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1 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Egészségügy 

1.2 A szakma megnevezése: Rehabilitációs terapeuta 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0923 03 09 

1.4 A szakma szakmairányai: Fizioterápiás asszisztens; Gyógymasszőr 

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: Egészségügy ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

2 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra 

szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, és 

minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A programtantervben meghatározott tantárgyak, témakörök és a benne foglalt meghatározások 

(oktatók, elmélet/klinikai szimulációs gyakorlat/klinikai gyakorlat, óraszámok) kötelező 

érvényűek. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó 

tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként a Gyógymasszőr szakmairány számára 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 436+68 419+85 954 1144 
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+69 
   M

u
n
k

av
ál

la
ló

i 

is
m

er
et

ek
 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Álláskeresés  5    5  

Munkajogi alapismeretek  5    5  

Munkaviszony létesítése  5    5  

Munkanélküliség  3    3  
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

 
0 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések    13   11 

Önéletrajz és motivációs levél    23   20 

„Small talk” – általános társalgás    13   11 

Állásinterjú    23   20 

   E
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g
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Egészségügyi etikai és betegjogi 

alapismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0 

Etika és megbízhatóság 4     2  

Betegjogok 7     4  

Az egészségügyi dolgozó alapvető jogai 

és kötelezettségei 
4 

    
2 

 

Az egészségügyi törvény alapvető 

szabályozási területei 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
1 
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Kommunikáció alapjai 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0 

Kommunikáció 3     3  

Szociokulturális faktorok 3     3  

Egészségügyi kommunikáció 3     3  

 
Az emberi test felépítése 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

A mozgásrendszer alapjai 5     5  

A keringés és légzés alapjai 4     4  

Az emésztés, kiválasztás, szaporodás 

alapjai 
5 

    
5 

 

Az idegrendszer, endokrin rendszer és az 

érzékszervek alapjai 
4 

    
4 

 

 
Elsősegélynyújtási alapismeretek 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Az elsősegélynyújtás története, 

alapfogalmai 
2 

    
1 

 

Veszélyhelyzetek ellátási stratégiái 4     2  

ABCDE szemléletű állapotfelmérés és 

ellátás 
4 

    
2 

 

Újraélesztés 10     5  

Sérültek állapotfelmérése, ellátása 8     4  

Rosszullétek, mérgezések 4     2  

Tömeges balesetek, katasztrófák 2     1  

Egészségügyi intézményben kialakult 

kritikus állapotok ellátása (IHBLS) 
2 

    
1 

 

 
Munka-balesetvédelem, betegbiztonság 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27+9 

 
0 

A munkavédelem alapjai 4     4+3  

A munkahelyek kialakítása 4     3+3  

A munkaeszközök biztonsága 4     3+3  

Balesetvédelem 4     4  

Betegbiztonság 5     4  
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 Fertőtlenítés 5     3  

Sterilizálás 5     3  

Infekciókontroll 5     3  

 
Alapápolás-gondozás 

 
36 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72+36 

 
0 

A betegmegfigyelés alapjai 18     18  

Non-invazív mérések és dokumentáció 18     14  

A beteggondozás alapjai  15    6  

Betegápolási eljárások  15    5  

Asszisztensi feladatok  20    11  

Inaktivitási tünetcsoport  4    2+18  

Az akadályozottság/korlátozottság 

alapfogalmai 

 
5 

   
3+18 

 

Szállítási módok, betegszállítási alapok  6    6  

Betegfektetési és más pozicionálási 

technikái, betegmozgatás 

 
7 

   
7 

 

 
Irányított gyógyszerelés 

 
0 

 
18+18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18+18 

 
0 

A gyógyszerelés alapjai  14+4    14+1  

Gyógyszerbejuttatási módok  19-4    19-1  

Gyógyászati segédeszközök  3    3  

 
Komplex klinikai szimulációs gyakorlat 

 
0 

 
63-9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
52+2 

 
0 

Betegbiztonság szimulációs gyakorlat  6    5  

Betegfektetési és más pozicionálási 

technikák szimulációs gyakorlat 

 
6 

   
5+2 

 

Betegmozgatás szimulációs gyakorlat  6    5  

Non-invazív mérések és dokumentáció 

szimulációs gyakorlat 

 
8 

   
7 

 

Beteggondozás alapjai szimulációs 

gyakorlat 

 
8 

   
7 

 

Betegápolási eljárások szimulációs 

gyakorlat 

 
9-3 

   
7 
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 Asszisztensi feladatok szimulációs 

gyakorlat 

 
9-3 

   
7 

 

Gyógyszerbejuttatási módok szimulációs 

gyakorlat 

 
6-3 

   
5 

 

Gyógyászati segédeszközök szimulációs 

gyakorlat 

 
5 

   
4 

 

Vitális paraméterek és injekciózás 

rendelőintézeti gyakorlat 

 
0 

 
35+1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Non-invazív mérések és dokumentáció 

klinikai gyakorlat 

 
22 

   
7 

 

Gyógyszerbejuttatási módok klinikai 

gyakorlat 

 
13+1 

   
14-3 
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Szakmai kémiai és biokémiai alapok 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
0 

 
51+3 

 
0 

Kémiai alapfogalmak, az atomok 

elektronszerkezete és a periódusos 

rendszer 

  
12 

    
5+3 

 

A molekulák szerkezete, kémiai kötések 

és kémiai reakciók 

 
12 

   
5 

 

Halmazállapotok, oldatok és kolloidok  12    5  

A víz és a vizes oldatok (elektrolitok, 

savak, bázisok), kémiai egyensúlyok 

   
5 

 
5 

 

Alkálifémek, alkáliföldfémek, szerepük a 

biológiai rendszerekben 

   
5 

 
5 

 

Átmenetifémek, fémkomplexek, 

földfémek 

   
5 

 
5 

 

Nemfémes elemek    8  8  

Halogén elemek biológiai jelentősége    4  4  

Kémiai termodinamika és Reakciókinetika    5  5  

Az elektrokémia alapjai    4  4  

 
Szakmai fizikai és biofizikai alapok 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

Sugárfizika alapjai 10     10  
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 Röntgen képalkotó berendezések 10     10  

Ultrahang fizikai alapjai 10     10  

Fénytan alapjai, fényvisszaverődés, 

-elnyelés, -törés 
6 

    
6 

 

 
Egészségügyi informatika 

 
9 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 

 
0 

Egészségügyi informatikai alapok 3     3  

Adatvédelem 3     3  

Informatika az egészségügyben 3     3  

 
Egészségügyi terminológia 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Az orvosi latin nyelv alapjai 3     3  

Az emberi test részei, síkok, irányok 2     2  

Szervek, szervrendszerek 8     8  

Kórtani és klinikumi elnevezések 3     3  

Gyógyítással kapcsolatos kifejezések 2     2  

 
Egészségügyi jog és etika alapjai 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Alapfogalmak   2   2  

Az egészségügyi etika alapelvei   2   2  

Szakmai etikai alapkövetelmények   3   3  

Egészségügyi etikett   2   2  

Az egészségügyről szóló törvény   2   2  

A betegek jogai és kötelezettségei   4   4  

Az egészségügyi dolgozók jogai és 

kötelezettségei 

  
3 

  
3 

 

 
Sejtbiológia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36+36 

 
0 

 
18+18 

 
0 

A sejt felépítése (prokarióta, eukarióta)    1+6  1  

A nővényi és az állati (humán) sejt 

összehasonlítása 

   
1+6 

 
1 

 

A sejtmembrán szerkezete, 

transzportfolyamatok 

   
2+6 

 
2 
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 A sejtalkotók és szerepük a sejt életében    1  1  

A riboszómák szerkezete és működése, a 

génkifejeződés 

   
2 

 
2 

 

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis, 

meiózis) 

   
7 

 
7 

 

A sejtpusztulás    1  1  

Mivel és hogyan vizsgálhatóak a sejtek    3  3  

Évközi gyakorlat (sejtvizsgáló módszerek) 

szövettani laboratóriumban 

   
18+18 

 
18 
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Emberi test és működése 

 
0 

 
64+8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

Általános ismeretek  6+8    6  

Szervrendszerenkénti felépítési és 

működési ismeretek 

 
58 

   
30 

 

 
Alapvető higiénés rendszabályok 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Infekció - nosocomiális infekció 9     9  

Egyéni védőeszközök használata 3     3  

Fertőtlenítés, sterilizálás alapjai, steril 

anyagok kezelése 
5 

    
5 

 

Hulladékkezelés 1     1  

 
Általános ápolástan és gondozástan 

 
0 

 
0 

 
90+36 

 
0 

 
0 

 
90+36 

 
0 

Diagnosztikai alapismeretek   10+10+
4 

  10+10  

A gondozás fogalma, célja és formái   5+8   5+10  

A betegellátó osztály és működése   5+8   5+10  

A betegmegfigyelés alapjai   15+5   15  

Testváladékok megfigyelése és kezelése   15+5   15  

Általános ápolási beavatkozások   30-4   30+6  

Haldoklás, halál, gyász   10   10  
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Gyógyszertani alapismeretek 

 
0 

 
0 

 
9+9 

 
0 

 
0 

 
18+18 

 
0 

Gyógyszertani alapfogalmak   3   3+6  

Gyógyszerbejuttatási módok   8   8+6  

Gyógyszerinterakciók és ellátásuk   3   3+6  

A gyógyszerelés szabályai   3   3  

Gyógyszerelő rendszerek   1   1  

 
Kommunikáció 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Kommunikációs zavarok 3     3  

Egészségügyi szakmai kommunikáció 3     3  

Speciális kommunikáció 8     8  

Konfliktuskezelés 4     4  

 
Általános laboratóriumi alapismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
36 

 
0 

A laboratóriumi munka eszközei    1  1  

Tömeg- és térfogatmérés a 

laboratóriumban 

   
1 

 
1 

 

Matematikai számítások a 

laboratóriumban 

   
3 

 
3 

 

Oldatkészítés, oldatkoncentráció    5  5  

Laboratóriumi alapműveletek: anyagok 

tisztítása és szétválasztása 

   
1 

 
1 

 

Laboratóriumi vegyszerek és tárolásuk    1  1  

Biztonságtechnika a laboratóriumban    1  1  

Évközi orientációs gyakorlat szövettani, 

klinikai kémiai és mikrobiológiai 

laboratóriumban 

    
18 

  
18 

 

Informatika a laboratóriumban    2  2  

Minőségbiztosítás a laboratóriumban    3  3  

Rehabilitációs alapismeretek és 

fizioterápia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
54+18 

 
0 

 
36+18 

 
0 

A rehabilitáció alapfogalmai    4+6  4  
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 Az akadályozott ember sajátos ellátási 

igényei, szükségletei 

   
20 

 
20 

 

Komplex, átfogó akadálymentesítés    5+6  5  

A komplex (átfogó) rehabilitáció 

rendszere 

   
5+6 

 
5 

 

A rehabilitációt támogató eszközök    5  5  

Akadályozottságok az orvosi 

rehabilitációban 

   
3 

 
3 

 

Fizioterápiáról általában    2  2  

Fizioterápiás alapok    10  10  
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Szociológia alapjai 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

A szociológia alapjai   5   5  

Egészségszociológia   8   8  

Családszociológia   5   5  

 
Pszichológia alapjai 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Általános lélektan   8   5  

Személyiséglélektan   5   2  

Fejlődéslélektan   10   4  

Szociálpszichológia   4   2  

Beteg ember lélektana   9   5  

 
Népegészségtan, egészségfejlesztés 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Az egészség, egészségkulturáltság   1   1  

Az egészségi állapot mérési módszerei   2   2  

Prevenció és egészségmegőrzés   2   2  

Népegészségügyi programok   1   1  

Életmód – egészségmagatartás   2   2  

Szexuálhigiéné   2   2  

Mentálhigiéné   3   3  

Egészségkárosító tényezők   2   2  

Egészségfejlesztés   3   3  
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Pedagógiai - betegoktatási 

alapismeretek 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Általános pedagógia alapismeretek   7   7  

Andragógia   3   3  

Betegoktatás   5   5  

Egészségügyi szakdolgozók oktatása   3   3  
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Belgyógyászat és ápolástana 

 
0 

 
0 

 
54+18 

 
0 

 
0 

 
29+7 

+18 

 
0 

Szív-és érrendszeri megbetegedések   5+1   5+4  

Vérképzőrendszeri megbetegedések   5+3   5+3  

Légzőrendszeri megbetegedések   5+3   5-1  

Emésztőrendszeri megbetegedések   5+3   5  

Kiválasztórendszeri megbetegedések   5+3   5  

Endokrinrendszeri megbetegedései   5+3   5  

Daganatos megbetegedések   5+3   5  

Fertőző betegek, infektológia   5   5  

Belgyógyászati ápolási beavatkozások   14-1   7+1  

 
Sebészet és ápolástana 

 
0 

 
0 

 
54+18 

 
0 

 
0 

 
18+18 

 
0 

Általános sebészeti alapismeretek   15+6   7+1  

Részletes sebészet   15+18   10  

Traumatológiai, ortopédiai betegek 

ápolása 

  
10-6 

  
4 

 

Sebészeti ápolási beavatkozások   14   14  

 
Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36+18 

 
0 

 
18+13 

+5 

 
0 

Fül-orr-gégészeti betegek ápolása    6+6  6  

Szemészeti betegek ápolása    6+6  6  

Bőrgyógyászati betegek ápolása    6+6  6  

Urológiai betegek ápolása    6  6+5  

Ápolási beavatkozások    12  7  
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Szülészet-nőgyógyászat klinikuma 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18 

 
0 

Nőgyógyászati vizsgáló eljárások    3  3  

Várandós gondozás    3  3  

Szövődményes/patológiás terhesség    3  3  

Háborítatlan szülés folyamata, szülési 

rendellenessége 

   
3 

 
3 

 

Szoptatástámogatás, gyerekbarát újszülött 

ellátás, gyermekágy 

   
3 

 
3 

 

Nőgyógyászati betegségek    3  3  

 
Neurológia klinikuma 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18 

 
0 

Általános és speciális vizsgálatok    1  1  

Tudatállapot változások    2  2  

A koponyaűri nyomásváltozással járó 

állapot változások 

   
1 

 
1 

 

Idegsebészeti beavatkozások    1  1  

Fejfájás, epilepszia    2  2  

Agyi érbetegségek    3  3  

Neurotraumán átesett betegek    1  1  

Neuroinfektológiai betegségek    2  2  

Autoimmun betegségek    2  2  

Onkológiai és degeneratív neurológiai 

betegségek 

   
3 

 
3 

 

 
Pszichiátria klinikuma 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18 

 
0 

A pszichiátriai története, előítéletek, 

stigmák 

   
2 

 
2 

 

Szorongásos zavarok    2  2  

Hangulatzavarok    2  2  

Pszichoaktív szerek használatával 

kapcsolatos és egyéb addiktív zavarok 

   
3 

 
3 
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 Szkizofrénia spektrum és egyéb 

pszichotikus zavarok, agresszió és 

konfliktus kezelés 

    
3 

  
3 

 

Személyiség zavarok    2  2  

Táplálkozási magatartás zavarai    2  2  

Organikus pszichoszindrómák    2  2  

 
Geriátria klinikuma 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18 

 
0 

Bevezetés a geriátriába    2  2  

Az idős kor jellegzetességei    2  2  

Az öregedés biológiai folyamatát 

befolyásoló tényezők, az időskorra 

vonatkozó általános jellegzetességek 

    
3 

  
3 

 

Veszélyeztető tényezők idős korban    2  2  

Szervek, szervrendszerek és a 

homeosztázis változásai idős korban, 

leggyakrabban előforduló betegségek 

    
2 

  
2 

 

Egészséggondozás idős korban    2  2  

Idős betegek speciális ápolása    5  5  

 
Klinikai gyakorlat 

 
0 

 
0 

 
112-4 

 
77+13 

 
0 

 
168-6 

 
0 

Belgyógyászat gyakorlat   56-2   56  

Sebészet gyakorlat   56-2   56  

Kisklinikum gyakorlat    56+7  35-3  

Egyéb klinikai gyakorlat    21+6  21-3  
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Általános rehabilitációs ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
0 

 
31 

+15,5 

A rehabilitáció alapfogalmai     2  2 

+5,5 

A komplex (átfogó) rehabilitáció rendsze- 

re 

    
3 

 
3+5 

Akadályozott ember és környezete     4  4+5 

Akadálymentesítés     2  2 

+1,5 

A rehabilitációt támogató eszközök     2  2 

Akadályozottságok az orvosi rehabilitáci- 

óban 

    
8 

 
8 

-1,5 

Akadályozottságok a gyógypedagógiában     8  8 

Szociális gondoskodás     2  2 

 
Reumatológia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
0 

 
15,5 

+15,5 

A reumatológia fogalma, felosztása, alap- 

fogalmak 

    
2 

 
2 

A reumatológia diagnosztikai eszközei     3  3 

Prevenció, és annak jelentősége     2  2 

Csontbetegségek     3  3 

A mozgásszervek lágyrészeinek elváltozá- 

sai 

    
7 

 
7-1,5 

Degeneratív ízületi és gerinc elváltozások     5  5 

Gyulladásos ízületi és gerinc elváltozások     4  4 

+1,5 

Endokrin hátterű mozgásszervi megbete- 

gedések 

    
3 

 
3 

Regionális, a test régiók szerinti diagnosz- 

tikája 

    
2 

 
2 

 
Bőrgyógyászat 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

 
18+13 

A bőr anatómiája és élettana     2  2+2 

Baktérium okozta bőrbetegségek     2  2+2 

A bőr allergiás és autoimmun betegségei     2  2+2 
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Gombás bőrfertőzések     2  2+2 

Vírusok okozta bőrbetegségek     2  2+2 

 Rovarok okozta bőrbetegségek     1  1+1 

Fizikai ártalmak okozta bőrbetegségek     2  2+2 

Hőártalmak és sugárzás okozta elváltozá- 

sok a bőrön 

    
2 

 
2 

A bőr daganatos elváltozásai, anyajegyek, 

pigmentációs zavarok 

    
2 

 
2 

Keringési zavarok okozta bőrgyógyászati 

elváltozások 

    
1 

 
1 

 
Általános fizioterápiás ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
0 

 
31 

Fizioterápiáról általában     2  2 

Hidroterápia     3  3 

Balneoterápia     3  3 

Mechanoterápia     7  7 

Klimaterápia     2  2 

Inhalációs kezelések     2  2 

Mágneses és elektroterápia     6  6 

Fototerápia     3  3 

Termoterápia     3  3 

Mozgásrendszer anatómiája élettana és 

kórtana 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
93 

 
0 

 
93 

A csontok általános tulajdonságai, felépí- 

tése, szerkezete, járulékos elemei 

    
7 

 
7 

A csontok összeköttetései, az ízületek 

alkotó- és mozgáselemei 

    
25 

 
25 

Az izmok általános tulajdonságai, csopor- 

tosításuk, járulékos elemei 

    
31 

 
31 

Az izomműködés élettana     10  10 

A mozgás szabályozása     10  10 

A járás mechanizmusa     10  10 
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Masszázs alapozás, szakmai alapisme- 

retek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

15,5+2,5 

+28,5 

Masszázs élettani hatásai- közvetlen és 

közvetett 

    
4 

 
4-2,5 

Masszázs távolhatásai     4  4 

A masszázs kezelés során fellépő reakciók 
    

2 
 

2+3 

A kezelés indikációi és kontraindikációi     2  2+3 

A masszázs előkészítése, személyi és 

technikai feltételei, kézápolás. Segéd és 

vivőanyagok. 

     
4 

  
4+13 

A masszázshelyiség alapvető követelmé- 

nyei 

    
2 

 
2+12 

 
Masszázs 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
232 

 
0 

 
77,5+155 

A masszázs definíciója, története, felosz- 

tása, helye a komplex fizioterápiában 

    
11 

 
11+14,5 

A svédmasszázs alap- és kiegészítő fogá- 

sai. 

    
16 

 
16 

Testtájak masszázskezelése, egész test 

masszázs. 

    
26 

 
26 

Rekreáció, regeneráció, rehabilitáció     6  6 

Különleges masszázsfajták.     4  4 

Wellness masszázsok     25  25-14 

Aromaterápia alapjai, aromaterápiás 

masszázsok 

    
20 

 
20 

Demonstrációs szaktermi és klinikai 

gyakorlat 

    
124 

 
124 

 
Hydro- és balneoterápia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
139 

 
0 

 
139,5 

Súlyfürdő (subaqualis tractio)     8  8 

Iszapkezelés, parafangó     8  8 

Vízalatti vízsugármasszázs kezelés     7  7 

Széndioxid-gáz kezelés fajtái     8  8 
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 Gyakorlat     108  108,5 

 
Gyógymasszázs 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
237 

 
0 

 
62+175 

+11 

Masszázs fajták     2  2 

Állapotfelmérés     4  4 

Ízületek mozgásterjedelmének vizsgálata, 

fokértékei, vezetett passzív kimozgatás 

    
10 

 
10 

Reflexmasszázs kezelések- szegment, 

kötőszöveti, csonthártya kezelés 

    
15 

 
15 

Betegségspecifikus masszázskezelések     15  15 

Nyirokmasszázs     16  16 

Demonstrációs szaktermi és klinikai 

gyakorlat 

    
175 

 
175+11 

 
Masszázs klinikumi ismeretek 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
124 

 
0 

77,5 

+46,5 

A mozgásszervi anatómiai- élettani isme- 

retek felidézése (izom és ízülettan) 

    
62 

 
62+15,5 

A gyakori reumatológiai, ortopédiai, 

traumatológiai, neurológiai, belgyó- 

gyászati és bőrgyógyászati megbetegedé- 

sek ismétlése 

     

62 

  

62-15,5 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140 140 160 0 160 0 

 

A táblázatban szereplő tantárgyakhoz és témakörökhöz rendelt óraszámok, ha fekete színnel jelöltek, akkor 

elméleti órákat jelentenek, ha pirossal, akkor gyakorlatiakat. A szabad órasáv óráit ugyanilyen színnel „+”jelzéssel 

adtuk az eredeti óraszámokhoz. 
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9. ÉVFOLYAM 

Elméleti tantárgyak 
 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az ágazati alapozó ismeretek tartalmazza mindazon ismereteket, melyek elengedhetetlenek egy 

egészségügyi ellátó intézményben történő képzett segédápolói munkakör betöltéséhez. A 

tananyag elsajátításával a tanulók képessé válnak megérteni a betegellátás alap pilléreit, etikusan 

empatikusan és a betegjogok, munkavédelmi alapok betartásával végezni kompetencia szintű 

beavatkozásaikat, megismerik az emberi test felépítését, a kórházi aszepszist, az alapvető ápolási-

gondozási beavatkozásokat, és azok kivitelezését, illetve gyakorolják ezeket szimulációs és 

klinikai környezetben. 

 

Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja az egészségügyi etikába és a betegjogokba történő betekintés 

nyújtása, illetve képessé tenni a tanulót ezen ismeretek figyelembevétele mellett ellátni 

mindennapi feladataikat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Betegjogi képviselő / Ápoló BSc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) 

/ Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri az alapvető    
Alkalmazza az etikai normákat,   

alapvető etikai ismeri a normáktól Teljesen önállóan  

normákat. való eltérés   

 következményeit.  

A tanuló 

folyamatosan 

aktualizálja tudását, 

a megfelelő 

ismereteit bővíti. 

Betartja a 

betegjogokat. 

Ismeri az 

ellátottakra 
vonatkozó jogokat. 

 

Teljesen önállóan 
 

 
Érvényesíti a jogait. 

Betartja a 

kötelességeit. 

Ismeri az 

egészségügyi/egész 

ség-ügyben 

dolgozók jogait és 

alapvető 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 kötelességeit.   
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Alkalmazza a rá 

vonatkozó 

egészségügyi 

törvényi 
szabályozást. 

Ismeri az 

egészségügyi 

törvény főbb 

rendelkezéseit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 Elektronikus 

adatforrásokat 

használ a jogi 

szabályozás 
nyomonkövetésére 

Érvényesíti a 

betegjogokat, és a 

beteglátogatás 
szabályait. 

 

Ismeri a beteg- 

jogokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Etika és megbízhatóság 4 óra 

Alapvető etikai fogalmak. Az egészségügyi személyzettől elvárható etikus viselkedés, alapvető 

etikai szabályok. Etikai vétség és következményei. 

 

Betegjogok 7 óra 

A betegek törvény által előírt jogai és azok alkalmazása a gyakorlatban. Esetismertetés. 

