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KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 

 

        FODRÁSZ SZAKMA 

 

1. A szakma alapadatai: 

 

1.1 Az ágazat megnevezése:  Szépészet 

1.2 A szakma megnevezése:  Fodrász 

1.3 A szakma azonosító száma:   5 1012 21 01 

1.4 A szakma szakmairányai: - 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:  5 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje:  5 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Szépészet ágazati alapoktatás  

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése:- 

1.9 Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Szakképző iskolai oktatásban: -, Technikumi 

oktatásban: 140, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra  

2. A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása 

3. A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám  

 

Szakma megnevezése FEOR-szám FEOR megnevezése 

                   Fodrász          5211                Fodrász               

 

 

A Fodrász vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál - egyéniség, 

fejbőr, haj - szempontok alapján.   

Hajmosást, hajápolást végez a haj típusának és állapotának megfelelő termékekkel.  

Vizes és száraz haj formázását végzi a megfelelő eszközökkel, termékekkel és technológiákkal. 

Férfi arcot borotvál, szakállt-bajuszt formáz, különböző formáknak megfelelően hajat vág és szárít.  

Megtervezi és elvégzi a hajszín változtatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket és technológiákat.  

Felméri és megtervezi igény szerint a haj tartós formaváltoztatását, és elvégzi a szükséges, 

termékekkel, eljárásokkal.  

Tudatosan alkalmazza a női alap és divathajvágási formákat az egyéniségnek megfelelően. 

Megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi 

hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés alkalmazásával. 

Minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének az otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz. 
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4. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

4.1 Iskolai előképzettség:  

Alapfokú iskolai végzettség 

4.2 Alkalmassági követelmények 

4.2.1 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 

4.2.2 Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 

5. A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek 

5.1 Eszközjegyzék ágazati alapoktatásra 

● labor / kémia szaktanterem  

● laboratóriumi eszközök (üvegeszközök: kémcsövek, főzőpoharak, lombikok; mérőeszközök: 

digitális táramérlegek, mérőhengerek, pH-mérő; fa- és fémeszközök: fogók, állványok) 

● vegyszerek és vizsgálandó kozmetikai készítmények 

● számítógépek internetkapcsolattal a csoportlétszámnak megfelelő számban 

● okostábla / interaktív tábla / tábla vagy flipchart, projektor 

● szakmai szoftverek (vendég- és anyagnyilvántartáshoz, számlázáshoz, szövegszerkesztéshez, 

táblázatkezeléshez, prezentációkészítéséhez) 

● rajz-festőeszközök – anyagok, ollók, / ecsetek, vízfesték, keverőtálak/ 

● manuális készségfejlesztéshez szükséges anyagok és eszközök (fogók, ragasztópisztolyok a 

plasztika- és ékszerkészítéshez, rajzasztalok / rajzbakok / rajztáblák) 

5.2 Eszközjegyzék szakirányú oktatásra  

● kiszolgáló- és várakozószékek 

● tükör 

● anyag- és eszköztartó szekrények, polcok, eszközkocsi 

● hajmosótál 

● fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres beterítőkendő, kötény) 

● elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágó gép, hajsütő vasak, hajsimító) 

● a hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkítóolló, tapper olló) 

● a hajformázás eszközei (hajsütő vasak, berakócsavarók, csipeszek, hajtűk, csatok) 

● a borotválás eszközei (félpengés borotva, borotvaecset, borotvatál) 

● klimazon vagy infrazon, gőzbúra 

● a tartós formaváltoztatás eszközei (dauercsavarók, dauertűk, nyaktál) 

● a hajszínváltoztatás eszközei (mérleg, mérőhenger, festőtál, ecset, beterítőkendő, védőkesztyű, 

melírfólia) 

● projektor, számítógép, frizuratervező szoftver 

● textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények 
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6. Kimeneti követelmények  

6.1 Az ágazati alapoktatás szakmai követelményeinek leírása 

6.2 Ágazati alapoktatás szakmai követelményei 

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

A festészet, 

szobrászat, 

építészet 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, 

értelmezi, elemzi. 

Ismeri a festészet, 

szobrászat, 

építészet 

alapfogalmait. 

Kíváncsi, érdeklődő, 

nyitott a különböző 

művészetek iránt. 

 

2 

Felismeri, 

elkülöníti a 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

jellemzőit, 

legfontosabb 

alkotásait. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenítés 

összefüggéseit. 

Ismeri az ókor, 

középkor, újkor, 

modern kor 

korstílusait, 

stílusirányzatait és 

jellemzőit. 

 

Érdeklődést mutat a 

különböző, 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

iránt.  

Önállóan felismeri, 

elkülöníti a 

korstílusok és 

stílusirányzatok 

jellemzőit, 

legfontosabb 

alkotásait. Önállóan 

bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenítés 

összefüggéseit.  

3 

A szabadkézi 

rajzolás 

alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Ismeri a 

szabadkézi 

rajzolás, 

ecsetkezelés 

technikáit, a 

színtan 

alapfogalmait, a 

színkontrasztokat.  

A színek, formák 

tudatos 

alkalmazására 

törekszik. 

Önállóan végez 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat. 

  

A tanuló a szépészeti alapoktatás után megtervezi a céljának megfelelő szépészeti életpályáját a 

fodrász, kozmetikus technikus, kéz- és lábápoló technikus szakmában. Tájékoztatást ad a 

szépségszalon alapvető szolgáltatásairól, a helyzetnek és a vendég igényeinek megfelelően 

empatikusan kommunikál. A stílus- és divatirányzatoknak megfelelően vizuálisan jeleníti meg a 

vendég egyéniségéhez és igényeihez alkalmazkodó elképzeléseit. A művészettörténeti ismeretei 

felhasználásával kreatívan alkalmazza a szolgáltatás szempontjából lényeges stílus- és 

formajegyeket.  
Útmutatás alapján a szépészeti szakmák gyakorlásához szükséges anatómiai, élettani 

ismereteinek felhasználásával diagnosztizálást végez és kémiai számolásokat, anyagkeverékeket 

készít. 

Munkája során betartja a munka-, tűz-, balesetvédelmi és higiéniai előírásokat a 

szépségszalonban. Az ágazati alapoktatás során fejlődik a tanuló kreativitása, szépérzéke, 

látásmódja, formaérzéke, manuális képessége, etikus és empatikus magatartása, logikus 

gondolkodása.  
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4 

Agyaggal vagy 

gyurmával emberi 

fejformákat, kezet, 

lábat, egyszerű 

alakzatokat, 

tárgyakat, az 

egyéniségeknek 

megfelelő 

kiegészítőket, 

ékszereket készít. 

