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FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Sminkes

b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Sminkes
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma:

SzPk-00218-18-19 3 05 3

Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete

2018-05-14

2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem

4. A Z O K J - B A N S Z E R E P L Ő A Z O N S Z A K M A C S O P O R T ,
PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

AMELYBE

A

19 - Egyéb szolgáltatások

5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI
SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE
3 - szint

6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
középfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
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Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Foglalkozás-egészségügyi
Előírt gyakorlati idő
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges

7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY
MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A sminkes – a megrendelő egyedi igényei, a helyszín adottságai és az elvárt művészeti koncepció alapján
– megtervezi a sminkprofilt (sminktervet készít). Elvégzi a felmerült költségek kalkulációját, melyek
figyelembe vételével árajánlatot készít. A megrendelő által igényelt helyszínen – önállóan vagy
csapatmunkában, a szakszerűen kiválasztott sminkanyagok és eszközök felhasználásával, a sminkelési
időszükségletek betartásával, a körülményekhez rugalmasan alkalmazkodva, az egyeztetett művészi
koncepciónak megfelelően – elkészíti a megfelelő profilú sminket. Minden munkafolyamatnál –
felelősségteljesen – gondoskodik az egészségügyi, higiéniai és biztonsági előírások, valamint a
sminkszakma etikai szabályainak maximális betartásáról. Elvégzi a sminkeléssel kapcsolatos
adminisztrációs és számlázási tevékenységeket.

8. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS
BESOROLÁSA
FEOR
száma

FEOR főcsoport megnevezése
5. Kereskedelmi és szolgáltatási
foglalkozások

5212

A szakmai végzettséggel
legjellemzőbben
ellátható tevékenység,
munkaterület

Foglalkozás
megnevezése
Sminkes

Sminkes

9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI
FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS
GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés "Egyéni felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns
A képzés "Csoportos felkészítés" képzési formában megvalósítható?
Igen
Csoportos felkészítés

Minimum

Maximum

A képzés óraszáma

100

160

Elméleti képzés idő aránya (%)

10

Gyakorlati képzés idő aránya (%)

90
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A képzés "Távoktatás" képzési formában megvalósítható?
Nem releváns

10.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai
ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási
eredmények szerinti leírása

Tudás

Képesség

Attitűd

Felelősség, autonómia

Ismeri a sminkeléssel
kapcsolatos szakmai
kommunikáció alapjait.

Szakszerűen feltett
kérdések segítségével
képes kommunikálni a
megrendelővel és feltárni
reális igényeit.

Mindig szem előtt tartja a
megrendelő elvárásait és
szempontjait.

Felelősségteljesen és
önállóan oldja meg a
sminkeléshez kapcsolódó
feladatokat.

Tisztában van a
különböző sminkprofilok
jellemzőivel és a
sminkelés művészeti
jellegével.

Képes megkülönböztetni
a sminkprofilokat. Képes
a sminkelésre, mint
művészeti alkotásra
tekinteni. Képes
azonosítani a színpadi,
karakter, alkalmi, báli,
fantázia stb. sminkek
sajátosságait.

Kíváncsi a sminkelés
művészeti vonásaira.

Felelősségteljesen és
önállóan oldja meg a
sminkeléshez kapcsolódó
feladatokat.

Érti a mások által
készített sminktervet.

Képes olvasni és
értelmezni a mások által
készített sminktervet.

Érdeklődéssel tekint a
mások által készített
sminktervekre.

Felelősségteljesen és
önállóan oldja meg a
sminkeléshez kapcsolódó
feladatokat.

Ismeri a sminkművészeti
irányzatokat és
korszakokat, valamint a
sminkművészeti
technikákat.

Képes egy adott
eseményhez,
produkcióhoz,
rendezvényhez vagy
megbízáshoz a
legalkalmasabb
sminkmegoldást társítani.
Képes bemutatni az egyes
sminkprofilok művészi
jellegzetességeit.

