KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI
I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei
1. A Kozmetikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek
A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések (szakmák),
szakképzettségek egyikével kell rendelkeznie a mesterjelöltnek.
A szakképesítés (szakma), szakképzettség
megnevezése

azonosító száma

Kozmetikus

55 815 02

Megjegyzés: Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések
(szakmák), szakképzettségek is.
2. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat
A szakma munkaterületén a szakirányú képesítés megszerzését követően az alábbiakban
meghatározott szakmai gyakorlat igazolása szükséges.
A szakmai gyakorlat
szakiránya
Kozmetikus

időtartama (év)
5

Megjegyzés: A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak nem lehet
egy évnél 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.
II. A Kozmetikus mester munkaterülete, a mestercímhez kapcsolódó tevékenységek
1. A Kozmetikus mester munkaterületének leírása
Megteremti a vállalkozás feltételeit
Felkészül a szépészeti szolgáltatás feladataira
Arcot, szem környékét, nyakat, dekoltázst kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel,
segédeszközökkel
Testet kezel kozmetikumokkal, kézzel, géppel, segédeszközökkel
Arcot, testet szőrtelenít ideiglenesen, tartósan
Arcot, testet szőkít
Szempillát, szemöldököt fest, szemöldököt formáz
Különböző sminkeket készít
Tartós sminket készít
Elektrokozmetikai kezelést végez
Szépészeti szolgáltatáshoz kapcsolódó napi feladatokat végez
Tanácsot ad házi ápolásra, életmódra vonatkozóan

Oktatja a munkaterületéhez tartozó feladatokat
2. A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítések
A Kozmetikus mesterképesítéssel rokon mesterképesítés(ek) megnevezése
Fodrász mester
Kézápoló és műkörömépítő mester
Lábápoló mester
III. Szakmai követelmények
A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A Kozmetikus megnevezésű mesterképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója

megnevezése

001-11-1

Pedagógiai ismeretek

002-11-1

Vállalkozási ismeretek

182-13

Kozmetikus mester alapfeladatai

183-13

Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai

184-13

Kozmetikus mester speciális feladatai

015-09-1

Szépségszalon működtetése

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
001-11-1 Pedagógiai ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Ismeri és tudatosan kezeli a gyermek fejlődési fázisait, megismerési és kommunikációs
szerepeit a tanulóképzésben
Ismeri és alkalmazza a szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságait
Tudatosan kezeli a szakképzés és pedagógiája (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós
vállalkozási környezet) gyakorlatát
A pedagógiai célokat és azok eléréséhez szükséges feladatrendszert egymáshoz illeszti,
megtervezi a szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatát
Kezeli a mai kor értékeit, értékválságát és a mai kor társadalmi értékeit
Ismeri a pozitív jövőképpel rendelkező életpályát, a proaktív életvezetés pedagógiai
sajátosságait
Megvalósítja az élményközpontú gyakorlati képzést és a pozitív, negatív visszacsatolások
motivációját
Ismeri és tudatosan használja a pedagógiai eszközöket a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben
Tudatosan használja a munkáltató foglalkozásokat a tanulóképzésben
Megvalósítja a célorientált munkavégzésre törekvést
Megvalósítja a hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzést
Megvalósítja a munkavégzési önállóságot
Kialakítja a szakmai problémamegoldás képességét