 

Az egészségügyi dolgozó alapvető jogai és kötelezettségei 4 óra 

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók alapvető jogai, és azok érvényesítése a gyakorlatban, 

esettanulmányokkal szemléltetve. Érdekvédelmi szervezet. 

 

Az egészségügyi törvény alapvető szabályozási területei 3 óra 

A magyar egészségügyi törvény főbb szabályozási körei, ezek vonatkozásai a munkavállalók 

kapcsán. 

 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Kommunikáció alapjai tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismeri a tantárgy kapcsán a kollégákkal és a kliensekkel történő kommunikáció főbb 

alapvetéseit, mely segíti a későbbi beilleszkedését, a feladatok megértését, az ápolási 

dokumentáció értelmezését. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Pedagógia tanár / Pszichológus (kommunikáció, konfliktuskezelés) / Egészségügyi szak- 

tanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló Msc / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv és irodalom 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Munkája során 

kulturált 

kommunikációt 

folytat a betegekkel, 

családtagjaikkal, 

munkatársakkal. 

Hatékonyan 

kommunikál látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 
emberrel. 

 

 

 

Ismeri a speciális 

kommunikációs 

technikákat. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkájához 

etikusan áll, tudását 

folyamatosan 

fejleszti. 

 

Hiteles 

kommunikációt 

folytat betegekkel, 

hozzátartozókkal, 

munkatársakkal. 

Ismeri az ellátó 

csapat tagjait és az 

azokkal történő 

kommunikáció 

alapjait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Hiteles digitális 

kommunikációt 

folytat 

Alkalmazza a 

különböző 

kultúrkörből érkező 

betegekkel történő 

megfelelő 

kommunikációs 
szabályokat. 

 

Ismeri a különböző 

kultúrkörből érkező 

betegekkel történő 

kommunikáció 

alapjait. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Kommunikáció  3 óra 

A kommunikáció fogalma, a kommunikáció általános elméleti modellje A kommunikációs folyamat 

dinamikai alapelvei 

A kommunikáció csatornái: verbális, nonverbális csatornák A kulturális szignálok jelentősége a 

kommunikációban Kongruens kommunikáció az ellátók és kliensek között. 

 

Szociokulturális faktorok  3 óra 

A kliensekkel történő kommunikáció sajátosságai a különböző kultúrkörből érkező betegek 

körében. Speciális kommunikáció beszéd-, hallás-, látássérültekkel 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén Infokommunikációs 

akadálymentesítés 

A segítő beszélgetés. 

 

Egészségügyi kommunikáció  3 óra 

Kompetencia körbe tartozó munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikáció, kliensek és 

hozzátartozóik tájékoztatásának módjai, és hatáskörök. A kapcsolatfelvétel, bemutatkozás 

jelentősége, általános szabályai 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és beteg gyermekkel, a gyermekek sajátos 

kommunikációs formái 

Kommunikáció hozzátartozóval 

Kommunikáció idős beteggel, az idős kor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek. 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Az emberi test felépítése tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik az emberi test és a szervrendszerek főbb részeit, elkülönítik az 

egészséges és a kóros állapotokat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológus / Biológia szakos tanár / Általános orvos / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Bsc ápolói 

végzettség / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Egészségügyi 

szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 

óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Meg tudja határozni 

az egyes testrészek, 

szervek 

elhelyezkedését, 

egymáshoz való 

viszonyát. 

 
Ismeri az emberi 

szerveket, és 

elhelyezkedésüket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tudása 

szempontjából 

fejlesztő szemléletű, 

a megszerzett 

információkat 

integrálja a munkája 

során. 

 
Digitális 

segédanyagokat és 

atlaszokat használ 

Csoportosítja a 

törzs, végtagok, 

koponya csontjait, 

izmait. 

Ismeri a 

mozgásrendszer 

alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Bemutatja a szív 

felépítését. 

Értelmezi a 

vérköröket és az 

érrendszert, és a 

nyirokrendszert. 

Ismeri a szív 

felépítését, a 

vérköröket és az 

érrendszert. Ismeri a 

nyirokrendszert. 

Ismeri a véralkotó 

elemeit, a 

véralvadás alapjait és 

a vércsoportokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

légzőrendszer 

részeit, a 

mellhártyát, a tüdő 

szerkezetét és 
érrendszerét. 

Ismeri a 

légzőrendszer 

részeit, a 

mellhártyát, a tüdő 

szerkezetét és az 
érrendszerét. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Bemutatja az 

emésztőrendszer 

részeit, illetve a 

főbb tápanyagokat. 

Ismeri az 

emésztőrendszer 

részeit, továbbá a 

májat, 

hasnyálmirigyet, 

hashártyát. 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 
 

Meghatározza a 

normák vizeletet. 

Ismeri a vese 

szerkezetét, és az 

általa előállított 

normál vizelet 

mennyiségi és 
minőségi jellemzőit. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza a 

férfi és női 

nemiszerveket, 

másodlagos 
jellegeket. 

Ismeri a női és férfi 

nemiszerveket és 

másodlagos nemi 

jellegeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
 

Értelmezi az 

idegrendszer 

felépítését és 

részeit. 

Ismeri az 

idegrendszer 

felépítését és 

részeit, a reflexeket, 

a központi, 

környéki és 

vegetatív 

idegrendszert. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Értelmezi az 

endokrin rendszer 

főbb részeit. 

Felismeri az 

endokrin rendszer főbb 

részeit. 

 

Teljesen önállóan 
 

Bemutatja az 

érzékszerveket, és a 

hőszabályozást. 

Tisztába van az 

érzékszervekkel és a 

hőszabályozással. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A mozgásrendszer alapjai 5 óra 

Az emberi csontváz főbb részei, az ízületek és mozgásuk, az izomzat, illetve ezek magyar nyelvű 

megnevezése. 

 

A keringés és légzés alapjai 4 óra 

Szív felépítése, vérerek, vérkörök, vér alkotóelemei, véralvadás alapjai, vércsoportok, 

nyirokrendszer. Légzőrendszer felépítése, tüdő szerkezete, érrendszere, mellhártya. 

 

Az emésztés, kiválasztás, szaporodás alapjai 5 óra 

Emésztőrendszer szakaszai, máj, hasnyálmirigy, hashártya. Vese főbb szerkezete, normál vizelet 

mennyiségi és eszköz nélkül meghatározható minőségi jellemzői. Női nemi szervek, férfi nemi 

szervek, másodlagos nemi jellegek. Magyar nyelvű megnevezések. 

 

Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzékszervek alapjai  4 óra 

Idegrendszer felosztása, gerincvelői reflexek. Agyvelő lebenyei és az agykamrák megnevezése. 

Érzékszervek megnevezése. Hőszabályozás. 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 

 
Elsősegélynyújtási alapismeretek tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló legyen képes a környezetében bekövetkező balesetek, 

hirtelen egészségkárosodások korai felismerésére, a környezet, beteg/sérült állapotának szakszerű 

felmérésére, pontos, tárgyilagos segítségkérésre, mentőhívásra, a szükséges elsősegélynyújtási 

beavatkozások szabályos elvégzésére, és az ellátásban résztvevő laikusok irányítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Mentőtiszt Bsc / kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló (sürgősségi/intenzív/aneszteziológiai 

specializációval) / Általános orvos / Mentőorvos / Oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az emberi test felépítése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
Felismeri az 

elsősegélynyújtás 

szükségét. 

 

Ismeri az 

életveszélyes 

állapotokra utaló 

jeleket, tüneteket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozottság, 

empátia, gyors 

döntéshozatal, 

magabiztosság, jó 

kommunikáció, 

irányító képesség. 

Applikációk 

alkalmazásával 

vagy digitális 

eszközök 

segítségével mentőt 

hív. 

Felismeri és 

elhárítja a 

veszélyforrásokat. 

Ismeri a veszély- 

forrásokat és azok 

elhárításának 
elemeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

Elsődleges 

állapotfelmérést 

követően a 

szükséges be- 

avatkozásokat 

elvégzi. 

 

ABCDE algoritmus 

és az azonnali 

beavatkozások 

ismerete. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Felnőtt és gyermek 

újraélesztést végez. 

 

BLS, PBLS, AED 

algoritmus ismerete. 

 
Teljesen önállóan 

Újraélesztést oktató 

eszközök és szoftverek 
használata. 

Sebellátást végez. 
Ismeri a sebek 
típusait, jellemzőit. 

Teljesen önállóan 
 

Vérzést csillapít. 
Ismeri a vérzések 

ellátási stratégiáit. 
Teljesen önállóan 

 

 

Sérültet ellát. 

Ismeri a 

sérültellátási 

algoritmust. 

 

Teljesen önállóan 
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Rosszullétet, 

mérgezést felismeri. 

Ismeri a hirtelen 

rosszullétek ellátási 

stratégiáit, a 

mérgezésre utaló 

tüneteket, jeleket. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Tömeges baleseti 

ellátásban részt 

vesz. 

Ismeri a tömeges 

ellátás szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
HBLS-ben részt 

vesz. 

Ismeri a riasztási 

kritériumokat és a 

kompetencia szintű 

eszközök 
alkalmazását. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az elsősegélynyújtás története, alapfogalmai  2 óra 

 Az elsősegélynyújtás jellemzői a különböző történelmi korokban 

A nemzetközi és hazai elsősegélynyújtás és mentés fejlődésének fontosabb állomásai Mária Terézia 

Mentési rendelete 

Flór Ferenc, Kresz Géza munkássága 

A Nemzetközi Vöröskereszt, Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtói tevékenysége  

A Mentőszolgálat kialakulás (BŐME, VVOME, OMSZ) 

Az elsősegélynyújtás társadalmi jelentősége, szerepe napjainkban 

Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, színterei, helye a mentési láncban  

Az elsősegélynyújtás jogi, etikai vonatkozásai 

Az elsősegélynyújtó személyisége, kompetenciái 

 

Veszélyhelyzetek ellátási stratégiái  4 óra 

Az elsősegélynyújtás helyszínei, baleseti helyszín és jellemzői  

A helyszín biztonsága, veszélyei 

Veszélyforrások felmérése, elhárítása  

Kimentés során alkalmazható műfogások 

Veszélyzóna, biztonsági zóna fogalma, jellemzői 

A mentőhívás szabályai, a mentésirányító támogató tevékenysége  

Speciális vészhelyzetek, események jelentési specialitásai  

Kommunikáció a beteggel/sérülttel, hozzátartozóval, ellátókkal 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés és ellátás  4 óra 

Az ABCDE algoritmus alkalmazásának szabályai 

A légutak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása eszköz nélkül 

A légzés vizsgálata hármas érzékeléssel, légzési nehezítettség jeleinek felismerése, ellátása  

A keringés jeleinek vizsgálata, a sokk jeleinek felismerése, ellátása 

Az eszmélet és tudat megítélése, eszméletlen ellátása  

Az egész test vizsgálata, sérülések, kihűlés védelem 

Leggyakoribb pozícionálások 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Újraélesztés  10 óra 

A hirtelen halál, hirtelen szívhalál fogalma, jellemzői, kórélettani alapjai  

Pre-arrest jelek, tünetek 

Az újraélesztés fogalma, célja, szintjei  

A felnőtt BLS érvényes algoritmusa 
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Az AED alkalmazásának jelentősége, szabályai 

A csecsemő és kisgyermek újraélesztés (PBLS) algoritmusa  

A légúti idegentest eltávolítás felnőtt, gyermek algoritmusa  

Eszméletlen beteg ellátása, pozícionálása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása  8 óra 

Baleseti mechanizmusok és lehetséges sérülések 

A sebek típusai, jellemzői, ellátásuk  

Vérzések ellátása 

Amputált végtag, amputátum ellátása  

Rándulás, ficam, törés ellátása 

Koponya, gerinc, mellkas, has, medence és végtag sérülések ellátása, pozícionálása  

Termikus sérülése ellátása 

Elektromos balesetek ellátása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Rosszullétek, mérgezések  4 óra 

Hirtelen fellépő fájdalmak (fejfájás, mellkasi fájdalom, hasi fájdalom, végtag fájdalom) és ellátásuk 

Görcsrohammal járó állapotok és ellátásuk 

Életveszélyes allergiás reakciók és ellátásuk 

A mérgezés fogalma, formái, jellemzői, behatolási kapuk, mérgezésre utaló jelek, tünetek 

Leggyakoribb mérgezések (gáz, gyógyszer, drog, alkohol, marószer, vegyi anyag, gomba, étel) 

és ellátási stratégiájuk 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Tömeges balesetek, katasztrófák  2 óra 

A tömeges balesetek fogalma, jellemzői 

A helyszín és a sérültek felmérésének szabályai, a sérült osztályozás szempontjai  

A tömeges baleseti ellátás főbb szabályai 

A katasztrófa fogalma, formái, főbb jellemzői 

Együttműködés a társszervekkel 

 

Egészségügyi intézményben kialakult kritikus állapotok ellátása (IHBLS)  2 óra 

Az egészségügyi intézményben kialakult kritikus állapotok jellemzői, ellátási rendszere (MET) 

A sürgősségi ellátók riasztásának kritériumai Az 

IHBLS algoritmusa és kompetenciái 

Egyszerű, eszközös légútbiztosítás (OPA, NPA) alkalmazása 

Maszkos-ballonos lélegeztetés alkalmazása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Munka-balesetvédelem, betegbiztonság tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló sajátítsa el az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, 

megfelelő viselkedésével segítse elő a balesetek megelőzését, és képes legyen balesetek esetén az 

előírásoknak megfelelően eljárni, ismerje meg és alkalmazza a betegbiztonságot szolgáló 

eszközöket, technikákat és viselkedésmódot. A tanulók szerezzenek ismereteket a fertőtlenítés, 

sterilizálás és infekciókontroll kapcsán. Megszerzett ismereteiket eredményesen tudják 
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alkalmazni mindennapi munkájuk során a nosocomiális infekciók megelőzése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel) / Munkavédelmi-balesetvédelmi előadó. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Alapápolás-gondozás 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
 

Munkatevékenység e 

során biztonságos 

környezetet és 

munkakörülmények 

et alakít ki. 

Ismeri 

munkakörével 

kapcsolatos munka- 

, tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályokat, a 

biztonságos 

munkavégzés 
feltételeit. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

betegbiztonsági 

szabályok 

betartását. 

 
Munkavédelemmel 

kapcsolatos szakmai 

tájékoztatók, 

jogszabályok 

keresése az 

interneten. 

Munkája során az 

előírásoknak 

megfelelően 

alkalmazza az 

egyéni 

védőeszközöket. 

Tisztában van az 

egyéni 

védőeszközök 

fogalmával, 

fajtáival, 

használatuk 

szabályaival. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

A betegellátás során 

gondoskodik a beteg, 

az ellátó 

személyzet és a 

környezet 

biztonságáról, 

megakadályozza a 

sérülések 
kialakulását. 

 
Ismeri a 

betegbiztonság 

formáit, a 

betegkorlátozás 

módjait, jogi 

szabályozását. 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Megfelelő 
viselkedésével és 

eszközök 

használatával 

megelőzi a 

balesetek 
kialakulását. 

 

Ismeri a 

balesetvédelmi, a 

betegbiztonsági 

előírásokat, és azok 

alkalmazását. 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 
Megfelelően 

alkalmazza a 

higiénés 

protokollokat. 

Tisztában van a 

nosocomialis 

fertőzések 

fogalmával, 

kialakulásának 

megelőzésével. 

Ismeri a fertőtlenítő 

szereket és 
eljárásokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősséget érez a 

beteg és a saját 

biztonsága iránt. 

Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

higiénés szabályok 

betartását. 

 

Az eszközöket 

előkészíti 

sterilezésre, a steril 

anyagokat a 

szabályoknak 

megfelelően kezeli, 

tárolja. 

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, formáit, az 

eszközök 

előkészítését 

sterilizálásra, 

valamint a steril 

anyagok kezelését, 

tárolását. 

Teljesen önállóan  

Szakmai 

tevékenysége során 

megfelelően 

alkalmazza a 

nosocomiális 

infekciók 

megelőzésének 

szabályait. 

Ismeri a 

nosocomialis 

infekció fogalmát, 

jelentőségét, a 

leggyakrabban 

előforduló 

nosocomialis 

infekciókat. 

Tisztában van az 

infekciókontroll 

fogalmával, 

alapelemeivel, a 

fertőzések 

megelőzésének 
ápolói feladataival. 

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei 

 

A munkavédelem alapjai  4 óra 

A munkahelyi biztonság és egészség megtartásának jelentősége  

A munkavédelem jogi szabályozása 

A munkavédelem területei, fogalomrendszere  

A munkavédelem intézményrendszere 

 

A munkahelyek kialakítása  4 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. A 

munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

A munkaeszközök biztonsága  4 óra 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

A munkaeszközök dokumentációi 

A munkaeszközök veszélyessége, veszélyes munkaeszközök használata 
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Balesetvédelem  4 óra 

Veszélyek és veszélyforrások a munkahelyeken 

Fizikai, biológiai, kémiai veszélyforrások az egészségügyi munkavégzés során 

Pszichés igénybevétel, a stressz 

Kockázatfelmérés és kezelés 

Balesetvédelmi előírások az egészségügyben 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Teendők munkabaleset esetén 

 

Betegbiztonság  5 óra 

Biztonságos betegmozgatás eszközei, és módszerei.  

Biztonságos környezet és kialakítása, egészségvédelmi szempontok betegmozgatás betegszállítás 

esetén. 

 

Fertőtlenítés  5 óra 

Asepsis, antisepsis fogalma 

A fertőtlenítés fogalma, a fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők  

A fertőtlenítő eljárások hatáserősségének fokozatai 

A fertőtlenítés módjai, fizikai, kémiai, kombinált és speciális fertőtlenítő eljárás 

A leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítő eljárások: higiénés kézfertőtlenítés, műtéti kéz- 

fertőtlenítés, bőrfelület fertőtlenítése beavatkozások előtt, váladékfertőtlenítés, váladékfelfogó 

eszközök fertőtlenítése, felületfertőtlenítés, fertőtlenítő mosás, mosogatás, takarítás, műszer- és 

eszközfertőtlenítés 

A fertőtlenítés végrehajtásának formái: Folyamatos és záró fertőtlenítés, szigorított folyamatos és 

záró fertőtlenítés 

 

Sterilizálás 5 óra 

A sterilizálás fogalma 

Eszközök, műszerek, anyagok sterilizálhatósága 

Főbb sterilizáló módszerek 

A sterilizálandó eszközök előkészítése, csomagolása  

A steril anyagok utókezelése 

Steril anyagok szállítása, tárolása 

 

Infekciókontroll  5 óra 

A nosocomiális infekció fogalma, jelentősége 

A nosocomiális fertőzések epidemiológiai sajátosságai 

A nosocomiális infekció kialakulását elősegítő tényezők, a fertőzés terjedésének 

leggyakoribb módjai 

Az infekció kontroll fogalma, feladata  

Az infekció kontroll tevékenységi elemei 

A nosocomiális surweillance. Kockázati tényezők meghatározása, a kockázatok kivédésére 

vonatkozó szabályozás és a végrehajtás ellenőrzése.  

Megelőző tevékenység  

Izolációs szabályok a betegellátás során, környezeti infekciókontroll, fertőtlenítés, sterilizálás, 

egészségügyi kártevők elleni védekezés.  

Antibiotikum politika.  

Az egészségügyi dolgozók nosocomiális fertőzéseinek megelőzése.  

Képzés, továbbképzés. 

A leggyakoribb nosocomiális infekciók: húgyúti infekciók, pneumoniák, műtéti sebfertőzés, bőr 

és lágyrész, véráram fertőzés okai, hajlamosító tényezői, jellemzői, az infekciók megelőzésének 
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lehetőségei, ápolói feladatai 

Fertőző beteg elkülönítése, izolált beteg ápolásának specialitásai 

 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Alapápolás-gondozás tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Képessé tenni a tanulót az alapvető szükséglet alapú alapápolási-gondozási feladatok elvégzésére, 

valamint egyes ápolói beavatkozások elvégzésére. Képessé tenni a tanulót a betegmegfigyelésre 

különböző non-invazív vitális paraméterek mérésére szolgáló eszközök segítségével, és 

alkalmassá tenni arra, hogy a mért értéket szükség esetén jelezze felettese számára, illetve az 

elvégzett feladatokat szakszerűen dokumentálja. Felkészíteni a tanulót a rehabilitáció kapcsán a 

megfelelő gondozási feladatok elvégzésére. Támogató szemléletet biztosítani a család számára. 

A tanuló sajátítsa el a betegszállítás lehetőségeket, az intézményen belül, és intézményen kívül, 

szükség esetén alkalmazza a megszerzett ismereteit. Képessé váljon a szakszerű betegmozgatás 

kivitelezésére, a beteg pozícionálására és kényelmének biztosítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló/Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

Elvégzi a kliens 

szükségleteinek 

megfelelő alapvető 

gondozási 

feladatokat. 

Felismeri a 

decubitus jeleit. 

Ismeri az alapvető 

emberi 

szükségleteket, és 

azok ellátására 

vonatkozó 

szabályokat, a 
kivitelezés menetét, 

és eszközeit. Ismeri a 

decubitus 

kialakulását 

elősegítő 

tényezőket, annak 

előjeleit, és a 

kialakult decubitust 
felismeri. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kliensekhez, 

empatikusan 

segítőkészen áll, a 

munkáját tudásának 

megfelelő 

legmagasabb 

szinten végzi el, 

minden 

körülmények között 

szem előtt tartja a 

beteg jogait, és 

szemérmének 

védelmét. 

Munkájára pontos, 

precíz, a vele 

szemben 

támasztható 

elvárásoknak 

megfelelően végzi a 

beavatkozásokat. 

Empatikusan, 

fejlesztő 

szemlélettel végzi 

munkáját. 

 

 

 

 

 

Alkalmazza a 

gyorsteszteket 

vizelet, széklet és 

ujj-begyből történő 

vér mintavétellel. 

Az ápolói 

beavatkozások 

kapcsán asszisztál. 

Ismeri a 

beavatkozás 

eszközrendszerét, és 

kivitelezésének 

protokollját, a 

beavatkozás 

dokumentálásának 

módját. Ismeri a 

beavatkozások 

eszközrendszerét, 

előkészítésének 

eszközös és 

kliensoldali 

vetületét, a 

környezet 

előkészítését a 

betegjogok 

vonatkozásában. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
 

Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjé 

nek megfelelően 

vezeti. 

 

 

 

Nem steril 

kötéseket, 

fedőkötéseket 

helyez fel. Elvégzi a 

beavatkozások 

kapcsán keletkező 

hulladékok és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését. 

Ismeri a nem steril 

szigetkötszereket, 

és azok 

felhelyezésének 

menetét. 

Ismeri a fedőkötés 

elkészítését. Ismeri 

az újrahasznosítás 

menetét, az 

eszközök 

tisztítására, 

vonatkozó 

előírásokat, és az 

egészségügyi 

hulladékkezelés 

szabályait, 
eszközeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Alapvető ápolói 

szempontból 

jelentős 

betegmegfigyelést 

végez. 

Ismeri a 

betegmegfigyelés 

jelentőségét, 

kivitelezésének 

főbb lépéseit. 

 
 

Irányítással 
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Non-invazív 
méréseket végez el. 

Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében. 

Segít az ápolónak 

az egészség 

fejlesztését célzó 

rendezvények, 

szűrőprogramok 

lebonyolításában. 

Ismeri a szükséges 

eszközparkot, és a 

beavatkozások 

protokolljait. Ismeri 

az akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 

eszközeit. Ismeri az 

egészségkultúra 

elemeit, az 

egészséges életmód, 

életvitel jellemzőit. 

Tisztában van a 

környezet- 

szennyezés és az 

egyéb 

egészségkárosító 

tényezők formáival, 

a megelőzés 

lehetőségeivel. 

Ismeri a prevenció 

szintjeit, a 

mentálhigiéné és az 

egészségfejlesztés 

alapvető 
lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Elvégzi a 
beavatkozások 

kapcsán felmerülő 

dokumentációs 

feladatokat. 

Ismeri az ápolási és 
orvosi 

dokumentációt, 

illetve a vezetésükre 

vonatkozó 
szabályokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

Megérti az 

inaktivitás káros 

hatásait az emberi 

szervezetre 

Felsorolás szerűen 

ismeri az inaktivitás 

negatív hatásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza a 

betegmozgatási 

technikákat és 
eszközöket. 

Ismeri a megfelelő 

mozgatási technikát 

és eszközparkot. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza a 

betegszállítás 

módját, megrendeli 

a betegszállítást. 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozásokat 

követően 

pozícionálja a 

beteget. 

