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Képesítő vizsga feltételei és tartalma
PROGRAMKÖVETELMÉNY
képesítő vizsgára vonatkozó kivonata
10125004 számú Sminktetováló szakképesítés
1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
1.1 Megnevezése: Sminktetováló
1.2

Ágazat megnevezése: Szépészet

1.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1012

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása
11.1

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a felnőttképzési engedéllyel rendelkező
képző intézmény által felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek: 11.2 Elméleti írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Sminktetováló elméleti alapismeretek
11.2.1 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
25 kérdésből álló feleletválasztós, igaz-hamis, és kifejtős teszt, ezen belül:
Feleletválasztós kérdések 10 darab – darabonként 4 pont Témakörei:
• A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek,
összetevőinek, hatóanyagainak ismerete. (bőrfertőtlenítők típusai, munka közbeni, és
kezelés utáni utóápolók fajtái, összetételük ismerete)
• Vállalkozási ismeretek (általános vállalkozói alapismeretek, adózás, működtetés,
GDPR adatvédelem legfontosabb szabályai)
• Marketing (lehetséges módszerek, kommunikációs csatornák, közösségi platformok)
1 Kommunikáció, etika (asszertív kommunikáció fogalma, etika fogalma, és ennek 1
megfelelő ügyfélkezelés)
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. Szervezési feladatok (alapfokú időmenedzsment, munka felvétele, konzultációk 2
megszervezése, készlettervezés – pigmentek, tűmodulok, eldobhatós eszközök, és
fertőtlenítők, utóápolók)
• Pigment ismeret (pigmentek típusai, összetevői, colorindexek jelentése, jelentősége,
szabályozások ismerete)
• A sminktetoválás megvalósulásának feltételei beleértve a kontraindikációs feltételeket
• Infekciókontroll, infekciókontroll protokoll, higiéniai ismeretek (higiéniai feladatok,
kötelező higiéniai protokoll lépései)
• Tetováló gépek (típusai, részei, tulajdonságai, beállítása, előkészítése,)
• Tetováló tűk, tűcsoportok (mérete, mennyisége, hegye, fajtája)
Igaz-hamis kérdések: 10 db (tartalmaznia kell minimum 3 darab nemleges tagadással
megfogalmazott kérdést) – darabonként 4 pont Témakörei:
• Tetoválás fajtái, mikró pigmentáció alkalmazási területei, pigmentek jellemzői,
összetételük, szabályozóik, fertőtlenítő szerek, higiéniai munka és balesetvédelmi,
egészség megóvási előírások, kezelési ellenjavallatok, sminktetoválás utókezelése,
hulladékkezelés.
Kifejtős kérdések: 5 darab – darabonként 8 pont
Témakörei:
• A tetoválás készítésének alapvető lépései, folyamata, veszélyei szem, szemöldök és
száj területen, anatómiai és élettani alapjai. Eszközök, tűmodulok ismerete, pigmentek
típusai, és rájuk vonatkozó szabályozások, színelméleti alapok. A szempilla, szem, ajak
anatómiája és élettana, a szemkörnyék és a száj speciális jellemzői. A sminktetoválás
fajtái, alkalmazott technikái, és anyagai, utóápolás szabályai.
11.2.2 Az elmélet írásbeli vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
60 perc
11.2.3 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: vizsgaszervező által összeállított
javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
11.2.4 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 120
pontszámból legalább az 60pontot elérte, tehát 50% eredményességgel teljesítette azt.
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%
11.3 Projektfeladat: Sminktetováló gyakorlati vizsga
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11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgamunka és gyakorló portfólió szóbeli
bemutatása, valamint az otthon elkészített projekt-feladatrész, és kezelési munkatervének
bemutatása, és indoklása.
11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A sminktetováló gyakorlati vizsga
részei:
A) Vizsgarész: Portfólió bemutatása.
A) 1. A vizsgázó szakmai képzésének gyakorló ideje alatt saját kivitelezésben készült,
műbőrre tetovált munkáiból gyakorló portfóliót állít össze.
