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10124005 számú Manikűrös és körömdizájner megnevezésű 

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

1. A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Manikűrös és körömdizájner 

1.2 Ágazat megnevezése: Szépészet 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód alap-

ján: 1012 

2. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés 

2.1  Megnevezése: Manikűrös és körömdizájner 

2.2  Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 4 

3. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata, össze-

függése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompe-

tenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékeny-

ség vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegy-

zékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott spe-

ciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban megha-

tározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 

gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú mi-

niszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 

4. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megsze-

rezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy mun-

kakör leírása: 

A manikűrös és körömdizájner a diagnosztizálást követően megtervezi a személyre szabott, 
innovatív, divatos körömstílus, forma, motívum kialakítását, a hozzá tartozó előkészítő folya-
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matokat, majd a lezáró műveleteket tartalmazó szolgáltatást, szem előtt tartva a vendég igé-

nyeit, egyéniségét, stílusjegyeit. Az elkészült kezelési tervet IKT eszközökkel rögzíti, betartja 

a GDPR vonatkozó rendelkezéseit. Összefüggéseiben vizsgálja az alkalmazható technológiák, 

anyagok, eszközök kiválasztási szempontjait, a munkafolyamatoknak megfelelő alkalmazásu-

kat, szem előtt tartva az egészségmegőrzési szempontokat és a divattrendeket. Munkája során 

empatikusan, diszkréten kommunikál, betartja az etikai, higiéniai, munkaügyi, pénzügyi, vala-

mint a munka-, tűz-, környezet-, balesetvédelmi és szakmai szabályokat, szükség esetén alkal-

mazza a felületi sérülések ellátásának ismereteit. A magasszintű, egészségmegőrzési célú, esz-

tétikai szolgáltatás eredményének szinten tartására tanácsot ad, javaslatot tesz, digitális számlát 

állít ki az elvégzett szolgáltatásról. 

 

5. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti ál-

lása: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: 

 

6. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges 

bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

6.2 Szakmai előképzettség: nem szükséges 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges 

 

7. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény 

modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális, 

a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám: 550 óra 

7.2 Maximális óraszám: 700 óra 

 

8. A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Készségek, képességek Ismeretek 
Elvárt viselkedés-

módok, attitűdök 
Önállóság és fele-

lősség mértéke 

Higiéniai és munkavé-

delmi szempontoknak 

megfelelően alakítja ki 

a munkakörnyezetét a 

körömszalonban. 

Ismeri a biztonságos 

munkakörnyezet kiala-

kításának feltételeit, hi-

giéniai szabályait. 

Elkötelezett a biz-

tonságos munka-

környezet kialakí-

tása iránt, szem 

előtt tartja a higié-

niai szabályokat. 

Felelősségteljesen 

és önállóan ala-

kítja ki a biztonsá-

gos munkakör-

nyezetét. 

A vendég fogadását kö-

vetően állapotfelmérést 

végez, a vendég igé-

nyének és adott állapo-

tának, alkalomnak, stí-

lusának megfelelően 

felállított kezelési ter-

vét IKT eszközökkel 

rögzíti. A szolgáltatás 

egyes munkaműveletei-

hez-, és a személyes 

adatok rögzítéséhez 

szükséges beleegyező 

nyilatkozatot töltet ki 

vendégével a GDPR 

szabályainak betartásá-

val.  

Komplexitásában is-

meri és alkalmazza az 

állapotfelméréshez kap-

csolódó - szükséges és 

elégséges szintű - ana-

tómiai, élettani, kórélet-

tani, ortopédiai, bőr-

gyógyászati, belgyó-

gyászati és szakmai is-

mereteit. 

Ismeri az IKT eszközök 

használatával történő 

adatrögzítés módját, fo-

lyamatát, az etikus vi-

selkedés és a diszkrét, 

szakmai kommunikáció 

alapjait, szabályait. Al-

kalmazó szinten ismeri 

az infokommunikációs 

technológiákat a sze-

mélyes és online tér-

ben. 

Szem előtt tartja a 

kéz egészséges ál-

lapotának védel-

mét, a vendég igé-

nyeit, egyénisé-

gét, stílusjegyeit. 

Etikusan viselke-

dik, diszkréten 

kommunikál. 

Következetes ma-

gatartást alakít ki 

a vendégekkel 

szemben. 

 

Betartja az álla-

potfelméréshez 

kapcsolódóan az 

etikai, higiéniai, 

valamint a 

munka-, tűz-, kör-

nyezet-, baleset-

védelmi és szak-

mai szabályokat, 

GDPR szabályzó 

rendelkezéseit.  

Elvégzi a tisztítási, fer-

tőtlenítési, műveleteket 

a szolgáltatás megkez-

dése előtt és után. Meg-

választja az adott eset-

nek, helyzetnek legin-

kább megfelelő fertőt-

lenítőszert, fertőtlenítő 

eljárást. 

Alkalmazói szinten is-

meri a tisztító, fertőtle-

nítő, sterilizáló eljáráso-

kat, a helyes kézmosás 

szabályait, antiszeptiku-

mok, dezinficiensek 

használatára vonatkozó 

szakmai előírásokat. 
Összefüggéseiben ismeri 

a munkaterület és a tex-

tíliák tisztításának, 

fertőtlenítésének techno-

lógiáit, anyagait, hatá-

sait, javallatait, ellenja-

vallatait. Részletesen is-

meri a véletlenszerűen 

okozott mikró sérülések 

ellátásának módját, 

anyagait, eszközeit, tájé-

koztatási, dokumentálási 

kötelezettségeit. 

Önkritikus és mi-

nőségorientált a 

munkáját illetően. 

Szem előtt tartja 

vendége és saját 

egészsége meg-

óvását, védelmét. 