Felismeri a 

betegszállítás 

megrendelő 

dokumentációt, 

ismeri a kitöltésére 

vonatkozó 

szabályokat. Ismeri a 

betegpozícionálási 

lehetőségeket. 

 

 

 

 
Irányítással 

Elektronikus 

dokumentáció 

esetén is képes 

elvégezni a szállítás 

megrendelését. 
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Biztosítja a beteg 

kényelmét és a 

megfelelő kényelmi 

eszközöket 

alkalmazza. A 

nyomási fekély 

kialakulását 

megelőző 

eszközöket és 

ápolási technikákat 

alkalmazza a 

tartósan fekvő beteg 

ápolása során. 

Ismeri a 
betegpozícionálás 

lehetőségeit, és a 

kényelmi 

eszközöket. Ismeri a 

nyomási fekély 

fogalmát, 

rizikótényezőit, 

stádiumait, 

megelőzésének 

lehetőségeit, 

valamint a 

megelőzésben 

használt 
eszközöket. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A betegmegfigyelés alapjai  18 óra 

Alapfogalmak: panasz, tünet, szindróma, kardinális tünetek 

A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése  

Testtájak megfigyelése: fej, nyak, mellkas, has, végtagok 

A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése 

Érzékszervek megfigyelése: a látás, hallás megfigyelése  

A fekvés megfigyelése 

A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése  

A tudat, a magatartás megfigyelése 

Testváladékok és megfigyelésük. 

 

Non-invazív mérések és dokumentáció  18 óra 

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása 

Testkörfogat mérése és dokumentálása 

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálása: 

A pulzus jellemzői, megfigyelésének szempontjai, a pulzusvizsgálat módja 

A légzés megfigyelése: a légzés megfigyelésének szempontjai, a megfigyelés módja  

A vérnyomás jellemzői, a vérnyomásmérés 

A testhőmérséklet élettani értékei, eltérések az élettani értéktől  

A láz fogalma, jellemzői, tünetei, a testhőmérséklet mérése 

Egészségügyi dokumentáció vezetése, típusai, formái. 
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Alaptudományok tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanuló elmélyíti tudását az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkedik az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével, valamint ezek biokémiai, biofizikai alapjaival. A tanulási 

terület a mikrobiológia-járványtan és általános kórtan, higiéné tantárgy segítségével bevezeti a 

tanulót a kóros folyamatokba és a fertőzések, járványok megelőzésével kapcsolatos feladatokba 

is. 

 

Szakmai fizikai és biofizikai alapok tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók tisztában legyenek a képalkotó berendezések működésével, annak felépítésével. 

Ismerje a sugárvédelmi szabályokat, hogy azokat betartsa és betartassa. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Fizikus / Biofizikus / Fizika szakos tanár / Orvosi diagnosztikai analitikus Bsc 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex természettudományos tárgy, biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri a főbb  
Önmagára és 

környezetére 

figyelmes, szem 

előtt tartja a 

sugárvédelmi 

szempontokat. 

 
Bemutatja az atomszerkezeti  

atomok szerkezetét, 

az 
elektromágnesesség 

részeket, az 
izotópok fogalmát, 

az elektromágneses 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

alapjait. képi diagnosztika  

 alapjait.  

Ismerteti a 
Ismeri a röntgen 

képalkotás 

eszközeit, és a 

sugárvédelmi 

eszközöket, 

szabályokat. 

   
röntgensugárzással  

működő  

készülékeket, és Teljesen önállóan 

bemutatja a  

sugárvédelmi  

előírásokat.  

Ismerteti az 

ultrahang- 

diagnosztika fizikai 

alapjait. 

Ismeri az ultrahang- 

diagnosztika fizikai 

alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

   Adatok digitális 

Ismerteti és jellemzi   rendszerekben 

a fény 
tulajdonságait, 
elektromágneses 

Fénytani 

alapismeretek. 

 

Teljesen önállóan 
történő 
dokumentálása, 

prezentációkészítő 
jellemzőit.   programok 
   használata. 
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A tantárgy témakörei 

 

Sugárfizika alapjai  10 óra 

Az atom szerkezete 

Atommag 

Elektronhéj 

Az atommag szerkezete 

Nukleonok 

Izotóp 

A mag energiaállapota, stabilitás 

Természetes és mesterséges radioaktivitás 

Magsugárzások 

Bomlási törvény, felezési idő  

Az elektromágneses sugárzások 

Keletkezés 

Hullámhossz 

A röntgensugár fizikai tulajdonságai, kölcsönhatása az élő és élettelen anyaggal. 

 

Röntgen képalkotó berendezések  10 óra 

Röntgensugárzás alkalmazása a gyógyászatban 

Röntgensugárzást használó készülékek, és alkalmazásuk főbb indikációi 

Sugárvédelmi szabályok és alkalmazásuk, eszközrendszerek. 

 

Ultrahang fizikai alapjai  10 óra 

Ultrahang vizsgálatok feltételei: 

Ultrahang vizsgáló helység, ultrahang készülék 

Ultrahangdiagnosztikai alapok, az ultrahang kép keletkezése: 

Ultrahang fizikai jellemzői (frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, intenzitás). 

 

Fénytan alapjai, fényvisszaverődés, -elnyelés, -törés  6 óra 

A fény jellemző tulajdonságai, a látható fény 

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fénytörés 

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényfelbontás 

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényvisszaverődés  

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényelnyelés. 

 
 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Egészségügyi informatika tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat az egészségügyi dokumentáció 

kezelésével, az egészségügyi szoftverek alkalmazásával kapcsolatban. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások. 

Informatikus / Informatika tanár 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri az    

Az egészségügyi egészségügyi    

dokumentációt az 

adatvédelmi 
szabályok 

dokumentáció 
részeit, a 

dokumentálás és 

 

Irányítással 
 

Digitális források 

használata. 

betartásával kezeli. adatvédelem    

 szabályait.  
Munkájára igényes, 

precíz, figyelmes. 

 

 Ismeri az 
egészségügyi 

  

Munkája során informatikának a    

medikai rendszerek 
alkalmazásában 

felhasználó 
szempontjából 

Irányítással 
 Medikai rendszerek 

használata. 

közreműködik. lényeges alapjait, a    

 szakmai szoftverek    

 típusait.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Egészségügyi informatikai alapok  3 óra 

Az egészségügyi informatika tárgya 

Elektronikus egészségügyi dokumentáció részei 

 

Adatvédelem  3 óra 

 Adatvédelem, adattovábbítás 

Az elektronikus levél küldésének szabályai 

 

Informatika az egészségügyben  3 óra 

Egészségügyi kódrendszerek 

Szoftverek az egészségügyben (orvosi, gazdasági, pénzügyi, személyügyi rendszerek) 

Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) fogalma, moduljai 

E-recept 

Medikai rendszerek típusai 

Tetszőlegesen kiválasztott medikai rendszer alkalmazása 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Egészségügyi terminológia tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alapvető orvosi latin nyelvi ismereteinek megszerzése, valamint a szakkifejezések helyes 

használata. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Ápoló Bsc / Mentőtiszt Bsc / Latin szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az emberi test felépítése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megérti és ismerteti     
a latin    

szakkifejezéseket az 

emberi test 

részeinek 

megnevezésére, és 

egyes klinikumi, 

ápolástani 

szakkifejezéseket 

megért. 

Ismeri a főbb 

anatómiai, 

ápolástani és 

klinikumi latin 

kifejezéseket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Megfelelő 

minőségű szakmai 

kommunikációra 

törekszik a csapat 

tagjaival szemben.  

Ismeri az orvosi 

latin 

szakkifejezéseket, a 

latin nyelv alapvető 

nyelvtani 
szabályait. 

  

Szakmai    

tevékenysége során   Digitális 

megfelelően Teljesen önállóan  tananyagok 

alkalmazza a latin   használata. 

szakkifejezéseket.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Az orvosi latin nyelv alapjai  3 óra 

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése  

A latin szavak írása és olvasása 

Írásjelek és helyesírás  

A kiejtés és hangsúly. 

 

Az emberi test részei, síkok, irányok  2 óra 

Az emberi test főbb részeinek latin megnevezése 

Anatómiai gyűjtőnevek 

Az emberi test fő síkjai és irányai  

A főnevek szótári alakja és neme  

A főnevek declinatiói 

Birtokos jelzős szerkezetek 

Minőségjelzős szerkezetek. 

 

Szervek, szervrendszerek  8 óra 

A mozgásrendszer anatómiai szakkifejezései 

A keringési rendszer anatómiai szakkifejezései  

A légzőrendszer anatómiai szakkifejezései 

Az emésztőrendszer anatómiai szakkifejezései 
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A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer anatómiai szakkifejezései  

A nemi szervek anatómiai szakkifejezései 

Az endokrin rendszer anatómiai szakkifejezései  

Az idegrendszer anatómiai szakkifejezései 

Az érzékszervek anatómiai szakkifejezései 

Melléknevek képzése főnevekből 

Az igék szótári alakja, főnevek képzése igékből. 

 

Kórtani és klinikumi elnevezések  3 óra 

A betegség, a betegség lefolyásának szakaszai - latin elnevezései 

A mozgásrendszer, keringési rendszer, légzőrendszer, emésztőrendszer, vizeleti rendszer 

betegségeinek gyakrabban előforduló szakkifejezései. 

 

Gyógyítással kapcsolatos kifejezések  2 óra 

Alapvető szakkifejezések: kórelőzmény, fizikális vizsgálat, tünet, tünetegyüttes, jelen állapot, 

kórisme, diagnózis, gyógykezelés 

A latin számnevek. 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során alapismereteket 

adunk át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az ápolás történetén 

keresztül eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók elsajátítják a 

betegmegfigyelés, állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek felmérésére, azok 

kielégítésére. 

 
 

Alapvető higiénés rendszabályok tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók szerezzenek ismereteket a nosocomialis infekciók kialakulásáról, az infekciókontroll ápolói 

feladatairól. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kórházhigiénikus / Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / 

egészségügyi szakoktató (ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészséges ember és környezete, Az ápolás és gondozás alapjai. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Munkája során az 
Tisztában van az 

egyéni 

védőeszközök 

fogalmával, 

fajtáival, 

használatuk 

szabályaival. 

 Magára nézve  

előírásoknak  kötelezőnek érzi a 

megfelelően 
alkalmazza az 

Teljesen önállóan 
munka-, tűz-, 
balesetvédelmi és 

egyéni  higiénés szabályok 

védőeszközöket.  betartását. 

 

 

 

 

 
Megfelelően 

alkalmazza a 

higiénés 

protokollokat. 

Ismeri a 

mikroorganizmusok 

típusait, a 

fertőzések, 

járványok 

létrejöttének 
alapjait. Tisztában 

van a nosocomialis 

fertőzések 

fogalmával, 

kialakulásának 

megelőzésével. 

Ismeri a fertőtlenítő 

szereket és 
eljárásokat. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 
Szakmai oldalak 

felkeresése, 

oktatóvideók 

alkalmazása a 

fertőtlenítés, 

higiénés 

kézfertőtlenítés 

témakörében. 

Az eszközöket 

előkészíti 

sterilezésre, a steril 

anyagokat a 

szabályoknak 

megfelelően kezeli, 

tárolja. 

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, formáit, az 

eszközök 

előkészítését 

sterilizálásra, 

valamint a steril 

anyagok kezelését, 

tárolását. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Sterilizáló 
berendezések 

használatának 

megtekintése. 

 

 

Részt vesz a fertőző 

betegek 

elkülönítésében. 

Ismeri a fertőző 

betegek 

elkülönítésére és 

ápolására vonatkozó 

alapvető 

előírásokat, 

higiénés és 

munkavédelmi 

szabályokat. 

 

 

 

Irányítással 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Infekció - nosocomiális infekció  9 óra 

A kórokozók csoportosítása, főbb jellemzői 

A fertőzés fogalma 

A járványfolyamat mozgató erői 

A fertőzés terjedési módjai gyakoriság és kiterjedés szerint  

A fertőző betegség és szakaszai 

A fertőző betegségek előfordulási módjai 

Járványügyi teendők 

Bejelentési kötelezettség 
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A fertőző betegek elkülönítése 

A fertőző betegségek megelőzése 

Nosocomialis infekció fogalma, leggyakoribb formái 

Infekciókontroll 

 

Egyéni védőeszközök használata  3 óra 

Munkaruha, védőruha 

Egyéni védőeszköz fogalma, használatának jellemzői 

Az egészségügyben használt egyéni védőeszközök típusai, jellemzői 

Egyéni védőeszközök használatának gyakorlása 

Fertőtlenítés, sterilizálás alapjai, steril anyagok kezelése  5 óra 

A fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők 

Fizikai, kémiai fertőtlenítő eljárások, fertőtlenítés gázzal 

A gyakoribb fertőtlenítőszer hatóanyagok és készítmények  

A fertőtlenítőszerek alkalmazása 

Kombinált fertőtlenítő eljárások: fertőtlenítő mosás, mosogatás, takarítás 

Higiénés kézfertőtlenítés, fertőtlenítő kézmosás 

Fertőző beteg elkülönítésének és ápolásának alapvető szabályai 

Folyamatos és záró fertőtlenítés 

A sterilizálás alapfogalmai 

A sterilizálás gyakorlata: előkészítés, fertőtlenítés, tisztítás, eszközök átvizsgálása, karbantartása, 

csomagolás 

A sterilizáló eljárások alapjai 

Steril anyagok szállítása, tártolása  

A sterilitás ellenőrzése 

 

Hulladékkezelés  1 óra 

A hulladék fogalma, a hulladékok csoportosítása (a keletkezés forrása szerint, halmazállapot 

szerint, környezetre gyakorolt hatás szerint) 

A hulladékok környezeti hatásai 

A települési hulladékok gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása  

A szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

Az egészségügyben keletkező hulladékok fajtái 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Kommunikáció tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségügyi szakmák gyakorlásához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Pedagógia tanár / Pszichológus (kommunikáció, konfliktuskezelés) / Egészségügyi 

szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló Msc / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével. 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Magyar nyelv 

Történelem 

Az emberi test és működése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

 
Hiteles 

kommunikációt 

folytat betegekkel, 

hozzátartozókkal, 

munkatársakkal. 

Ismeri a 

kommunikáció 

jellemzőit, a hiteles 

kommunikáció 

feltételeit, a 

kommunikációs 

zavarokat. 

Tisztában van a 

beteggel, 

családtagokkal, 

munkatársakkal 

történő 

kommunikáció 

szempontjaival. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontosnak érzi a 

beteg 

meghallgatását. A 

betegekkel, 

hozzátartozókkal 

történő 

kommunikáció 

során nem lépi túl a 

hatáskörét. 

 

 

Speciális 

kommunikációt 

folytat, segítő 

kommunikációs 

technikákat 

alkalmaz. 

Ismeri a 

kommunikáció 

módját látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 

emberrel. Ismeri a 

segítő beszélgetés 
alapjait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

kommunikációs 

lehetőségek hallás-, 

látássérültek 

esetében. 

A kommunikáció 

sajátosságait 
bemutató videók. 

Hatékony 

konfliktuskezelési 

technikákat 

alkalmaz. 

Ismeri a 

konfliktusok 

típusait, a 

konfliktuskezelés 

módjait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kommunikációs zavarok  3 óra 

Kóros kommunikáció 

A nyelvi szocializáció hiányosságai 

Szégyenlősség, gátlásosság 

Kommunikációs gátak és közléssorompók 

 

Egészségügyi szakmai kommunikáció  3 óra 

Az egészségügyi dolgozók közötti kommunikáció 

Az egészségügyi dolgozó és a beteg közötti kommunikáció 

A kapcsolatfelvétel, bemutatkozás jelentősége, általános szabályai 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és beteg gyermekkel, a gyermekek sajátos 

kommunikációs formái 

Kommunikáció hozzátartozóval 

Kommunikáció idős beteggel, az idős kor kommunikációs jellemzői, kommunikációs nehézségek 
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Kommunikáció eltérő kultúrából érkező beteg esetén 

Kommunikáció zaklatott beteggel, indulatos beteggel 

A telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben 

 

Speciális kommunikáció  8 óra 

Speciális kommunikáció beszéd-, hallás-, látássérültekkel 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén 

Infokommunikációs akadálymentesítés 

A segítő beszélgetés 

Esettanulmányok 

 

Konfliktuskezelés  4 óra 

Konfliktus fogalma 

Konfliktusok típusai 

Konfliktuskezelési stratégiák: elkerülő, versengő, együttműködő, kompromisszumkereső, 

alkalmazkodó 

A konfliktushelyzetek megelőzése és feloldása hatékony kommunikáció segítségével 

 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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10. ÉVFOLYAM 
 

Elméleti tantárgyak 

 

Munkavállalói ismeretek tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 

milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 

tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 

ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a 

gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 
annak pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit. 

 
Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez. 
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A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés  5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái.  

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az ágazati alapozó ismeretek tartalmazza mindazon ismereteket, melyek elengedhetetlenek egy 

egészségügyi ellátó intézményben történő képzett segédápolói munkakör betöltéséhez. A 

tananyag elsajátításával a tanulók képessé válnak megérteni a betegellátás alap pilléreit, etikusan 

empatikusan és a betegjogok, munkavédelmi alapok betartásával végezni kompetencia szintű 

beavatkozásaikat, megismerik az emberi test felépítését, a kórházi aszepszist, az alapvető ápolási-

gondozási beavatkozásokat, és azok kivitelezését, illetve gyakorolják ezeket szimulációs és 

klinikai környezetben. 

 

Alapápolás-gondozás tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Képessé tenni a tanulót az alapvető szükséglet alapú alapápolási-gondozási feladatok elvégzésére, 

valamint egyes ápolói beavatkozások elvégzésére. Képessé tenni a tanulót a betegmegfigyelésre 

különböző non-invazív vitális paraméterek mérésére szolgáló eszközök segítségével, és 

alkalmassá tenni arra, hogy a mért értéket szükség esetén jelezze felettese számára, illetve az 

elvégzett feladatokat szakszerűen dokumentálja. Felkészíteni a tanulót a rehabilitáció kapcsán a 

megfelelő gondozási feladatok elvégzésére. Támogató szemléletet biztosítani a család számára. 

A tanuló sajátítsa el a betegszállítás lehetőségeket, az intézményen belül, és intézményen kívül, 

szükség esetén alkalmazza a megszerzett ismereteit. Képessé váljon a szakszerű betegmozgatás 

kivitelezésére, a beteg pozícionálására és kényelmének biztosítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló/Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, vala- mint évi 40 óra 

klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

  



47  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

Elvégzi a kliens 

szükségleteinek 

megfelelő alapvető 

gondozási 

feladatokat. 

Felismeri a 

decubitus jeleit. 

Ismeri az alapvető 

emberi 

szükségleteket, és 

azok ellátására 

vonatkozó 

szabályokat, a 
kivitelezés menetét, 

és eszközeit. Ismeri a 

decubitus 

kialakulását 

elősegítő 

tényezőket, annak 

előjeleit, és a 

kialakult decubitust 
felismeri. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kliensekhez, 

empatikusan 

segítőkészen áll, a 

munkáját tudásának 

megfelelő 

legmagasabb 

szinten végzi el, 

minden 

körülmények között 

szem előtt tartja a 

beteg jogait, és 

szemérmének 

védelmét. 

Munkájára pontos, 

precíz, a vele 

szemben 

támasztható 

elvárásoknak 

megfelelően végzi a 

beavatkozásokat. 

Empatikusan, 

fejlesztő 

szemlélettel végzi 

munkáját. 

 

 

 

 

 

Alkalmazza a 

gyorsteszteket 

vizelet, széklet és 

ujj-begyből történő 

vér mintavétellel. 

Az ápolói 

beavatkozások 

kapcsán asszisztál. 

Ismeri a 

beavatkozás 

eszközrendszerét, és 

kivitelezésének 

protokollját, a 

beavatkozás 

dokumentálásának 

módját. Ismeri a 

beavatkozások 

eszközrendszerét, 

előkészítésének 

eszközös és 

kliensoldali 

vetületét, a 

környezet 

előkészítését a 

betegjogok 

vonatkozásában. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
 

Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjé 

nek megfelelően 

vezeti. 

 

 

 

Nem steril 

kötéseket, 

fedőkötéseket 

helyez fel. Elvégzi a 

beavatkozások 

kapcsán keletkező 

hulladékok és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését. 

Ismeri a nem steril 

szigetkötszereket, 

és azok 

felhelyezésének 

menetét. 

Ismeri a fedőkötés 

elkészítését. Ismeri 

az újrahasznosítás 

menetét, az 

eszközök 

tisztítására, 

vonatkozó 

előírásokat, és az 

egészségügyi 

hulladékkezelés 

szabályait, 
eszközeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Alapvető ápolói 

szempontból 

jelentős 

betegmegfigyelést 

végez. 

Ismeri a 

betegmegfigyelés 

jelentőségét, 

kivitelezésének 

főbb lépéseit. 

 
 

Irányítással 
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Non-invazív 

méréseket végez el. 

Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében. 

Segít az ápolónak 

az egészség 

fejlesztését célzó 

rendezvények, 

szűrőprogramok 

lebonyolításában. 

Ismeri a szükséges 

eszközparkot, és a 

beavatkozások 

protokolljait. Ismeri 

az akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 

eszközeit. Ismeri az 

egészségkultúra 

elemeit, az 

egészséges életmód, 

életvitel jellemzőit. 

Tisztában van a 

környezet- 

szennyezés és az 

egyéb 

egészségkárosító 

tényezők formáival, 

a megelőzés 

lehetőségeivel. 

Ismeri a prevenció 

szintjeit, a 

mentálhigiéné és az 

egészségfejlesztés 

alapvető 
lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Elvégzi a 
beavatkozások 

kapcsán felmerülő 

dokumentációs 

feladatokat. 

Ismeri az ápolási és 
orvosi 

dokumentációt, 

illetve a vezetésükre 

vonatkozó 
szabályokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

Megérti az 

inaktivitás káros 

hatásait az emberi 

szervezetre 

Felsorolás szerűen 

ismeri az inaktivitás 

negatív hatásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza a 

betegmozgatási 

technikákat és 
eszközöket. 

Ismeri a megfelelő 

mozgatási technikát 

és eszközparkot. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza a 

betegszállítás 

módját, megrendeli 

a betegszállítást. 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozásokat 

követően 

pozícionálja a 

beteget. 

Felismeri a 

betegszállítás 

megrendelő 

dokumentációt, 

ismeri a kitöltésére 

vonatkozó 

szabályokat. Ismeri a 

betegpozícionálási 

lehetőségeket. 

 

 

 

 
Irányítással 

Elektronikus 

dokumentáció 

esetén is képes 

elvégezni a szállítás 

megrendelését. 
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Biztosítja a beteg 

kényelmét és a 

megfelelő kényelmi 

eszközöket 

alkalmazza. A 

nyomási fekély 

kialakulását 

megelőző 

eszközöket és 

ápolási technikákat 

alkalmazza a 

tartósan fekvő beteg 

ápolása során. 

Ismeri a 
betegpozícionálás 

lehetőségeit, és a 

kényelmi 

eszközöket. Ismeri a 

nyomási fekély 

fogalmát, 

rizikótényezőit, 

stádiumait, 

megelőzésének 

lehetőségeit, 

valamint a 

megelőzésben 

használt 
eszközöket. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

A beteggondozás alapjai  15 óra 

Beteg szükségletei, és szükségletek kielégítése. Beteggondozás az életkorok  függvényében. 

Fürdetés, speciális gyógyfürdetés (kiütéses, elvékonyodott/száraz bőrű beteg fürdetése, 

fertőtlenítő fürdetés fertőző beteg esetén, fürdető kendős fürdetés kivitelezése). Hajápolás, 

gyógysamponok, körömgondozás, borotválás, genitáliák tisztán tartása. Ürítési szükséglet 

biztosítása, eszközök. Ágyazás, kórtermi környezet, vizsgáló helyiség kialakítása, vizitek előtti 

teendők, textília kezelés. Öltöztetés. Táplálkozási szükséglet kielégítése, szájápolás, 

protézisgondozás. 

 

Betegápolási eljárások  15 óra 

Decubitus/bőrelváltozások jeleinek felismerése. Mintagyűjtés módjai, széklet, vizelet, vér 

(ujjbegyből) és gyorsteszttel történő vizsgálatuk, minta laborba juttatása, fedőkötések 

felhelyezése, nem steril kötések felhelyezése. Sztómazsák csere, bőrápolás. Bevitt-ürített folyadék 

egyensúly monitorizálása. 