• A portfoliónak tartalmaznia kell minimum 1-1-1 darab, élő modellen készített teljes arc
(szemöldök, szemhéj, ajak) tetoválásról készített jó minőségű előtte/utána fotót,
• Továbbá minimálisan 3-3-3 (szemöldök, szemhéj, ajak) a gyakorlás során műbőrre
készült referenciaképeket tartalmazza.
• A gyakorló portfólióhoz köteles csatolni az „Eredetiségi nyilatkozatot”, melyben a
portfólió saját maga állttal készített kivitelezéséről nyilatkozik.
• Leadása: a vizsgát megelőzően 15 nappal postai úton ajánlva kell eljuttatnia a
vizsgaszervező részére.
• Kivitelezése nyomdaipari technikával készül. Formai követelmények: formátuma
A/4es, spirálfűzött, vagy fotókönyv. Terjedelme minimum 12 oldal, minimum12 db
munkával, beleértve az élő modellen készített esettanulmányokat is. Elrendezésében,
színhasználatában esztétikus.
• A) 1 vizsgarészre adható pontszám: 40 pont
B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése élő modellen és az
otthon megtervezett munkaterv (projekt-részfeladat) bemutatása
B) 1. Vizsgarész: Az otthon megtervezett munkaterv (projekt-részfeladat) bemutatása,
amiben részletesen bemutatja a helyszínen készítendő vizsgamunkáját a konkrét élő
modellre vonatkozóan a következőek szerint:
B) 1.1 A vizsgázó előzőleg és önállóan, saját maga által biztosított eszközökkel, műbőrre
(latex lapra) készült teljes arctetoválást, mint vizsgamunka részproduktumát mutatja be
szóban, az előre elkészített műbőrön. A vizsgabizottság az elkészített munkatervre
vonatkozóan kérdéseket tesz fel a vizsgázó részére, aki a projekt-részfeladat elkészítését,
annak technikai, formai és színbeli kialakítását meg kell, hogy tudja indokolni. A
projektrészfeladat stílusában és színhasználatában meg kell, hogy egyezzen az élő
vizsgamunka modellen készítendő kialakítással. Minimális mérete: 15x20cm. A mintának
tartalmaznia kell valósághű szemhéjkontúrt, szemöldöktetoválást, és ajaksatírt. Formája,
stílusa szabadon választott, de törekszik a realisztikusságra. Adható pontszám: 20 pont
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B) 1.2. Írásos-szöveges munkaterv, melynek terjedelme minimum 1 A4-es oldal, mely
tartalmazza a forma és színválasztás indoklását, a kezelés lépéseit, és a vendégre vonatkozó
esetleges egyedi szempontok (bőrtípus, bőrproblémák, bőr altónusa) figyelembevételét.
Adható pontszám: 20 pont
B)1.1 és B) 1.2 Vizsgarészre adható összes pontszám: 40 pont
B) 2. Vizsgarész: A vizsgázó a helyszínen saját maga által biztosított eszközökkel, saját
maga által hozott vendég arcán vizsgamunkát készít. A munkának tartalmaznia kell
grafikus szemhéjkontúrt, szemöldöktetoválást tetszőleges technikával, és a korábban az
adott modellen elkészített teljes ajaksatír korrekcióját. Formája, stílusa szabadon
választott, de illeszkednie kell a modell karakteréhez.
B) 2. vizsgarészre adható összes pontszám: 200 pont
11.3.3 A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A) 1. vizsgarészre:
20 perc
B) 1. és B) 2. Vizsgarész: projekt-részfeladat bemutatására és a helyszínen készítendő
vizsgamunka elkészítésére:
300 perc
11.3.4 Időtúllépés nem megengedett, amennyiben a vizsgázó nem tudja befejezni az adott
idő alatt a feladatot, akkor az nem kerül értékelésre.
11.3.5 Esetleges időtúllépésre, csak a vizsgabizottság elnöke adhat lehetőséget indokolt
esetben.
11.4 A gyakorlati vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
B) 1. Vizsgarész: projekt-részfeladat, munkaterv bemutatása. Az
értékelés szempontjai:
• minőség - esztétikum összhangja magas fokú; adható pontszám: 10 pont
• szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő;
adható pontszám: 5 pont
• a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának
meghatározása megfelelő; adható pontszám: 5 pont
• a megvalósításhoz alkalmazott technikák megválasztása tudatos, alkalmazása
megfelelő; adható pontszám: 5 pont
• formakialakítás adekvát, kellően szimmetrikus, arányos, kontúr folytonos, szabályos;
kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; kidolgozottság részletes, precíz,
szimmetrikus; adható pontszám: 10 pont
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•