Ismeri az agyag 

vagy gyurma anyagi 

tulajdonságait, a 

kollázs technikát, az 

ékszerkészítés 

különböző 

technikáit.  

Törekszik a precíz 

és kreatív forma, 

motívum 

kialakítására. 

Önállóan készít a 

szépészet ágazatba 

tartozó szakmákra 

jellemző egyszerű 

formákat, 

tárgyakat. 

5 

Megválasztja és 

alkalmazza a 

megtervezett 

munkához, 

stílushoz illő 

motívumokat, 

színeket, 

formákat.  

Ismeri a különböző 

stílusokat, a 

hozzájuk illő 

motívumokat, 

színeket, formákat. 

Az adott stílushoz 

leginkább illő 

motívumok, 

színek, formák 

megválasztására 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

megválasztja a 

motívumokat, 

színeket, 

formákat.   

6 

Vizuálisan az 

egyéniség típusokn

ak megfelelően 

vizuális 

prezentációban 

megjeleníti 

stílustanácsadással 

kapcsolatos 

elképzeléseit 

prezentációs 

szoftver 

segítségével.  

Ismeri az egyéniség 

típusokat, azok, 

jellemzőit, a 

vizuális és verbális 

prezentáció alapjait 

és eszközeit. 

Nyitott új vizuális 

technikák és 

stílustanácsadáshoz 

kapcsolódó 

szoftverek 

megismerésére.  

Önállóan készít 

prezentációt stílus-

tanácsadással 

kapcsolatos 

elképzeléseiről. 

7 

A vendég 

habitusának, 

életkorának és a 

szituációnak 

megfelelő, 

hatékony 

kommunikációt 

folytat 

személyesen és 

elektronikus 

csatornákon 

keresztül magyar 

és idegen nyelven. 

Ismeri az alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

technikákat, 

stílusokat, 

csatornákat, a 

kommunikációt 

támogató IKT 

eszközöket. Ismeri a 

szépészeti szakmai 

kifejezéseket idegen 

nyelven. 

Udvarias, 

tisztelettudó, 

empatikus 

kommunikációra és 

felelős, korrekt, 

szakszerű, 

követhető és 

pontos 

vendégkezelésre 

törekszik a 

szakmaetikai 

alapelvek 

betartásával. 

Nyitott új 

kommunikációt 

támogató IKT 

eszközök, 

szoftverek 

megismerésére. 

Felelősséget vállal 

szakmai 

kommunikációja 

tartalmáért. 

8 

Hatékonyan kezeli 

a munkájával 

kapcsolatos 

konfliktusokat, 

panaszokat. 

Ismeri a 

konfliktuskezelési, 

panaszkezelési 

technikákat. 

Vendégközpontú, 

empatikus 

konfliktus- és 

panaszkezelésre 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

kezeli a 

konfliktusokat, 

panaszokat. 
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9 

Alkalmazza a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályokat a 

szépészeti 

szolgáltatás során. 

Ismeri a 

szépészeti 

szolgáltatás 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályait. 

 

Betartja a munka-, 

tűz-, balesetvédelmi 

és elsősegély-

nyújtási szabályokat 

10 

Elvégzi az 

eszközök, 

munkaterület 

tisztítását, 

fertőtlenítését. 

Ismeri a 

fertőtlenítés 

módszereit, 

eszközeit, 

anyagait és ezek 

alkalmazását. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Önállóan végzi a 

tisztítás és 

fertőtlenítés 

munkafolyamatát. 

11 

A szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

adminisztratív 

tevékenységet 

végez. 

Ismeri a 

szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

munkavédelmi 

dokumentumokat 

és azok 

adatkezelési 

szabályait. 

A szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

dokumentumok 

pontos, precíz, 

szabálykövető 

kitöltésére 

törekszik. 

Betartja a szépészeti 

szolgáltatással 

kapcsolatos 

dokumentáció 

elkészítésére 

vonatkozó 

szabályokat és 

felelősséget vállal a 

dokumentumok 

tartalmáért. 

12 

Alkalmazza a 

szépészeti 

szolgáltatáshoz 

szükséges alapvető 

anatómiai, élettani 

ismereteket. 

Ismeri a sejt 

alkotórészeit, a 

szövettant, a 

szervek és 

szervrendszerek 

általános 

jellemzőit, a bőr 

és függelékeinek 

felépítését, és 

azon 

szervrendszerek 

zavarait, 

amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra. 

A szépészeti 

szolgáltatás ok-

okozati 

aspektusainak 

megértésére, 

törekszik. 

Belátja, 

figyelemmel kíséri 

a szépészeti 

szolgáltatás ok - 

okozati 

összefüggéseit, az 

ebből eredő 

kockázatokat. 

 

Felelősségteljesen és 

önállóan alkalmazza 

az anatómiai és 

élettani ismereteket a 

diagnosztizáláshoz.  

13 

Kémiai 

számításokat 

végez, 

anyagkeverékeket 

vizsgál, készít. 

Ismeri a tömeg- 

térfogatmérés, 

mérés, becslés, 

mértékegységek, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

számítások, 

keverési arányok 

szépészeti 

alkalmazásait. 

Ismeri a 

szervetlen és 

szerves anyagok 

fizikai, kémiai 

tulajdonságait, 

Törekszik a kémiai 

számítások 

szakmailag pontos 

elvégzésére. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

végzi a kémiai 

számításokat, 

útmutató alapján 

vizsgálja és készíti el 

az anyagkeverékeket.  
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bőrre, körömre, 

hajra gyakorolt 

hatásait. 

14 

Tájékoztatja a 

vendéget a 

szépségszalon 

alapvető 

szolgáltatásairól. 

Ismeri a 

szépségszalonok 

szolgáltatásait. 

Egyértelmű, 

világos, hiteles 

kommunikációra 

törekszik a 

szépészeti 

szolgáltatásokról 

való tájékoztatás 

során. 

Önállóan ad 

tájékoztatást a 

szépségszalonokban 

elérhető 

szolgáltatásról. 

15 

Megtervezi a saját 

szépészeti 

életpályáját. 

Ismeri a fontos 

szakmai 

szervezeteket, 

rangos szakmai 

rendezvényeket, 

szakmai 

életutakat. 

Törekszik a 

folyamatos 

önképzésre, 

szakmai fejlődésre. 

Önállóan és 

felelősségteljesen 

megtervezi 

szépészeti 

életpályáját. 

6.3 Szakirányú oktatás szakmai követelményei  

 

Sorszám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

1 

Alkalmazza a 

munka, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- 

nyújtási 

szabályokat a 

fodrász 

szolgáltatás során. 