Elkötelezett a pre-

cíz, szakszerű, 

felelősségteljes, 

biztonságos mun-

kavégzés iránt. 

 

Felelős munka-

végzés mellett, sa-

ját tevékenységét 

önállóan ellenőrzi. 

Munkája során 

szigorúan betartja 

a szakmai, higié-

niai, fertőtlenítési 

előírásokat.  
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Előkészíti a tervezett 

szolgáltatást és elvégzi 

a kezelési tervben meg-

határozott manikűr 

technológiákat (hagyo-

mányos, francia, japán 

és az innovatív gépi) 

azok speciális anyagai-

val, eszközeivel. 

Részletesen ismeri, és 

szakszerűen alkalmazza 

a hagyományos, a fran-

cia, a japán és az inno-

vatív gépi manikűr el-

végzéséhez szükséges 

anyagokat, eszközöket. 

Ismeri az eltérő techno-

lógiák választásának 

szempontjait, kockázati 

tényezőit. 

Minőségorientált, 

törekszik a pon-

tos, szakszerű 

munkavégzésre, 

elkötelezett a pre-

cíz, felelősségtel-

jes munkavégzés 

mellett. 

 

Önállóan és fele-

lősséggel dönt az 

eltérő manikűr 

technológiák vá-

lasztását illetően. 

A szokásos időtar-

tam alatt végzi 

munkáját, betartva 

a szakmai szabá-

lyokat. 

A kezelési tervben rög-

zített technológiának, 

anyagcsoportnak meg-

felelően előkészíti a 

természetes körmöt és a 

szükséges eszközöket, 

anyagokat az adott kö-

römnek, választott stí-

lusnak, technológiának 

megfelelően.  

 

Részletesen és átfogóan 

ismeri a természetes 

köröm típusait, azok tu-

lajdonságait és a műkö-

röm építését befolyá-

soló jellemzőit, az elő-

készítéshez szükséges 

anyagokat, eszközöket, 

a sablonozás követel-

ményeit, 

a sablonok és tipek tí-

pusait, alkalmazási sza-

bályait, felhasználási 

lehetőségeit. 

 

Elkötelezett a 

szakszerű munka-

végzés iránt, nyi-

tott az eltérő stí-

lusú körömformák 

sablonozási köve-

telményeinek 

megismerésére, 

azok elsajátítá-

sára, a tip szak-

szerű alkalmazá-

sára. 

Önállóan, felelő-

sen végzi a termé-

szetes köröm elő-

készítését.  

Önállóan, szak-

mailag megalapo-

zott döntést hoz 

az alátétek válasz-

tásával kapcsola-

tosan. 

 

Különböző építési és 

díszítési módokhoz mű-

köröm alapot, (u.n. 

alapkörmöt) épít az 

adott körömnek, stílus-

nak, technológiának 

megfelelően, eltérő 

anyagcsoportokkal. 

Ismeri a műköröm alap 

(u.n. alapköröm) készí-

tésének szerepét, funk-

cióját, technológiáját, 

alkalmazható anyagait. 

Törekszik a pon-

tos, szakszerű 

munkavégzésre, 

elkötelezett a pre-

cíz, felelősségtel-

jes munkavégzés 

mellett, szem előtt 

tartva a természe-

tes köröm egész-

ségének védelmét. 

 

Munkáját precí-

zen, a szokásos 

időtartam alatt 

végzi. Betartja a 

biztonságos szak-

szerű munkavég-

zést és a technoló-

gia szabályait. 

Francia stílusú műkörö-

mépítést végez eltérő 

alátétek alkalmazásá-

val, porcelán, zselé 

vagy egyéb, innovatív 

anyag felhasználásával.  

 

Komplexitásában is-

meri a műkörömépítés 

során alkalmazható 

professzionális anyago-

kat, a francia köröm stí-

lusjegyeit, építési sza-

bályait. 

Részletesen ismeri az 

elegáns egyéniségtípus 

jellemzőit, a műkörö-

mépítés és díszítés al-

kalmazása során megje-

leníthető stílusjegyeit. 

Nyitott a szakmá-

ban megjelenő új 

építőanyagok 

megismerésére, 

kész azok szak-

szerű alkalmazá-

sára. 

 

Munkáját precí-

zen, a szokásos 

időtartam alatt 

végzi. Betartja a 

munkavégzés so-

rán a francia stí-

lusú műköröm 

építési szabályait. 
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Natúr köröm jellegű, 

természetes hatású mű-

körmöt épít kézhez illő 

formában eltérő anyag-

csoportokból, tipes 

vagy sablonos techni-

kával.  

Ismeri és megkülön-

bözteti az eltérő köröm-

formák stílusjegyeit, 

építési szabályait, a ter-

mészetes hatású műkör-

mök megjelenítésének 

kritériumait. Részlete-

sen ismeri a naturalista 

egyéniségtípus jellem-

zőit, a műkörömépítés 

során megjeleníthető 

stílusjegyeit. 

Törekszik a ter-

mészetes hatású 

műköröm kialakí-

tására, figyelembe 

véve a vendég 

igényeit, egyéni-

ségtípusát. 

Felelős munka-

végzés mellett, sa-

ját tevékenységét 

önállóan ellenőrzi 

és reflektálja. 

Körömágyhosszabbítás

sal épít műkörmöt el-

térő anyagcsoportok-

ból, sablonos techniká-

val. 

Részletesen ismeri a 

körömágyhosszabbító 

technológia alkalmazá-

sának célját, az alkal-

mazható anyagcsopor-

tokat, építési szabályo-

kat. 

Magabiztos a 

technológia szak-

szerű alkalmazá-

sában, tudatos an-

nak ajánlását ille-

tően. 