 

Asszisztensi feladatok  20 óra 

Alapvető ápolási beavatkozások eszközei, és előkészítésük, egyszer és többször használatos 

eszközök kezelése, hulladékok kezelése az egészségügyben. Ápolási beavatkozásokban történő 

asszisztálás/részvétel: perifériás és midline kanül behelyezés/eltávolítás, katéterezés, beöntés, NG 

szonda behelyezés, i.v. injekciózás, infúziós és oxygénterápia, bőrteszt kivitelezés. Az 

egészségfejlesztés alapjai. Az egészségkultúra elemei, az egészséges életmód, életvitel jellemzői. 

A környezet szennyezés és az egyéb egészségkárosító tényezők formái, a megelőzés lehetőségei. 

A prevenció szintjei, a mentálhigiéné és az egészségfejlesztés alapvető lehetőségeit. 

 

Inaktivitási tünetcsoport  4 óra 

A főbb szervrendszerek kapcsán kialakuló negatív hatások az inaktivitás kapcsán és azok 

megelőzési lehetősége, beteg mozgatási ismeretek kontextusba hozása az inaktivitás kapcsán. 

 

Az akadályozottság/korlátozottság alapfogalmai  5 óra 

Bevezetés az akadályozottság/korlátozottság témakörébe, alapfogalmak (integráció, szegregáció, 

előítélet, diszkrimináció, stigmatizáció, esélyegyenlőség) Mozgásképességükben akadályozott 

személyek 

Látássérült személyek 

Hallássérült személyek 

Értelmileg akadályozott személyek 
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Akadálymentesség meghatározása  

Az akadályok főbb formái  

Egyetemes tervezés filozófiája 

 

Szállítási módok, betegszállítási alapok  6 óra 

Intézményen belüli és intézményen kívüli szállítási módok lehetőségek, szabályok. Beteg 

vizsgálatra kísérésének szabályai, oxigénpalack kezelése a szállítás alkalmával. Elérhető szállítási 

eszközök. 

Betegszállítás megrendelése, ülő, fekvő szállítás feltételei, speciális betegszállítás megrendelése 

(oxigén igényes beteg szállítása). 

 

Betegfektetési és más pozicionálási technikák, betegmozgatás  7 óra 

Kényelmi eszközök és alkalmazásuk, nyomási fekély prevenciós eszközök és használatuk. 

Betegpozícionálási lehetőségek az ápolói beavatkozások alatt (fürdetés oldalra 

fordítható/felültethető beteg esetén, fektetés beöntés, sztómaellátás, EKG készítés, enterális 

gyógyszerelés, ágy melletti és egyszerű eszközös vizsgálatok kivitelezése közben, pozícionálás 

I.V. perifériás kanülök behelyezése, vérvétel, injekciózás, infúziós terápia és oxygén terápia 

során. Betegmozgatás kivitelezésének helyes technikái, különböző önellátási képességekkel 

rendelkező vagy akadályozott ember ágyban történő mozgatása, felültetése, kiültetése, 

felállásban, mozgásban történő segítése emberi erővel és betegemelő eszközök és mozgatást 

segítő eszközök használatával. 

 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Irányított gyógyszerelés tantárgy 18 óra 

0,5 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulót felkészíteni az előre csomagolt enterális gyógyszerek előírásszerű bejuttatására, 

segédkezik különböző gyógyszerek bejuttatása kapcsán. Megismertetni a gyógyászati 

segédeszközöket és használatukat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Gyógyszerész / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Egészségügyi szak- 

tanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 

óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika, Munka-balesetvédelem, Betegbiztonság 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Elvégzi az előre 
Ismeri a 

gyógyszerelés 

alapszabályait, a 

beadás menetét. 

   

csomagolt enterális 

készítmények 
beadását, előírásnak 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

megfelelően.  Precízen, szakmai 
 Ismeri a 

beavatkozás 

eszközeit, 

használatukra 

vonatkozó 

protokollokat, 

ismeri az esetleges 

szövődményeket, és 

megfigyeli azok 

jeleit, ismeri a 

dokumentáció 

vezetésére 

vonatkozó 

előírásokat. 

 tudásának  

  legmagasabb  

Elvégzi a subcutan, 

intracutan és 

intramusculári 

(deltaizom) 

injekciózást, előre 

töltött fecskendők 

esetén. 
Szövődményeket 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

szintjén végzi a 

gyógyszerelő 

tevékenységét, 

együttműködik a 

team tagjaival, 

empatikus a 

kliensekkel 

szemben. 

 

 
Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjé 

nek megfelelően 

vezet. 

felismer.    

 
 

   

 

 

 

 
Segédkezik a 

különböző 

gyógyszerbejuttatás 

ok kapcsán. 

Ismeri a hüvely, fül- 

orr-szem, rectalis és 

transzdermális 

gyógyszerbejuttatás 

lehetőségeit, a 

megfelelő 

gyógyszerformákat, 

képes az 

eszközöket, a 
klienst a kórtermet 

és a gyógyszereket 

megfelelően 

előkészíteni, és 

asszisztálni a 

beavatkozás 
kapcsán. 

 

 

 

 

 

 
 

Irányítással 

  

 
Megfelelően tárolja 

a gyógyszereket. 

Ismeri a 

gyógyszerek 

tárolására 

vonatkozó 
előírásokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Alkalmazza a 

gyógyászati 

segédeszközöket 

Ismeri a 

gyógyászati 

segédeszközök 

használatának 

indikációit és 
alkalmazási körét 

 

 
Irányítással 
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A tantárgy témakörei 

 

A gyógyszerelés alapjai  18 óra 

Szilárd-, lágy-, folyékony gyógyszerformák, törzskönyvezett gyári készítmény, kémiai-, 

generikus-, gyári név fogalma, rövidítések, gyógyszeradagok és számításuk, gyógyszerelés 

eszközei, használatuk, gyógyszerelés szabályai, gyógyszertárolás szabályai, higiénés szabályok. 

 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanuló elmélyíti tudását az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkedik az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével, valamint ezek biokémiai, biofizikai alapjaival. A tanulási 

terület a mikrobiológia-járványtan és általános kórtan, higiéné tantárgy segítségével bevezeti a 

tanulót a kóros folyamatokba és a fertőzések, járványok megelőzésével kapcsolatos feladatokba 

is. 

 

Szakmai kémiai és biokémiai alapok tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók sajátítsák el a laboratóriumi munkához, a laboratóriumban használt berendezések 

működéséhez kapcsolódó fizikai-kémiai elméleti alapokat. A tanulók sajátítsák el az általános 

kémiai ismereteket. Ismerjék meg a kémia elemek élettani hatásait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Biokémikus / Kémikus / Kémia szakos tanár / Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

analitikus Bsc 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex természettudományos tárgy, biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Ismerteti a 

termodinamika és 

reakciókinetika 

törvényszerűségeit, 

folyamatait. 

 

Termodinamika és 

reakciókinetika 

elmélete. 

 
 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, 

szaknyelv pontos és 

Felhasználói szintű 

számítógépkezelés, 

Szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 
szoftver használata. 
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Ismerteti az 

elektromos vezetők 

csoportjait, az 

elektród- 

folyamatokat és az 

elektrolízis 
folyamatát. 

 

 
Elektrokémiai 

alapismeretek. 

 

 

Teljesen önállóan 

szakszerű 

használatára, 

pontos, logikusan 

gondolkozik. 

 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 

A hulladékokat 

 
 

Laboratóriumi 

eszközöket 

használja. 

Ismerteti az atomok 

és molekulák 

felépítését. 

Ismeri az általános 

kémia alapjait, a 

molekulák 
jellemzőit. 

 
Teljesen önállóan 

Az adatokat 

digitálisan is 

dokumentálja, 
prezentálja. 

Ismerteti a 

halmazállapotokat 

és azok változásait. 

Ismeri a 

halmazállapotok 

jellemzőit. 

 

Teljesen önállóan 

szakszerűen kezeli. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 

esetén. 

 

Ismerteti az oldatok 

tulajdonságait, a 

kolloidoldatok 
jellemzőit. 

Elsajátította az 

oldatokkal 

kapcsolatos kémiai 

ismereteket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Ismerteti a vizes 

oldatok jellemzőit. 

Elsajátította a vízzel 

és a vizes oldatokkal 

kapcsolatos 
ismereteket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

periódusos rendszer 

főcsoportjaira 

jellemző 

tulajdonságokat, 

egyes elemek 
élettani hatását. 

 
Ismeri a periodikus 

rendszer elemeinek 

fizikai, kémiai és 

élettani hatását. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kémiai alapfogalmak, az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer  12 óra 

Tudománytörténet 

Mennyiségek, mértékegységek 

Az atomok felépítése, az elemi részecskék 

Az elektronszerkezet. Az atomok gerjesztett állapota  

Az elemek periódusos rendszere 

Az anyagmennyiség 

Kémiai képlet, kémiai egyenlet 

 

A molekulák szerkezete, kémiai kötések és kémiai reakciók  12 óra 

Elsőrendű kémiai kötéstípusok 

Másodrendű kémiai kötéstípusok 

Molekulák képződése  

Kölcsönhatás a molekulák között 

Kristályrács 

Molekulapolaritás 

 

Halmazállapotok, oldatok és kolloidok  12 óra 

Az anyagok halmazállapotai, az egyes halmazállapotok jellemzői 

Halmazállapot változások 

Elegyek és oldatok 

Oldatok összetevői 
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Oldódás folyamata, az oldhatóság  

Az oldódást kísérő energiaváltozások 

A kolloid rendszer fogalma, legfontosabb általános tulajdonságai 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során alapismereteket 

adunk át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az ápolás történetén 

keresztül eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók elsajátítják a 

betegmegfigyelés, állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek felmérésére, azok 

kielégítésére. 

 

Emberi test és működése tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az egészséges ember testi működésének alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológus / Biológia szakos tanár / Általános orvos / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Bsc ápolói 

végzettség. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Komplex természettudományos tantárgy, biológia, emberi test felépítése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Bemutatja az  

 
Ismeri az emberi 

test felépítésének és 

működésének 

alapjait. 

   

emberi szervezet    

struktúráját,   Anatómiai 

ismerteti az   oktatóprogramok, 

életműködések Teljesen önállóan  elektronikus 

lényegét. Ez irányú  Tudását fejleszti, tananyagok 

tudását az alapozó  elhivatott munkája használata. 

tárgyak során  iránt.  

alkalmazza.    

Felsorolja az emberi Ismeri az emberi    
szervezet főbb test felépítését és az Instrukció alapján  

részeit, és azok főbb egyes szervek főbb részben önállóan  

funkcióit feladatait.   
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A tantárgy témakörei 

 

Általános ismeretek  14 óra 

Szervek, szervrendszerek fogalma, felépítése 

 

Szervrendszerenkénti felépítési és működési ismeretek  58 óra 

A mozgásrendszer felépítésének alapjai 

A keringési rendszer feladata, felépítésének, működésének alapjai  

A légzőrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai 

Az emésztőrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A vizeleti rendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A nemi szervek feladata, felépítése 

Az idegrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A belső elválasztású mirigyek 

 

 

 

Szakmai gyakorlat: 
 

Egészségügyi ágazati alapoktatás terület 
 

Irányított gyógyszerelés tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Gyógyszerbejuttatási módok  15 óra 

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati,  

Per os adagolható gyógyszerformák, 

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata,  

Az injekciózás fogalma, formái, 

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai,  

Az injekciós szövődmények és megelőzésük 

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az inzulin beadás szabályai 

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája 

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál) 

Rectális, vaginális (kúp, hüvelygolyó, oldat) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a 

bejuttatás algoritmusa, életkori sajátosságai 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai 

A transzdermális (kenőcs, krém, gél, paszta, oldat, tapasz) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, 

a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Gyógyászati segédeszközök  3 óra 

Gyógyászati segédeszközök fajtái. A betegmozgatást, betegfürdetést segítő eszközök használata. 

Gyógyászati segédeszközökkel szemben támasztott követelménye. 
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Egészségügyi ágazati alapoktatás terület 

 
Komplex klinikai szimulációs gyakorlat tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulási terület tantárgyai kapcsán megszerzett ismeretek készség szintű gyakorlati 

elsajátítása szimulációs környezetben. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás, alapápolás-gondozás, irányított gyógyszerelés 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

3.1.1.1 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Készség szinten 

alkalmazza a 

biztonságos 
betegmozgatást és 

eszközeit, használja 

az egyéni védő 
felszereléseket. 

 
Széles körű 

betegbiztonsági 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Munkájára, 

környezetére és 

önmagára precíz, a 

szakma 

elvárásainak 

megfelelő 

viselkedést tanúsít a 

szimulációs 

körülmények 

között. 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

kényelmi 

eszközöket, és 

pozícionálja a 

beteget. 

Megfelelő 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

kényelmi eszközök 

és 

betegpozícionálás 

terén. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

betegbiztonsági és 

munkavédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a munka- 

baleset és 

tűzvédelmi 

előírásokat és a 

betegbiztonságra 

vonatkozó 
szabályokat. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Készség szinten 

non-invazív 

eszközök 

segítségével vitális 

paramétereket mér 

és egyszerű 

eszközös 
vizsgálatokat végez 

 

Ismeri a 

beavatkozások 

protokollját, 

eszközeit és azok 

használatának 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

szükségletek 

szerinti alapápolási- 

gondozási 

feladatokat és a 

betegápolási 
eljárásokat. 

 

Ismeri a 

beavatkozások jogi 

és etikai hátterét, a 

beavatkozások 

kivitelezésének 

módját és eszközeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Készség szinten 

asszisztál az ápolási 

beavatkozások 

(perifériás és 

midlinekanül 

behelyezés/eltávolít 

ás, katéterezés, 

beöntés, NG szonda 

behelyezés, i.v. 

injekciózás, 

infúziós és 

oxigénterápia, bőr- 

teszt kivitelezés 
kapcsán. 

 

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

eszközparkját, 

eszközös, 

környezeti és kliens 

előkészítésekre 

vonatkozó 

szabályokat. A 

hulladékgazdálkodá 

st, és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését. 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
Alkalmas a 

gyógyszerbejuttatás 

okban történő 

segédkezés 
kivitelezésére, és az 

enterális 

gyógyszerbejuttatás 

megvalósítására. 

Ismeri a 

gyógyszerelés 

szabályait, a 

gyógyszertárolás 

szabályait, a 

gyógyszer 

formákat, és a 

gyógyszerbejuttatás 

módjait, valamint az 

asszisztálás menetét 

egyes 

beavatkozások 

kapcsán. 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

gyógyászati 

segédeszközöket. 

Ismeri a 

gyógyászati 

segédeszközökkel 

kapcsolatos 

elvárásokat, és 

használatukat. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

Betegbiztonság szimulációs gyakorlat  6 óra 

Egészségügyi védőfelszerelések használata. Biztonságos környezet és kialakítása, egészségvédelmi 

szempontok betegmozgatás betegszállítás esetén. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Betegfektetési és más pozicionálási technikák szimulációs gyakorlat  6 óra 

Kényelmi eszközök és alkalmazásuk, nyomási fekély prevenciós eszközök és használatuk. 
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Betegpozícionálási lehetőségek az ápolói beavatkozások alatt (fürdetés oldalra 

fordítható/felültethető beteg esetén, fektetés beöntés, sztómaellátás, EKG készítés, enterális 

gyógyszerelés, ágy melletti és egyszerű eszközös vizsgálatok kivitelezése közben, pozícionálás 

I.V. perifériás kanülök behelyezése, vérvétel, injekciózás, infúziós terápia és oxigén terápia során 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

 

Betegmozgatás szimulációs gyakorlat  6 óra 

Betegmozgatás kivitelezésének helyes technikája és eszközei. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Non-invazív mérések és dokumentáció szimulációs gyakorlat  8 óra 

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása 

Testkörfogat mérése és dokumentálása 

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálása: 

A pulzusvizsgálat módja 

A légzés megfigyelése, a megfigyelés módjai  

A vérnyomásmérés kivitelezése 

A testhőmérséklet mérése, mérésének módjai, eszközei. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Beteggondozás alapjai szimulációs gyakorlat  8 óra 

Beteg szükségletei, és szükségletek kielégítése. Beteggondozás az életkorok függvényében. 

Fürdetés, speciális gyógyfürdetés (kiütéses, elvékonyodott/száraz bőrű beteg fürdetése, 

fertőtlenítő fürdetés fertőző beteg esetén, fürdető kendős fürdetés kivitelezése). Hajápolás, 

gyógysamponok, körömgondozás, borotválás, genitáliák tisztán tartása. Ürítési szükséglet 

biztosítása, eszközök. Ágyazás, kórtermi környezet, vizsgáló helyiség kialakítása, vizitek előtti 

teendők, textília kezelés. Öltöztetés. Táplálkozási szükséglet kielégítése, szájápolás, 

protézisgondozás. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Betegápolási eljárások szimulációs gyakorlat  6 óra 

Decubitus/bőrelváltozások jeleinek felismerése. Mintagyűjtés módjai, széklet, vizelet, vér 

(ujjbegyből) és gyorsteszttel történő vizsgálatuk, minta laborba juttatása, fedőkötések 

felhelyezése, nem steril kötések felhelyezése. Sztómazsák csere, bőrápolás. Bevitt-ürített folyadék 

egyensúly monitorizálása. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Asszisztensi feladatok szimulációs gyakorlat  6 óra 

Alapvető ápolási beavatkozások eszközei, és előkészítésük, egyszer és többször használatos 

eszközök kezelése, hulladékgazdálkodás az egészségügyben. Ápolási beavatkozásokban történő 

asszisztálás/részvétel: perifériás és midline kanül behelyezés/eltávolítás, katéterezés, beöntés, NG 

szonda behelyezés, i.v. injekciózás, infúziós és oxigénterápia, sztóma gondozás, bőrteszt 

kivitelezés. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Gyógyszerbejuttatási módok szimulációs gyakorlat  3 óra 

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati, 

Per os adagolható gyógyszerformák, 

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata,  

Az injekciózás fogalma, formái, 
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Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai,  

Az injekciós szövődmények és megelőzésük 

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az inzulin beadás szabályai 

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája 

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál) 

Rectális, vaginális (kúp, hüvelygolyó, oldat) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a 

bejuttatás algoritmusa, életkori sajátosságai 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai 

A transzdermális (kenőcs, krém, gél, paszta, oldat, tapasz) gyógyszer bejuttatás célja, 

javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Gyógyászati segédeszközök szimulációs gyakorlat  5 óra 

Leggyakoribb gyógyászati segédeszközök használatuk indikációs köre és alkalmazásuk. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 
 

Egészségügyi ágazati alapoktatás terület 
 

Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat tantárgy  36 óra 

1 óra/hét 

A tantárgy tanításának fő célja 

A készség szintű ismeretek klinikai körülmények között történő alkalmazásának elsajátítása, 

megismerkedés a klinikai környezettel és a team munkával. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / egészségügyi szakoktató 

(ápolói alapképzettséget követően) legalább 3 év ápolói gyakorlattal. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás, alapápolás-gondozás, irányított gyógyszerelés, Komplex klinikai szimulációs 

gyakorlat tantárgy 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Elvégzi a klinikai    

 

 
Kliensközpontúan 

áll a munkájához, a 

beavatkozásokat 

 

 
Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

környezetben a   

vitális paraméterek Ismeri a  

mérését beavatkozások Instrukció alapján 

kivitelezését, a kivitelezésének részben önállóan 

megfelelő módját.  

dokumentáció   
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vezetésével.   precízen végzi. A 

szakma 

elvárásainak 

megfelelő 

viselkedést tanúsít a 

klinikai 

körülmények 

között. 

 Ismeri az   

Elvégzi klinikai injekciózás és   

körülmények között gyógyszerelés   

az injekciós terápia 

kivitelezését, s.c.; 

i.m. (deltai-tom) 
injekciózás esetén 

szabályait, annak 

ápolói 

vonatkozásait, 

illetve az esetleges 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

előre töltött szövődmények   

fecskendővel. kialakulásának   

 lehetséges tüneteit.   

A tantárgy témakörei 

 

Non-invazív mérések és dokumentáció klinikai gyakorlat  22 óra 

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálásának kivitelezése 

Testkörfogat mérése és dokumentálásának kivitelezése 

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálásának kivitelezése  

A pulzus vizsgálat kivitelezése 

A légzés megfigyelés kivitelezése  

A vérnyomásmérés kivitelezése 

A testhőmérséklet mérésének kivitelezése  

A testhőmérséklet mérésének kivitelezése. 

 

Gyógyszerbejuttatási módok klinikai gyakorlat  14 óra 

Az injekciózások bejuttatásának helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai, az 

injekciós szövődmények és megelőzésük. Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai a 

gyakorlatban. 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140 óra 
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11. ÉVFOLYAM 

 
 

Szakmai elméleti tantárgyak: 
 

Alaptudományok tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanuló elmélyíti tudását az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkedik az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével, valamint ezek biokémiai, biofizikai alapjaival. A tanulási 

terület a mikrobiológia-járványtan és általános kórtan, higiéné tantárgy segítségével bevezeti a 

tanulót a kóros folyamatokba és a fertőzések, járványok megelőzésével kapcsolatos feladatokba 

is. 

 

Egészségügyi jog és etika alapjai tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségügyi etika vonatkozásainak ismertetése a tanulókkal. A tantárgy felkészíti a 

tanulókat az alapvető egészségügyi jogszabályok megismerésére és betartására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Betegjogi képviselő / Ápoló BSc / Ápoló MSc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészség- ügyi 

előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): leg- alább 3 év 

ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek tantárgy 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Ismerteti az etikai 

alapfogalmakat, és 

alapelveket. 

Ismeri az etika 

alapfogalmakat és 

alapelveket. 

 

Teljesen önállóan 
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Munkáját az etikai 

normák és az 

egészségügyi 

dolgozóktól elvárt 

viselkedési 

szabályok 

betartásával végzi. 

Ismeri az 

egészségügyi 

szakdolgozó 

tevékenységével 

kapcsolatos etikai 

normákat, 

magatartási és 

kommunikációs 

szabályokat. Érti a 

beteglátogatásra 

vonatkozó általános 

elvárásokat. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Munkája során a 

lehető legmagasabb 

etikai ismereteit 

használja fel. 

 

 

 

 
Ápolók etikai 

kódexének keresése 

interneten. 

 

 

 

Szakmai munkáját az 

alapvető jogi normák 

betartásával végzi. 

Ismeri az 
egészségügyi 

örvény 

betegjogokkal, 

valamint az 

egészségügyi 

dolgozók jogaival 

kapcsolatos 

előírásait. Ismeri a 

betegjogok 

érvényesítésének 

lehetőségeit. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A munkáját mindig a 

jogi normák szem 

előtt tartásával 

végzi. 

 

 

 

 

Digitális jogtár 

használata. 

 

Érvényesíti a saját 

és a beteg jogait. 

Ismeri a saját és a 

betegjogok 

érvényesítésének 

módját. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Alapfogalmak  2 óra 

Erkölcs 

Moralitás  

Érték  

Norma  

Etika  

Bioetika 

Ápolásetika 

 

Az egészségügyi etika alapelvei  2 óra 

Autonómia tisztelete 

"Ne árts" elve 

Jótékonyság elve 

Igazságosság elve 

 

Szakmai etikai alapkövetelmények  3 óra 

Előítélet mentesség, másság elfogadása, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, 

intimitás, esélyegyenlőség biztosítása 

Az orvos - szakdolgozó - beteg közötti munkakapcsolat etikai normái 

A team munka alapjai, együttműködés az egészségügyi dolgozók között 

Személyiségi jogok, titoktartás, adatvédelem 

Tájékozott beleegyezés, az egészségügyi szakdolgozó kompetenciája a betegtájékoztatásban 

 

Egészségügyi etikett  2 óra 
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Az egészségügyi dolgozó megjelenése, az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, 

viselkedés 

A beteglátogatás viselkedési szabályai  

Etikai kódex 

 

Az egészségügyről szóló törvény  2 óra 

Céljai 

Alapelvei 

Szerkezete 

 

A betegek jogai és kötelezettségei  4 óra 

A betegjogok és érvényesítése, betegjogi képviselő, szakmai szervezetek.  