Formálja a minőségi munkavégzés és az önellenőrző felelősségvállalás képességét
Kreatívan megvalósítja a szakmai problémamegoldást (szükség esetén csapatmunkában)
Képes a szakmai és együttműködési önfejlődésre
Tudatosan kezeli a nevelés és személyes példamutatás jelentőségét és szerepét
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A gyermek fejlődési fázisainak, megismerési és kommunikációs szerepeinek tudatos
kezelésének ismerete a tanulóképzésben
A szakképzésen belül a gyakorlati képzés pedagógiai sajátosságainak ismerete és alkalmazása
A szakképzés és pedagógiájának (elmélet-műhely közeli tapasztalás - valós vállalkozási
környezet) gyakorlatának tudatos kezelése
A pedagógiai célok és azok eléréséhez szükséges feladatrendszer illesztésének ismerete
A szakmai gyakorlat pedagógiai folyamatának megtervezési ismerete
A mai kor értékei, értékválsága és a mai kor társadalmi értékeinek ismerete
A pozitív jövőképpel rendelkező életpálya, a proaktív életvezetés pedagógiai sajátosságainak
ismerete
Az élményközpontú gyakorlati képzés és a pozitív, negatív visszacsatolások motivációs
megvalósításának ismerete
A pedagógiai eszközök és tudatos használatuk ismerete a gyakorlati munkában és a
tanulóképzésben
A munkáltató foglalkozások tudatos használatának ismerete a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzésre törekvés szerepének ismerete
A hatékony és erőforrás-takarékos feladatvégzés szerepének ismerete
A munkavégzési önállóság szerepének ismerete
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási ismerete
A minőségi munkavégzés és önellenőrző felelősségvállalás képességének formálási ismeretei
A szakmai problémamegoldás (szükség esetén csapatmunkában történő) kreatív módszereinek
ismerete
A szakmai és együttműködési önfejlődés nyitottságának ismeretei
A nevelés és személyes példamutatás jelentőségének és szerepének ismeretei
szakmai készségek:
Köznyelvi beszédkészség
Mennyiségérzék
Szakmai nyelvű beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Elemi számolási készség
Tervezési készség a feladatok megtervezéséhez, illesztéséhez
Tervezési készség a szakmai gyakorlat megtervezéséhez
Tervezési készség az életpálya tervezéshez és életvezetéshez
Az élményközpontú gyakorlati képzés vezetésének készsége
Motivációs készség
A gyermek tanulásának segítése
A pedagógiai módszerek használata
Pedagógiai beszédkészség
A szakképzési eszközök használata
A gyakorlati képzés módszertana
Oktatási eszközök használata

A valós vállalkozási környezetben történő gyakorlati eszközhasználat
A munkáltató foglalkozások használatának készsége
A célorientált munkavégzés készsége
A feladatok erőforrás-takarékos végzésének készsége
Az önálló munkavégzés készsége
A szakmai problémamegoldás képességének kialakítási készsége
A minőségi munkavégzés készsége
A szakmai probléma-megoldási készsége
Fejlődési készség a szakmai és együttműködés területein
A személyes példamutatás készsége
Személyes kompetenciák:
Empátia
Pozitív elvárások attitűdje
Pozitív jövőkép kialakításának képessége
Példamutatás a szakmai rutin területén
Példamutatás a célorientált munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai problémamegoldás területén
Példamutatás a minőségi munkavégzés területén
Példamutatás a szakmai és együttműködési önfejlődés területén
Társas kompetenciák:
Kommunikációs nyitottság
Együttműködési képesség
Módszerkompetenciák:
Történeti áttekintő képesség
Módszertani strukturálás képessége
A szakmai gyakorlat pedagógiai megtervezésének képessége
Az élményközpontú gyakorlati képzés megvalósításának képessége
A pedagógiai eszközök tudatos használatának képessége a tanulóképzésben
A célorientált munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A hatékonyság és az erőforrás-takarékosság elsajátíttatásának képessége
A munkavégzési önállóság elsajátíttatásának képessége
A szakmai problémamegoldás elsajátíttatásának képessége
A minőségi munkavégzés elsajátíttatásának képessége
A szakmai és együttműködési önfejlődés elsajátíttatásának képessége
A nevelés és személyes példamutatás képessége
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
002-11-1 Vállalkozási ismeretek
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Jogi ismeretek:
Tisztában van az alapvető jogi fogalmakkal és a jogrendszer felépítésével, amely alapján képes
elvégezni az alábbi feladatokat:
- Elvállalja a vállalkozások alapításával kapcsolatos általános feladatokat
- Intézi a működési engedélyek beszerzését
- Jogi tanácsadást igényel, konkrét igényt fogalmaz meg
- Ellátja a vállalkozások megszűnésével kapcsolatos általános feladatokat
- Munkajogi szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz

- Vállalkozói szerződéseket készít (jogi felügyelettel), ellenőriz
- Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat
Marketing ismeretek:
Tisztában van a vállalkozások piaci környezetével és ezek hatásaival. Ennek alapján az alábbi
feladatokat képes elvégezni:
- Üzleti tervet készít
- Elvégzi a saját iparágának bemutatását és elemzését
- Meghatározza és kidolgozza a marketing-mix elemeit
- PR és kommunikációs tevékenységet végez
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
Ismeri az alapvető adó- és pénzügyi szabályokat, valamint a gazdaság működési elveit. Ennek
alapján az alábbi feladatokat képes elvégezni:
- Kitölti az adónyomtatványokat
- Főbb vonalakban ismeri az egyes adó- és kamatszámítási módszereket
- Ismeri a vállalkozások éves beszámolójának főbb egységeit és ezek lényeges elemeit, valamint
ezen adatokból tájékozódni tud és következtetéseket von le
- Kialakítja és működteti a vállalkozás szervezetét
- Pénzügyi tervet készít
- Rezsióradíjat számol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Jogi ismeretek:
A gazdálkodás, vállalkozás fogalma, jellemzői
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Gazdasági társaságok csoportosítása
Gazdasági társaságok működésének szabályai
Vállalkozási formák közötti választás szempontjai
Vállalkozások átalakítása és megszüntetése
Kötelmi jog elemei (szerződések)
Marketing ismeretek:
A vállalkozás makro- és mikrokörnyezete (gazdasági, politikai, jogi, marketing)
Piacgazdaság, piac
A vállalkozások erőforrásai
A vállalkozások reálszférája
A vállalkozás személyi feltételei
A vállalkozás beindításának alapfeltételei
Az elképzelés, az ötlet próbája
A vállalkozás beindításához szükséges eszközök listájának összeállítása és a munkaerő
szükséglet felmérése
A vállalkozás székhelyének, telephelyének megválasztása, belső kialakítása
Kommunikáció és információátvitel
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek:
A vállalkozás finanszírozása, pénzügyi terv készítése

A munkaviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok
Számviteli rendszer kialakítása
A vállalkozás felelősségi rendszere
Az üzleti terv készítésének esetei és célközönsége
Az üzleti terv felépítése és részei
A vállalkozások beszámolási kötelezettségei
A mérleg és az eredménykimutatás szerepe, tartalma
A vállalkozás belső és külső finanszírozási forrásai, a vállalkozás fizetőképessége
Hitelezés és támogatás
Biztosítás, áru- és vagyonvédelem az üzleti életben
Adózás és társadalombiztosítás
A munkaszervezés alapjai
Az ellenőrzés alapelvei
szakmai készségek:
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Telefonálási technikák
Számítástechnikai ismeretek
Személyes kompetenciák:
Tisztesség, felelősségtudat
Megbízhatóság
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Szervezőkészség
Önállóság
Kitartás
Rugalmasság
Elhivatottság, elkötelezettség
Kockázatvállalás
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Kommunikációs készség
Konfliktusmegoldó képesség
Irányítási készség
Kompromisszum készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Tervezés

Áttekintő és rendszerező képesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Nyitott hozzáállás
Eredményorientáltság
Hibakeresés (diagnosztizálás)
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Előkészít a kezeléshez arcon és/vagy testen
Előkészíti és elvégzi a szemöldök és szempillafestést, szemöldököt formáz
Fertőtlenítést végez megfelelő fertőtlenítőszerrel és/vagy eszközzel
Sminket készít alkalomhoz illően
Osztályozza a szépséghibákat kezelhetőség szerint
Felismeri és rögzíti – diagnosztikai lap segítségével – a kozmetikus által kezelhető és nem
kezelhető rendellenességeket
Összehúzó, nyugtató és/vagy tápláló pakolást alkalmaz
Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra
Vizsgálja a kozmetikumok összetételét, kozmetikai recepteket elemez, felismeri és jellemzi
azok alap-, ható- és segédanyagait
Kiválasztja a megfelelő kozmetikumot a receptúrák alapján a különböző bőrtípusokra és
rendellenességekre
Iskolamasszázst végez
Tanácsot ad a bőr házi ápolására, életmódra vonatkozóan
Alkalmazza a kozmetikus alapfeladataihoz szükséges anyagokat
Ismeri és gyakorlatban alkalmazza a kozmetikus alapfeladataihoz szükséges biológiai, kémiai
és szakmai elméletet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Sejt és alkotórészei
Szövetek jellemzése, felosztása
Szervek és szervrendszerek általános jellemzése
Biokémia
A bőr anatómiai felépítése
Masszázs élettani hatásai, fajtái
Szőrnövési rendellenességek
Depilációs eljárások
Tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, javallatai, ellenjavallatai
Kozmetikai kóroktan, tünettan
Sminkelmélet, kendőzés, színelmélet
Elemi elváltozások
Rendellenességek
Bőrtípusok jellemzői, kezelésük
Tanácsadás alap-kezelésekkel, házi ápolással kapcsolatban
Különböző bőrrendellenességek és kezelésük
Szövetszaporulatok fajtái, megjelenési formái

