegység célja

A tananyagegység óraszáma

Szépségszalon vezetése
A szépségszalon kialakításának, működtetésének és
sikeres vezetésének feltételeinek, lehetőségeinek
megismerése és elsajátítása.
4

Tanulási eredmények, amelyek kialakításához a tananyagegység érdemben hozzájárul
Képesség

Tudás

Attitűd

A kozmetikus
szolgáltatáshoz
kapcsolódó vállalkozási,
marketing
tevékenységet végez,
számlát állít ki,
kozmetikát,
szépségszalont vezet.

Ismeri a kozmetikai
vállalkozás
beindításának és
fenntartásának
feltételeit, az alapvető
kozmetikai
tevékenységhez
kapcsolódó marketing
eszközöket. Ismeri a
számla kiállításának
követelményeit. Ismeri
a szépségszalonok
működésre vonatkozó
jogszabályi előírásokat,

Nyitott az új,
vállalkozáshoz, illetve
marketing
tevékenységhez
kapcsolódó
információk
befogadására. A
szalon működtetésére
vonatkozó szabályokat
betartja. Az
alkalmazottakkal
együttműködve
sikeres munkahelyet
teremt, felügyeli
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Autonómiafelelősség
Önállóan végez
vállalkozási és
marketing
tevékenységet.
Felelősen dönt a
vállalkozás
működtetésével,
fejlesztésével
kapcsolatos
kérdésekben.

gazdálkodással és
ügyvitellel kapcsolatos
feladatokat.

munkájukat.

A tananyagegység tanulási eredményeinek elérését biztosító tanítási-tanulási út

A
tananyagegység
tematikai
egységei
A szépségszalon,
kozmetika
kialakítása és
működtetése

A szépségszalon,
kozmetika
gazdálkodása,
marketingje,
menedzsmentje

A tematikai egység tartalmi
elemei

A szépségszalon, kozmetika
kialakítására vonatkozó építésügyi,
munka-, baleset-, és tűzvédelmi és
egészségügyi szabályozás
megismerése. Hatásósági ellenőrzés
területei és lehetséges
következményei.
Szépségápolásban alkalmazott
ügyviteli rendszerek
(időpontfoglalás,
vendégnyilvántartás, számlázás,
anyagnyilvántartás, rendelés,
ügyfélkapcsolatok és szolgáltatással
kapcsolatos adminisztráció digitális
alkalmazásai)
Szépségszalon, kozmetika arculata,
marketingje, gazdálkodása:
vendégkör – szolgáltatási paletta
tervezése, árpozicionálás, értékesítés.
Ellenőrzési, értékelési feladatok
tervezése, megvalósítása a
szépségszalonban
Személyi döntések a szalon
működésében, konfliktuskezelési
stratégiák

A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek tanítási-tanulási
folyamat közbeni mérésére és
értékelésére vonatkozó javaslatok
A tananyagegység elvárt tanulási
eredményeinek feldolgozásához
ajánlott irodalmak

A tematikai
egység
javasolt
elméleti
óraszáma

A
tematikai
egység
javasolt
gyakorlati
óraszáma

1

-

3

-

A tematikai egység
tanulási
eredményeinek
fejlesztését szolgáló
módszerek és
munkaformák
Önálló adatgyűjtés,
dokumentumelemzés.
Kontaktórán
megbeszélés,
információk,
ismeretek
rendszerezése.
Elektronikus ügyviteli
rendszerek bemutatása
Egyéni munka:
elektronikus ügyviteli
rendszer kipróbálása a
vendég, a kozmetikus
és a vezető
szerepében.
Különböző ügyviteli
rendszerek
szolgáltatásainak
összehasonlítása saját
tapasztalatok
megbeszélése alapján
frontális munkában.
Esettanulmány,
személyes
tapasztalatok
megbeszélése, jó
gyakorlatok
megosztása.

Egy kozmetikában is alkalmazott ügyviteli rendszer
felhasználói szintű prezentálása
Ellenőrzési, értékelési, vagy konfliktuskezelési szituáció
bemutatása – esettanulmány
Barna Alexandra: Szépségipari marketing
kisvállalkozóknak
III. kiadás
Mestervizsgára felkészítő jegyzet
Online források: pl. salonic.hu, ycliets.com, bwnet.hu,
onlinebeautysalon.hu…
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A tananyagegység megvalósításához
kapcsolódó egyéb speciális feltételek

njt.hu
Számítógép internetkapcsolattal, megosztási, kivetítési
lehetőséggel

7. A mesterképzés megvalósításának személyi feltételei
Tananyagegység megnevezése

Kozmetikus mester alap- és
speciális feladatai

Elektrokozmetika

Az oktató elvárt képesítése, szakmai, oktatói
gyakorlata
Elméleti oktató
Gyakorlati oktató
Szakismeret, speciális
feladatok: biológus,
biológia szakos tanár, aki a
kozmetikus-képzésben
szerzett legalább öt év
szakmai gyakorlattal
rendelkezik, vagy biológia
szakos tanár kozmetikus
szakképesítéssel és
legalább 5 éves kozmetikai
gyakorlattal, vagy
kozmetikus mester
felsőfokú pedagógiai
végzettséggel.
Anyagismeret: legalább öt
év kozmetikusképzésben
szerzett gyakorlattal
rendelkező kémia szakos
tanár / vegyész
mérnöktanár /
gyógyszerész, vagy
kozmetikus
szakképesítéssel rendelkező
kémia szakos tanár
/vegyész mérnöktanár /
gyógyszerész.

Kozmetikus mester
felsőfokú
végzettséggel.

Kozmetikus mester
felsőfokú pedagógiai
végzettséggel.

Kozmetikus mester
felsőfokú
végzettséggel.
Kozmetikus mester
felsőfokú
végzettséggel.

Kozmetikus szakma gyakorlati
oktatása
Szépségszalon vezetése

Szépségszalon gazdasági
működtetésben és
vezetésben legalább 5 év
igazolt gyakorlattal
rendelkező köztiszteletben
álló kozmetikus mester.
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8. A mesterképzés eredményes megvalósításához szükséges
tárgyi feltételek
8.1.
8.2.

8.3.

A mesterképzés helyszínei: tanterem, számítástechnikai gépterem, kozmetikai
tanműhely, képzőhely
Gépek, berendezések, eszközök, anyagok: A szakképzésért felelős miniszter által
közétett mindenkor hatályos, a kozmetikus mesterképesítés képzési és kimeneti
követelmény 5. pontjában megfogalmazottak szerint
Egyéb feltételek: a gyakorláshoz szükséges megfelelő modelleket, anyagokat,
kéziszerszámokat, textíliákat, továbbá a mesterjelölt által választott speciális
vizsgafeladat gyakorlásához szükséges berendezéseket, eszközöket, anyagokat,
textíliákat a képzésben résztvevő biztosítja. A képzésben résztvevő a gyakorlati
órákon a tiszta fertőtlenített munkaruhájáról, váltócipőjéről és egyéni
védőeszközeiről is maga gondoskodik.

9. Mestervizsga követelmények
A mestervizsga követelményeit a szakképzésért felelős miniszter által közétett mindenkor
hatályos kozmetikus mesterképesítés képzési és kimeneti követelmény 7. pontja tartalmazza.

10. Egyéb feltételek, információk
A mesterképesítés képzési programjában a különböző képzési formák közül a csoportos képzést
alkalmazzuk.
A maximális csoportlétszám tananyag egységenként eltérő lehet a gyakorlati oktatás
vonatkozásában.
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele a képzésen való részvételt igazoló
jelenléti ív aláírása.
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