A betegek kötelezettségei 

 

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei  3 óra 

Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok, és azok érvényesítése 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során alapismereteket 

adunk át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az ápolás történetén 

keresztül eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók elsajátítják a 

betegmegfigyelés, állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek felmérésére, azok 

kielégítésére. 

 

Általános ápolástan és gondozástan tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók szerezzék meg az egészséges és a beteg ember gondozásához, ápolásához szükséges 

elméleti és gyakorlati alapokat. Fejlődjön problémaérzékenységük, felelősségérzetük, empátiás 

készségük, törekedjenek a precíz munkavégzésre. Sajátítsák el az intramusculáris injekciózást, 

kanülbehelyezést, bólus gyógyszerbejuttatást (fájdalomcsillapítók, hányáscsillapítók, 

antikoagulánsok, diuretikumok, kortikoszteroidok, fiziológiás oldatok, heparinos fiziológiás 

oldatok és 14 éves kor felett glukóz). 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi 

szakoktató (ápolói alapképzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 

óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test működésének alapjai, ágazati alapozó képzés 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Segédkezik a 

betegek 

vizsgálatánál, 

diagnosztikai 

eljárásokkal 

kapcsolatos ápolói 

feladatokat lát el. 

Részt vesz a 

betegek 
gyógykezelésében. 

 

 
Ismeri a 

kórképekhez 

kapcsolódó főbb 

alapápolási 

feladatokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitott, az 

egészséges, a beteg 

ember életét 

befolyásoló 

tényezők megfelelő 

módon való 

befolyásolására. 

Támogatja az 

előítélet mentes 

viselkedést 

munkatársai és a 

gondozottak 

körében 

 

 

Digitális 

mérőeszközöket 

használ a munkája 

során. 

Biztosítja az egyén 

komfortját 

különböző 

életszakaszokban, 

élethelyzetekben. 

 

Ismeri az egyén 

komfortját biztosító 

tényezőket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Elvégzi a perifériás 

rövid kanül 

behelyezését, 

gondozását, 

eltávolítását, 

valamint 

intramusculáris 

injekciót ad. 

Elvégzi a gyógyszer 

beadást, az 

előírásoknak 

megfelelően. 

(fájdalomcsillapító, 

hányáscsillapító, 

antikoaguláns, 

diuretikumo, 

kortikoszteroid, 

fiziológiás oldat, 

heparinos 

fiziológiás oldat és 

14 éves kor felett 

glukóz esetén). 

 

 

 

 

 
Ismeri a perifériás 

vénakanül, az 

injekciózás, a 

gyógyszerelési 

beavatkozások 

eszközeit, azok 

használatát, 

előkészítésük 

menetét, és a 

beavatkozást követő 

ápolói teendőket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében. 

Ismeri az 

akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 
eszközeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Biztosítja a 

kórterem rendjét, 

biztonságos, 

nyugodt környezetet 

alakít ki. 

Ismeri a 
betegosztály 

felépítését és 

működését. Ismeri a 

kórterem és a 

vizsgáló 

felszerelését, a 

berendezések 

fertőtlenítését, a 

szennyes és tiszta 

textília kezelését. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 
Prezentáció 

készítése. 

 

 

 
Segédkezik a 

vizitek 

előkészítésében, és 

diagnosztikus 

eljárások kapcsán. 

Ismeri a vizit és 

konzílium fogalmát, 

a vizit 

előkészítésével 

kapcsolatos ápolói 

feladatokat. 

Ismeri a 

diagnosztikus 

beavatkozások 

során az 

asszisztensi 
feladatokat. 

 

 

 

 

 
Irányítással 

 
Előkészíti az 

elektronikus 

dokumentáció 

áttekintéséhez 

szükséges 

eszközöket a vizit 

során, kinyomtatja a 

szükséges tartalmakat 

A beteg általános 

megtekintése során 

felismeri a főbb 

kóros eltéréseket, 

észleli a beteg 

magatartásának, 

tudatállapotának 

változásait, a 

jellegzetes 
fájdalmakat. 

Ismeri a testalkat, 

testtájékok, járás, a 

kültakaró, a tudat, a 

magatartás és a 

fájdalom 

megfigyelésének 

szempontjait, a 

kóros eltéréseket, a 

kóros eltérések 
szakkifejezéseit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

Felsorolja a 

testváladékok 

típusait, és a 

mintavételek 

általános szabályait, 

részt vesz a minták 

laboratóriumba 

juttatásában. 

Ismeri a testváladék 

mintavételének 

általános alapjait, és 

a CVK-ból történő 

vérvétel 

kivitelezésének 

protokollját. 

Tisztában van a 

váladékfelfogó 

eszközök 

használatával, 

tisztításuk és 

fertőtlenítésük 

módjával. Ismeri a 

vizsgálati minta 

tárolásának, 

szállításának 
szabályait. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Részt vesz a 

terminális állapotú 

beteg 

alapápolásában, a 

halott körüli 

teendők ellátásában. 

Ismeri a haldoklás 

szakaszait, a 

haldokló és 

terminális 

állapotban lévő 

beteg ápolását. 

Ismeri a halott 

körüli teendőket, a 

család 

támogatásának 

szempontjait. 

 

 

 

 

Irányítással 
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A tantárgy témakörei 

 

Diagnosztikai alapismeretek  24 óra 

Diagnosztikai alapfogalmak: Anamnézis, auto-, hetero anamnézis, az anamnézis főbb elemei, 

objektív tünet, szubjektív panasz, tünet, tünet együttes 

Labordiagnosztikai ismeretek: A beteg előkészítés szempontjai különböző laborvizsgálatoknál. 

Vérvétel gyakorlata zárt vérvételi rendszer alkalmazásával, aktív-, passzív biztonsági rendszerek. 

Hiba lehetőségek és azok megelőzése vérvételnél. Testváladékok mintavételi technikái, szabályai. 

Point Of Care Testing (betegágy melletti labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, 

jelentősége a betegellátásban. Betegágy melletti vércukor és vizelet meghatározás kivitelezése 

Radiológiai diagnosztikai ismeretek: A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, Doppler UH, UH vizsgáló 

modalitások jellemzői, indikációi, kontraindikációi, biztonsági specialitásai, 

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai 

 

A gondozás fogalma, célja és formái  13 óra 

Az ember és környezete 

Az ember, mint biopszicho-szociális lény  

Az egészség fogalma, értelmezése (WHO ) 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői  

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői  

A gondozás és nevelés egysége 

Gondozói hálózat 

Gondozás, fejlődés életkoronként 

Akadályozott ember gondozása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

A betegellátó osztály és működése  13 óra 

A kórterem felszerelése 

A vizsgáló, kezelő felszerelése 

Higiénés követelmények a betegosztályon: takarítás, fertőtlenítés, tiszta és szennyes textília 

kezelése, hulladékkezelés 

A beteg távozása, áthelyezés más osztályra  

A kórházi házirend 

Látogatás szabályai 

Vizit, konzílium ápolói feladatai  

A betegosztályok munkarendje 

 

A betegmegfigyelés alapjai  20 óra 

Alapfogalmak: panasz, tünet, szindróma, kardinális tünetek 

A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése 

Testtájak megfigyelése: fej, nyak, mellkas, has, végtagok 

A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése 

Érzékszervek megfigyelése: a látás, hallás megfigyelése  

A fekvés megfigyelése 

A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése  

A tudat, a magatartás megfigyelése 

betegmegfigyelő monitor mérési lehetőségei 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 
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Testváladékok megfigyelése és kezelése  20 óra 

Vérvétel elméleti alapjai és kivitelezése 

Vérvétel CVK-ból 

A testváladék mintavétel általános alapjai, minta típusok (széklet vizelet, hányadék, köpet, seb-

torok-orr-fül-szemváladék) 

A laboratóriumi minták kezelésének, tárolásának, szállításának szabályai 

Asszisztálás punkciók, biopsziák, spirometria során 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 
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Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Gyógyszertani alapismeretek tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg a különböző gyógyszerformák és bejuttatási módok fontosabb jellemzőit, 

azok esetleges indikációit, kontraindikációit. Képessé váljanak szabályos és felelősségteljes 

kompetencia szintű gyógyszerelés kivitelezésére, az esetleges interakciók, szövődmények 

megelőzésére, felismerésére. Ismerjék meg az infúziós oldatokat és azok típusait, az oxigén és 

inhalációs terápia elméleti alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Gyógyszerész / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, biokémia, biofizika, egészségügyi jog, Anatómia, élettan, ápolástan 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Enterális és 

parenterális 

gyógyszerelést 

végez 

Ismeri a 

gyógyszerelés 

szabályait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Precizitás, 

pontosság, 

felelősségtudat, 

logikus 

gondolkodás, 

megfigyelőképesség 

, felismerő 

képesség, 

szabálykövetés. 

Medikai 

gyógyszerelő 

programokat 

használ. 

Oxigén és 
inhalációs terápiát 

végez alacsony 

áramlású 

rendszerekkel 

Ismeri az oxigén és 

inhalációs terápia 

gyakorlatát, és az 

alacsony nyomású 

rendszereket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Előkészít infúziós 

terápiához, 

segédkezik a 

kivitelezésben, és 

infúziós palackot 

cserél. 

 

Ismeri az infúziók 

típusait és 

adagolásuk 

szabályait. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Infúzió adagoláshoz 

kapcsolódó 

számításokat végez 

digitális 

eszközökön. 

 
Gyógyszer 

interakciókat 

felismer és jelent. 

Ismeri a 

leggyakoribb 

gyógyszer 

interakciók tünetet, 

azok ellátásának 
kompetenciáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri az invazív 

beavatkozások 

szövődményeit. 

Ismeri az invazív 

beavatkozások helyi 

és általános 
szövődményeit. 

 
Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Gyógyszerbejuttatási módok  8 óra 

Gyógyszerformák áttekintő ismétlése 

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati  

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata 

A parenterális gyógyszer bejuttatás formái, előnyei, javallatai  

Az inhalációs terápia formái, előnyei, javallatai 

Az oxigén terápia célja, javallatai, kompetenciái 

Oxigénvételi formák (palack, központi oxigén rendszer, oxigén fejlesztő)  

Az oxigén adagolás eszközei (reduktor) 

Az oxigén bejuttatás eszköze (orrkanül, egyszerű arcmaszk, reservoáros arcmaszk, Venturi maszk, 

aeroszol maszk, T-szár, Hi-flow rendszerek), az egyes bejuttatási eszközök alkalmazásának javallatai, 

ellenjavallata 

Az oxigénterápia gyakorlata, algoritmusa  

Az oxigénterápia hatékonyságának követése 

Az inhalációs terápia fogalma, célja, az inhalációs terápia főbb gyógyszercsoportjai 

Az inhalációs terápiás eszközök (kézi adagolók -MDI, DPI, nebulizátorok, köd porlasztók, UH 

porlasztók, JET porlasztók) főbb jellemzői, alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai  

Az inhalációs terápia algoritmusa, gyakorlata, hatékonyságának követése 

Az oxigén- és inhalációs biztonsági és higiénés szabályai  

Az injekciózás fogalma, formái 

Az injekciós készítmények felszívása, injekciós oldatok elkészítése 

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai  

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai 

Az injekciós szövődmények és megelőzésük 

Az inzulin beadás szabályai, inzulin adagok kiszámítása 

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája, adagok kiszámítása nagydózisú kiszerelés esetén 

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál) 

Az infúziós terápia fogalma, formái, lehetséges bejuttatási módok, azok jellemzői, 

Az infúziós szerelékek jellemzői (mikro-, makro cseppes szerelék, cseppszám faktor fogalma) 

Az infúziós terápia során alkalmazható egyéb eszközök és jellemzőik (intravascularis kanülök, 

összekötők, tűmentes csatlakozók, csatlakozók, infúzióadagoló készülékek) 

Az infúziós oldatok adagolásának számítási képletei 

Perifériás rövid kanülök jellemzői (nyitott, zárt kanül, aktív-passzív biztonsági rendszerű kanül, 

biokompatibilitás) 

A kanülök alkalmazásának indikációi, kontraindikációi, a behelyezés algoritmusa 

Az intravasalis érkatéterek kezelésének, gondozásának és gyógyszer bejuttatásának 

szabályai, kanülök bemosásának, lezárásának szabályai 

Az infúziós terápia követése, megfigyelési szempontok, vizuális infúziós phlebitis score 

alkalmazása 

Az infúziós terápia szövődményei és azok megelőzésének szempontjai, teendők szövődmények 

esetén 

Az infúzió összeállításának algoritmusa, gyakorlata 

Az perifériás vénakanülálás és az infúziós terápia kivitelezésének algoritmusa, gyakorlata 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 
Gyógyszerelő rendszerek  1 óra 

A gyógyszerrendelés és vényírás gyakorlata 
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A vényírás nyelvezete, az egyes kifejezések értelmezése 

Gyógyszerelrendelő, vényíró rendszerek az alapellátásban 

Az EESZT funkciói a gyógyszer felírásban, kiváltásban és követésben  

A gyógyszer elrendelés szabályai a fekvőbeteg ellátásban 

Gyógyszerelrendelő rendszerek a fekvőbeteg ellátás medikai programjaiban 

Kórházi gyógyszerelő rendszerek (Unit dose) alkalmazásának lényege, hatékonysága, gyógyszerelés 

biztonsági tényezői. 
 

Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület összefogja azokat a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai ismereteket, 

amelyek nélkülözhetetlenek a segítő hivatást választók számára. Az itt tanult tantárgyak azokra a 

témákra helyezik a hangsúlyt, amelyek az egészségügyi szakdolgozó munkájára közvetlenül, 

vagy közvetett módon hatással vannak. A pszichológiai, pedagógiai ismeretek megalapozzák 

betegvezetés, a betegoktatás, egészségfejlesztés tevékenységét, a szociológiai, közigazgatási, 

valamint szociális joggal foglalkozó témák a szociális segítségnyújtás lehetőségeibe vezetik be a 

tanulókat. 

 

Szociológia alapjai tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Olyan szakemberek képzése, akik nyitottak a szociális különbözőségek felismerésére, megfelelő 

ismerettel rendelkeznek ezen egyenlőtlenségek kezelésére, ismerik a szociológia alapjait, a 

családot, mint a társadalom legkisebb egységét, védik a társadalmi értékeket és képesek 

összefoglalni a magyar társadalomra jellemző egészségszociológiai ismereteiket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Szociológus Bsc / Szociális Munkás Bsc / Egészségügyi szaktanár/tanár / Egészségügyi szakoktató. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri a  Munkája során  
 szociológia, a  figyelembe veszi a 

Felsorolja a társadalmi  kulturális 

szociológia 
alapfogalmait, és 

rétegződés és 
szocializáció, 

Teljesen önállóan 
különbözőségeket, 
biztosítja az ellátás 

jellemzi azokat. deviancia fogalmát  során az 
 és tárgykörüket  esélyegyenlőséget, 
 röviden jellemzi.  segítő magatartást 
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Használja a 

mortalitást, 

morbiditást, 

meghatározza a 

szociális 

intézményrendszere 

ket, és azok 

működésének főbb 
szempontjait. 

 
 

Ismeri az 

alapfogalmakat, a 

szociális 

intézményeket és 

rendszerüket. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

tanúsít a kollégáival 

és a kliensekkel 

egyaránt. 

 
Elektronikus 

adatbázisokat kezel, 

elektronikus 

formában tartja a 

kapcsolatot egyes 

kliensekkel. 

 

 
Munkája során 

alkalmazza az 

egészségszociológia i 

ismereteit. 

Ismeri a társadalmi 

rétegződést, az 

egészséget, mint 

értéket, az egészségi 

állapotot az 

életmódot és a 

betegek/fogyatékkal 

élők társadalmi 
helyzetét. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Jellemzi a családot, 
mint a társadalom 

legkisebb egységét 

és megítéli a 

családban 

bekövetkező 

szerepkonfliktusoka 

t. 

 
 

Ismeri a család 

egységét és a 

szerepkonfliktusoka 

t. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

családmodelleket, 

és a házasság 

intézményét 

szociológiai 

szempontból. 

 

Ismeri a 

családmodelleket, 

és a házasság 

intézményét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A szociológia alapjai  5 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. Társadalmi rétegződés és mobilitás. Társadalmi 

egyenlőtlenségek és a szegénység. A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, intézményei. 

Deviáns magatartás fogalma, formái. 

 

Egészségszociológia  8 óra 

Mortalitás, Morbiditás, Társadalmi rétegződés és az egészség kapcsolata, az egészség, mint érték, 

az életkor és az egészségi állapot, életmód a különböző társadalmi rétegekben, betegek, 

fogyatékkal élők társadalmi helyzete. Biomedikális szemlélet. 

 

Családszociológia  5 óra 

Családszociológia. Család intézménye. Családon belüli szerepek és szerepkonfliktusok, a család 

funkciói. Házasság intézménye. Családmodellek: Klasszikus, egyszülős, mátrix családok 

szociológiai jelentősége. 
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Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

Pszichológia alapjai tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az ember pszichikus működésének, pszichikus fejlődésének alapjait, a 

személyiség jellemzőit. Pszichológiai ismereteik járuljanak hozzá a betegekkel, munkatársakkal 

való együttműködési képesség fejlődéséhez. Fejlődjön empátiás készségük, a beteg ember 

lélektanával kapcsolatos ismereteik segítsék őket a megfelelő beteg-szakdolgozó kapcsolat 

kialakításában, a betegvezetés és a betegek lelki támogatása során. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Pszichológus / Mentálhigiénés szakember / Pedagógia tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Általános ápolástan és gondozástan, Kommunikáció 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Általános 

lélektannal 

kapcsolatos 

ismereteit 

felhasználja a 

betegekkel való 

kapcsolat 

kialakítása, a 

betegoktatás és 

egészségnevelés 

során. 

 

 

 
Ismeri a megismerő 

folyamatok 

működésének 

alapjait. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Megértő, empatikus 

magatartást tanúsít a 

betegekkel szemben. 

Korrekt munkahelyi 

kapcsolatokra 

törekszik. 

 

 

 
Online 

pszichológiai 

tesztek keresése, 

kitöltése. 

Felismeri a 

személyiségtípusok 

at. 

Ismeri a 

legalapvetőbb 

személyiségelmélet 

ek lényegét. 

 
Teljesen önállóan 

 

Munkáját az 

életkori 

sajátosságok 

figyelembevételével 

végzi. 

Ismeri a pszichikus 

fejlődés 

törvényszerűségeit, a 

pszichikus 

fejlődés főbb 

mozzanatait. 

 

 
Teljesen önállóan 

Fejlődéslélektannal 

kapcsolatos videók 

keresése és 

megtekintése a 

világhálón. 
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Megfelel a 

munkahelyi 

szerepelvárásoknak, 

hatékonyan 

együttműködik az 

egészségügyi team 

tagjaként. 

Ismeretekkel 

rendelkezik a 

szerepekről, 

szereptanulásról. 

Ismeri a formális 

kiscsoportok 

jellemzőit, a 

csoportok 

alakulásának 
folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri a 

betegnek a 

betegségre adott 

reakcióját, a 

megfelelő 

segítséget, pszichés 

támogatást nyújtja 
ezzel kapcsolatban. 

 

Ismeri a beteg 

ember lélektani 

folyamatait. Ismeri 

a szororigén 

pszichikus 

ártalmakat. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános lélektan  8 óra 

A megismerő folyamatok rendszere  

Az érzékelés és észlelés 

A figyelem 

Alvás, álom 

Emlékezés, tanulás 

Képzelet 

Gondolkodás, intelligencia és kreativitás 

Motiváció és érzelmek 

 

Személyiséglélektan  5 óra 

A személyiség fogalmának ismétlése. A személyiségelméletek csoportjai. Típuselméletek ismétlése 

Pszichoanalitikus elméletek: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung személyiségelmélete 

Humanisztikus elméletek: Rogers, Maslow elmélete 

A jellem. Az érett személyiség jellemzői 

 

Fejlődéslélektan  10 óra 

A fejlődéslélektan fogalma. Pszichikus fejlődéstörvények. Életkori periodicitás 

A szenzomotoros fejlődés. A mozgásfejlődés főbb jellemzői.  

Az érzékszervi-mozgásos értelmi fejlődés periódusai 

A beszéd és nonverbális kommunikáció fejlődése 

Gyermeki világkép és gondolkodás 

Az énkép és éntudat fejlődése 

Az érzelmek és az akarat fejlődése  

A játék, a rajz és a mese szerepe 

A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége. Az apa szerepe 

A szocializáció fogalma, színterei.  

Utánzás, azonosulás, identifikáció 

 

Szociálpszichológia  4 óra 

A szociálpszichológia tárgya. A személyészlelés ismétlése 

Szerepek, szereptanulás, szerepkonfliktus 

Az emberi kollektívák. A csoport fogalma, csoporttípusok. A formális kiscsoport rétegződése.  
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A csoportnormák, csoportszerepek. A formális kiscsoport fejlődése. 

 

Beteg ember lélektana  9 óra 

A gyógyítók személyisége. Nővértípusok. A gyógyítók közössége  

A beteggel való kommunikáció. Empátia és tolerancia 

A betegség hatása a személyiségre. Betegségélmény és magatartás.  

A fájdalom. A krónikus betegség hatása a személyiségre.  

A haldoklás, halál és gyász 

Az egészségügyi szakdolgozók feladatai a betegvezetés során 

Az egészségügyi dolgozó mindennapos feladatai elvégzésével kapcsolatos lélektani vonatkozások 

Szororigén pszichikus ártalmak 

 

Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

Népegészségtan, egészségfejlesztés tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása egészítse ki és mélyítse el a tanulók egészséges életmóddal, életvitellel 

kapcsolatos ismereteit, járuljon hozzá az egészségtudatos magatartás formálásához. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Népegészségügyi ellenőr Bsc / Ápoló Bsc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi 

előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év 

ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, Általános ápolástan és gondozástan, Emberi test és működése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Felismeri az 

egészséget 

hátrányosan 

befolyásoló 
tényezőket. 

Ismeri az egészség, 

és az 

egészségkultúra 

fogalmát, elemeit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Belátja az 

egészséges életmód, 

életvitel 

jelentőségét. 

Életvitelében 
törekszik ennek 

betartására, és a 

 

Értelmezi a 

lakosság egészségi 

állapotát leíró 

mutatókat, statisztikai 

adatokat, 

diagramokat. 

Ismeri az egészségi 

állapot mérési 

módszereinek 

lényegét, a főbb 

mutatókat. 

 

 
Teljesen önállóan 

A lakosság 

egészségi 

állapotával 

kapcsolatos adatok 

keresése digitális 
adatbázisokban. 



75  

Felismeri az egyén 

magatartásában az 

egészséget 

veszélyeztető 

tényezőket, 
rizikófaktorokat. 

Ismeri a prevenció 

fogalmát, szintjeit, 

eszközeit, az 

egészségmegőrzési 

programokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

környezetével való 

kiegyensúlyozott 

kapcsolatra. 

 

Egészséges 

életmóddal, 

szexuálhigiénéval, 

káros 

szenvedélyekkel 

kapcsolatos 

ismereteit 

alkalmazza az 

egészségfejlesztő 
tevékenység során. 

Tisztában van az 

egészséges életmód 

elemivel, a modern 

nemzedék egészség 

magatartásával, a 

szexuálhigiénéval. 

Ismeri a káros 

szenvedélyek 

formáit, jellemzőit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  
Internetes 

kutatómunka, 

prezentációkészítés 

egészséges életmód, 

vagy káros 

szenvedélyek 

témában. 

 

 

Megelőzi a kiégés 

kialakulását. 

Ismeri a stressz és a 

konfliktusok lelki 

egészségre 

gyakorolt hatását, a 

lelki egyensúly 

fenntartásának, 

helyreállításának 

lehetőségeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Munkájához 

kapcsolódó 

egészségfejlesztési 

tevékenységet 

folytat. 