Ismeri a fodrász 

szolgáltatás 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

elsősegély- nyújtási 

szabályait. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Betartja a munka-, 

tűz-, balesetvédelmi 

és elsősegély-

nyújtási szabályokat. 

2 

Fertőtleníti, 

tisztítja, 

karbantartja a 

fodrász 

szolgáltatáshoz 

alkalmazott 

eszközöket. 

Ismeri a 

fodrászatban 

használt 

fertőtlenítő 

anyagok helyes 

használatát, az 

egészségügyi és 

munkavédelmi 

előírásokat, a kézi 

szerszámok 

karbantartását, 

tisztítását, ápolását. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus 

munkavégzésre. 

Önállóan végzi a 

tisztítás és 

fertőtlenítés 

munkafolyamatát. 

3 
Vendég fogadást 

végez. 

Tudja a különböző 

kultúrájú és korú 

vendégekkel való 

kommunikációs 

technikákat, ismeri 

a fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 

 Udvarias, 

tisztelettudó, 

empatikus 

kommunikációra és 

felelős, korrekt, 

szakszerű, 

követhető és pontos 

vendégkezelésre 

törekszik. 

Felelősséget vállal 

szakmai 

kommunikációja 

tartalmáért, betartja a 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat. 
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4 

Megfigyeli a 

vendég 

egyéniségét. 

Ismeri a különböző 

egyéniségek 

ismertető jeleit.  

Törekszik 

diszkréten kezelni a 

megfigyeléseit, 

benyomásait. A 

vendégkezelés 

során törekszik a 

szakmaetikai 

alapelvek 

betartására. 

A vendég 

egyéniségének 

figyelembevételével, 

önállóan, tervezi 

meg a fodrász 

szolgáltatásokat. 

5 

Megtervezi a 

kívánt 

szolgáltatást a 

vendég igénye 

szerint. 

Ismeri a különböző 

fodrászati 

szolgáltatások idő 

igényét, 

technológiáit, 

anyagigényét. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

higiénikus, 

szakszerű, precíz 

munkavégzés 

megtervezésére. 

 Önállóan végzi a 

munkafolyamat 

anyag- és 

eszközigényének, 

technológiájának 

megtervezését. 

6 

Megválasztja és 

alkalmazza a 

megtervezett 

munkához, 

stílushoz illő 

motívumokat, 

színeket, 

formákat, 

hajviseleteket, 

szakáll és 

bajuszformákat.  

Ismeri a különböző 

stílusokat, a 

hozzájuk illő 

motívumokat, 

színeket, formákat. 

Ismeri a 

hajviseletek, 

szakáll- és 

bajuszformák 

formai és 

stílusjegyeit. 

Az adott stílushoz 

leginkább illő 

motívumok, színek, 

formák, 

hajviseletek, 

bajusz- és 

szakállformák 

megválasztására 

törekszik. 

Önállóan, 

felelősségteljesen 

megválasztja a 

motívumokat, 

színeket, formákat, 

hajviseleteket és 

bajusz- és 

szakállformákat.   

7 

Diagnosztizálja 

objektív és 

szubjektív 

szempontok 

alapján a fejbőrt 

és a hajat. 

Ismeri a bőr- és 

függelékeinek 

felépítését, 

élettanát, a 

bőrelváltozásokat 

és azon 

szervrendszerek 

zavarait, 

amelyeknek hatása 

van a bőrre, hajas 

fejbőrre. 

Biztonságos, 

egészséget nem 

károsító 

szolgáltatás 

elvégzésére 

törekszik. 

Felelősségteljesen és 

önállóan 

diagnosztizálja a 

fejbőrt és a hajat. 

8 

Elvégzi a haj 

mosását a 

megfelelő 

termékekkel. 

Ismeri a hajmosó 

anyagokat, 

hatásukat a hajas 

fejbőrre és hajra, 

azok alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajmosás során.  

Önállóan végzi a 

hajmosás 

munkafolyamatát. 

9 

Hajápolást végez 

a szükséges 

termékekkel. 

Ismeri a hajápoló 

anyagokat, 

hatásukat a hajra, 

azok alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajápolás során.  

Önállóan végzi a 

hajápolás 

munkafolyamatát. 

10 

Megtervezi és 

elvégzi a női haj 

vágását. 

Ismeri a női 

hajvágás eszközeit, 

anyagait, 

technikáit, 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

Önállóan végzi a női 

hajvágás 

munkafolyamatát. 
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technológiáit, azok 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

munkavégzésre a 

női haj vágása 

során.  

11 

Megtervezi és 

elvégzi a férfi haj 

vágását. 

Ismeri a férfi 

hajvágás eszközeit, 

anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, azok 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

férfi haj vágása 

során.  

Önállóan végzi a 

férfi hajvágás 

munkafolyamatát. 

12 

Megtervezi és 

elvégzi a haj 

formázását 

nedves és száraz 

hajon. 

Ismeri a haj vizes 

és száraz 

formázásának 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, azok 

helyes alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

haj formázása 

során.  

Önállóan végzi a haj 

vizes és száraz 

formázásának 

munkafolyamatát. 

13 

Megtervezi és 

elkészíti a haj 

tartós forma-

változtatását  

/ hullámosítás, 

egyenesítés /. 

Ismeri a haj tartós 

forma-

változtatásának  

/ hullámosítás, 

egyenesítés / 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

haj tartós 

formaváltoztatása 

során.  

Önállóan végzi a haj 

tartós 

formaváltoztatását.  

 

14 

Bőr-/allergia 

tesztet, végez 

kémiai 

hajszínváltoztatás 

/ hajfestés előtt. 

Ismeri a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

egészségügyi 

előírásait (kötelező 

allergiateszt), 

annak 

dokumentálását és 

adatkezelési 

szabályait. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

bőr és allergiateszt 

elvégzése során.  

Önállóan és 

felelősségteljesen 

végzi el a bőr és 

allergia tesztet. 

15 

Megtervezi és 

elvégzi a haj 

színtelenítését, 

szőkítését. 

Ismeri a 

hajszíntelenítés 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit, 

hatásait a hajra. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajszíntelenítés, 

szőkítés során. 

Önállóan végzi a 

hajszíntelenítést, 

szőkítést. 

16 

Megtervezi és 

elvégzi a haj 

melírozását a 

szükséges 

technológiáknak 

megfelelően. 

Ismeri a haj 

melírozásának 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

haj melírozása 

során. 

Önállóan végzi a haj 

melírozását. 
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17 

Megtervezi és 

tudatosan 

használja a 

különböző 

színváltoztató 

termékeket. 