 

Munkáját precí-

zen, a szokásos 

időtartam alatt 

végzi. Képes az 

önellenőrzésre, a 

hibák önálló javí-

tására. 

Különböző stílusú, ext-

rém körömformának 

megfelelő műkörmöt 

épít és díszít zselé, por-

celán vagy egyéb inno-

vatív, korszerű, pro-

fesszionális anyag al-

kalmazásával. 

 

Átfogóan ismeri és ér-

telmezi az extrém for-

mák (pl.: edge, stiletto, 

Marylin, pipe, orosz 

mandula stb.) és az ak-

tuális, innovatív kö-

römformák közötti elté-

réseket, anyaghaszná-

lati, sablonozási, for-

málási különbségeket. 

Összefüggéseiben vizs-

gálja a különböző stí-

lusú, extrém forma épí-

tési, formálási követel-

ményeit, a szakszerű 

hajlítás szabályait, elő-

nyeit, a szakszerűtlen 

hajlítás kockázati té-

nyezőit.  

Részletesen ismeri a 

rebbelis egyéniségtípus 

jellemzőit, a műkörö-

mépítés és díszítés al-

kalmazása során megje-

leníthető stílusjegyeit. 

Kritikusan szem-

léli az eltérő stí-

lusú körömformák 

sablonozási és 

építési megoldá-

sait. Motivált az 

új extrém formák 

elsajátítására, al-

kalmazására, 

szem előtt tartja 

az aktuális divat-

trendeket. 

 

A szokásos időtar-

tam alatt végzi 

munkáját, betartva 

a különböző stí-

lusú, extrém kö-

römformának 

megfelelő szak-

mai szabályokat. 

A műköröm töltését 

szakszerűen végzi el az 

eltérő anyagcsoportok 

esetében. 

 

Átfogóan ismeri a töl-

tés előkészítés szabá-

lyait, kockázati ténye-

zőit. 

Ismeri és szakszerűen 

alkalmazza a töltéssel 

Önkritikus és mi-

nőségorientált a 

munkáját illetően. 

Szem előtt tartja a 

köröm egészséges 

Ellenőrzi a szak-

szerű munkavég-

zést, belátja és ön-

állóan javítja, kor-

rigálja hibáit, érté-

keli munkáját. 
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kapcsolatos ismereteit 

az eltérő körömformák, 

technológiák, anyag-

csoportok esetében. 

Részletesen ismeri a 

géphasználat szabá-

lyait, eszközeit, szak-

szerű alkalmazásának 

módjait, előnyeit, hátrá-

nyait, kockázati ténye-

zőit. 

állapotának védel-

mét, mérlegeli az 

extrém formák és 

a díszített műkö-

röm töltési lehető-

ségeit. 

Elkötelezett a pre-

cíz, szakszerű, 

felelősségteljes, 

biztonságos mun-

kavégzés mellett. 

A hagyományos kö-

römlakk a géllakk és 

szükség esetén a műkö-

röm szakszerű eltávolí-

tását végzi. 

Ismeri és szakszerűen 

alkalmazza az eltávolí-

tással kapcsolatos 

anyag - és szakmai is-

mereteit, az eltérő 

anyagcsoportok és 

technológiák esetében.  

Komplexitásában is-

meri a szakszerűtlen el-

távolítás kockázati té-

nyezőit, egészségkáro-

sító következményeit. 

Az anyagok szak-

szerű eltávolítása 

során, szem előtt 

tartja a köröm 

egészséges állapo-

tának védelmét. 

Kritikusan szem-

léli az eltávolítás 

során alkalmaz-

ható eszközöket, 

anyagokat.  

Az eltávolítás so-

rán betartja a 

szakmai szabályo-

kat, felelősséget 

vállal munkájáért 

és annak minősé-

géért. 

Ápolást végez a köröm-

, és a bőr egészséges ál-

lapotának megtartása, 

védelme, javítása érde-

kében a kezelési terv-

ben rögzítetteknek 

megfelelően. 

Részletesen ismeri, a 

köröm-, és bőr egészsé-

ges állapotát, az alkal-

mazott anyagok és 

technológiák által oko-

zott állapot változásait, 

az egészséges állapot 

visszaállítási lehetősé-

geit, az ápolás elvégzé-

séhez szükséges anya-

gokat, eszközöket. Is-

meri az eltérő ápoló 

technológiák választá-

sának szempontjait, 

anyagait, eszközeit, ki-

záró és befolyásoló té-

nyezőit, a felhasznált 

termékek összetevőinek 

INCI szerinti értelme-

zését. 

Tudatos az anyag 

- és technológia-

választást illetően, 

szem előtt tartja a 

kéz egészséges ál-

lapotának védel-

mét. Nyitott az in-

novatív ápoló el-

járások elsajátítá-

sára, azok kreatív 

alkalmazására. 

Felelősen és önál-

lóan dönt az eltérő 

ápoló anyagok, 

technológiák al-

kalmazását ille-

tően. 

 

Köröm-, és bőrdíszítést 

végez, figyelembe véve 

a vendég igényeit, 

egyéniségét, stílusje-

gyeit is. 

Összefüggéseiben vizs-

gálja a köröm-, és bőr-

díszítés lehetséges tech-

nológiáit, anyagait, a 

vendég igényeit, egyé-

niségét, stílusjegyeit. 

Szem előtt tartja a 

bőrdíszítés kocká-

zati tényezőit, tu-

datos és precíz a 

Felelősen, a ven-

déggel együttmű-

ködve dönt az el-

térő díszítő tech-

nológiák alkalma-

zását illetően, új, 
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Részletesen ismeri az el-

térő egyéniségtípusok 

jellemzőit, a díszítéshez 

kapcsolódó különböző 

témák, események (pl.: 

ünnepek, évszakok, táj-

jellegű motívumok, tár-

sadalmi események) 

megjelenítésének lehet-

séges technológiai meg-

oldásait. Felhasználói 

szinten ismeri a díszítő-

termékek anyagait, 

kontraindikációit, hasz-

nálati szabályait, INCI 

szerinti összetevőit. 

köröm-, és bőrdí-

szítés kivitelezé-

sét illetően.  