Ismeri az 

egészségfejlesztés 

módszereit, 

eszközeit, színtereit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az egészség, egészségkulturáltság  1 óra 

Az egészségkultúra fogalma, összetevői, helye a kultúrában  

Az egészség fogalmának értelmezése 

Az egészséget meghatározó tényezők: életmód, környezet (társadalmi, természeti), egészségügyi 

ellátórendszer, egyéni sajátosságok 

A népegészségtan fogalma, feladatai 

 

Az egészségi állapot mérési módszerei  2 óra 

A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői 

Az egészségi állapot mérésének módszerei 

Statisztikai módszerek: statisztikai adat, adatgyűjtés, csoportosítás, statisztikai sorok 

Szociológiai módszerek 

Demográfiai módszerek: a demográfia fogalma, demográfiai adatgyűjtés, a strukturális demográfia, 

népmozgás, a természetes népmozgás mutatói (születési, halálozási mutatók) Epidemiológiai 

módszerek: morbiditás, morbiditási adatok forrásai 

 

Prevenció és egészségmegőrzés  2 óra 

A prevenció fogalma, szintjei 

A primer, secunder és tercier prevenció célja, lényege és eszközei 

Védőoltások típusai, életkorhoz kötött védőoltások 

Szűrővizsgálatok célja, fajtái 

A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának okai és kockázati 

tényezői 
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Daganatos betegségek megelőzése 

 

Népegészségügyi programok  1 óra 

Az egészségfejlesztés alapdokumentumai (Alma-Ata, Ottawai Charta, Dzsakartai Nyilatkozat) 

Hazai népegészségügyi programok 

 

Életmód – egészségmagatartás  2 óra 

Az életmód fogalma, objektív és szubjektív meghatározói 

Az egészségmagatartás. Preventív magatartás, kockázati magatartás 

Egészségtudatos magatartás fogalma, jellemzői. Az életminőség 

A modern nemzedék egészség-magatartása. A digitális nemzedék jellemzői.  

A számítógép használatának egészségügyi vonatkozásai, az egészségügyi problémák megelőzése. 

Elhúzódó serdülőkor. Modern kori evés- és testképzavarok. 

 

Szexuálhigiéné  2 óra 

A szexuális identitás 

A pubertás élettani változásai 

Intim higiéné. Menstruációs higiéné  

Az emlő és a here önvizsgálata 

Partnerkapcsolatok 

Családtervezés. A fogamzásgátlás módszerei 

Felkészülés a nőgyógyászati vizsgálatra 

Szexuális úton terjedő betegségek és megelőzésük 

 

Mentálhigiéné  3 óra 

A mentálhigiéné fogalma 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása 

A stressz. Megküzdési stratégiák, énvédő technikák 

Konfliktushelyzetek és kezelésük 

A burn-out szindróma. A kiégés megelőzése 

 

Egészségkárosító tényezők  2 óra 

A környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásainak ismétlése 

Addikció fogalma. A függőségek fajtái. Hajlamosító tényezők  

Kémiai függőségek: nikotin, alkohol, pszichoaktív szerek 

Viselkedéses függőségek 

 

Egészségfejlesztés  3 óra 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata  

Az egészségfejlesztés módszerei, eszközei 

Az egészségfejlesztés színterei, szervezeti formái 

Egészségfejlesztő foglalkozások tervezése 

 

Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

Pedagógiai – betegoktatási alapismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók sajátítsák el a betegek és hozzátartozók oktatásához szükséges alapvető pedagógiai 

ismereteket. Lássák át a területükön gyakorlatot teljesítő tanulókkal kapcsolatos alapvető 
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feladatokat, értsék meg a szakmai gyakorlat pályaszocializációban betöltött szerepét, jelentőségét. 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló MSc / kiterjesztett 

hatáskörű Msc ápoló / Pedagógia tanár (általános pedagógia, andragógia) / Egészségügyi 

szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 

óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Pszichológiai ismeretek, Általános ápolástan és gondozástan, Kommunikáció 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

A nevelés és oktatás 

alapelveit, 

módszereit 

alkalmazza a 

betegek oktatása 

során. 

Ismeri a nevelés 

fogalmát, alapelveit, 

módszereit, a 

nevelői attitűdöket. 
Ismeri az oktatás 

alapelveit, főbb 

módszereit, 
munkaformáit. 

 

 

 
Irányítással 

 

 

 

 

 

 

 

A betegekkel és a 

hozzátartozókkal 

empatikus, toleráns. 

Figyelembe veszi 

egyéni tanulási 

igényeiket és 

szükségletüket. 

Fontos számára a 

szakmai utánpótlás 

nevelésében való 

szerepvállalás. 

 

 
Prezentációkészítés, 

oktatástechnikai 

eszköz használata. 

A felnőtt beteg 

oktatásánál 

figyelembe veszi a 

felnőttekre jellemző 

sajátos igényeket. 

Ismeri az 

andragógia 

alapfogalmait, a 

felnőttek 

tanulásának 
jellegzetességeit. 

 

 
Irányítással 

Felnőttképzési, 

felnőttoktatási 

lehetőségek 

keresése az 

interneten. 

Részt vesz a 

betegek 

oktatásában, a beteg 

otthonában önállóan 

végezhető 

egyszerűbb 

műveletek 
tekintetében. 

 

 
Ismeri a betegek 

oktatásának főbb 

elveit, módszereit. 

 

 

 
Irányítással 

 

 

Részt vesz a 

területre érkező 

tanulóval való 

foglalkozásban. 

Tisztában van a 

gyakorlatot teljesítő 

tanulók gyakorlati 

foglalkoztatásának 

alapvető 
szabályaival. 

 

 
Irányítással 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Általános pedagógiai alapismeretek  7 óra 

A pedagógia tárgya, tudományterületei 

A nevelés fogalma, célja, alapelvei  

A nevelés főbb módszerei 

A módszerek megválasztásának elvei  
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A nevelői attitűdök 

A didaktika fogalma, alapelvei. A tanulási-tanítási folyamat 

Az oktatás leggyakoribb módszerei (előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, szemléltetés, 

munkáltatás), megválasztásuk elvei. Az oktatás szervezeti formái 

Oktatástechnikai eszközök 

 

Andragógia  3 óra 

Az andragógia fogalma, területei (felnőttoktatás, felnőttképzés)  

A lifelonglearning elve. A távoktatás és e-learning jellemzői 

A tanulás típusai: formális, informális, nonformális 

A felnőtt tanulók és a felnőttkori tanulás főbb jellemzői  

A felnőttoktató szerepe 

 

Betegoktatás  5 óra 

A betegoktatás célja 

Beteg és hozzátartozójának oktatása során alkalmazott módszerek 

Krónikus betegek oktatása (diabétesz, onkológiai, nefrológiai, pulmonológiai) 

A betegnapló vezetésének megtanítása 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása 

 

Egészségügyi szakdolgozók oktatása  3 óra 

A szakmai gyakorlatok célja, feladatai 

A szakmai gyakorlatok etikai és jogszabályi előírásai (felelősségbiztosítás, szerződések, a tanuló 

gyakorlati foglalkoztatásának szabályai) 

Az egészségügyi intézményben folytatott gyakorlatok személyi és tárgyi feltételei, adminisztrációs 

feladatai (foglalkozási napló, jelenléti ív) 

Az intézményi gyakorlatok sajátos módszerei: előmegbeszélés, gyakorlás, utómegbeszélés, 

esetbemutatás 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület tárgyainak oktatása során a tanuló megismeri belgyógyászat-, sebészet és 

határterületeinek, valamint a gyermekgyógyászatban leggyakrabban előforduló kórképeket. 

 

Belgyógyászat és ápolástana tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanítása során a tanulók megismerik a leggyakoribb belgyógyászati betegségek 

mortalitási és morbiditási mutatóin túl azok kórélettani és patofiziológiai alapjait, a szükséges 

diagnosztikai, valamint terápiás specialitásait. Képessé válnak az oxygénterápia, a húgyhólyag 

irrigálás, az infúziós terápia, az EKG kivitelezésére és a széklet, vizelet,  hányadék felfogására, 

mintavételére. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év belgyógyászati területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Részt vesz a szív-, 

és érrendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri keringési 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Pontosság, 

magabiztosság, 

határozott fellépés, 

jogkövető 

magatartás, etikus 

és empatikus 

magatartás, 

megfigyelőképesség 

, önálló 

munkavégzés, 

higiénés szemlélet, 

preventív szemlélet, 

kommunikációs 

készség. 

Kórházi 

informatikai 

rendszerek 
használata. 

Részt vesz a 

vérképző rendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri vérképző 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz a légző 

rendszeri betegek 
ellátásában 

Ismeri légző 

rendszer klinikumi 
specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz az 

emésztőrendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri az 

emésztőrendszer 

klinikumi 
specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz a 

kiválasztó rendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri a kiválasztó 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz az 

endokrin rendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri az endokrin 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Részt vesz a 

daganatos betegek 

ellátásában. 

Ismeri a daganatos 

megbetegedések 

klinikumi 
specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Részt vesz a fertőző 

betegek ellátásában. 

Ismeri a fertőző 

betegségek 

klinikumi 
specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG 

készítés, részvétel 

az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag öblítés, 

széklet vizelet 

hányadék 

mintavétel, 

felfogása, 

oxygénterápia 

alacsony nyomású 

rendszerekkel). 

 

 

 

Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli. 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Szív- és érrendszeri megbetegedések  6 óra 

A leggyakoribb szívérrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnozisa, 

terápiája 

Koszorúér-betegségek (Atherosclerosis, ISZB, akut coronária szindróma /angina, 

infarctus), Koronarográfia 

A pericardium betegségei (pericarditis, pericardiális tamponád, pericardiocentesis)  

A myocardium betegségei (myocarditis, cardiomyopathia) 

Az endocardium betegségei (endocarditis, rheumás láz) 

Szívhibák/vitiumok (veleszületett vitiumok, shunt nélkül, jobb-bal, bal-jobb shunttel, szerzett 

vitiumok stenosis, insuffitientia) 

Az ingerképzés, ingerületvezetés zavarai, csoportosítása (bradycardiával, tachycardiával járó 

ritmuszavarok 

A szívelégtelenség okai, kialakulásának folyamata, tünettana, teráoiuája, stádium beosztása  

A hypertónia betegség (primer, secunder, hypertoniás sürgősségi állapotok) 

Az érrendszeri betegségek (az artériás és vénás rendszer betegségei, rizikó tényezői, Virchow 

triász, thrombo-emboliás állapotok, mélyvénás thrombozis, thrombophlebitis, varicositas, artériás 

embolizáció) 

Anticoaguláns terápiák (thrombolysis, thrombocita aggregációgátló-, anticoaguláns- és 

profilaktikus terápiák és jellemzőik 

A szív-érrendszeri betegek educatiójának specialitásai Szív-

érrendszeri betegségek időskori vonatkozásai 

 

Vérképzőrendszeri megbetegedések  8 óra 

A vérképzőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A vérképzőrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb vérképzőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnózisa, 

terápiája 

A vörösvértestek betegségei – anaemiák (vashiányos, megaloblastos, hemolyticus, corpuscularis, 

renalis, aplasticus) 

A fehérvérsejtek betegségei – leukaemiák, malignus lymphomák 

Heamorrhagiás diathesisek (coagulopathiák, haemophilia, DIC, thrombocytopéniák, 

thrombocytopathiák) 

A vérképzőrendszeri betegek edukáciojának specialitásai 

 

Légzőrendszeri megbetegedések  8 óra 

A légzőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A légzőrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb légzőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, terápiája 

 A felsőlégutak lázzal és láz nélkül járó betegségei 

Obstructiv tüdőbetegségek – COPD (asthma bronchiale, krónikus bronchtis, emphysema) 

Restrictiv tüdőbetegségek (pneumóniák, tbc, fibrosis, tumorook) 

A tüdő keringési zavarai (pulmonális hypertonia, cor pulmonale)  

A pleura betegségei (pleuritis, tumor, pleurális folyadékgyűlem) 

A légzőrendszeri betegek educatiojának fontosabb elemei (steroid, bronchodilatátor és profilaktikus 

terápiák, a légzésfunkció önellenőrzése, a köpet kezelése) 

 

Emésztőrendszeri megbetegedések  8 óra 

Az emésztőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

Az emésztőrendszeri betegségek diagnosztikája 
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A leggyakoribb emésztőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, terápiája  

A nyelőcső betegségei (gyulladás, diverticulum, achalasia, reflux, szűkület, tumor, hiatus hernia) 

A gyomor betegségei (gastritisek, ulcus ventriculi, stenosis, tumor) 

A belek betegségei (IBD, ulcus duodeni, colitis ulcerosa, M. Chron, diverticulosis, diverticulitis, 

polyposis, tumor) 

Emésztőrendszeri vérzések (occult vérzés, oesophagus varix ruptura, haematemezis, melaena, 

haematokézia 

A székletürítés zavarai (hasmenés, székrekedés, bélférgesség, fertőző betegségek)  

A hasnyálmirigy betegségei (acut és krónikus pancreatitis, tumor) 

A májelégtelenséghez vezető kompenzált és dekompenzált állapotok (cirrhosis, portális hypertonia, 

hepaticus encephalopathia, coma hepaticum) 

Az epeutak betegségei (epekövesség, cholecystitis, cholangitis)  

Az emésztőrendszeri betegek educátiójának specialitásai 

 

Kiválasztórendszeri megbetegedések  8 óra 

A kiválasztórendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A kiválasztórendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb kiválasztórendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, 

diagnózisa, terápiája 

A vese gyulladásos betegségei (glomerulonephritis, pyelonephritis) 

Nephrosis syndroma 

Vesekövesség 

Vese cysta, polycistás vese, vese daganatok 

Acut veseelégtelenség prerenális, renális és postrenális formái 

Krónikus veseelégtelenség, uraemia 

Vesepótlókezelés (haemodialízis, peritoneális dialízis, CAPD)  

A dializált betegek educatiojának specialitásai 

A vizeletkiválasztó rendszeri betegségek időskori vonatkozásai 

 

Endokrinrendszeri megbetegedései  8 óra 

Az endokrinrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

Az endokrinrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb endokrinrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnozisa, 

terápiája 

A diabetes mellitus (formái, diagnosztika, terápia, szövődmény, crisis állapotok)  

A diabetes terápiáinak csoportosítása, jellemzői 

A diabetes szövődményei, azok megelőzésének feladatai, diabeteses beteg educatioja 

A pajzsmirigy betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, strumák, Basedow-kór, gyulladások, 

daganatok, crisis állapotok) 

A mellékpajzsmirigy betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, tetánia) 

A mellékvesekéreg betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, Cushing syndroma, 

Phaecromocytoma, Addison kór, crisis állapotok) 

A hypothalamus és hypophysis endokrin zavarai (nanizmus, gigantizmus, acromegália, diabetes 

insipidus 

Az endokrinrendszeri betegek educatiojának specialitásai 

 

Daganatos megbetegedések  8 óra 

A daganatos betegségek epidemiológiája (morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői) 

Daganatos betegségek diagnosztikája 

Daganatos betegségek szűrővizsgálata (formái, jelentősége, a szűrési programokkal kapcsolatos 

követelmények,) 
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Daganatok nevezéktana és stádium beosztása 

A daganatos betegségek jelei, tünetei (általános tünetek, szervspecifikus tünetek, áttétek tünetei, 

paraneoplasiás jelenségek) 

Daganatos betegségek kezelésének módszerei (sebészeti kezelés, sugárterápia, kemoterápia, 

hormonkezelés, daganatok célzott kezelése: biológiai kezelés, immunterápia, génterápia, 

gyógyszeres kezeléssel) 

Terápiás mellékhatások és kezelésük (hányinger, hányás, hasmenés, nyálkahártya elváltozások, 

bőrtünetek) 

Fájdalomcsillapítás 

Táplálás terápia az onkológiai betegségben szenvedőknél 

Daganatos betegek lelki gondozása (daganatos betegségek pszichoszociális jellemzői, 

haldokló betegek pszichoszociális ellátása) 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Sebészet és ápolástana tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismertetni a tanulókat a sebészeti osztályon történő gyógyító tevékenységekkel, a sebészeti 

területek sajátosságaival. Megtanítani a legfőbb kórképek klinikai jellemzőit terápiás 

vonatkozásait. Betekintést nyújtani a műtét alatti folyamatokba és azok hatásaival emberi 

szervezetre. Elsajátítja a tanuló a sebkezelés, a stómaterápia alapjait, a beöntés adás módját, a 

gyomorszonda levezetését, a sebváladékok megfigyelését, a decubitus jeleit és súlyosságát, a 

műtéti előkészítés ápolási vonatkozásait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év sebészeti területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megfigyeli és 

felméri a beteg 

állapotát és 

szükségleteit a 

perioperatív 
időszakban. 

Állapot felmérés 

szabályai, 

módszerei, a 

perioperatív és a 

posztoperatív ellátás 

főbb szempontjai. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi 

dokumentációt 

vezet, felhasználói 

szintű számítógépes 

ismeretei vannak. 

Műtét előtti 

betegtájékoztatást 

végez. 

A kliensek műtét 

előtti és utáni 
sajátos igényei. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Segédkezik a műtét 

utáni seb- 

kötözésben, sebek 

megfigyelésében. 

Az akut sebek 

jellemzőit, a 

szövetegyesítő 

eljárásokat, a 

sebgyógyulási 

zavarokat, 

sebváladék minta- 

vétel menete, a 

vérzési 

rendellenességek, a 

sebek típusai, 
varratszedés típusai. 

 

 

 

 

 
Irányítással 

 

 

 

 

 

 

 
Empatikusan, 

etikusan, segítő- 

készen a kliens 

érdekeit és 

szükségleteit szem 

előtt tartva vesz 

részt az ellátásban, 

munkájára és ön- 

magára igényes, 

tiszta, ápolt 

megjelenésű, 

tudását 

folyamatosan 

bővíti, fogékony az 

innovatív 

eljárásokra és 

alkalmazásukra. 

 

 

 

 
Részt vesz a hasi 

sebészeti betegek 

terápiájában. 

Hasi műtét típusok 

és eljárások, a 

fektetési módok, a 

kliens műtét utáni 

szükségletei, a 

mobilizációs 

lehetőségek, 

megnevezi a 

dietetikai meg- 
szorítások. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ. 

 

 

 

 

Részt vesz a 

mellkasi-, 

szívsebészeti 

betegek 

terápiájában. 

A mellkasi- 

szívsebészeti műtét 

típusok és a műtét 

utáni teendők, 

ismeri a kliens 

szükségletei, 

mellkas 

punctió/csapolás 

asszisztálásának 

módjai, a mellkasi 

szívás típusai, 

alkalmazása. Átlátja a 

mellkasi 

fizioterápiás 

lehetőségek. 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ. 

Részt vesz a 

mozgásrendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri a 
mozgásrendszer 

klinikumi 
specialitásait 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Akut és műtéti 

sebkezelést, 

kötéscserét végez, 

sebváladékból 

mintát vesz. 

Decubitust 

megfigyel, 

súlyosságát felméri. 

Ismeri a 

beavatkozások 

protokollját, ismeri 

a sebekre vonatkozó 

alapvető 

ismereteket, és a 

decubitus 

felmérésének 

lehetőségeit. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nazogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez. 

 
 

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Általános sebészeti alapismeretek  21 óra 

A sebek klinikuma, a sebgyógyulás folyamata 

A sebek fajtái 

A sebgyógyulás zavarai, gyulladásos sebek kezelése 

Sebészeti fertőzések (anaerob, vírus, gombás)  

Hőhatás okozta sérülések és ellátásuk (égés, fagyás) 

Vegyi hatások, sugárhatások és elektromos áram okozta sérülések 

Műtéti érzéstelenítés formái 

Műtét előtti kivizsgálás, anamnézis felvétele 

Posztoperatív betegfogadás, megfigyelés  

Műtét utáni szövődmények 

 

Részletes sebészet  33 óra 

A fej sebészete (fejlődési rendellenességek, daganatok, agy sebészeti betegségei)  

A nyak sebészete (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy) 

Az emlő sebészete (gyulladásos megbetegedések, jó- és rosszindulatú daganatok) 

Gyomor és nyombél fekélybetegsége, kezelése 

Gyomor daganatos betegségei 

Vékonybél sebészi betegségei (fejlődési rendellenességek, Crohn-betegség, féregnyúlvány 

gyulladás) 

Vastagbél sebészi betegségei (colitis ulcerosa, jó- és rosszindulatú daganatok, FAP 

szindróma) 

Anorectum sebészi betegségei (nodus heamorrhoidalis, fistulák, fissurák)  

A máj sebészete (sérülés, tályogok, ciszták, daganatok) 

Epehólyag, epeutak sebészete (epekövesség, carcinoma) 

Hasnyálmirigy sebészete (pancreatitis, carcinoma) 

Lép sebészete 

Sérvek sebészete (hasfali sérvek, lágyék-, femoralis sérvek) 

Akut hasi katrasztrófák sebészete (bélelzáródás, peritonitis, gastrointestinalis vérzések)  

A mellkas sebészete (mellkasfal, mellhártya, mediastinum) 

A tüdő sebészete 

Szívsebészeti betegségek (fejlődési rendellenességek, zárt ás nyitott szívműtétek, coronaria 

elváltozások) 

Érsebészet (arteriás rendszer betegségei, vénás rendszer betegségei) 
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Szakmai gyakorlat: 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Általános ápolástan és gondozástan tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános ápolási beavatkozások  26 óra 

Alapápolási feladatok szükségletek szerint 

Perifériás rövid kanül behelyezése, gondozása, eltávolítása 

Intramusculáris injekció kivitelezése 

Beteg előkészítés 

Beadás kivitelezése ventrogluteális régióba, vastus lateralisba és rectus femorisba. Inkontinens 

beteg ellátása, ennek non-invazív eszközei és alkalmazásuk (váladék felfogó eszközök). 

Hólyagkondícionálás 

Gyógyszerelés eszközei, előkészítése és kivitelezése, beavatkozás dokumentálása 

Asszisztálási feladatok diagnosztikus beavatkozások során (képalkotó diagnosztika, 

labordiagnosztika) 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Haldoklás, halál, gyász  10 óra 

A haldoklási folyamat szakaszai 

A terminális állapot fogalma 

A haldokló beteg ápolási igényei  

A halál klinikai és biológiai jelei  

A halott körüli teendők 

A család támogatása, a gyász 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Gyógyszertani alapismeretek tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Gyógyszertani alapfogalmak  3 óra 

A farmakológia, tárgya, célja, tudomány ágai, főbb területei 

Farmakodinámia fogalma, jellemzői 

Farmakokinetika fogalma, fázisa és az egyes fázisok jellemzői 

Felezési idő, biológiai hasznosulás, terápiás dózis, toxicus dózis 

A gyógyszerabúzus fogalma, leggyakoribb formái, jellemzői, megelőzési lehetőségek 

Törzskönyvezett gyári készítmény, kémiai-, generikus-, gyári név fogalma 

ATC rendszer fogalma, lényege 

Magisztrális készítmény, Fo-No készítmény fogalma 

A beteg gyógyszerszedési compliance lényege és jelentősége 

 

Gyógyszerinterakciók és ellátásuk  3 óra 
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Főbb gyógyszercsoportok (fájdalomcsillapító, hányáscsillapító, antikoaguláns, diuretikum, 

kortikoszteroid) és lehetséges legjellemzőbb mellékhatásaik és megfigyelése 

A gyógyszerelés tényezői 

A gyógyszer interakció fogalma, lényege, elősegítő tényezői  

A szervezet és a gyógyszerek kölcsönhatásai: 

‒ receptor-elmélet, dózis hatás, fogalma, lényege 

‒ szinergizmus, antagonizmus fogalma, jellemzői 

‒ antagonisták, kompetitiv antagonisták fogalma 

A gyógyszer mellékhatás kialakulása, jellemzői, mellékhatásra utaló tünetek Az 

allergiás reakciók fogalma, formái, azok jellemzői 

Allergiás reakcióra utaló tünetek 

Teendők gyógyszer allergia esetén 

 

A gyógyszerelés szabályai  3 óra 

A gyógyszer rendelés jogi, minőségirányítási szabályai, kompetenciái 

A gyógyszer elrendelésének formái (azonnali, egyszeri, folyamatos, szükség szerinti)  

Gyógyszerelés elrendelésének szabályai speciális esetekben (szóban vagy telefonon történt 

elrendelés) 

A gyógyszerrendelés szabályai, gyakorlata az alap és járóbeteg ellátásban  

A gyógyszerrendelés szabályai, gyakorlata a fekvőbeteg ellátásban 

A gyógyszerek tárolásának szabályai, specialitásai  

A kábítószerekkel való gyógyszerelés szabályai 

A gyógyszerelés 3-as, 5-ös, 9-es szabályai  

A gyógyszer helyettesítés szabályai 

Lejárt gyógyszerekkel történő feladatok szabályai  

A gyógyszerelés dokumentálásának szabályai 

A gyógyszer interakciók, gyógyszer tévesztés esetén követendő szabályok  

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai, szabályai 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 

 

Belgyógyászat és ápolástana tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Fertőző betegek, infektológia  5 óra 

A fertőző betegségek epidemiológiai vonatkozásai 

A fertőző betegségek kialakulásának tényezői, lefolyásának jellemzői 

A fertőző betegségeket megelőző közegészségügyi – járványügyi tevékenységek 

A védőoltások elméleti alapjai (aktív, passzív immunizálás, életkorhoz kötött és felnőttkori 

védőoltások) 

Fertőzésre utaló tünetek  

Kiütéssel járó fertőző betegségek 

Hasmenéssel, hányással járó fertőzések 

Élősködők, kullancsok által terjesztett megbetegedések 

Bakteriális meningitis klinikai specialitásai 

Influenza klinikai specialitásai 

A fertőző betegek ellátásának jogi és etikai aspektusai 

Fertőzőbeteg, fertőző forrás elkülönítése, az izoláció 
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A kórházi infekciók, járványok megelőzésére irányuló intézkedések. 