Ismeri a 

hajszínváltoztatás 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre, 

nyitott új 

hajszínváltoztató 

termékek 

megismerésére, 

alkalmazására. 

Önállóan végzi a 

hajszínváltoztatás 

munkafolyamatát. 

18 

Elvégzi a férfi arc 

borotválását, 

ápolását. 

Ismeri a borotválás 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

férfi arc 

borotválása során. 

Önállóan végzi a 

férfi arc 

borotválását, 

ápolását. 

19 

Megtervezi és 

elvégzi a férfi 

szakáll, bajusz 

formázását és 

ápolását. 

Ismeri a férfi 

szakáll és 

bajuszformázás 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

férfi szakáll, bajusz 

formázása, ápolása 

során. 

Önállóan végzi a 

férfi szakáll, bajusz 

formázását és 

ápolását. 

20 

Megtervezi és 

elvégzi a 

hajhosszabbítást 

és hajdúsítást. 

Ismeri a különböző 

hajhosszabbítási és 

hajdúsítási 

eljárások eszközeit, 

anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre a 

hajhosszabbítás, 

hajdúsítás során. 

Önállóan végzi a 

hajhosszabbítási és 

hajdúsítási 

szolgáltatásokat. 

21 

Alkalmi 

hajviseletet tervez 

és készít fizikai 

formaváltoztató 

eszközökkel, a 

stílusnak 

megfelelő 

díszítéssel.  

Ismeri az alkalmi 

hajviselet 

eszközeit, anyagait, 

technikáit, 

technológiáit, 

alkalmazási 

lehetőségeit. 

Törekszik az 

egészséget nem 

veszélyeztető, 

precíz, higiénikus 

munkavégzésre az 

alkalmi hajviselet 

készítése során. 

Önállóan készít 

alkalmi hajviseletet. 

22 

Minden 

szolgáltatást 

követően tanácsot 

ad a vendégének 

az otthoni 

hajápoláshoz, 

hajformázáshoz. 

Ismeri hajápolás, 

hajformázás 

anyagait, eszközeit, 

technikáit, azok 

helyes alkalmazási 

lehetőségeit. 

Egyértelmű, 

világos, hiteles 

kommunikációra 

törekszik a 

hajápolással, 

hajformázással 

kapcsolatos 

tanácsadás során. 

A vendég igényeinek 

megfelelően dönt az 

otthoni hajápolással, 

hajformázással 

kapcsolatos javasolt 

termékekről. 

23 

A fodrász 

szakképesítéshez 

kapcsolódó 

vállalkozási és 

Ismeri a fodrász 

vállalkozás 

beindításának és 

fenntartásának 

Nyitott az új 

vállalkozáshoz, 

illetve 

marketingtevékeny

Vállalkozását 

szakszerűen, a 

vonatkozó 

jogszabályok 
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marketing 

tevékenységeket 

végez. 

feltételeit, az 

alapvető fodrászati 

tevékenységekhez 

kapcsolódó 

marketing 

eszközöket. 

séghez kapcsolódó 

információk 

befogadására. 

maradéktalan 

betartásával 

működteti.  

 

 

7. Ágazati alapvizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai  

7.1 Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes 

teljesítése:  

7.2 Írásbeli vizsga  

7.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Szépészeti ágazati alapozó szakmai elmélet 

7.2.2 A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői: 

A feladatlap maximum 25 feladatból álló, 100 pontos feladatsor. A feladatok részfeladatokra 

bonthatók. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára 

irányuló) részfeladatok is. 

 

A feladatlap feladatai az alábbi típusok lehetnek: 

- feleletválasztó feladatok: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás, hibakutatás 

- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés, 

- struktúra-funkció kapcsolat, 

- fogalommeghatározás, 

- szómagyarázat, 

- szövegkiegészítés, 

- esettanulmány, 

- táblázat kitöltése, 

- illesztés, 

- párosítás, 

- rövid válasz, 

- egyszerű számítás, 

- mennyiségi összehasonlítás. 

 

Tartalmi követelmények: 

- Alkalmazott biológia:  Szövetek, szervek, szervrendszerek; A bőr felépítése és működése; 

Elváltozások, rendellenességek; Bőrtípusok, a bőrtípust befolyásoló tényezők működési zavarai (30%) 

- Alkalmazott kémia gyakorlat: Kémiai alapok; Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott 

készítmények; Szakmai számítások (25%) 

- Művészettörténet: Képzőművészeti alapfogalmak; Ókori művészet, Középkori művészetek; Újkor; 

Modern kor, Stílus- és divattörténet (20%) 

- Munka- és környezetvédelem: Elsősegélynyújtás; Munkavédelem; Munkajogi ismeretek (10%) 

- Szabadkézi rajz: Színtan (5%) 

- Szakmai higiénia (5%) 

- Szakmai etika (5%) 
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7.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

7.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  60 % 

7.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A feladatlaphoz javítási- és értékelési 

útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg az egyes kérdésekre és 

feladatlapokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban meghatározott 

pontszám tovább nem bontható. 

7.2.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.2.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

7.3 Gyakorlati vizsga 

7.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése:  

A) vizsgarész: Portfólió. A tanuló haladásáról és/vagy eredményeiről, munkáiból előzetesen 

összeállított, a szaktanár által hitelesített dokumentum. 

B) vizsgarész: Prezentáció készítés – a gyakorlati vizsga helyszínén elvégzendő feladat. 

7.3.2 A vizsgatevékenység leírása 

 A) Vizsgarész: Portfólió. A manuális képességfejlesztés témakörei keretében a tanuló által  

készített saját produktumokból összeállított digitális portfólió, mely az alábbi kötelezően 

elkészített alkotásokból / produktomokból áll: 

- kollázstechnikával készített alkotás / produktum 

- színkör az alapszínekkel és/vagy kiegészítő színekkel ábrázolva 

- színskála készítése szabadon választott festéktípussal, legalább két színben 

- szabadon választott produktum készítése (kivéve színkör és színskála) valamelyik 

festéktípussal és / vagy gyurmával, agyaggal (fejforma, kéz, láb, egyszerű alakzat, tárgy). 

- szabadon választott ékszer készítése, kézműves technikával a szépészeti szakmáknak 

megfelelően (fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű vagy fülbevaló). 

 

A produktumokat le kell fotózni, a képeket digitalizálni szükséges. A saját produktumokból 

(minden felsorolt produktumból legalább 1-et; összesen minimum 8-at kell elkészíteni, egy 

adott témakörből többet is lehet) digitális prezentációt kell készíteni, melyben a produktumok 

elkészítéséhez használt technikákat, technológiákat, röviden be kell mutatni, a folymat 

fontosabb lépéseit (minimum 3 képben) dokumentálni szükséges.  