Nagyfokú igyekezettel
hozza összhangba a
megrendelő igényeit a
sminkelési szakma által
elfogadott művészi
szabályokkal.

Önállóan végzi a
hagyományostól eltérő
sminkelési megoldások
feladathoz történő
társítását.

Képes fő színt, elsőrendű,
Tisztában van a
illetve másodrendű
Nyitott a modern
színelmélet alapjaival és a mellékszínt, valamint
színelméleti felfogások
színkeverés törvényeivel. komplementer színeket
megismerésére.
kikeverni.
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Önállóan és
felelősségteljesen látja el
a sminkeléshez
kapcsolódó feladatokat.
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Képes napjaink sminkjeit
(alkalmi smink, báli
smink, fantázia smink,
dekor smink, kreatív
smink, kifutói smink stb.)
Folyamatosan követi a
a megrendelő igényei
Ismeri a sminkelés fajtáit.
sminkelési irányzatokat
szerint fotókra, színpadra,
és fajtákat.
versenyekre,
produkciókra,
rendezvényekre, TV
felvételekre stb.
adaptálni.

Önállóan és
felelősségteljesen látja el
a sminkeléshez
kapcsolódó feladatokat.

Ismeri a sminkprofil
(sminkterv) készítésének
lépéseit.

Képes az elvárások
alapján a kívánt
sminkprofilt és a hozzá
kapcsolódó anyagokat
megtervezni, sminktervet
készíteni és
dokumentálni.

A sminkelés során szem
előtt tartja a sminkelés
szakmai szabályait.

A sminkterv készítése
során önállóan jut el az
újszerű ötletek
kigondolásához.

Ismeri a sminkanyagokat,
azok összetételét és
sminkanyagok közötti
különbségek fontosságát.

Képes – a sminkterv és a
megrendelői feladatokkal
összhangban –
szakszerűen kiválasztani
a sminkelés korszerű
alapanyagait.

Belátja a sminkanyagok
közötti különbségek
fontosságát.

Önállóan látja el a
sminkeléshez kapcsolódó
feladatokat.

Megnevezi a sminkláda
tartalmának egyes
összetevőit.

Képes a sminkláda
tartalmát – az
elvárásokkal összhangban
– meghatározni és
összeállítani.

Belátja a sminkláda
feladat orientált tartalmi
összeállításának
fontosságát.

Önállóan alakítja ki a
sminkláda szükséges
tartalmát.

Képes – a sminktervnek
és a megrendelői
elvárásoknak megfelelően
Ismeri a sminkelésben
– kiválasztani és
használatos eszközöket és
szakszerűen használni a
berendezéseket.
sminkelés megfelelő
eszközeit és
berendezéseit.

Hajlandó a sminkelésben
Felelősséggel viszonyul a
használatos eszközök és
sminkelés előkészítő
berendezések előírásszerű
feladataihoz.
használatára.

Azonosítja a külső
helyszínen végzendő
sminkeléshez szükséges
eszközöket és
berendezéseket.

Képes – a megjelölt
helyszín jellegzetességei
és a megrendelői igények
figyelembe vételével –
összekészíteni a
sminkeléshez szükséges
eszközöket és
berendezéseket.

Hajlandó a sminkelésben
Felelősséggel viszonyul a
használatos eszközök és
sminkelés előkészítő
berendezések előírásszerű
feladataihoz.
használatára.

Tisztában van a
sminkelési munkaterület
előkészítésére és
kialakítására vonatkozó
higiéniai, biztonsági és
esztétikai elvárásokkal.

Képes előkészíteni és
kialakítani – a higiénia,
esztétikai és biztonsági
előírásoknak megfelelő –
sminkelési
munkaterületet.

A sminkelési
munkaterület kialakítása
során szem előtt tartja a
higiénia, esztétikai és
biztonsági elvárásokat.
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Önállóan látja el a
sminkelési munkaterület
kialakításával összefüggő
feladatokat.
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Ismeri a sminkmárkák
minőségi
különbözőségeit, a képés formaalkotó
sminktechnikákat, a
korszerű sminkelésben
használatos kivitelezési
technikákat.