eszközhasználat megválasztása, bedolgozási sorrend, bemerítés/kiemelés technika,
nincsen túldolgozva a műbőr, a tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a műbőr;
adható pontszám: 5 pont

•

B) 1. vizsgarészre adható összes pontszám: 40 pont

B) 2. Vizsgarész: Helyszínen készítendő gyakorlati vizsgamunka élő modellen Az
értékelés szempontjai
• minőség - esztétikum összhangja magas fokú; adható pontszám: 30 pont
• bőrdiagnosztizálás megfelelő; adható pontszám: 15 pont
• higiéniai előkészület hiánytalan (munkaruha, védőruha, eszközeit és a vendéget védi a
fertőzéstől, tűmodult a vendég előtt bontja ki, és lefűzi az adatlaphoz.); adható
pontszám: 15 pont
• a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának
meghatározása megfelelő; adható pontszám: 10 pont
• előkészítés (önmaga, munkatér, vendég) automatikus; adható pontszám: 10 pont
• formatervezés precíz; adható pontszám: 20 pont
• bőrtípusnak megfelelő a pigment választás; adható pontszám: 20 pont
• a megvalósítás lépéseinek sorrendje megfelelő; adható pontszám: 10 pont
• kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű;
kidolgozottság részletes, precíz; adható pontszám: 20 pont
• eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való tudatos bedolgozási sorrend,
bemerítés/kiemelés technika, nincsen túldolgozva a bőr, a tűmélység megfelelő,
nincsen traumatizálva a bőr; adható pontszám: 20 pont
• a vendéggel való kommunikáció, tájékoztatása az utókezelésről megfelelő; adható
pontszám: 10 pont
• munka-, baleset-, egészség-, érintés-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok, higiéniai
előírások, protokoll betartása pedáns; adható pontszám: 10 pont
• problémamegoldás, előre nem látható helyzetek, fellépő komplikációk kezelése,
döntéshozás határozott; adható pontszám: 5 pont
• a gyakorlati munkavégzés során megfigyelhető autonómia és felelősség elemek:
önállóság, hatékonyság, körültekintés, együttműködés, kreativitás, igényesség,
elővigyázatosság, felelős döntéshozás, szabálykövetés (infekciókontroll protokoll
utasításainak betartása); adható pontszám: 5 pont
A helyszínen készítendő vizsgamunkát a vizsgázónak a rendelkezésre álló idő alatt kell el
kezdeni és befejezni, csak akkor értékelhető. A megkezdett, félbehagyott, részlegesen
elkészült produktum nem értékelhető.
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B) 2. vizsgarészre adható összes pontszám: 200 pont
11.4.1. Az A)1. B)1. és B)2. részekből álló Projektfeladat gyakorlati vizsgatevékenység
akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes elérhető 280 pontból legalább
140 pontot teljesít, azaz a gyakorlati vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó
a megszerezhető összes pontszám minimum 50%-át elérte. Amennyiben ez nem teljesül,
akkor a Projektfeladat gyakorlati vizsgarészből pótvizsgára kell bocsájtani. A
vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%
11.4.2 A gyakorlati munkavégzés nem értékelhető, amennyiben a vizsgázó sérülést, vagy
túlzottan nagy traumát, bevérzést okoz a vizsgamunka során.
11.4.3 A vizsgatevékenység összesített értékelése:
A megszerezhető összes pontszám:
Ebből:
• 11.2-ben meghatározott Elméleti írásos vizsgarész:
• 11.3-ban meghatározott Projektfeladat, Gyakorlati vizsgarész:

400 pont
120 pont
280 pont

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarésznél a
megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte. Amennyiben bármelyik
vizsgarészben nem teljesíti az 50%-ot, akkor pótvizsgára lesz kötelezett a vizsgázó.
11.4.4. A vizsgatevékenység összesített minősítése:
0-199 pont:
Nem felelt meg
200-240 pont:

Megfelelt

241-280 pont :

Közepes

281-360 pont:

Jó

361 ponttól:
Kiváló
11.5. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
A Vizsgabizottság egy tagjának rendelkeznie kell minimum 3 év sminktetováló
gyakorlattal, egy további tagjának pedig 5 év sminktetováló gyakorlattal.
A vizsgázónak egy modellt kell hoznia a helyszínen készítendő vizsgamunkához. A modell
18 év feletti, önállóan cselekvőképes női személynek kell lennie. Ha az előzőleg
megbeszélt és egyeztetett modell nem tud részt venni a vizsgán, a vizsgázó feladata új
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modellt keresni, a vizsgaközpontot tájékoztatni a változásról, módosítani a beadott
portfoliót. A modellcsere indokát hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás elfogadásáról
a vizsgaszervező dönt.
11.6. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
Vizsgázónként:
1 db gurulós szék, 1 db három (vagy négy) polcos gurulós fém / üvegtároló kocsi,
vizsgázónkként1 db kezelőágy, ideális fényforrás, megfelelő számú elektromos
csatlakozási lehetőség, veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök, elméleti és
gyakorlati
tevékenységekhez
felszerelhető helyiségek, dokumentációs
formanyomtatványok.
11.7. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.8. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra
vonatkozó részletes szabályok:
A vizsgázó a vizsgára hozza magával: 1 db vizsgamunkát, portfólióját, az írásban
elkészített projekttervét (egy példányban), és vendégét. Továbbá a helyszínen készítendő
vizsgamunka elkészítéséhez és bemutatásához az alábbi eszközöket, anyagokat kell
biztosítania a vizsgára:
Golyóstoll, A/4-es rajzmappa, adott munkához szükséges tűk + eldobható markolatok,
gépfólia, gumikesztyű, vazelin, csőrös flakon, papírtörlő (nedvesség- és tépésálló, jó
nedvszívó képességű, szöszmentes), vattakorong, festékes kupakok (kicsi, közepes, nagy),
adott munkához szükséges tetováló festék, szemöldök csipesz, felület- és
eszközfertőtlenítő, bőrfertőtlenítő, munkatálca, sminktetoválógép CE minősítéssel
(testtetováló gép nem megengedett), megfelelő tűmodulok. A vizsgázónak magával kell
továbbá hoznia saját részre fehér munkaruhát, váltócipőt, valamint saját és a modell részére
is a higiéniai védőöltözetet.
11.9. A vizsgatevékenységek megszervezésére,
vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: -
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