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Képzési tájékoztató
Kézápoló és műkörömépítő (32 815 01)
Képzési program nyilvántartásba vételi száma: E-001418/2017/A016
Bemeneti feltételek
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
- Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 27/2012 (VIII.27.) NGM rendelet 3. számú
mellékletében az Egyéb szolgáltatások szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
- Egészségügyi alkalmasság: szükséges
- Egyéb: 18. életév betöltése
A képzés tervezett időtartama
Óraszáma: 350
Elmélet/gyakorlat aránya: 20% - 80% (70-280)
A képzés tervezett létszáma (fő): minimum 12
A képzés felépítése
Modulok és vizsgák
azonosító száma

megnevezése
Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása és működtetése

11489-16

A kézápoló, műkörömépítő szalon kialakításával, működtetésével,
mindennapi teendőkkel kapcsolatos ismeretek.

Szolgáltatást megalapozó anatómiai, élettani ismeretek
11772-16
10250-16
10251-16

Anatómiai ismeretek a test egészéről, különösképpen a végtagok
és a bőr vonatkozásában.

Kézápolás
A kézápolás folyamata, műveletei, manikűr fajtáinak ismerete.

Műkörömépítés
A műkörömépítési alapismeretek, annak szakaszai, technikái.

Anyagismeret alkalmazásai
11773-16

Alapvegyületek, azok ismerete a kézápolás és műkörömépítés
során.

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

szóbeli
szóbeli
gyakorlati
gyakorlati
szóbeli

Kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeretek
11774-16

A tisztítás, fertőtlenítés, állapotfelmérés, diagnosztizálás, kezelési
tervvel kapcsolatos ismeretek. Elváltozások, betegségek a kézápolás és
műkörömépítést befolyásoló tényezők.