Képes a megrendelő által
megjelölt helyszín
adottságaihoz
alkalmazkodva, a
sminktervnek megfelelő
korszerű sminkelési
technikák s anyagok
alkalmazásával önállóan
elkészíteni a megrendelt
sminket.

Képes a megrendelő által
igényelt sminket – az
elvárásoknak megfelelően
Tisztában van a
– csapatmunkában
csapatmunka jellemzőivel
elkészíteni. Képes
és jelentőségével.
közreműködni a mások
által készített sminkterv
kivitelezésében.

A sminkelési
tevékenységek során
rugalmasan
alkalmazkodik az eltérő
helyzetekhez és
helyszínekhez.

A szakma által elvárt
időtartam alatt készíti el a
megrendelt sminket.

A sminkelés során mindig
A vezető által irányítottan
kész a csapattagokkal
végzi el a rábízott
való eredményes
sminkelési részfeladatot.
együttműködésre.

Ismeri a sminkelésre
vonatkozó egészségügyi
és higiéniai előírásokat.

Képes a sminkelési
tevékenységeket az
egészségügyi és higiéniai
előírások betartásával
végezni Képes
munkaterületét tisztán
tartani.

Követi a sminkelésre
vonatkozó egészségügyi
és higiéniai előírásokat.

Felelősséggel viszonyul a
egészségügyi és higiéniai
előírások betartáshoz és a
környezet tisztán
tartásához.

Ismeri a sminkelésben
alkalmazott
munkaeszközök és
berendezések
használatára vonatkozó
előírásokat.

Képes a használt
eszközök és berendezések
műszaki állapotának
ellenőrzésére, használat
utáni tisztítására és
fertőtlenítésére. Képes
betartani a
munkaeszközökre
vonatkozó biztonsági
előírásokat.

Hajlandó a
munkaeszközökre és
berendezésekre
vonatkozó használati
előírások maradéktalan
betartására.

Felelősségteljesen
viszonyul a szabályok
betartásához.

Tisztában van a sminkes
szakma etikai
szabályaival.

Munkája során képes
betartani a sminkszakma
etikai szabályait.

Belátja a sminkelés etikai
szabályainak fontosságát.

Felelősségteljesen
viszonyul a szabályok
betartásához.

Ismeri az árképzés
alapjait.

Képes árajánlatot
Árképzési és számlázási
készíteni és
feladatait pontosan és
számlát/nyugtát kiállítani. határidőre teljesíti.

A képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll
Nem

11. A TERVEZETT KÉPZÉS MUNKAERŐ-PIACI RELEVANCIÁJA
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Felelősségteljesen és
önállóan oldja meg az
árképzési és számlázási
feladatokat.
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Az egyéni és kisvállalkozók üzleti kínálatának gyakran választott – sokszor egyetlen – szolgáltatása a
profitképes és egyre intenzívebben keresett sminkelési tevékenység. A sminkes olyan versenyképes
tudással rendelkezik, amelyre pl. a divat, művészvilág, a tv, a filmalkotás és a rendezvények széles
területén fizetőképes kereslet mutatkozik. De a megszerzett sminkes szakmai végzettséggel számos új
munkaterület is megnyílik a tudás birtokosa számára (pl. a kreatív világban, a színházi életben, a
szabadidős tevékenység során, a privát életben vagy éppen a fotózás területén). A dinamikus fejlődés
szinte egyetlen akadálya a szakmai végzettség és az ehhez vezető szabályozott szakmai képzés hiánya,
amelyre a szakma már régóta és nagy várakozással tekint. A szakmai végzettség megteremtése számos
egyéni és kisvállalkozó számára biztosítana rendezett és transzparens piaci viszonyokat a sminkes
üzletágban.

12. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK
FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
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