Nyitott az új dí-

szítő eljárások el-

sajátítására, azok 

kreatív alkalmazá-

sára. 

kreatív megoldá-

sokat is kezdemé-

nyez. 

Szakszerű tanácsot ad a 

szolgáltatás elvégzését 

követően, digitális 

számlát állít ki. A szol-

gáltatással kapcsolato-

san vendégkapcsolati 

feladatokat is ellát. 

Részletesen ismeri a 

házi ápoláshoz ajánl-

ható professzionális és 

lakossági termékek ösz-

szetevőit, azok bőrre -, 

körömre gyakorolt ha-

tásait, összetevőinek 

INCI szerinti értelme-

zését, biztonsági adatla-

pok iránymutatásait. 

Ismeri és alkalmazza a 

tevékenységhez és an-

nak jogszabályi környe-

zetéhez kapcsolódó, di-

gitális számlázáshoz 

szükséges programokat, 

az árképzés szabályait. 

Szem előtt tartja a 

tanácsadás során a 

vendég igényeit, 

beláttatja és elfo-

gadtatja vendégé-

vel a szakmai dön-

téseit. 

Motivált az eltérő 

számlázási progra-

mok elsajátítására, 

alkalmazására. 

Elkötelezett a mi-

nőségi munkavég-

zés és ezen keresz-

tül a vendég - elé-

gedettség folyama-

tosan magas szin-

ten tartása, javítása 

iránt. 

Vendégével 

együttműködve, 

javaslatokat fogal-

maz meg a házi 

tanácsadás során. 

Betartja a bizton-

sági adatlapok 

iránymutatásait, 

az árképzés és a 

digitális számlá-

zás szabályait, 

pénzforgalmi, fo-

gyasztóvédelmi 

szabályokat, tud-

nivalókat. 

Önállóan tájékozódik a 

szakmai versenyeket il-

letően, értelmezi a ver-

senykiírásokat.  

Szakmai és digitális 

kompetenciáit tudato-

san fejleszti. 

Átfogóan ismeri a regi-

onális, országos és 

nemzetközi (pl.: Ma-

gyar Bajnokság, OMC, 

Euroskills, Worldskills) 

versenyek lehetőségeit, 

azok versenykiírásait, 

szabályzatait. 

Motivált a ver-

senyzést illetően, 

nyitott a versenyki-

írások megismeré-

sére, figyelemmel 

kiséri azok válto-

zásait. Motivált az 

önképzésre, haj-

landó az élethosz-

szig tartó tanu-

lásra, nyitott a 

szakmai innováci-

óra, újdonságokra. 

Kollégákkal, okta-

tókkal, versenyfel-

készítőkkel együtt-

működve készül 

fel a versenyekre, 

ezen keresztül a 

magasabb szintű 

munkavégzésre. 

Értékként tekint a 

versenyeken elér-

hető eredmé-

nyekre, amelyek 

növelik szakmai 

elismertségét, eg-

zisztenciáját. 
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8.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

Kizárólag Kézápoló és műkörömépítő Mestervizsgával, vagy Kézápoló és körömkoz-

metikus Mestervizsgával rendelkező szakember végezheti a gyakorlati oktatást. A szak-

mai gyakorlat oktatása kizárólag Kézápoló és műkörömépítő Mester vagy Kézápoló és 

körömkozmetikus Mester személyes felügyelete mellett történhet, mert a Mestertől vár-

ható el, hogy képes megelőzni a gyakorlás során az egészségkárosodást, korrigálni a 

tanulók elkövetett hibáit, szem előtt tartva az egészségvédelmi szempontokat, a szak-

szerű munkavégzést a gyakorlati munka teljes ideje alatt, a tanulók és a modellek érde-

kében. 

9. A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakké-

pesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-piaci rele-

vanciája): 

A szépészeti szakmákon belül a a testkultúra hangsúlyos részére, az ápolt kézre, a divatos kö-

römviseletre mindig nagy volt az igény. A szakma rohamos fejlődése, az innovációk divatirány-

zatokban egyre hangsúlyosabb megjelenése, szerepe, magával hozta azt az igényt is, hogy az 

egészségvédelmi szempontok figyelembevételén és a szakszerű munkavégzésen túl, közép-

pontba kerüljenek a vendég igényei, stílusjegyei, a divatirányzatok, az eltérő egyéniségtípusok 

jellemzőinek megjelenítése a manikűrös és körömdizájner speciális tevékenysége során. A szol-

gáltatásnak ebben a programkövetelményben megfogalmazott magasabb szintű ismerettar-

talma, kompetenciája, speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irá-

nyul. Csak a komplex tudás alkalmazása garantálja a biztonságos, felelősségteljes, egészséget 

nem veszélyeztető, szakszerű munkavégzést. A naprakész, piacképes tudás, elkötelezettség a 

minőségi -, személyre szabott -, professzionális szolgáltatás mellett, elengedhetetlen feltétele a 

hosszútávú, felelősségteljes munkavégzésnek. 

10. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizs-

gatevékenységeinek részletes leírása: 

10.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsít-

vány. 