Évszakok kozmetikai problémái
Az öregedés folyamata és az öregedés elleni küzdelem hatóanyagai
Anyagi rendszerek
Általános és szervetlen kémia
Szervetlen kozmetikai anyagok
Szerves kémia
Szerves kozmetikai anyagok
Kozmetikai készítmények és alapanyagai
Fertőtlenítőszerek
Kozmetikumok összetételei
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kozmetikában használatos eszközök és berendezések használata
Személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Lényegkiemelő-képesség
Precizitás
Társas kompetenciák:
Empátia
Fogalmazókészség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Rendszerező képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
183-13 Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek szóban vagy írásban feltett kérdésekkel kizárja
a kontraindikációk lehetőségét
Megtervezi az elektrokozmetikai készülékekkel az arc és/vagy testkezelést
Letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét
Galvánárammal működő készülékeket alkalmaz
Ultrahanggal működő készülékeket alkalmaz különböző testtájakon
Termoterápiás készülékeket alkalmaz különböző testtájakon
Abráziós készülékeket alkalmaz
Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések során
Kis- és középfrekvenciás készülékeket alkalmaz differenciált módon
Vákuum készüléket használ
Ismerteti és gyakorlatban alkalmazza a direkt és indirekt elektrokozmetikai műveletekhez
szükséges elméleti alapokat
Fényterápiás eszközzel kezelést végez
Rádiófrekvenciás készüléket alkalmaz

Tű nélküli mezoterápiás készüléket alkalmaz
Tanácsot ad cellulit-kezeléssel kapcsolatban és megtervezi azt
Tanácsot ad a vendégnek a helyes életmódra vonatkozóan
Naprakészen ismeri és bemutatja a legkorszerűbb elektrokozmetikai gépeket, kezeléseket
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Az elektrokozmetikai készülékek felosztása, alkalmazásához szükséges alapismeretek; áram
fogalma, fajtái, jellemzői, mértékegységei: áramerősség, feszültség, teljesítmény, frekvencia,
ellenállás, vezetők, félvezetők, szigetelők
Az indirekt készülékek csoportosítása, jellemzői
A direkt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása, jellemzői
Ionvándorlás, polaritás és az elektrolitos disszociáció fogalma, kozmetikai jelentősége
Elektroozmózis, elektroforézis, elektrolízis, kataforézis
Elektroporézis fogalma, alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában
Rádiófrekvencia fogalma, kozmetikai jelentősége, javallatai, ellenjavallatai
Alkalmazott elektródák, elektródák szabályos felhelyezési módja
Hatóanyag megfelelő polaritásának kiválasztása
Hatóanyag bőrbejuttatásának akadályai és lehetőségei
Cellulit fogalma, kialakulásának okai, kezelése, stádiumai
A fény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint
Dózis fogalma és fajtái a fényterápia kapcsán
Polarizált fénnyel működő készülékek működése, használatuk javallatai
A fototermolízis lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában
Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai készülékek: infralámpa, infraszauna működése,
javallatai, ellenjavallatai
Lézerek kozmetikai felhasználása, működése, javallatai, ellenjavallatai
Az interferencia lényege, alkalmazási lehetőségei a kozmetikában
Face lifting eljárások
Vio működése, javallatai, ellenjavallatai
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Kozmetikában használatos elektromos berendezések használata
Kozmetikában használatos kézi eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Önképzés
Felelősségtudat
Precizitás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Empátia
Fogalmazókészség

Módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Tervezési képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
184-13 Kozmetikus mester speciális feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Testkezeléshez diagnosztizálja a kezelendő területet és tájékoztatja a vendéget a testkezelés
menetéről, tájékoztatja és írásban nyilatkoztatja a lehetséges mellékhatásokról, az
ellenjavallatokról
Teljes testen korszerű masszázstechnikát alkalmaz
Differenciált cellulit kezelést végez
Rádiófrekvenciás készülékkel fogyasztó és feszesítő kezelést alkalmaz
Tű nélküli mezoterápiás kezelést végez testen
Testmasszázs-technikákat alkalmaz különleges eszközökkel
Testtekercselési technikákat alkalmaz
Egészséges életmódra és helyes táplálkozásra vonatkozó tanácsokat ad
Tanácsot ad férfikozmetikával, menedzserkezeléssel kapcsolatban
Naprakészen ismeri és bemutatja a legkorszerűbb speciális kezeléseket
Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelést végez arcon és az egész testen
Arcon és testen kozmetikai frissítő, relaxáló, szépítő masszázsokat végez
Arc- és testszépítő kúrákat állít össze, kezeléssorozatokat tervez meg, ajánl és kivitelez
Kozmetikus speciális feladataihoz szükséges elméleti alapokat ismertet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Legújabb hatóanyagok a kozmetikában
A masszázs élettani hatásai, a testmasszázsok fajtái
Különböző masszázstechnikák
Különleges technológiák
Masszázshoz alkalmazott kozmetikumok
Kozmetikai készítmények és alapanyagaik
Különleges hatóanyagok
Biológiailag aktív hatóanyagok
Ránctalanító, regeneráló hatóanyagok
Gyógynövények és kivonataik
Aromaterápia és anyagai
Testtekercselés
Speciális kozmetikai eljárások
szakmai készségek:
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
A speciális testkezeléseknél használatos kézi eszközök használata

Személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Határozottság
Empátia
Módszerkompetenciák:
Kreativitás, ötletgazdagság
Tervezési képesség
Körültekintés, elővigyázatosság
Szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
015-09-1 Szépségszalon működtetése
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megválasztja a vállalkozás formáját
Kiválasztja a vállalkozás helyszínét
Elkészíti és beszerzi a vállalkozás folytatásához szükséges engedélyeket, dokumentációt,
nyomtatványokat
Elkészíti az üzleti tervet
Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit
Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési
engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan
Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, a pályázati és továbbképzési lehetőségeket
Marketing és PR tevékenységet folytat
Elvégzi a szükséges pénzforgalmi és adminisztrációs műveleteket
Előkészíti a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket
Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát
Előkészíti a védőeszközöket -felszerelést
Előkészíti a napi dokumentációt
Leltárt készít
Feltölti a készleteket
Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket, munkafelületeket
Karbantartja az eszközöket, gépeket
A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja
Kitakarítja az üzletet a takarítási szabályzat alapján
Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállításáról
Szelektíven gyűjti a hulladékot
Ismeri a kozmetikai termékekről szóló 246/2013. (VII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat.
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
Vállalkozási formák
Piackutatás alapjai
Pénzügy alapjai

Számvitel alapjai
Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai
Tevékenységi kör tárgyi feltételei
Biztonságos munkavégzés feltételei
Villamosság-biztonságtechnika alapjai
Balesetvédelem
Tűzvédelem
Közegészségügy
Veszélyes hulladék kezelése
Kommunikáció alapjai
Pszichológiai kultúra
Etika alapjai
Szolgáltatásetika
Szolgáltatás engedélyeztetéséhez és a folyamatos működés fenntartásához szükséges
szabályok
Fogyasztóvédelmi szabályok
szakmai készségek:
Elemi szintű számítógép-használat
Olvasott szöveg megértése
Fogalmazás írásban
Kézírás
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Köznyelvi beszédkészség
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvezetű íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Elemi számolási készség
Személyes kompetenciák:
Precizitás
Döntésképesség
Szervezőkészség
Önállóság
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés

IV. Mestervizsgáztatási követelmények
1. A mestervizsgára bocsátás feltételei
A vizsgázó a szakmai vizsgatevékenység megkezdése előtt egy héttel a saját modell (két modell
esetén mindkét modell) diagnosztikai lapját, kezelési tervét és az ezekhez kapcsolódó önálló
szakmai elemzését a mestervizsgát szervező kamarának leadja.
A saját modellel kapcsolatos kritériumok:
30 évnél idősebb modellt kell hoznia a mestervizsgára. Mindösszesen két modell hozható.
A mesterdolgozattal kapcsolatos kritériumok:
Tartalmi szempontok:
A saját modell diagnosztikai lapja 1-2 oldal terjedelmű lehet.
A saját modell kezelési terve 1-2 oldal terjedelmű lehet.
Ezen kívül max. 3 oldal terjedelmű elemzés képezi a dolgozat részét, melyben a kezelési
tervben szereplő hatóanyagok részletesebb jellemzése, egyéb kiegészítő kezelések leírása
szerepeljen.
A mindösszesen 7 oldalnyi szakmai anyagban képek, ábrák nem szerepelhetnek, ezeket a
dolgozat mellékleteként kell csatolni.
Formai követelmények:
A kéziratot jó minőségű nyomtatóval, összefűzve (spirálozva) kell előállítani 3 példányban.
A kézirat A/4 méretű. A felső, alsó margó 2,00 cm, a bal, jobb oldali margó 2,00 cm. Times
New Roman betűtípus, 12-es betűméret, oldalszámozás alul, középen. A sortávolság 1,0. A
bekezdések között 1 üres sor maradjon.
2. A mestervizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai
Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak gyakorlata 1.
A vizsgafeladat ismertetése: Idegen modell bőrének (arc, nyak, dekoltázs, test)
diagnosztizálása, diagnosztikai lap kitöltése, kezelési terv készítése (hatóanyag
megnevezésével, helyspecifikusan), a bőrön található rendellenességek felismerése.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc felkészülésre, 10 perc válaszadásra
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak gyakorlata 2.
A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően modellezi, hogyan tanítaná meg
a következő alapfeladatokat tanulójának:
- Tartós szempilla-, szemöldökfestés, szemöldökformázás: az alátétek elkészítése, felhelyezése,
megfelelő mennyiségű és állagú festék kikeverése, a bórvizes szemöblögetés technikája, a
helyes csipesz-használat technikája.
- Iskolamasszázs: a legyezés és zongorázás, a szem körizmának masszírozása, a gyúrás
bemutatása, összekötő és befejező mozdulatok, az arc idegkilépési pontjai.
- Különböző sminktechnikák: különböző arcformák alapozása és pirosítása, különböző

szájformák kontúrozása, három színből a szemhéjárnyalás bemutatása, tekintettel a szem
formájára és elhelyezkedésére.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester elektrokozmetikai gyakorlata
A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően üzembe helyezi a készüléket és
bemutatja a készülék gyakorlati alkalmazását. Ismerteti a készülék használatával kapcsolatos
legfontosabb információkat. Választható gépek, melyek mindegyikének rendelkezésre kell
állnia a vizsga helyszínén: iontoforézis készülék, rádiofrekvenciás készülék, elektroporációs
készülék, VIO, termoterápiás készülék, abráziós készülék, ultrahang, interferenciás
készülék/vagy szelektív ingeráramú készülék, vákuumkészülék, soft lézer készülékek.
A vizsgafeladat időtartama: 5 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester speciális feladatai
A vizsgafeladat ismertetése: A húzott feladatnak megfelelően speciális arc-, vagy testkezelést
végez meghatározott módszerrel. Az alábbi feladatok közül húzás alapján az egyiket a vizsgázó
saját modellen, a saját maga által választott módszerrel végzi el:
- Testkezelések:
A bőr diagnózisa és a lehetséges eljárások ismertetése után a kiválasztott módszer alapján
testkezelést végez; alakjavító, vagy fogyasztó, vagy cellulit, vagy feszesítő. A kötelezően
elvégzendő műveletek megnevezése: letisztítás, peelingek, különböző masszázstechnikák,
elektrokozmetikai eszközök alkalmazása, korszerű hatóanyagokkal készült ampullák,
pakolások, krémek, beillesztése a kezelési folyamatba.
- Arckezelések:
A bőr diagnózisa után elvégzi a preventív, vagy vitalizáló, vagy fiatalító, vagy regeneráló
kezelést arcon, nyakon, dekoltázson. A kötelezően elvégzendő műveletek megnevezése:
letisztítás, kémiai vagy biológiai peeling, elektrokozmetikai eszközök alkalmazása, különböző
masszázstechnikák, korszerű hatóanyagokkal készült ampullák, maszkok, pakolások, krémek
beillesztése a kezelési folyamatba.
A vizsgafeladat időtartama: 40 perc, A vizsgafeladat értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71100% Megfelelt
E) A vizsgafeladat megnevezése: Számítógép-kezelés
A vizsgafeladat
számítógéppel

ismertetése:

Vendégnyilvántartás

készítése

és

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor

anyagnyilvántartás

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsor a 182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai,
a 183-13 Kozmetikus mester elektrokozmetikai feladatai, valamint a 184-13 Kozmetikus
mester speciális feladatai szakmai követelménymodulok ismereteit kéri számon.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladatok értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
Szóbeli vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikus mester alapfeladatainak elmélete
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre
kiadott, komplex tételsorból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsgatevékenység központilag
összeállított vizsgakérdései a 182-13 Kozmetikus mester alapfeladatai szakmai
követelménymodul témaköreinek elméleti vonatkozású részeit tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (ebből felkészülési idő: 40 perc)
A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
B) A vizsgafeladat megnevezése: Szépségszalon működtetése
A vizsgafeladat ismertetése: Munka- és környezetvédelem, közegészségügyi szabályok
(feladatbank alapján)
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből felkészülési idő: 30 perc)
A vizsgafeladatok értékelése: 0-70% Nem felelt meg, 71-100% Megfelelt
C) A vizsgafeladat megnevezése: Pedagógiai ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
A gyakorlati munka tanulásához szükséges pszichológiai fogalmak, alapok.
A szakmai gyakorlat tanítás-tanulási (pedagógiai) folyamatának jellemzői.
A szakmai gyakorlat, mint munkavégzés általi tanulás módszertani feladatai.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt
D) A vizsgafeladat megnevezése: Vállalkozási ismeretek
A vizsgafeladat ismertetése:
Jogi ismeretek.
Marketing ismeretek.
Adó-TB-pénzügyi-számviteli ismeretek.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc (ebből felkészülési idő: 45 perc)
A vizsgafeladat értékelése: 0-60% Nem felelt meg, 61-100% Megfelelt

3. A mestervizsga értékelése
A jelölt mestervizsgája Megfelelt minősítésű, ha minden vizsgatevékenység esetében Megfelelt
minősítést szerzett.
Sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgatevékenység esetében Nem felelt
meg minősítést szerzett.
A jelöltnek javítóvizsgát abból a vizsgatevékenységből kell tennie, amely esetében Nem felelt
meg minősítést szerzett.
4. A mestervizsgarészek alóli felmentés feltételei
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egységes szerkezetbe foglalt Mesterképzési és
Mestervizsga Szabályzata szerint felmentés adható a (001-11-1) Pedagógiai ismeretek és a
(002-11-1) Vállalkozási ismeretek megnevezésű részvizsgák alól annak, aki felsőfokú
szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy két éven belül más mesterképesítésből sikeres
mestervizsgát tett.
A mestervizsga követelményekben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában foglaltak a mérvadók.
V. Eszköz és felszerelési jegyzék
A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések
minimuma
Higiéniai eszközök, tartozékok
Egyéni védőfelszerelések
Kezelőszék a csoportszámnak megfelelően
Munkaszék a csoportszámnak megfelelően
Masszázságy
Nagyítós lámpa a csoportszámnak megfelelően
VIO készülék
Iontoforézis készülék
Ultrahang készülék
Vákuum készülék
Microdermabráziós, vagy Hidroabráziós készülék
Elektroporációs készülék
Rádiofrekvenciás készülék
Interferencia készülék/vagy szelektív ingeráramú készülék
Soft lézer készülék
Termoterápiás készülék
Szakszerű munkavégzéshez szükséges textíliák, melyeket a jelölt biztosít
A műveletek elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök (kivéve az
elektrokozmetikai készülékek és berendezések), melyeket a jelölt biztosít

Kozmetikus
mester
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Melléklet
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