A portfóliót a szaktanár hagyja jóvá és hitelesíti, a vizsgabizottság értékeli. A portfóliót a képző 

intézmény által meghatározott határidőre kell benyújtani 

 

A portfóliót a vizsgázó a gyakorlati vizsgán 10 percben szóban bemutatja, ismerteti a 

vizsgabizottsággal. 

 

B) Vizsgarész: Prezentáció késztés  

A gyakorlati vizsgán a vizsgázó a három egyéniségtípusból húz egyet és vizuálisan, az 

egyéniség típusnak megfelelően megjeleníti stílustanácsadással kapcsolatos elképzeléseit 

digitális prezentáció (minimum 5 dia) keretében (ruha, haj, smink, körömviselet)  

 

A prezentáció elkészítéséhez a gyakorlati vizsga helyszínén 45 perc áll a tanuló rendelkezésre, 

a prezentációt 5 percben szóban ismerteti a vizsgázó. 

 

7.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (10 perc a portfólió 

bemutatására, 45 perc a prezentáció elkészítésre és további 5 perc a prezentáció bemutatására). 

7.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes ágazati alapvizsgán belül:  40 % 

7.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 
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Az egyes feladatok javasolt aránya: 

A vizsgarész: Portfólió 50% 

B vizsgarész: Prezentáció készítés 50% 

 

A portfólió értékelési szempontjai: 

 

- feladatutasítás megértése, kivitelezés, technikák felhasználása, rövid ismertetése 30% 

- színtani ismeretek 20% 

- kommunikációs készség 20% 

- kreativitás 10% 

- igényesség 10% 

- formaérzék 10% 

 

A prezentáció értékelési szempontjai:  

- egyéniségtípus, jellemzők rövid ismertetése 15% 

- motívumok, színek, formák harmonizációja az egyéniségtípussal 15% 

- ruha, haj, smink, körömviselet harmonizációja 15% 

- prezentáció készítés 10% 

- kommunikációs készség 20% 

- kreativitás 10% 

- esztétikai érzék 10% 

- információforrások etikus felhasználása 5% 

 

7.3.5.1 Az értékelés százalékos formában történik. 

7.3.5.2 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám 

legalább 51%-át elérte. 

 

7.4 Alapvizsgával betölthető munkakör FEOR száma 

Ágazati 

alapoktatás 

megnevezése 

FEOR-szám FEOR megnevezése 
Alapvizsgával betölthető 

munkakör(ök), tevékenységek 

Szépészetágazati 

alapoktatás 
- - - 

7.5 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

8. A szakmai vizsga leírása, mérésének, értékelésének szempontjai 

8.1 Szakma megnevezése: Fodrász 

8.2 Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: 

8.2.1 valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes 

teljesítése, valamint ágazati alapvizsga  

8.2.2 szakmához kötődő további sajátos követelmények:  

8.3 Központi interaktív vizsga 

8.3.1 A vizsgatevénység megnevezése: Fodrász szakmai elmélet 

8.3.2 A vizsgatevékenység leírása: Írásbeli feladatsor  

A feladatlap 100 pontos feladatsor, egy pontos részekkel. A feladatok részfeladatokra bonthatók. Egy 

feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (ismeretet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) 

részfeladatok is. 
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A feladatlap feladatai az alábbi típusok lehetnek: 

- feleletválasztó feladatok: pl. asszociációs feladatok, egyszerű és többszörös választás, hibakutatás 

- ábraelemzés, felismerés, készítés, kiegészítés, 

- struktúra-funkció kapcsolat, 

- fogalom meghatározás, 

- szómagyarázat, 

- szövegkiegészítés, 

- esettanulmány, 

- táblázat kitöltése, 

- illesztés, 

- párosítás, 

- rövid válasz, 

- egyszerű számítás, 

- mennyiségi összehasonlítás 

- fodrász kozmetikai termék felismerése, összetevőinek elemzése INCI szerint. 

 

 

A vizsgafeladat az alábbi tanulási eredményeket méri:  

‒ Fodrász műveletek elvégzéséhez szükséges szövetek, szervek, szervrendszerek, sejttani 

ismeretek. A bőr felépítése és működése, elváltozások, rendellenességek, bőrtípusok, 

bőrtípust befolyásoló tényezők működési zavarai, rendellenességek, amelyek szükségesek a 

helyes diagnosztika felállításához.(10%) 

‒ Fodrász műveletek elvégzéséhez szükséges kémiai alapok, anyagi halmazok és a 

fodrászatban alkalmazott készítmények, szakmai számítások. Elemek és szervetlen 

vegyületek a fodrászatban, szerves vegyületek a fodrászatban (10%) 

‒ Diagnosztizálás, rendellenességek felismerése, hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj 

formázása. A haj tartós formaváltoztatása, hajfestés, hajszínezés színelvonás, szőkítés, 

melírozás. Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzetformázás, férfi és női hajvágás. 

Alkalmifrizura-készítés (35%) 

‒ Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj formázása anyagai. A haj tartós formaváltoztatása 

anyagai, hajfestés, hajszínezés anyagai, színelvonás, szőkítés anyagai, melírozás anyagai. 

Borotválás anyagai, eszközei, vérzéscsillapítás, fertőtlenítés anyagai. Hajpakolók, 

hajformázás anyagai (25%) 

‒ Elsősegélynyújtás, munka- és környezetvédelem, munkajogi ismeretek, vállalkozói 

ismeretek, marketing (10%) 

‒ Hajviselet-történeti ismeretek: Egyiptom, Ókori Görögország, Ókori Róma, Bizánc, Román 

kor, Gótika, Reneszánsz, Barokk, Rokokó, Klasszicizmus, Empire, Romantika, Biedermeier, 

XX. századi divat- Bauhaus (10%) 

 

8.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 

8.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 20% 

8.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:  

A feladatlaphoz javítási- és értékelési útmutató készül, amely 1 pontos részekre bontva határozza meg 

az egyes kérdésekre és feladatlapokra adott válaszok értékelését. A javítás során az útmutatóban 

meghatározott pontszám tovább nem bontható. 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-

át elérte. 
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8.4 Projektfeladat 