Egyéb feltételek:- 

10.2 Írásbeli vizsga 

10.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Manikűrös és körömdizájner komplex írás-

beli feladatsor 

10.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: az írásbeli feladatlap maximum 25 

feladatból álló 100 pontos feladatsor, melyet az akkreditált vizsgaközpont állít össze. A 

vizsgánként eltérő feladatsor a következő tanulási eredményeket méri: 

Szolgáltatást megalapozó ismeretek: 30 % 
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A manikűrös és körömdizájner szolgáltatáshoz kapcsolódó, a biztonságos munkavégzéshez 

szükséges és elégséges szintű anatómiai, élettani, kórélettani, ortopédiai, bőrgyógyászati, bel-

gyógyászati ismeretek (a kezelési terv felállításához szükséges valamennyi ismeret; kéz kör-

mének, bőrének jellemzői, speciális anatómiája, élettana, korélettani jellemzői, alkalmazói 

szintű, a szolgáltatáshoz kapcsolódó belgyógyászati ismeretek). 

A manikűrös és körömdizájner szolgáltatásokhoz kapcsolódó higiéniai, valamint munka-, tűz-

, környezet-, balesetvédelmi szabályok, GDPR szabályzó rendelkezései: 5 % 

A manikűrös és körömdizájner szolgáltatásokhoz kapcsolódó etika, kommunikáció: 5 % 

A manikűrös és körömdizájner szolgáltatásokhoz kapcsolódó anyag és eszközismeret: 30 % 

A manikűrös és körömdizájner szolgáltatáshoz kapcsolódó kémia alapok (pl.: tisztítás, fertőt-

lenítés, masszírozás anyagai), alkalmazható anyagok jellemzői, összetevői, hatóanyagok 

elemzése, felhasznált termékek összetevőinek INCI szerinti értelmezése. Műkörömépítéshez 

és díszítéshez kapcsolódó anyagok jellemzői, összetevői, körömre, bőrre gyakorolt hatásai. A 

biztonságos munkavégzéshez szükséges kézi és gépi eszközök, szerszámok tudnivalói, hasz-

nálatuk szabályai, kockázati tényezői. 

Manikűrös és körömdizájner szakmai ismeret: 30 % 

Kezelési terv elemei, egyéniségtípusok jellemzői, a szolgáltatás során megjeleníthető stílusje-

gyei, manikűr, műköröm, köröm és bőrdíszítés típusai, javallatai ellenjavallatai, kockázati té-

nyezői, technológiái, anyagai, eszközei. Sablonozás szabályai, szakszerűtlen hajlítás követ-

kezményei, szakszerű töltés előkészítés szabályai stb. 

A feladattípusok a következők lehetnek: 

- fogalom meghatározása 

- szövegkiegészítés 

- alternatív választás 

- ábraelemzés, képfelismerés 

- struktúra - funkció kapcsolat 

- egyszerű és többszörös választás 

- asszociációs feladatok 

 

10.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc 

10.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  20 % 

10.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Egy értékelési elemre csak 1 

pont adható. A feladathoz javítási – értékelési útmutató készül. Az értékelést a feladat-

sorhoz készült javítási – értékelési útmutató szerint kell elvégezni. A javítás során a 

javítási – értékelési útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.  

10.2.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 51 %-át elérte. 
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10.3 Projektfeladat 

10.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Manikűrös és körömdizájner gyakorlati 

vizsga 

10.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati vizsgán a vizsgázó-

nak mind az öt vizsgamunkát el kell végeznie a sikeres vizsga érdekében. 

1. Vizsgamunka: A sorsolt modellje mindkét kezén elvégzi a húzott tételnek megfe-

lelően a klasszikus, vagy a gépi manikűr technológiát. Díszítéshez hagyományos 

színes lakkot alkalmaz a modell mindkét kezén, egyik kezén eltérő (legalább 3 dí-

szítési technológia alkalmazásával a húzott jelige által meghatározott témában), 

felületi díszítéseket és hozzá illő bőrdíszítést is alkalmaz. Másik kézen SPA ápo-

lást végez és a vizsgabizottság jelenlétében a szolgáltatás eredményeinek megőr-

zésére, házi tanácsot ad vizsgamodelljének. 

 

Vizsgamunka ismertetése:  

- Sorsolt vizsgamodell fogadása  

- Állapotfelmérés, kezelési terv elkészítése és indoklása szóban 

- Szolgáltatás előkészítése vizsgamunkának megfelelően 

- Vizsgamunka (manikűr technológia) elkészítése 

- Ápolás 

- Lakkozás 

- Körömdíszítés húzott jelige által meghatározott témában (A strasszkő kivételével, 

előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható!) 

- Bőrdíszítés, körömmel harmonizáló 

- Tanácsadás otthoni ápolásra, az ajánlott készítmények (összetétele, bőrre gyakorolt 

hatása) indoklása szóban 

10.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 70 perc + 10 

perc szakmai indoklás, összesen: 80 perc 

10.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  10 % 

10.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- Állapotfelmérés, kezelési terv elkészítése, szakszerű magyarázata 10 % 

- Szolgáltatás előkészítésének szakszerűsége (higiénia, precizitás, rendre, tisztaságra 

való törekvés) az eltérő manikűr technológiáknak megfelelően 5 % 

- Körmök szakszerű, precíz rövidítése (eszközhasználat) 10 % 

- Körmök szakszerű, precíz formálása (eszközhasználat, egyformaság, sorjamentes, 

kézhez és a modell stílusához illő) 10 % 

- Bőr szakszerű, precíz kezelése technológiának megfelelően (megfelelő mennyiség 

eltávolítása) 20 % 

- Bőr szakszerű, precíz kezelése technológiának megfelelően (szálka és sérülésmen-

tes) 20 % 

- SPA ápolás szakszerűsége 5 % 

- Lakkozás minősége: felület, élek, kontúrok 5 % 

- Körömdíszítés kreativitása, téma megjelenítése, precíz kivitelezése 5 % 
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- Bőrdíszítés körömmel harmonizáló, kreatív, szakszerű, precíz 5 % 

- Tanácsadás, ajánlott termékek szóbeli indoklásának szakszerűsége 5 % 

 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 

pontszám legalább 61 %-át elérte. 