Veled építjük a jövőd!
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A komplex szakmai vizsga részei:
1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás és műkörömépítés
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modelljén. Végezze el
a 2. számú modell mindkét kezén a teljes műkörömépítési feladatot. Végezze el a teljes töltési és díszítési
feladatot a 3. számú modellen. A feladat kiválasztása mindhárom esetben tétel húzás alapján történik,
meghatározott (következőkben felsorolt) típusfeladatok szerint. Az 1. és 2. számú modell natúr
körömmel, a 3. számú modell 3-4 hetes lenőtt műkörömmel érkezzen.
A) Kézápolás:
A vizsgafeladat aránya: 20%
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes kézápolási folyamatot az 1. számú modellje mindkét kezén!
1. Klasszikus manikűr, masszázzsal, lakkozással
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása klasszikus manikűr technológiával készüljön. Az ápolási
folyamatot masszázs technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse.
Díszítéshez egyik kézen piros lakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával
tegye hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
2. Francia manikűr francia lakkozással és díszítéssel, SPA kezeléssel
A kézápolási feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a köröm ápolása francia manikűr technológiával készüljön. Az ápolási
folyamatot SPA technológiával és a kéznek megfelelő anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse.
Díszítéshez francia lakkozást használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye
hangsúlyozottá. A másik kézen japán manikűrt alkalmazzon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott
szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki az adott feladatnak megfelelően a
vendégkártyát és állítsa össze a számlát.
Csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes, kész munka értékelhető.
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
B) Műkörömépítés:
A vizsgafeladat aránya: 30%
Végezze el a húzott tétel szerinti teljes műkörömépítési és a töltési folyamatot a 2-es és a 3-as számú
modellje mindkét kezén! Csiszológépet csak a töltési feladatnál használhat.
2-es számú modellhez tartozó feladatok:
1.Építsen műkörmöt zselé anyagból, tip-es meghosszabbítással, megerősítő technikával. Tartsa be a
technika valamennyi szabályát. Megerősítő technikával történő építés esetén az ív a technikától elvárható
mértékű, a meghosszabbítás a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, - színében és formájában természetes
hatású legyen. Az egyik kézen végezzen gél-lakkozást, és alkalmi díszítést is.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
2. Építsen műkörmöt porcelán anyagból tip-es meghosszabbítással. Tartsa be a technika valamennyi
szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, - a forma a
klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a borítás víztiszta
anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika
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valamennyi szabályát. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú,
- a forma a klasszikus franciának megfelelően szögletes,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen, a
borítás víztiszta anyaggal történjen. A fényvisszaadást polírozással végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
4. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, sablonos technikával. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az
épített köröm klasszikus francia stílusban épüljön. A meghosszabbítás hófehér anyaggal, - szögletes
formára készüljön. A megépített köröm meghosszabbítása minimum a tartást biztosító 2/3-1/3 arányú
legyen. A fényvisszaadás fényzselé alkalmazásával történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
5. Építsen műkörmöt levegőre kötő porcelán anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a
technika valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három
szín használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm
meghosszabbítása tartást biztosító 2/3-1/3 arányú, - a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A
fényvisszaadás polírozással történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
6. Építsen műkörmöt zselé anyaggal, körömágy hosszabbításos technikával. Tartsa be a technika
valamennyi szabályát. A körömágy hosszabbító technikával történő építés esetén legalább három szín
használata kötelező, a forma szabadon választott, de kézhez illő legyen. A megépített köröm
meghosszabbítása tartást biztosító arányú,- a meghosszabbítás hófehér színű legyen. A fényvisszaadás
fényzselével történjen.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
3-as számú modellhez tartozó feladatok:
C.) Műköröm töltése és díszítése
A vizsgafeladat aránya: 30%
1. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését zselé anyaggal, úgy, hogy a fehér vég és a mosolyvonal
korrigálása egy korrekt építés feltételeinek megfelelő legyen. A meghosszabbítás mértéke tartást
biztosító 2/3- 1/3 aránynak feleljen meg. Tartsa be a technika valamennyi szabályát. Az ápolási
folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze. Egyik kezet díszítse. Díszítéshez
piros géllakkot használjon és a gyűrűs ujjat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
2. Végezze el a 3-4 hete épített műköröm töltését levegőre kötő porcelán anyaggal. A köröm teljes
hosszának kiépítését végezze el körömágy hosszabbító anyaggal. A francia színhatás fehér végének
kialakítását felületi festéssel érje el, amihez fehér géllakkot, vagy fehér zselét használjon. A
meghosszabbítás mértéke tartást biztosító 2/3- 1/3 aránynak feleljen meg. Tartsa be a technika
valamennyi szabályát. Az ápolási folyamatot a kéznek megfelelő technológiával, anyagokkal végezze. A
gyűrűs ujjakat egyéb díszítő elemek felhasználásával tegye hangsúlyozottá.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgára úgy kell felkészülni, hogy a feladatnak megfelelő modellt és felszerelést kell hoznia a
vizsgázónak.
Kézápolás, műkörömépítési feladatok végzésekor a biztonságos munka és az optimális hatás érdekében
csak professzionális, összetartozó anyagcsoportot használhat!
A műkörömépítési feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során
tapasztaltakat figyelembe véve, a kéz és a műköröm ápolása a kéznek megfelelő technológiával és
anyagokkal történjen. A díszítéshez korszerű, divatos anyagokat, technológiákat használjon.
A kezelések szinten tartásához tegyen ajánlatot házi ápolási módokra és anyagokra. Végezze el az adott
szolgáltatást követő valamennyi szükséges műveletet.
Tartsa be a higiéniás és munkavédelmi előírásokat. Töltse ki a vendégkártyát és állítsa össze a számlát.
Az ápoló díszítő szakasz előtt a feladat addig elvégzett részét értékeltetni kell a vizsgabizottsággal.
Minden esetben csak az egészséget nem veszélyeztető, balesetmentes kész munka értékelhető.
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Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 435 perc
A gyakorlati vizsgafeladat aránya összesen: 80%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai szóbeli feladatok
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben megadott 11489-16 Kézápoló, műkörömépítő szalon kialakítása és
működtetése, 11772-16 Szolgáltatást megalapozó anatómiai és élettani ismeretek, 11773-16
Anyagismeret alkalmazásai, 11774-16 Kézápolás, műkörömépítés szakmai ismeretek követelmény
modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazzák.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 25 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudás mérése, Képzés hatékonyságának növelése,
Munkavállalás elősegítése
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet:
E-mail: info@gyszszc.hu

Veled építjük a jövőd!