 

Belgyógyászati ápolási beavatkozások  13 óra 

Oxygénterápia eszközei, használatuk 

Húgyhólyaöblítés eszközei használata, előkészítés és asszisztálás 

EKG készítés eszközei, használatuk 

Betegedukácio a vizsgálat alatt, eszközök kezelése. 

Széklet, vizelet, hányadék felfogása 

Mintavétel eszközei és azok alkalmazása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 

 

Sebészet és ápolástana tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

A tantárgy témakörei 

 

Traumatológiai, ortopédiai betegek ápolása  4 óra 

Csonttörés típusok, rögzítési lehetőségük, konzervatív módszerek (gipszrögzítés, húzatásos 

módszer) külső csontrögzítő eszközök ápolása 

Leggyakoribb törési típusok csecsemő- és gyermekkorban 

Ortopédiai műtétet igénylő kórképek, ízületek betegségei és ápolásuk 

Protézisek fajtái, ortézisek és használatuk 

Politraumatizált beteg ellátásának specifikumai 

Végtag amputált beteg ápolása 

Sebészeti ellátást igénylő mozgásrendszeri fejlődési rendellenességek műtét utáni ápolása 

Gerinc és mellkas deformitásai 

Termikus sérülések és ellátásuk 

 

Sebészeti ápolási beavatkozások  14 óra 

Akut és műtéti sebek ellátása, fedőkötés felhelyezése, asszisztálás drain gondozás, sebkötözés, 

PTX, HTX ellátásának ápolói vonatkozásai, mellkas szívás, csapolás; biopsiák asszisztálási 

feladatai 

Kötéscsere 

Enterosztóma gondozás, zsák csere, beöntések típusai, kivitelezésük eszközei, menete 

Gyomor szonda levezetésének eszközei, menete 

Sebváladék mintavétel eszközei, menete  

Decubitus jelei és súlyosságának meghatározása 

Kliens műtéti előkészítésének menete 

Nazogasztrikus szondán keresztüli táplálás menete, és eszközrendszere 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 

 

Klinikai gyakorlat tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy szintézisbe hozza az elsajátított ismereteket, ápolási és asszisztensi 

ismereteket gyakorlati készségekké kovácsolja össze. Továbbá betekintést enged a tanulóknak a 

munkahelyi környezetben történő betegellátásba és a kliensekkel történő interakcióba. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Ápoló Bsc 2 év klinikai adott osztályon eltöltött klinikai gyakorlattal / felsőfokú végzettséggel, 

szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, 

Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana, 

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Készség szintű 

belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG 

készítés, részvétel 

az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag 

irrigálás, széklet 

vizelet hányadék 

mintavétel, 

felfogása, oxigén 

terápia alacsony 

nyomású 

rendszerekkel). 

 

 

 

 
Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkájára és 

önmagára precíz, 

szem előtt tartja az 

etikai normákat és 

jogi 

követelményeket, 

empatikusan 

előítéletektől 

mentesen viszonyul 

a kliensekhez és a 

team tagjaihoz. 

 

 

 

 

 
 

Betegmegfigyelő 

monitorral EKG-t 

készít, kinyomtatja 

a szükséges 

anyagokat. 

Készség szintű 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nasogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez. 

 

 
Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

Készség szinten 

bőrtesztet végez. 

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és 

módjait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 
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Készség szinten 

testváladékot felfog, 

mintát vesz (köpet, 

torok, szem, orr, fül 

váladék). 

Ismeri a 
testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

protokollját. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

Részt vesz az 

osztályok, 

szakrendelők 

mindennapjaiban, a 

klienssel történő 

interakciókban. 

Ismeri az 
egészségügyi 

ellátórendszer 

működésének 

alapját, a helyét és 

szerepét az 
ellátásban. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Belgyógyászat gyakorlat  54 óra 

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Kardiológia, pulmonológia, 

nefrológia, és elsajátítja az oxigénterápia, infúziós terápia, húgyhólyag irrigálás, EKG készítés, 

széklet, vizelet és hányadék mintavételeket, és laborba juttatásukat. Elmélyíti a perifériás 

rövidkanül behelyezés, gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások kivitelezését (s.c., i.c., 

i.m.), a gyógyszerelés kivitelezését, az aeroszol terápiát. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amennyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

Sebészet gyakorlat  54 óra 

A tanuló betekintést nyer a sebészeti, ortopédiai és traumatológiai osztályok mindennapjaiba, 

elsajátítja az akut és műtéti sebkezelést, decubitus felmérést, sztómagondozást, beöntés adását, 

gyomorszondán keresztüli táplálást, sebváladék mintavételt és a beteg műtéti előkészítését. 

Elmélyíti a perifériás rövidkanül behelyezés, gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások 

kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés kivitelezését, az aeroszol terápiát. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amennyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140 óra 
 

 

 

  



90  

12. ÉVFOLYAM 

 

 

Szakmai elmélet: 
 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák 

esetén) 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani 

a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 

kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az 
álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, állásokat 

hirdető vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, 

íráskészség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz. 

 

 

 
Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni 
önéletrajzsablonoka 

t, pl. Europass CV- 

sablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program 

segítségével létre tud 

hozni az adott 

önéletrajztípusokna 

k megfelelő 
dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet 

ír, melyet a 

megpályázandó 

állás 

sajátosságaihoz 

igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, valamint 

tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program 

segítségével meg 

tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat. 

 

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 
figyelembevételével 

. 

 

 

 

 
Ismeri az 
álláskeresés 

folyamatát. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

formanyomtatványo 

k kitöltése, 

szövegek formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása. 
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Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az 
állásinterjú menetét, 

tisztában van a 

lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókinccsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt 

szerezni. 

Az állásinterjún, az 
állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetése 

k során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 
társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 
válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti. 

Ismeri a 

munkaszerződés főbb 

elemeit, leggyakoribb 

idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 
értelmezni tudja. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  13 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy 

saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 

fejlesztünk (íráskészség). 

Önéletrajz és motivációs levél  23 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 
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Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

 

„Small talk” – általános társalgás  13 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 

a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik 

is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú  23 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy 

a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanuló elmélyíti tudását az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkedik az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével, valamint ezek biokémiai, biofizikai alapjaival. A tanulási 

terület a mikrobiológia-járványtan és általános kórtan, higiéné tantárgy segítségével bevezeti a 

tanulót a kóros folyamatokba és a fertőzések, járványok megelőzésével kapcsolatos feladatokba 

is. 

Szakmai kémiai és biokémiai alapok tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók sajátítsák el a laboratóriumi munkához, a laboratóriumban használt berendezések 
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működéséhez kapcsolódó fizikai-kémiai elméleti alapokat. A tanulók sajátítsák el az általános 

kémiai ismereteket. Ismerjék meg a kémia elemek élettani hatásait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Biokémikus / Kémikus / Kémia szakos tanár / Orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

analitikus Bsc 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex természettudományos tárgy, biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Ismerteti a 
termodinamika és 

reakciókinetika 

törvényszerűségeit, 

folyamatait. 

 

Termodinamika és 

reakciókinetika 

elmélete. 

 
 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, 

szaknyelv pontos és 

szakszerű 

használatára, 

pontos, logikusan 

gondolkozik. 

 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 

A hulladékokat 

Felhasználói szintű 

számítógépkezelés, 

Szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 
szoftver használata. 

Ismerteti az 

elektromos vezetők 

csoportjait, az 

elektród- 

folyamatokat és az 

elektrolízis 
folyamatát. 

 

 
Elektrokémiai 

alapismeretek. 

 

 

Teljesen önállóan 

 
 

Laboratóriumi 

eszközöket 

használja. 

Ismerteti az atomok 

és molekulák 

felépítését. 

Ismeri az általános 

kémia alapjait, a 

molekulák 
jellemzőit. 

 
Teljesen önállóan 

Az adatokat 

digitálisan is 

dokumentálja, 
prezentálja. 

Ismerteti a 

halmazállapotokat 

és azok változásait. 

Ismeri a 

halmazállapotok 

jellemzőit. 

 

Teljesen önállóan 

szakszerűen kezeli. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 

esetén. 

 

Ismerteti az oldatok 

tulajdonságait, a 

kolloidoldatok 
jellemzőit. 

Elsajátította az 

oldatokkal 

kapcsolatos kémiai 

ismereteket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Ismerteti a vizes 

oldatok jellemzőit. 

Elsajátította a vízzel 

és a vizes oldatokkal 

kapcsolatos 
ismereteket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

periódusos rendszer 

főcsoportjaira 

jellemző 

tulajdonságokat, 

egyes elemek 
élettani hatását. 

 
Ismeri a periodikus 

rendszer elemeinek 

fizikai, kémiai és 

élettani hatását. 

 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

A víz és a vizes oldatok (elektrolitok, savak, bázisok), kémiai egyensúlyok  5 óra 

A víz tulajdonságai  

Elektrolitok 

Savak és bázisok 

Vizes oldatok kémhatásának meghatározása 

Elektrolitok, elektrolitos disszociáció 

Kémiai egyensúlyi állapotok 

 

Alkálifémek, alkáliföldfémek, szerepük a biológiai rendszerekben  5 óra 

Elhelyezkedésük a periódusos rendszerben 

Alkálifémek általános jellemzői 

Alkálifémek legfontosabb vegyületei és azok mindennapi felhasználása, élettani szerepük 

Alkáliföldfémek általános jellemzői 

Alkáliföldfémek legfontosabb vegyületei és azok mindennapi felhasználása, élettani szerepük 

 

Átmenetifémek, fémkomplexek, földfémek  5 óra 

Fémes anyagok jellemzői 

Átmeneti fémek általános tulajdonságai  

Átmeneti fémek felhasználása a hétköznapokban 

Komplexképzés 

Fémkomplexek a mindennapokban  

A földfémek általános jellemzői 

A bór és az alumínium szerepe, felhasználási területei a hétköznapokban  

A félfémek általános tulajdonságai 

A félfémek gyakorlati hasznosítása 

 

Nemfémes elemek  8 óra 

Nitrogén legfontosabb vegyületei és ezek felhasználása a gyakorlatban  

A foszfor fizikai és kémiai tulajdonságai 

A foszfor allotróp módosulatai és tulajdonságaik  

A foszfor előfordulása a természetben 

A foszfor legjelentősebb vegyületei  

A foszfor élettani jelentősége 

Az oxigén molekulaszerkezete, fizikai és kémiai jellemzői  

Az oxigén előfordulása, felhasználása 

Oxigén és ózon élettani szerepe  

Szabad oxigéngyökök és jelentőségük  

Kén fizikai és kémiai tulajdonságai  

Kén előfordulása és felhasználása  

Kén legfontosabb vegyületei 

A kén élettani hatásai 

 

Halogén elemek biológiai jelentősége  4 óra 

Halogénelemek fizikai és kémiai tulajdonságai 

A fluor, a klór, a bróm és a jód felhasználása a hétköznapokban  

A fluor, a klór, a bróm és a jód élettani hatása 

 

Kémiai termodinamika és Reakciókinetika  5 óra 

A termodinamika 3 főtétele 
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A kémiai reakciók iránya, egyensúlyi állapot kialakulása 

Termodinamikai rendszerek típusai (izolált, zárt, nyitott) 

Reakcióhő fogalma 

Termodinamika és az ember - Hogyan fogyjunk le (termodinamikai magyarázat)  

A reakciók feltételei 

A reakció sebességét befolyásoló tényezők 

Megfordítható kémiai reakciók 

A reakciósebességet befolyásoló tényezők változásának hatása 

Katalizátor hatása 

Kémiai reakciók csoportosítása a reakcióban részt vevő anyagok szerint (egyesülés, 

bomlás, cserebomlás, helyettesítés) 

Kémiai reakciók csoportosítása a lejátszódó kémia folyamat szerint – redoxi és sav-bázis reakciók 

Kémiai reakciók csoportosítása a reakció termodinamikai jellege szerint 

 

Az elektrokémia alapjai  4 óra 

Az elektrokémia fogalma 

Mi az elektromos áram 

Első- és másodfajú vezetők 

Elektródok, elektródfolyamatok 

Elektrolízis 

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazása 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Sejtbiológia tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a sejtnek, mint az élő szervezet alapegységének felépítését működését, az 

alapvető biológiai folyamatok alapjait. Ismerkedjen meg a sejtek vizsgálatára szolgáló 

eljárásokkal. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológus / Általános orvos / Biológia szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, szerves és biokémia 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
Jellemzi a növényi 

és állati (humán) 

sejteket. 

Ismeri a növényi és 

állati (humán) 

sejtek felépítése 

közötti 

azonosságokat, 

különbségeket. 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, 

szaknyelv pontos és 

szakszerű 

használatára, pontos,

 logikusan 

gondolkozik 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 
A hulladékokat 

szakszerűen kezeli. 

Érti  a 

munkavédelmi 

szabályok 

jelentőségét. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 
esetén. 

 

Felsorolja a 

sejtalkotókat, azok 

működését. 

Ismeri a sejt 

organellumokat. 

 

Teljesen önállóan 

 

 
 

Ismerteti a sejt 

alapvető biológiai 

funkcióit. 

 
Ismeri a 

sejtosztódás és a 

sejtpusztulás 

folyamatát. 

 

 

Teljesen önállóan 

Adatok digitális 

rendszerekben 

történő 

dokumentálása, 

prezentációkészítő 

programok 
használata. 

 

 

Ismerteti a sejt 

különböző 

vizsgálómódszereit. 

 

 
Ismeri, hogy milyen 

főbb módszerekkel 

lehet sejteket 

vizsgálni. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A sejt felépítése (prokarióta, eukarióta)  7 óra 

A prokarióta sejt felépítése, jellemzői 

Az eukarióta sejt felépítése jellemzői 

 

A nővényi és az állati (humán) sejt összehasonlítása  7 óra 

Különbözőségek és azonosságok a növényi és állati (humán) sejtfelépítésében, működésében 

 

A sejtmembrán szerkezete, transzportfolyamatok  8 óra 

A foszfolipid kettősréteg felépítése 

A membránfehérjék 

A sejtmembrán fluiditása 

Transzportfolyamatok 

 

A sejtalkotók és szerepük a sejt életében  1 óra 

A citoplazmában elhelyezkedő sejtorganellumok és azok funkciója  

A sejtváz szerkezete 

 

A riboszómák szerkezete és működése, a génkifejeződés  2 óra 

A génexpresszió fogalma 

A génátíródás (transzkripció) folyamata, az mRNS szerepe  

A riboszómák szerkezete, a transzláció lépései 
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A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis, meiózis)  7 óra 

A sejtciklus fogalma, fázisai 

A meiózis  

A mitózis 

 

A sejtpusztulás  1 óra 

A necrosis 

Az apoptozis 

 

Mivel és hogyan vizsgálhatóak a sejtek  3 óra 

A sejtalkotók centrifugális ülepítéssel történő elkülönítése (sejtfrakcionálás) 

Fénymikrószkópia 

Fáziskontraszt mikroszkópia 

Elektronmikroszkópia 

Citokémiai módszerek alapjai 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során alapismereteket 

adunk át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az ápolás történetén 

keresztül eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók elsajátítják a 

betegmegfigyelés, állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek felmérésére, azok 

kielégítésére. 

 

Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg az akadályozott ember gondozásával kapcsolatos alapvető fogalmakat és 

gondozási feladatokat. A tantárgy során a tanulók megismerkednek a re/habilitációt érintő 

legfontosabb fogalmakkal, meghatározásokkal. Továbbá elsajátítják a fizioterápia alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Gyógytornász Bsc / Gyógypedagógus 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi terminológia, Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Szakmai fizikai és biofizikai 

alapok, Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető 

higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Pszichológia alapjai, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana. 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

A rehabilitációs 

alapfogalmakat 

helyesen értelmezi, 

és ennek 

megfelelően 

cselekszik 

 

 
Ismeri a 

rehabilitáció 

alapfogalmait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Mindennapi élete és 

munkája során 

empatikusan és 

diszkrimináció 

mentesen 

cselekszik, erre 

ösztönzi 

környezetét. 

Elkötelezett a 

morális 

akadálymentesítés 

és az integráció 

eszméjével, - 

munkája során 

önkritikus 

önmagával 

szemben. 

A betegségek és 

fogyatékosságok 

nemzetközi 

osztályozásának 

rendszerét az 

informatikai 

rendszeren keresztül 

tanulmányozza. 

A komplex 

rehabilitáció 

rendszerében az 

akadályozott 

emberek fejlesztését 

végzi. 

 

Ismeri az átfogó 

rehabilitációs 

rendszer 

működését. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internet alapú 

szakmai anyagokat 

olvas. 

 
Kiválasztja a 

megfelelő 

segédeszközöket. 

Áttekintéssel 

rendelkezik a 

segédeszközök 

alkalmazására és 

beszerzésére 

vonatkozólag. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet 

segítségével 

segédeszköz 

forgalmazó cégeket 

keres. 

A különböző típusú 

akadályozottságokk 

al élő kliensekkel 

megfelelően 

kommunikál. 

Ismeri a sajátos 

ellátású igényű 

kliensek 

segítésének, 

kommunikációjának 

technikáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Tájékoztató, oktató 

jellegű filmeket 

keres az internet 

segítségével. 

Feladatokat végez 

az akadályozott 

emberek sajátos 

szükségleteinek 

kielégítésénél. 

Tisztában van a 

különböző 

akadályozottságok 

jellegzetes 

megjelenési 

formáival. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
Oktatófilmek 

keresése az 

interneten. 

Alkalmazza az 

akadálymentes 

környezet 

lehetőségei 

gondozási 

tevékenysége 

folyamatában. 

 

Ismeri az 

akadálymentes 

környezet 

kialakításának főbb 

szempontjait. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Akadálymentes 

környezet 

kialakításával 

kapcsolatos filmek 

keresése az 

interneten. 

A fizioterápia 

területén tanult 

fogalmakat 
helyesen értelmezi. 

 

Ismeri a fizioterápia 

alapfogalmait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felsorolja a 

fizioterápiás 

eljárások főbb 

csoportjait, és azok 

legfőbb alkalmazási 

köreit. 

Ismeri a 

fizioterápiás 

eljárások főbb 
csoportjait és azok 

alkalmazási köreit. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Gyógyszer nélküli 

fájdalomcsillapító 

eljárásokat 

alkalmaz. 

Ismeri a fájdalom 

alapjait, jellemzőit, 

a fájdalom 

felmérését és a 

felméréshez 

kapcsolódó 

dokumentációs 

rendszert Tisztában 

van a 

fájdalomcsillapítás 

lehetőségeivel. 

Ismeri a nem 

gyógyszeres 

fájdalomcsillapítás 

módjait. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A rehabilitáció alapfogalmai  10 óra 

A re/habilitációs tevékenység fogalma, tartalma 

A betegségek és fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (BNO) 

A tevékenység akadályozottsága, a részvétel korlátozottsága, az FNO kódrendszer gyakorlati 

jelentősége 

Az akadályozottságok formái, tipológiák (orvosi rehabilitáció, gyógypedagógia) 

Különböző akadályozottságok, és rehabilitációjuk főbb sarokpontjai 

A re/habilitációs team és szerepe 

A rehabilitációs szakemberek főbb tevékenységei, kompetenciái, képzési sajátosságaik  

A rehabilitációt akadályozó és támogató tényezők 

Támogató tényezők: empátia, önrehabilitációs akarat, együttműködés, érdekvédelem, 

ismeretterjesztés, felvilágosítás, jó szociális körülmények 

Akadályozó tényezők: az izoláció, a vikitmizáció, stigmatizáció, álrehabilitáció, rossz 

életkörülmények, az önrehabilitációs akarat hiánya 

Az akadályozott ember sajátos ellátási igényei, szükségletei  20 óra 

Az akadályozottság lelki vonatkozásai 

A felnőttkori akadályozottságok lelki vonatkozásai (betegség, akadályozottság elfogadásának 

folyamata,) 

Sérülésspecifikus pszichológiai következmények: 

Kommunikációjukban (hang-, beszéd- és nyelvi zavarban) akadályozott személyek 

Mozgásképességükben akadályozott személyek 

Látássérült személyek 

Hallássérült személyek 

Értelmileg akadályozott személyek 

 

Komplex, átfogó akadálymentesítés  11 óra 

Akadálymentesség meghatározása 

Az akadályok főbb formái 

Egyetemes tervezés filozófiája 

 

A komplex (átfogó) rehabilitáció rendszere  11 óra 

A rehabilitáció komplexitása, - jellemzői meghatározói 

A rehabilitáció intézményrendszere, főbb feladataik 

Az orvosi rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei 
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A pszichológiai rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei 

Az oktatási, nevelési rehabilitáció célja, feladata, és eszközrendszere, módszerei  

A foglalkozási rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei 

A szociális rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei  

A lakóközösségi rehabilitáció elmélete, hazai vonatkozásai 

Az Önálló Életvitel Mozgalmak és az új paradigmák  

Az életminőség jelentősége 

A civil szervezetek szerepe a rehabilitációban, az akadályozott emberek érdekvédelmi szervezetei 

Aktivizáló/rehabilitációs szemléletű gondozási feladatok 

 

Fizioterápiáról általában  2 óra 

A fizioterápia fogalma és felosztása a bevitt energia szerint, feladata. A fájdalomcsillapítás nem 

gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-kontraindikációi, alkalmazásának algoritmusai 

(pozíciós terápia, felszíni kezelés, hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, fizioterápia, 

hydroterápia, TENS, alternatív medicina módszerei). 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület tárgyainak oktatása során a tanuló megismeri belgyógyászat-, sebészet és 

határterületeinek, valamint a gyermekgyógyászatban leggyakrabban előforduló kórképeket. 

 

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulót képessé tenni a kisklinikumi tárgyak tekintetében az ápolási-asszisztensi feladatok 

elvégzésére, bőrteszt, testváladék mintavételek, gyógyszerelés kivitelezésére. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év kisklinikumi területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

 

 
Szemészeti és FOG 

kliensek ápolásában 

részt vesz. 

Ismeri az anatómiai 

élettani 

alapfogalmakat, a 

szemöblítés formáit, 

a szemcsepp, 

szemkenőcs, 

orrcsepp, orrspray, 

fülcsepp 

alkalmazásának 

szabályait, speciális 

kötözési 

lehetőségeket, 

gégekanül 

tisztításának 

lépéseit. 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empatikusan, 

előítéletektől 

mentesen áll a 

beteghez, 

munkájára precíz, 

az etikai 

vonatkozásokat 

szem előtt tartja. 

 

 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

 

 

 

 
 

Közreműködik 

Bőrgyógyászati és 

Urológiai kliensek 

ápolásában. 

Felismeri a 

bőrgyógyászati 

műtétet követő 

kliens ápolási 

szükségleteit, 

felsorolja a 

vizeletvizsgálat 

lehetőségeit, 

ismerteti a vizelet 

mintavétel 

szabályait, ismeri a 

non-invazív 

vizeletfelfogó 

eszközöket, és 

alkalmazásukat, 

urosztómák ápolói 

teendőit. 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

Bőrtesztet végez 

(Prick-teszt, 

tuberculin próba). 

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és 

módjait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

Testváladékot 

felfog, mintát vesz 

(köpet, torok, szem, 

orr, fül váladék). 