 

2. Vizsgamunka: Húzott kép alapján beazonosítja a képen látható vendég egyéni-

ségtípusát. A felismert és megnevezett egyéniségtípussal harmonizáló műkörmö-

ket épít a kihúzott anyagcsoporttal (porcelán, zselé, vagy egyéb innovatív anyag), 

tetszőlegesen kiválasztott technológiával (tip vagy sablon). A köröm - egyéniségtí-

pussal harmonizáló - meghosszabbítása minimum 2/3, 1/3 arányú legyen. Saját 

modellje mindkét kezén, maximum 3 díszítőtechnológia alkalmazásával végzi a 

díszítéseket. Kezelési tervében a képen beazonosított egyéniségtípus jellemzőit is 

indokolja a vizsgabizottságnak. 

Vizsgamunka ismertetése: 

- Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás, kezelési terv elkészítése 

- A képen beazonosított egyéniségtípus megnevezése, jellemzőinek szóban történő 

ismertetése, kezelési terv indoklása 

- A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 

- Természetes köröm előkészítése 

- Szakszerű alátétfelhelyezés 

- Építőanyag modellezése  

- Formálás 

- Ápolás 

- Díszítés (Maximum 3 díszítőtechnológia alkalmazásával, a strasszkő kivételével, 

előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható.) 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc 

szakmai indoklás, összesen: 180 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  15 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- A képen beazonosított egyéniségtípus megnevezése, jellemzőinek szóban történő 

ismertetése, kezelési terv indoklása 10 % 

- A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 5 % 

- Természetes köröm előkészítése 10 % 

- Szakszerű alátétfelhelyezés 10 % 

- Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 % 

- Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 % 

- Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 % 
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- Párhuzam 10 % 

- C-ív/balance pont 10 % 

- Formálás: egységes, szimmetrikus, egyéniségtípusnak megfelelő 10 % 

- Díszítés: kreatív, precíz egyéniségtípusnak megfelelő 5 % 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 61 %-át elérte. 

 

3. Vizsgamunka: Húzott tétel alapján, saját modellje mindkét kezén hordható, úgy-

nevezett szalon kivitelben épít extrém formájú műkörmöket, zselé, porcelán vagy 

egyéb, innovatív anyag alkalmazásával, az extrém stílusú körömformának megfe-

lelő mosolyvonal kialakításával, 2 gyűrűsujj díszítésével. A teljes körömfelület 

nem lehet egyszínű anyaggal épített (pl.: cover, fehér vagy színes), kivétel a díszí-

tett körmök. A húzott anyagcsoport jellemzőit, a választott extrém forma sablo-

nozási, építési, formálási sajátosságait magyarázza el a vizsgabizottságnak. (A 2. 

vizsgamunkánál alkalmazott műkörömépítő anyag már nem alkalmazható ennél 

a vizsgamunkánál, csak a másik két anyagcsoportból húzhat!) 

Vizsgamunka ismertetése: 

- Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás 

- A húzott tételben szereplő anyagcsoport és a választott extrém forma szakmai ma-

gyarázata, sablonozási, formálási sajátosságainak ismertetése  

- A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 

- Természetes köröm előkészítése 

- Szakszerű sablonfelhelyezés 

- Építőanyag modellezése  

- Formálás 

- Ápolás 

- Díszítés (A strasszkő kivételével, előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmaz-

ható!) 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc 

szakmai indoklás, összesen: 180 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  20 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- A húzott anyagcsoport és a választott extrém forma szakmai magyarázata, sablo-

nozási, építési, formálási sajátosságainak ismertetése 10 % 

- Természetes köröm előkészítése 10 % 

- Extrém körömnek megfelelő, precíz alátétfelhelyezés 10 % 

- Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 % 

- Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 % 

- Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 % 
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- Mosolyvonal: tiszta, kontúros, szimmetrikus 5 % 

- Párhuzam 10 % 

- C-ív/balance pont 10 % 

- Formálás: egységes, szimmetrikus, extrém formának megfelelő 10 % 

- Díszítés: szakszerű, kreatív, precíz 5 % 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 61 %-át elérte. 

 

4. Vizsgamunka: Saját modellje mindkét kezén, klasszikus francia műkörmöt épít 

körömágyhosszabbítással zselé, porcelán vagy egyéb, innovatív anyag alkalmazá-

sával. A két gyűrűsujjon térbeli/3D díszítést alkalmaz. A 3D díszítés az építés so-

rán alkalmazott anyagcsoporttal készül. A francia köröm stílusjegyeinek, építési 

technológiájának jellemzőit, kivitelezésének lehetőségeit magyarázza el a vizsga-

bizottságnak. (Abból az anyagcsoportból épít műkörmöt, amit nem alkalmazott a 

2. és 3. vizsgamunka során!) 

 

Vizsgamunka ismertetése: 

- Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás 

- A francia köröm stílusjegyeinek, építési technológiájának, kivitelezési lehetőségei-

nek szakmai magyarázata 

- A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 

- Természetes köröm előkészítése 

- Szakszerű sablonfelhelyezés 

- Építőanyag modellezése 

- Formálás 

- Ápolás 

- Díszítés (A 3D díszítés az építés során alkalmazott anyagcsoporttal készül.) 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc 

szakmai indoklás, összesen: 180 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  15 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 5 % 

- A francia köröm stílusjegyeinek, építési technológiájának, kivitelezési lehetőségeinek 

szakmai magyarázata 5 % 

- Természetes köröm előkészítése 5 % 

- Szakszerű sablonfelhelyezés 10 % 

- Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 % 

- Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 % 

- Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 % 



14/17 

- Körömágyhosszabbító anyag szakszerű alkalmazása (színe, hossza, átmenet) 10 % 

- Mosolyvonal: tiszta, kontúros, szimmetrikus 5 % 

- Párhuzam 10 % 

- C-ív 5 % 

- Formálás: egységes, szimmetrikus, francia stílusnak megfelelő 10 % 

- Díszítés (3D): francia körömhöz illő, szakszerű, kreatív, precíz 5 % 

 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 61 %-át elérte. 