8.4.1 A vizsgatevénység megnevezése: Fodrász gyakorlati feladatsor 

8.4.2 A vizsgatervékenység leírása: a gyakorlati feladatsor 7 vizsgarészből áll, a vizsgán minden 

vizsgarészt kötelező elvégezni 

 

a) Borotválás teljes arcfelületen, férfi modellen vizsgarész 

Végezze el a borotválás műveletét! Pihés modell nem alkalmas, minimum egynapos szakállal 

rendelkezzen a modell. A modell helyes előkészítése a művelethez. A technológiai folyamat során 

bizonyítsa a helyes borotvafogásokat. A műveletet sérülésmentesen, kiborotválás nélkül kell 

elvégezni. Az egyes és kettes borotvafogások alkalmazása kötelező, a többi borotvafogás csak 

akkor, ha szükséges. A munkafolyamat befejezését követően az arcon szőrzet nem maradhat. 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarészen belül: 5% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

b) Divat férfihajvágás, szárítás, melírtechnikák alkalmazásával, férfi modellen vizsgarész 

A vizsgázó a vizsgarész megkezdése előtt kihúzza a két hajvágási technológia közül azt, amelyiket 

modelljén el kell készítenie (1. hajvágás technológia, 2. hajvágás technológia) 

A vizsgázó kihúz egy melír technikát is, melyet a hajvágás modelljén kell elkészítenie (a melírozás, 

hajvágás sorrendje tetszőleges): 

1. „Sapkás” melír technológia 

2. „Cipőfényező” melír technológia 

3. Fóliás lapmelír: minimum 5 fólia elhelyezése kötelező 

4. Fóliás fűzött lapmelír: minimum 5 fólia elhelyezése kötelező 

A melírtechnikákat blanche-termék alkalmazásával kell elvégeznie. A szőkítés után tónust kell 

biztosítani (oxidációs hajfestékkel vagy oxidációs színezővel stb.). Színeredmény meghatározása: 

8-asnál világosabb színmélység-végeredmény elérése kötelező.  

 

1. hajvágás technológia: Divat férfihajvágás hajvágó gép alkalmazásával, szárítás modellen, 

melír alkalmazásával. 

A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a nyakban 1 cm-es lenövés a 

minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása kötelező, melyből fokozatos 

átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont kialakítása borotvával kötelező. 

Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó eszköz 

alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágó gép használata kötelező! Az elkészült 

hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő divatfrizurát alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, 

fésüléssel. A színárnyalás harmonikus összhatást biztosítson a kész frizurával, a modell 

egyéniségével. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő. Bármilyen hajformázó (finish) 

termék használata megengedett a frizura kialakításánál. 

 

2. hajvágás technológia: Divat férfihajvágás csak ollóval, szárítás modellen, melír 

alkalmazásával 

A vizsgafeladat ismertetése: A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú, tarkóban, fül körül és a 

nyakban 1 cm-es lenövés a minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása 

kötelező, melyből fokozatos átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során csak ollót 

lehet használni. A nullpont kialakítása borotvával kötelező. Választékkal vagy választék nélkül 

is el lehet készíteni a frizurát. Az elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő 

divatfrizurát alakítson ki a vizsgázó hajszárítással, fésüléssel. A színárnyalás harmonikus 

összhatást biztosítson a kész frizurával, a modell egyéniségével. A hajvágás és a hajszárítás 

egyben értékelendő. Bármilyen hajformázó (finish) termék használata megengedett a frizura 

kialakításánál. Hajvágó gép és ritkítóollók használata tilos! 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Festőkönyv, 

diagnosztizálási lap 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc 
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A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 10% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

c) Hajfestés, melír egy technológiai folyamatban, női divathajvágás, szárítás, modellen vagy 

babafejen vizsgarész 

Hajfestést kell végezni a modelljén vagy babafejen, ahol az alapszínhez képest 2 színmélységgel 

világosabbra kell festeni, divatszínre. A hajfestéssel egy időben legalább 5 melírfóliát kell 

elhelyezni lapmelír technológiával, oxidációs hajfesték alkalmazásával, a melír lehet tetszőleges 

árnyalatú. A melírkészítmény felvitelét nem kell a hajtőtől elkezdeni. A színképzést követően 

végezzen aktuális divathajvágást. A vezetőpasszéból 4 cm hajvágás a vizsgabizottság előtt 

kötelező. A hajvágás folyamán legyen látható a tudatos, megtervezett hajvágás és az alkalmazott 

hajvágási technológiák. A frizura kialakításánál minden hajvágó eszköz használata megengedett. A 

színképzést követően hajszárítással tegye aktuálissá a frizurát. Fizikai formaváltoztatók – 

hajsimító, kreppelő, hullámosító stb. – alkalmazása megengedett. Minden hajformázó (finish) 

termék alkalmazható. A modell, babafej megjelenése tükrözze az aktuális divatirányzatokat. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Festőkönyv, 

diagnosztizálási lap, bőrpróba eredménye 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 15% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

d) Dauercsavarás babafejen vagy modellen, vegyszer felhasználásával vizsgarész 

Készítsen egy előre elkészített, fentről lefelé hosszabbodó formára levágott hajon, a fejtető 

hajrészen lapos csavarási technológiával minimum 15 db műanyag dauercsavaróval, míg az oldalsó 

és hátsó hajrészen spirál csavarási technológiával minimum 20-25 db műanyag spirál csavarási 

technikával a frizura vonalának megfelelő dauert az egész fejen, babafejen. Csavaró nélküli 

hajterület nem maradhat. A spirálcsavarási technológiával alkalmazott hajrész minimum hajhossza 

25-30 cm legyen. A haj szárítását diffúzorral kell elkészíteni. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Diagnosztizálási lap 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

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

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

e) Női alaphajvágás, hajszárítás, melírozás, modellen vizsgarész 

Készítse el natúr hajú modelljén a következő hajvágást, majd melírozást! 

Fentről lefelé hosszabbodó forma, hajvágása csak ollóval, szárítása:  

A fejtető legmagasabb pontján lévő vezetőpasszéhoz viszonyítva minden tincs fokozatosan 

hosszabb. A vezetőpasszéból 4 cm hajvágás kötelező a vizsgabizottság előtt. A folyamatos átmenet 

kialakításával biztosítsa a formajegyeket. A hajszárítás bizonyítsa a formajegyeket.   

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az 

anatómiai pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezetőtincset, aminek 

segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze a 

hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem megengedett, a 

frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A vizsgabizottság a hajvágást 

felválasztásokkal ellenőrzi. A hajszárítás hangsúlyozza a hajvágást. Minden hajformázó (finish) 

termék alkalmazható. 