 

5. Vizsgamunka: A húzott anyagcsoportnak megfelelően saját modellje mindkét ke-

zén műköröm töltését végzi el, zselé, porcelán vagy egyéb, innovatív anyag alkal-

mazásával. A töltésre hozott és a töltéssel elkészített köröm formája nem megha-

tározott, a műköröm színe természetes hatású, a szabadszél legalább 1 cm, a mo-

solyvonal határozott ívű legyen. Díszítéshez színes géllakkot alkalmaz a modell 

mindkét kezén, egyik kezén eltérő (legalább 3 díszítési technológia alkalmazásá-

val a húzott jelige által meghatározott témában) felületi díszítéssel. A szakszerűt-

len töltés előkészítés következményeit, a géphasználat szabályait, kockázati ténye-

zőit magyarázza el a vizsgabizottságnak. 

Vizsgamunka ismertetése: 

- Vizsgamodell fogadása, diagnosztizálás 

- A szakszerűtlen töltés előkészítés következményeinek, a géphasználat szabályainak, 

kockázati tényezőinek szakszerű magyarázata 

- A vizsgamunkának megfelelő szolgáltatás szakszerű előkészítése 

- Töltésnek megfelelő szakszerű, precíz előkészítés 

- Építőanyag modellezése 

- Formálás 

- Ápolás 

- Géllakkozás 

- Körömdíszítés a húzott jelige által meghatározott témában (A strasszkő kivételével, 

előregyártott, kész díszítőelem nem alkalmazható!) 

11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 170 perc + 10 perc 

szakmai indoklás, összesen: 180 perc 

11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:  20 % 

11.3.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

- Töltésnek megfelelő szakszerű, precíz előkészítés 20 % 

- A szakszerűtlen töltés előkészítés következményeinek, a géphasználat szabályainak, 

kockázati tényezőinek szakszerű magyarázata 5 % 

- Építőanyag: megfelelő mennyiség 10 % 
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- Építőanyag: hibátlan, tökéletes tapadás 10 % 

- Építőanyag: tiszta, buborék és foltmentes 10 % 

- Mosolyvonal: tiszta, kontúros, szimmetrikus 10 % 

- Természetes hatás megvalósulása 5 % 

- Párhuzam 10 % 

- C-ív 5 % 

- Formálás: egységes, szimmetrikus 5 % 

- Géllakkozás minősége: felület, élek, kontúrok 5 % 

- Díszítés: téma megjelenítése, díszítés kreativitása, precíz kivitelezése 5 % 

10.3.6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pont-

szám legalább 61 %-át elérte.  

A gyakorlati vizsgamunkák elvégzésére álló időtartam összesen: 

- 1. vizsgamunka: 80 perc 

- 2. vizsgamunka: 180 perc 

- 3. vizsgamunka: 180 perc 

- 4. vizsgamunka: 180 perc 

- 5. vizsgamunka: 180 perc 

- Összesen: 800 perc 

A gyakorlati vizsgamunkákra vonatkozó általános iránymutatás: 

A műköröm építésekor a 2., 3., 4. vizsgamunkában a két tradicionális, (levegőre kötő-

porcelán és zselé) valamint egy innovatív anyagot kell alkalmazni. A vizsgázónak mind-

három (2., 3., 4.) vizsgamunkát más-más anyagcsoporttal kell elvégeznie. Azt, hogy a 

2., 3., 5. vizsgamunkánál, melyik műkörömépítőanyagot kell alkalmaznia, tételhúzás 

dönti el. A vizsgamunkáknál tételhúzással eldöntendő meghatározásokat (pl.: stílus, 

anyagcsoport, jelige), a vizsga megkezdésekor egyszerre húzza ki a vizsgázó. 

1. és 5. vizsgamunkáknál húzható jeligék díszítő témában: (ünnepek (Farsang, Valentin 

nap, Húsvét, Anyák napja, Halloween, Karácsony, Szilveszter, Újév)), évszakok (tavasz, 

nyár, ősz, tél), népművészet (tájjellegű motívumok, tájegységi stílusok: palóc, matyó, ka-

locsai, makói), társadalmi események (eljegyzés, esküvő, bálok, szüret). A 2. vizsgamun-

kánál a vizsgázó háromféle műkörömépítő anyagból (porcelán, zselé, egyéb innovatív 

anyag), húzott tétel alapján dolgozik. A 3. vizsgamunkánál a vizsgázó már nem használ-

hatja a 2. vizsgamunkánál alkalmazott műkörömépítő anyagot, ezért húzott tétel alapján, 

a fennmaradó kétféle építőanyagból dolgozhat. A 4. vizsgamunkánál a vizsgázó már nem 

használhatja a 2. és 3. vizsgamunkánál alkalmazott műkörömépítő anyagot, ezért a fenn-

maradó műkörömépítő anyaggal kell dolgoznia, mert a másik két anyaggal már épített 

műkörmöket az előző feladatoknál. Így mindhárom műkörömépítő anyaggal történő épí-

tés értékelésre kerül, ami a piacképes tudást és annak mérését szolgálja. A projektfelada-

tot/ gyakorlati vizsgafeladatot az akkreditált vizsgaközpont állítja össze a vizsgaközpont 

vezető által jóváhagyott értékelő lap és javítási értékelés útmutatóval. Az értékelőlapot a 

vizsgamunka ismertetésénél megadott szempontok alapján kell elkészíteni, objektíven 

mérhető, értékelhető szempontok szerint. Csak az a vizsgamunka értékelhető, ami mo-
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dellen szakszerűen elvégezhető. Kizárólag a vizsgaidő alatt teljesen befejezett, kész vizs-

gamunka értékelhető. Ha a vizsgázó a teljes vizsgamunkát időben nem fejezi be, vagy a 

modellnek sérülést okoz, az adott vizsgamunka elvégzése elégtelen minősítést kap. A 

vizsgamunka elégtelen minősítést kap abban az esetben is, ha egészséget veszélyeztető, 

vagy az állapot romlását előidéző következménnyel jár a munkaművelet (pl.: túlságosan 

elvékonyított természetes körömlemez; hibás (nem tökéletes tapadású, levegős) anyag, 

túl vastag vagy túl vékony anyag, nincs párhuzam stb.). Ahol sok tényező befolyásolja a 

mért eredményt, ott valamennyi feltétel együttes teljesülése esetén adható meg az értéke-

lési % (pl.: töltés előkészítés: köröm hossza, vastagsága, felszíne, átmenet, összefüggő 

matt felület kialakítása a teljes felületen és a köröm körüli bőr precíz szakszerű előkészí-

tése). Ezek a hibák egészségkárosító kockázatot jelentenek. Az egyes vizsgamunkákat a 

bizottság szakaszonként/munkaműveletenként értékeli, pl.: előkészítés, töltés előkészítés, 

anyagfelhordás, formálás, fényvisszaadás, ápolás, díszítés. A vizsgázónak a vizsgamun-

kában meghatározott szakmai indoklást az adott vizsgaidőn belül kell elmondania, ami a 

vizsgamunka és az értékelés részét képezi. A gyakorlati vizsgamunkák eredményei csak 

akkor átlagolhatók a vizsgatevékenység eredményének megállapításához, ha a vizsgázó 

mind az öt vizsgamunka mindegyikét külön-külön eredményesen teljesítette. Ha bárme-

lyik vizsgamunka értékelése nem éri el a 61%-ot, a gyakorlati vizsga eredménye is elég-

telen. A vizsgázónak csak az elégtelenre értékelt vizsgamunkát kell megismételnie a ja-

vítóvizsgán.  

 

10.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:  

Az írásbeli vizsgafeladat személyi feltételei az Szkt-ben, Fkt-ben, illetve azok végrehajtási uta-

sításaiban szabályozottak szerint. Az írásbeli feladatsor javítása, a 12/2020.(II.7.) Szkr.-ben 

megfogalmazott vizsgabizottsági tagok feladatainak leírása szerint történik. A projektfeladat 

vizsgamunkáinak elvégzéséhez a modell egészséges állapotú kézzel (bőrrel, körömmel) érkez-

zen! A töltés (5. vizsgamunka) kivételével a modell természetes körömmel érkezzen! A töltés 

csak abban az esetben végezhető el, ha a lenövés minimum 4 mm és szabadszél hossza legalább 

1 cm. A töltéssel elkészített műköröm, színében és formájában természetes hatást kell eredmé-

nyezzen. Ezt a vizsgabizottság értékeli és a lakkozás, díszítés csak ezután végezhető el. A vizs-

gázó erre a vizsgamunkára úgy készüljön fel, hogy bármelyik húzott anyagcsoporttal, a kiírt 

feltételeknek megfelelően el tudja végezni a munkát. A vizsgamunkának megfelelő modellt a 

vizsgázó biztosítja. Ha nincs megfelelő modell, vagy a szolgáltatást kizáró állapot a vizsga 

helyszínén derül ki, a vizsgamunka követelményeit az a vizsgázó nem teljesítette, akinek a mo-

dellről kellett volna gondoskodnia. A modell 18. életévét be kell hogy töltse. A vizsgázó a szol-

gáltatás egyes munkaműveleteihez-, és a személyes adatok rögzítéséhez szükséges beleegyező 

nyilatkozatot töltet ki modelljével a GDPR szabályainak betartásával. A vizsga értékelése a 

teljes vizsgabizottság jelenlétében történik. 

10.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: az egyes vizsga-

munkák elvégzéséhez csak professzionális, összetartozó anyagok (anyagcsoportok) hasz-

nálhatók a gyártó előírása szerint, melyeket a vizsgázó hoz magával a vizsgamunkák el-

végzéséhez szükséges eszközökkel együtt. Kivételt képez: munkaasztal, székek, 

dugaljak, asztali lámpa, higiéniai berendezés a fém eszközök tisztításához, fertőtlenítésé-

hez. Vizsgahelyszín: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően berendezve 
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(munkaterület/vizsgázó minimum 4 nm, természetes szellőzés, helyi és általános megvi-

lágítás, hideg-meleg vizes kézmosási lehetőség a vizsgateremben, szelektív gyűjtők, mos-

ható, fertőtleníthető padozat). Vizsgateremhez tartozó helyiségek: öltöző, iroda, mosdók, 

várakozó helyiség. 

10.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: felmentés 

a Manikűrös és körömdizájner komplex írásbeli feladatsorból és a projektfeladat 5 vizs-

gamunkája alól nem adható! 

10.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó 

részletes szabályok: az 1. vizsgamunkához tartozó diagnosztizáló lapon csak a vizsgázó 

adatai és a kéz stilizált rajzolata szerepelhet, melyet a vizsgaközpont állít össze. 

10.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra 

vonatkozó sajátos feltételek: - 

11. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltéte-

lek:  