 

Melírozás:  

Minimum 10 passzén végezzen balayage technikával, szőkítőkészítmény alkalmazásával 

felvilágosítást! Színeredmény meghatározása: 8-asnál világosabb színmélység-végeredmény 

elérése kötelező. A szőkített hajrész árnyalása megengedett, de nem kötelező. 
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Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: Diagnosztizálási lap 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 20% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

f) Női alaphajvágások, hajvágás, szárítás modellen vagy babafejen vizsgarész 

A vizsgázó a vizsga megkezdése előtt kihúzza a három alaphajvágás közül az egyiket, amelyiket 

modelljén vagy a babafejen el kell készítenie. (1. alaphajvágás, 2. alaphajvágás, 3. alaphajvágás) 

 

1. alaphajvágás:  

Kompakt, egyhossz forma kialakítása csak ollóval: Egy olyan forma készítendő, melynél a haj 

természetes esésében nem keletkezik átmenet. A frizura külső vonala lehet vízszintes, az arc 

felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A 4 cm vágás után a tarkóhaj 

maximum nyakszirtközépig érhet. A hajszárítás bizonyítsa a formajegyeket.  

A modell megjelenése: A nyakszirt középtől legalább 4 centiméterrel hosszabb, nem átmenetes haj, 

babafej esetében szintén. Frufrus modell, babafej megengedett! 

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai 

pontok, A és B átló és a geometriai meghatározások segítségével. A teljes hajnövéssel 

párhuzamosan 1,5-2 cm szélességben alakítsa ki a vezetőpasszét, aminek segítségével 

meghatározza a haj hosszát és a külső vonalát. Balesetmentesen végezze a hajvágás műveletét, 

a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. 4 cm hajvágás kötelező a vezetőpasszéból a 

vizsgabizottság előtt. A haj puhítása nem megengedett, a frizura kialakítását csak tompa 

vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a 

hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

 

2. alaphajvágás:  

Lépcsőzetes forma: Lépcsőzetes hajvágási forma készítendő, melynél a tarkótól felfelé folyamatos 

átmenet képződik úgy, hogy a felső hajszakasz mindig hosszabb. A frizura külső vonala lehet 

vízszintes, az arc felé hosszabbodó, illetve rövidülő, de csak szimmetrikus lehet. A fej hátsó 

részén folyamatos átmenet kialakítását követően, a hajszárítással hangsúlyozza a 

formajegyeket.  

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai 

pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezetőtincset, aminek 

segítségével meghatározza a haj hosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze 

a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem 

megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a 

hajszárítás egyben értékelendő! A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

 

3. alaphajvágás:  

Uniform forma hajvágása, szárítása csak ollóval: A meghatározott vezetőpasszéból 4 cm haj vágása a 

vizsgabizottság előtt kötelező. A vezetőpasszé hossza meghatározza a fej teljes területén lévő 

haj hosszát. A fej egész területén azonos hosszúságú kell, hogy legyen a haj. Az egységes 

hajhossz kialakításával lesz bizonyítva az uniformizált haj. A hajszárítás kapcsolódjon a 

formához és hangsúlyozza a stílusjegyeket.  

A női alaphajvágási művelet során legyen látható a fejterület tudatos és precíz felosztása. Az anatómiai 

pontok és a geometriai meghatározások segítségével alakítsa ki a vezetőtincset, aminek 

segítségével meghatározza a hajhosszát, irányát és átmenetképzését. Balesetmentesen végezze 

a hajvágás műveletét, a hajterületek leválasztását és ellenőrzését. A haj puhítása nem 

megengedett, a frizura kialakítását csak tompa vágással lehet elkészíteni. A hajvágás és a 

hajszárítás egyben értékelendő. A vizsgabizottság a hajvágást felválasztásokkal ellenőrzi. 

 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: nem szükséges 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 15% 
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A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

g) Konty alkalmi frizura kialakítása, modellen vizsga rész 

A vizsgafeladat ismertetése: A megszárított, becsavart vagy sima, kiengedett hajból feltűzésekkel 

olyan frizurát alakítson ki, ami összhangban van modellje karakterével, megjelenésével. Kötelező 

elem: 10 tincs hőillesztéses vagy mikrogyűrűzéses technikával történő elhelyezése a frizura 

készítése során. A kész frizura összhatásában viselje az alkalmi frizura jegyeit. Csatok, hajtűk, 

gumik és kontybetétek alkalmazása megengedett. Fizikai formaváltoztatás (hajsimító, hajsütő vas, 

kreppvas használata) megengedett a frizura kialakításánál. Minden hajformázó (finish) termék 

alkalmazása megengedett. 

Dokumentáció a vizsgafeladat elkészítésének módjáról és folyamatáról: nincs 

A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 

A vizsgafeladat százalékos aránya a gyakorlati vizsgarész teljes feladatsorán belül: 5% 

A vizsgafeladat megoldása akkor eredményes, ha végrehajtása legalább 40%-osra értékelhető. 

 

8.4.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló összes időtartam: 830 perc 

a) vizsga rész 20 perc 

b) vizsga rész 150 perc 

c) vizsga rész 180 perc 

d) vizsga rész 180 perc 

e) vizsga rész 180 perc 

f) vizsga rész 60 perc 

g) vizsga rész 60 perc 

 

8.4.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 80 % 

8.4.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

A gyakorlati vizsgán az alábbi értékelési szempontokat javasoljuk figyelembe venni: 

a) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet  

‒ Helyes diagnosztizálás 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása 

‒ Habképzés, az arcszőrzet megfelelő felpuhítása 

‒ A technológiai folyamat során helyes borotvafogások alkalmazása  

‒ A művelet sérülésmentes végrehajtása  

‒ Arcon szőrzet nem maradhat 

‒ Utókezelés, szükség esetén vérzéscsillapítás 

b) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ A fej területi felosztásának helyes meghatározása.  

‒ Az alkalmazott felválasztások arányos, tudatos kialakítása. 

‒ A melírtechnika helyes technológiájának alkalmazása folt- és megfolyásmentesen.  

‒ A hatóidők helyes meghatározása.  

‒ A tónus biztosításhoz alkalmazott termékek szakszerű alkalmazása.  

‒ Foltmentes, egységes hajszínek kialakítása.  
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‒ Közömbösítések, utókezelések helyes alkalmazása.  

‒ Hajvágás: 

▪ a nullpont helyes meghatározása 

▪ tiszta fazonkialakítások 

▪ a stuccolás helyes fogásai, fokozatos átmenet készítése vagy a hajvágó gép szakszerű 

alkalmazása (feladatnak megfelelően) 

▪ vezető tincs meghatározása 

▪ vágástechnika kiválasztása, alkalmazása 

▪ fokozatos átmenet készítése 

▪ a szín harmóniája és elhelyezése 

▪ kreativitás, a hajvágás stílusának összhangja a modell karakterével 

 

c) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ A melírfóliák szakszerű elhelyezése 

‒ A fej területének precíz felosztása 

‒ Precíz leválasztások és kiemelések 

‒ Foltmentes festés technológia 

‒ Egységes tömegszín 

‒ A tömegszín és a melírszínek harmóniája 

‒ Hajvágás során a fej területi felosztása, a hajvágási, puhítási technikák tudatosak  

‒ Frizurakészítés vizes, száraz hajformázással  

‒ Hajformázó (finish) termékek megfelelő kiválasztása, alkalmazása  

 

d) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti, az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ Arányos, egyenletes csavarás, tiszta felválasztás 

‒ Törésmentes, pipamentes csavarás kialakítása  

‒ A fejtető hajrészen 100-110 fokos csavarás alkalmazása, csavarók feszessége 

‒ Dauerpapír, dauertűk szakszerű alkalmazása 

‒ HTH-víz helyes kiválasztása, hatóidő meghatározása 

‒ A vegyszer felvitele, alkalmazása 

‒ Fixálás, utókezelés, hatóidők meghatározása 

‒ Frizurakészítés diffúzor alkalmazásával 

 

e) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás, bőrpróba 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat (keverési arány, hatóidő). 

‒ Tudatosan alkalmazza a színelméleti ismereteket.  
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‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása  

‒ A fej területi felosztásának helyes meghatározása.  

‒ Az alkalmazott felválasztások arányos, tudatos kialakítása. 

‒ A balayage helyes technológiájának alkalmazása, folt- és megfolyásmentesen.  

‒ A hatóidők helyes meghatározása.  

‒ A tónus biztosításhoz alkalmazott termékek szakszerű alkalmazása.  

‒ Foltmentes, egységes hajszínek kialakítása.  

‒ Közömbösítések, utókezelések helyes alkalmazása 

‒ Hajvágás: 

▪ a fejterület tudatos és precíz felosztása 

▪ a vezető tincs/tincsek meghatározása 

▪ kiemelési szögek tudatos alkalmazása 

▪ a leválasztások, szerszámfogások, helyes kéztartás alkalmazása 

▪ ellenőrzés 

▪ a hajszárítás hangsúlyozza a stílusjegyeket  

▪ a frizura összhatása 

 

 

f) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás (hajtípusok, hajszál vastagsága, növekedési irány, keresztmetszet 

stb). 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása 

‒ A fejterület tudatos és precíz felosztása 

‒ A vezető tincs/tincsek meghatározása 

‒ Kiemelési szögek tudatos alkalmazása 

‒ A leválasztások, szerszámfogások, helyes kéztartás alkalmazása 

‒ Ellenőrzés 

‒ A hajszárítás hangsúlyozza a stílusjegyeket  

‒ A frizura összhatása 

 

g) vizsgarész 

‒ Megtervezi és a rendelkezésre álló idő alatt befejezi a műveletet.  

‒ Helyes diagnosztizálás (hajtípusok, hajszál vastagsága, növekedési irány, keresztmetszet 

stb.). 

‒ Kiválasztja és az előírásoknak megfelelően fertőtleníti az eszközeit. A gyártó utasításai 

szerint megfelelően alkalmazza a felhasznált anyagokat.  

‒ Balesetmentes, egészségügyi előírásoknak megfelelő védőeszközök szakszerű kiválasztása, 

alkalmazása 

‒ Csatok, hajtűk, kontybetétek alkalmazása 

‒ A plasztikusan fésült részek tiszta fésülése 

‒ A színek harmóniája és elhelyezése 

‒ A póttincsek helyes technológiai alkalmazása  

‒ A frizura összhatása 

‒ A modell egyéniségének kihangsúlyozása, a teljes megjelenés 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 

40%-át elérte, vizsgarészenként. 

 

Minden vizsgarész elvégzésénél, ahol modellen kell végrehajtani az adott feladatot:  
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  A tevékenység része minden esetben a feladatoknak megfelelő modell biztosítása a tanuló által. 

 

Csak az a vizsgatevékenység értékelhető, ami elvégezhető. Ha nincs megfelelő modell, vagy a 

szolgáltatást kizáró állapot a vizsga helyszínén derül ki, a vizsga feladat követelményeit az a 

tanuló nem teljesítette, akinek a modellről kellett (volna) gondoskodnia. 

 

Csak a vizsgaidő alatt teljesen befejezett kész munka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes 

vizsgatevékenységet időben nem fejezi be, vagy a modellnek sérülést okoz, az adott tevékenység 

elvégzése elégtelen. 

 

A vizsgázónak csak az eredménytelen tevékenységet kell a javítóvizsgán teljesítenie. 

8.5 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: - 

 

8.6 A szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 

A vizsga során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő fodrászati kozmetikumokat 

(anyagokat) lehet használni. Minden művelethez csak a választott márka termékeit lehet alkalmazni. A 

vizsgázónak kell gondoskodnia a felhasznált anyagokról és a felhasznált kézi szerszámokról a táblázat 

szerint. 

 

Tárgyi feltételek 

A 

vizsgaszervező 

biztosítja 

A vizsgázó 

biztosítja 

Kiszolgáló- és várakozószékek, fejtámasz X  

Anyag- és eszköztartó szekrények, polcok X  

Eszközkocsi X  

Hajmosótál X  

Fehérneműk (törölköző, kis kendő, vágókendő, vegyszeres 

beterítőkendő, kötény) 
 X 

Elektromos kisgépek (hajszárító, hajvágó gép, hajsütő vasak, 

hajsimító) 
 X 

Hajvágás eszközei (nyeső, borotva, olló, ritkítóolló, tapper olló)  X 

Hajformázás eszközei (hajsütő vasak, berakócsavarók, csipeszek, 

hajtűk, csatok) 
 X 

Borotválás eszközei (félpengés borotva, borotvaecset, borotvatál)  X 

Klimazon vagy infrazon, gőzbúra X  

Tartós formaváltoztatás eszközei (dauercsavarók, dauertűk, nyaktál, 

dauerpapír) 
 X 

Hajszínváltoztatás eszközei (színskála, festőkötény, mérleg, 

mérőhenger, festőtál, ecset, beterítőkendő, védőkesztyű, melírfólia) 
 X 

Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények X  

A gyakorlati vizsga során felhasznált anyagok  X 

Modell, babafej, babafej tartó  X 

Számológép, toll  X 

8.7 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:- 
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8.8 A szakmai vizsga eredményébe az ágazati alapvizsgát az alábbi súlyaránnyal kell beszámítani: 

Ágazati alapvizsga: 10%, Szakmai vizsga: 90 % 

8.9 A vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes 

szabályok:- 

9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 
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