Ismeri a 

testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

protokollját. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 
A tantárgy témakörei 

 

Fül-orr-gégészeti betegek ápolása  12 óra 

A műtétet igénylő kórképek klinikumi és ápolási vonatkozási  

Fülmosás, gége kanül tisztítása, orrszívás, kötözés típusok 

 

Szemészeti betegek ápolása  12 óra 

Műtétet igénylő szemészeti kórképek klinikumi és ápolói vonatkozási 

Szemöblítés, szemcsepp, szemkenőcs, kötözések alkalmazása 

Szemészeti műtétek perioperatív ápolása 
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Bőrgyógyászati betegek ápolása  12 óra 

Műtétet igénylő bőrelváltozások klinikumi és ápolói vonatkozási 

Bőrelváltozások ápolása 

Plasztikai sebészet specifikumai 

Bőrtranszplantáció 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Szülészet-nőgyógyászat klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy megismertessük a tanulókkal a nőgyógyászati intézmények 

munkáját, a nőgyógyászat eszközrendszerét, valamint meg tudják különböztetni az élettani 

várandósságot/szülést a patológiástól. Cél továbbá, hogy megismertessük a tanulókat a 

reprodukciós szervrendszer kóros működésével, a diagnosztika, terápia lehetőségeiről. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos, szülésznő Bsc (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, 

ha megfelel az alábbi feltételeknek: legalább 3 év szülészet-nőgyógyászati területen eltöltött 

gyakorlat, az adott klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, emberi test és működése, Klinikai gyakorlat 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

női reprodukciós 

szervekről és 

működésükről. 

Ismeri a női 

reprodukciós 

szerveket és 

működésüket, 

eszközparkot, kliens 

pozícionálásának 
lehetőségeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet használat 

az adott témában, 

tájékoztató-oktatási 

segédleteket 

használata. 

 

 

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

fogamzás és a 

magzat fejlődéséről. 

Érti a fogamzás 

feltételeit, a 

fiziológiás 

várandósságot, 

diagnosztikáját, 

szűrővizsgálatok 

menetét, magzat 

fejlődését, anyai 

szervezet 
változásait. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 



104  

 

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

várandóság 

leggyakoribb 

szövődményeiről. 

Ismeri a 

várandósság alatti 

leggyakoribb 

szövődményeket és 

a mesterséges 

megtermékenyítés 

okait. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Munkája során, 

valamint a 

mindennapi 

életében 

empatikusan segíti a 

fiziológiás és a 

patológiás várandós 

ember életét, 

különös tekintettel a 

sajátos ellátási 

igényű emberekre. 

 

 
Akadályozott/korlát 

ozott pacienseket 

tájékoztat a szülés 

szakaszairól. 

Ismeri a szülés 

szakaszait, az aranyóra 

jelentőségét 

hormonális és 

pszichés 
szempontból. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Tájékoztatja a 

sajátos ellátási 

igényű pácienseket 

az érett újszülött 

paramétereiről, az 

alapvető gondozási 

feladatokról. 

Ismeri az érett 

újszülött jellemzőit, 

ismeri az újszülött 

ellátás menetét. 

Ismeri a női mell 

anatómiáját és 

élettanát, a 

szoptatás 

jelentőségét, a 

tejtermelődés 

folyamatát, 

tejtermelést segítő 

tényezőket, 

mennyiségét, az 

újszülött fiziológiás 

változásait. Ismeri az 

újszülött kori 

szűrővizsgálatok 

kivitelezésének 

módját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
Tevékenysége során 

a várandós 

páciensek állapot 

változásait észleli, 

és jelenti az 

orvosnak. 

Ismeri a 

leggyakoribb 

nőgyógyászati 

betegségeket 

(fertőzés, PCOS, 

endometriózis), az 

életkori fiziológiás 

változásokat, a 

vérzési 

rendellenességeket, 

ismeri a 

leggyakoribb 

nőgyógyászati 

daganatos 

betegségeket a 

petesejt tárolás 

lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

Nőgyógyászati vizsgáló eljárások  3 óra 

Nőgyógyászati anamnézis felvétel lépései, elemei 

Külső, belső női nemi szervek megtekintésének lépései, fiziológiás kinézete, vizsgáló eszközök 

felsorolása 

Hüvely kenet mintavétel menete 

Tapintásos vizsgálat menete, diagnosztikai jelentősége 
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Nőgyógyászati vizsgáló eszközök 

 

Várandós gondozás  3 óra 

Élettani fogamzás 

Várandósság jelei, otthoni és klinikai diagnosztikája 

Fiziológiás anyai változások a várandósság egyes szakaszaiban 

Várandósság alatti kötelező szűrővizsgálatok és ápolói vonatkozásaik 

Magzat fejlődésének mérföldkövei a várandósság során 

 

Szövődményes/patológiás terhesség  3 óra 

Patológiás terhesség fogalma, diagnosztikája 

Veszélyeztetett terhesség meghatározása 

Várandósság alatt fellépő leggyakoribb szövődmények és ápolói vonatkozásaik 

Vetélés típusai 

 

Háborítatlan szülés folyamata, szülési rendellenessége  3 óra 

Háborítatlan szülés fogalma, menete, szülés szakaszai, kísérése. Vertikális szülési módok, 

szülőszoba felszereltsége. Szülés alatti vizsgáló eljárások, lehetséges szövődmények, 

beavatkozások és ápolói vonatkozásaik. Anyai-magzati sérülések a szülés alatt. 

 

Szoptatástámogatás, gyerekbarát újszülött ellátás, gyermekágy  3 óra 

Érett újszülött jellemzői, Apgar, aranyóra és hormonális-pszichés jelentősége, újszülött ellátása, 

szűrővizsgálatai, fiziológiás sárgaság, súlyvesztés 

Női mell anatómiája és élettana, tejtermelés folyamata, ingerei Szoptatás 

elősegítése (bőrkontaktus, rooming-in, pszichés támogatás). 

Gyermekágyas anya fiziológiás változásai 

Nőgyógyászati betegségek  3 óra 

Reprodukciós és hormonrendszer életkori fiziológiás változásai 

Vérzési rendellenességek 

A leggyakoribb nőgyógyászati fertőzések, gyulladásos kórképek, PCOS, endometriózis, HPV 

klinikumi vonatkozása 

Leggyakoribb nőgyógyászati daganatos betegségek klinikai vonatkozásai 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Neurológia klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatása képessé teszi az asszisztenseket, hogy alapvetően megértsék, és elsajátítsák a 

neuroanatómiai, neurofiziológiai és neurodiagnosztikai eljárások miben létét, a betegek 

felkészítését a beavatkozásokra. Képessé válnak a neurológiai problémák azonosítására, a betegek 

idegrendszeri funkcióinak és egészségügyi állapotának folyamatos értékelésére. Az ellátó team 

többi tagjával együttműködve, kompetencia szintjének megfelelő alapvető ellátást nyújtson. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló, egészségügyi szakoktató/ha meg- felel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év neurológiai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Szakmai fizikai és biofizikai alapok, Egészségügyi etika 

alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Általános ápolástan és gondozástan, 

Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, Pszichológia alapjai, Belgyógyászat és ápolástana, 

Sebészet és ápolástana 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Az alapvető kóros 

tünetek azonosítani 
tudja. 

Betegmegfigyelés, 

állapotkövetés. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Határozottság, 

empátia, jó meg- 

figyelőképesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

etikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

e-ápolási 

dokumentációt 
vezet 

 
Asszisztál a 

diagnosztikai 

vizsgálatoknál. 

Ismeri diagnosztikai 

beavatkozások 

előkészítésére, 

kivitelezésére 

vonatkozó 
feladatokat. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri az 

életveszélyes 

állapotokat, és 

közreműködik 

annak elhárításában 

kompetenciájának 

megfelelően. 

 
 

Ismeri az 

életveszélyes 

állapot tüneteit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

készség, 

együttműködési 

készség, higiénés 

szabályok betartása. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános és speciális vizsgálatok  1 óra 

Az egészségi állapot felmérés, a fizikális vizsgálatok neurológiai sajátosságai 

Neurológiai diagnosztikai vizsgáló módszerek, berendezések 

Betegek előkészítésének specialitásai diagnosztikus vizsgálatokra 

 

Tudatállapot változások  2 óra 

A beteg tudat éberségének megfigyelése 

Neurológia állapot felmérő skálák használatának megismerése, a kapott eredmények értékelése 

A beszédzavarok típusainak felismerése 

 

A koponyaűri nyomásváltozással járó állapot változások  1 óra 

Koponyaűri nyomásváltozással járó kórképek 

Diagnosztikus lehetőségek 

Koponyaűri nyomásemelkedésben szenvedő beteg megfigyelése 

 

Idegsebészeti beavatkozások  1 óra 

Idegsebészeti beavatkozást igénylő kórképek 

Idegsebészeti beavatkozások típusai 

Koponyanyitás tájanatómiája 
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Fejfájás, epilepszia  2 óra 

Fejfájás típusai 

Különböző roham típusok 

Epilepszia betegség  

Status epilepticus 

 

Agyi érbetegségek  3 óra 

Az agyi vérellátás zavarai 

Ischaemiás stroke típusai, vizsgálatok, ellátás lehetőségei 

Koponyaűri vérzés típusai 

 

Neurotraumán átesett betegek  1 óra 

Koponyasérülések 

Az agy traumás sérülései 

Gerincvelő traumás sérülései 

 

Neuroinfektológiai betegségek  2 óra 

Vírusfertőzések 

Bakteriális fertőzések 

Gombás fertőzések 

Egyéb kórokozók által indukált agyi fertőzések 

 

Autoimmun betegségek  2 óra 

Sclerosis multiplex 

Myasthaenia gravis Gullien-

Barré syndróma 

 

Onkológiai és degeneratív neurológiai betegségek  3 óra 

Primer agydaganatok típusai 

Más helyen keletkezett tumorok agyi áttéti 

Gerincvelői tumorok 

Parkinson betegség  

Amyotropic latheral sclerosis 

Alzheimer betegség 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Pszichiátria klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje a pszichiátriai betegek ellátásának hazai 

színtereit, azok diagnosztikus és terápiás specialitásait. Legyen képes a felismerni a pszichiátriai 

tüneteket és kórképeket a különböző életkorokban, képes legyen a mentális zavarokkal küzdő 

betegek megfigyelésre és felismerje a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő állapotokat. Ismerje 

meg a komplex pszichiátriai eljárásokat, mely a beteg/kliens intézeti felvételétől hazabocsátásáig 

tart. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha meg- felel 
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az alábbi feltételeknek: legalább 3 év pszichiátriai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, 

Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Felismeri és 

felettesének jelenti 

a krízis és 

veszélyeztető 

magatartást. 

Önkárosító 

magatartásformák, 

presuicidális 

szindróma, NSS. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 

Határozottság, 
empátia, jó meg- 

figyelőképesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

etikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, 

együttműködési 

készség, higiénés 

szabályok betartása. 

 

Elektronikus 

dokumentációt 

alkalmaz. 

Felismeri a 

pszichiátriai 

gyógyszerek 

hatásait, 

mellékhatásait, azt 

dokumentálja. 

A pszichiátriai el- 

látásban alkalmazott 

gyógyszerek 

hatásai, 

mellékhatása. 

 

 
Teljesen önállóan 

A gyógyszerekkel 

kapcsolatos 

elektronikus 

információkat 

értelmezi. 

Felismeri a 

pszichotikus 

tüneteket s 

kompetenciájának 

megfelelően kezeli 

azokat. 

 

Szkizofrénia 

spektrum és egyéb 

pszichotikus 

zavarok. 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Elektronikus 

szakirodalmat 

olvas. 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Pszichiátriai története, előítéletek, stigmák  2 óra 

A magyar pszichiátriai gondozás történeti áttekintése 

A pszichiátriai gondozás főbb színterei 

Előítéletek a pszichiátriával kapcsolatban, stigmák 

A pszichiátria és a jog, cselekvőképesség, a pszichiátriai betegek jogai, korlátozó intézkedések 

Sürgősségi és kötelező intézeti gyógykezelés 

 

Szorongásos zavarok  2 óra 

A szorongás jellemzői, etiológiája, neurobiológiája, epidemiológiája 

Gyermekeknél jelentkező szorongásos zavarok: szeparációs szorongás, szelektív mutizmus 

Genaralizált szorongásos zavar 

Pánikzavar 

Fóbiák: szociális szorongásos zavar (szociális fóbia), Agorafóbia, Specifikus fóbiák, kevert 

szorongásos és depressziós zavar 

Kényszeres és kapcsolódó zavarok: OCD-obszesszív-kompulzív zavar etiológia, epidemiológia, 

diagnosztika/tünettan, komorbiditás, differenciáldiagnosztika, terápia 
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Hangulatzavarok  2 óra 

Epidemiológia, etiológia (genetikai tényezők, pszichoszociális tényezők), patogenezis, 

komorbiditás, diagnosztika, differenciáldiagnosztika 

Depresszió, Bipoláris zavar: Depressziós epizódok, Mániás epizódok, Kevert epizódok 

Diszruptív hangulatszabályozási zavar (DMDD), Disztímia, ciklotímia 

A kórképek terápiája: biológiai terápiák, pszichoterápiák 

Öngyilkosság (suicidum): öngyilkos magatartás, epidemiológia, az öngyilkosság rizikó- és 

védőfaktorai, presuicidális szindróma felismerése – Ringel triász 

Pszichoaktívszerek használatával kapcsolatos és egyéb addiktív zavarok  3 óra 

Addikció fogalma, neurobiológiája, a kémiai hozzászokás ismérve 

Alkohol, koffein, kannabisz, fenciklidin (és rokon vegyületei), hallucinogének, inhalánsok, 

opiátok, nyugtató-, altató és szorongásoldószerek, stimulánsok és nikotin használatával 

összefüggő zavarok 

A zavarok etiológiája, epidemiológiája, diagnosztikája és tünettana, differenciáldiagnosztikája és 

terápiája 

 

Szkizofrénia spektrum és egyéb pszichotikus zavarok, agresszió és konfliktuskezelés 

   3 óra 

A pszichotikus állapotok meghatározása, epidemiológia, etiológia, tünetek, diagnosztika, a 

pszichotikus zavarok osztályozása a DSM-V alapján: Téveszmés zavar, Rövid pszichotikus zavar, 

Szkizofreniform zavar, Szkizofrénia, Szkizoaffektív zavar, Differenciáldiagnózis 

A szkizofrénia lefolyása, kezelés: gyógyszeres kezelés, pszicho és szocioterápiák, ECT, agresszió 

 

Személyiség zavarok  2 óra 

Történeti vonatkozások 

Klasszifikáció 

Kóreredet (genetikai, biológiai, pszichológiai faktorok) 

Terápiás lehetőségek 

A személyiségzavarok típusai: 

‒ A csoport: Paranoid, szkizoid, szkizotípiás személyiségzavar 

‒ B csoport: antiszociális, borderline, hisztrionikus, nárcisztikus személyiségzavar 

‒ C csoport: elkerülő, dependens, kényszeres személyiségzavar  

Nem meghatározott, egyéb személyiségzavar 

NSSI: nem szuicidális önsértések 

 

Táplálkozási magatartás zavarai  2 óra 

A gyermekkori evészavarok diagnosztikájának nehézségei, gyermekkori és serdülőkori kezdetű 

Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Pica, Ételelutasítással járó érzelemzavar, Szelektív evés, 

Fóbiás típusú evészavar, Falászavar, Izomdiszmorfia, Orthorexia nervosa. A tanulók megismerik 

a kórképek epidemiológiáját, etiológiáját, klinikai tüneteiket, a kórlefolyást, prognózist az 

alkalmazott terápiákat. 

 

Organikus pszichoszindrómák  2 óra 

A betegvizsgálat sajátosságai 

Demenciák, a demenciák osztályozása, felosztása (tünetek, kóreredet, életkor és gyógykezelhetőség 

alapján) 

A demenciák differenciáldiagnózisa 

A demenciákhoz társuló pszichológiai és magatartási zavarok 

Alzheimer demencia, vaszkuláris demenciák, frontális demenciák, Lewy-testes demencia  

A delírium-szindróma, delíriumok okai, terápia 

Egyéb organikus mentális zavarok (organikus hallucinózis, organikus (deluzív) paranoid zavar) 
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Intellektuális képesség zavarok, okai, súlyosság 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Geriátria klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanuló tisztában legyen az öregedési folyamatok tudományos 

vizsgálatának szakterületeivel, ezen belül az idősgyógyászat típusaival, a témával kapcsolatos 

fogalmak definícióival. Ismerje meg az idősödő társadalmakra jellemző demográfiai helyzet 

mutatóit. Ismerje meg az idősek helyzetét a mai társadalomban, az öregedő társadalmak 

kihívásait, problémáit, az erre adható társadalmi, szociális egészségügyi válaszokat és 

segítségnyújtási lehetőségeket. Ismerje az idős kor jellegzetességeit, az öregedés biológiai 

folyamatát, az érzék-szervek, szervrendszerek, a viselkedés és az emberi kapcsolatok idősödéssel 

járó változásait. Ismerje fel az idős kor veszélyeztető tényezőit. Legyen képes részt venni az 

egészséges idősek egészséggondozásában, illetve sajátítsa el az idős betegek megfigyelésének, 

speciális ápolásának, gondozásának alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel az 

alábbi feltételeknek: legalább 3 év geriátriai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, 

Pedagógiai-betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana, 

Pszichiátria klinikuma 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 
Bemutatja a 

geriátriát és 

elhelyezi a 

gerontológián belül, 

Ismerteti az egyes 

országok, illetve 

Magyarország 

demográfiai 

jellemzőit. 

A gerontológia és a 

geriátria története. 

Gerontológiai 

ismeretek, a 

gerontológia 
definíciója, típusai, 

rendszerszemlélete. 

Az idősödés 

folyamata a világ 

országaiban, 

Európában és 

Magyarországon, 

Népegészségügyi 

ismeretek. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

Jó megfigyelő 

készség, képesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

kritikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, képesség, 

együttműködési 

készség, képesség, 

határozottság, 

türelem, empátia, 

feltétel nélküli 

 

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök 

alkalmazása, kereső 

funkciók, programok 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felismeri az idős 

kor testi-, szellemi 

és működésbeli 

változásainak 

jellegzetességeit és 

elkülöníti egyes 

betegségektől, 

kórképektől. 

Biofizika, biokémia. 

Anatómia- élettan, 

kórélettan. A test 

külső jegyeinek, 

jellegzetességeinek 

változása, 

érzékszervi 

változások, 

testtömeg-, izomzat, 

csontrendszer-, 

immunrendszer 

változása. Mozgás 

és reflexek idős 

korban. Időskori 

akklimatizáció 

sajátosságai, 

közérzet-, figyelem- 

, 

hangulatváltozások, 

alvás és életritmus 

változásai, társas 

kapcsolatok, 

elszigetelődés. 

Szervek, szerv- 

rendszerek és a 

homeosztázis 

változásai idős 

korban, 

leggyakrabban 

előforduló 
betegségek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

elfogadás 

képessége. 
 

 

 

 

 

 

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus egész- 

ségügyi 

dokumentáció 

vezetése. 
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Felméri és felismeri 

az időseket 

veszélyeztető 

tényezőket, egyénre 

szabott prevenciós 

tervet összeállít és 

kivitelez. 

A biztonság 

szükségletének 

változása idős 

korban. 

Az idősek  testi, lelki

 épségét 

veszélyeztető 

tényezők. 

Az időskori 

balesetek okai, 

formái. 

A balesetek 

megelőzésének 

lehetőségei. 

Baleseti veszély- 

források. 

Az időskorúakra 

irányuló agresszió 

okai, megjelenési 

formái. 

Az időseket érin-tő 

családon belüli 

erőszak. 

Az idős ember 

védekező, elhárító 

magatartásának 

jellemzői. 

Az ápoló szerepe az 

önveszélyeztető, 

illetve az   idősek 

elleni   agresszió 

felismerésében és 

Megszüntetésében. 

Az abúzus fogalma. 

Az    időskori 

szenvedélybetegség 

ek kialakulásának 

okai, lelki háttere, 

megjelenési formái. 

Öngyilkosság okai 

idős korban. 

Az idős emberek 

érdek-, és 
jogvédelme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus egész- 

ségügyi 

dokumentáció 

vezetése. 

 

 

 

 
Ismerteti az 

időskori 

gyógyszerfel- 

szívódási zavarokat, 

interakciókat. 

 
 

A gyógyszerek 

hatásai, 

mellékhatásai idős 

korban, idősek 

gyógyszerelésnek 

sajátosságai. 

A gyógyszereléshez 

kapcsolódó 

dokumentációs 

feladatok. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus 

egészségügyi 

dokumentáció 

vezetése. 
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A tantárgy témakörei 

 

Bevezetés a geriátriába  2 óra 

Magyarország jellemző demográfiai adatai 

A korfa fogalma, típusai, Magyarország korfájának jellemzői, nemzetközi összehasonlítás  

A magyar társadalom életkor szerinti megoszlása, sajátosságai 

Az időskorúak számarányának alakulása Magyarország népességén belül  

A nemek arányának alakulása az időskorúak körében 

A népesség elöregedésének okai  

A kettős öregedés értelmezése 

Európai és világ trendek az időskorúak számarányában 

Az elöregedés és a népességfogyás társadalmi és gazdasági következményei  

Az időskor felosztása, az egyes szakaszok sajátosságai 

Az idősek helyzete a mai társadalomban 

Időseket ellátó hazai intézményrendszere 

A gerontológia definíciója, típusai, rendszerszemlélete 

A geriátria fogalma, kapcsolata a gerontológiával  

Klinikai geriátria 

Geriátriai ápolás 

 

Az idős kor jellegzetességei  2 óra 

Szerepváltozások, magatartások, hiedelmek, veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők hatása, 

a jövedelmi viszonyok változása, nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az élet- minőség, társas 

kapcsolatok, munkavégzés idős korban. 

 

Az öregedés biológiai folyamatát befolyásoló tényezők, az időskorra vonatkozó általános 

jellegzetességek  3 óra 

A test külső jegyeinek, jellegzetességeinek változása, érzékszervi változások, testtömeg-, 

izomzat-, csontrendszer változása, mozgás, reflexek idős korban, időskori akklimatizáció 

sajátosságai, szervek- szervrendszerek, immunrendszer működésének változásai, érdeklődés, 

közérzet, figyelem, érzelmek/ hangulat-, alvás-, életritmus változása, elszigetelődés. 

 

Veszélyeztető tényezők idős korban  2 óra 

A biztonság szükségletének változása idős korban 

Az idősek testi, lelki épségét veszélyeztető tényezők  

Az időskori balesetek okai, formái 

Baleseti veszélyforrások 

A balesetek megelőzésének lehetőségei 

Az időskorúakra irányuló agresszió okai, megjelenési formái  

Az időseket érintő családon belüli erőszak 

Az idős ember védekező, elhárító magatartásának jellemzői 

Az ápoló szerepe az önveszélyeztető, illetve az idősek elleni agresszió felismerésében és 

megszüntetésében 

Az abúzus fogalma 

Az időskori szenvedélybetegségek kialakulásának okai, lelki háttere, megjelenési formái 

Öngyilkosság okai idős korban 

Az idős emberek érdek-, és jogvédelme 
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Szervek, szervrendszerek és a homeosztázis változásai idős korban, leggyakrabban 

előforduló betegségek  2 óra 

Keringés rendszere 

Idegrendszer 

Érzékszervek rendszere 

Mozgás-, csontok, izomzat szervrendszere 

Zsigeri rendszer: emésztő rendszer 

Légzőrendszer 

Vizeletkiválasztó rendszer 

Nemi szervek rendszere 

Endokrin rendszer 

 

Egészséggondozás idős korban  2 óra 

Az egészség definíciói 

Ember és környezet 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 

Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei idős korban  

Az egészség fenntartása 

A betegségek kialakulása, rizikótényezői 

Egészséges életmód összetevői 

Egészségkárosító tényezők 

Népegészségügyi mutatók 

Egészségtudatos magatartás 

A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi életben  

Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása  

A táplálkozás, az életmód és az emésztőrendszer közti összefüggések  

A túlzott tápanyagbevitel következményei 

Az egészséges étrend, napirend összeállítása 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében, ápolási feladatok 

 

Idős betegek speciális ápolása  5 óra 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében 

Demenciában, Alzheimer kórban szenvedő betegek speciális ápolása 

Neurológiai kórképek fennállása esetén nyújtott egyénre szabott ápolás 

Emésztőrendszeri kórképek speciális ápolása 

Akut és krónikus sebek ellátása ápolása 

Esések megelőzése, kezelése 

Megváltozott ürítési szükséglet és megváltozott ürítés ellátása 

Decubitus prevenciója, ellátása 

Segédeszközök, ápolási eszközök alkalmazása az idősellátásban 

Segélyhívó eszközök alkalmazása az idősellátásban 
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Szakmai gyakorlat: 
 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Sejtbiológia tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Évközi gyakorlat (sejtvizsgáló módszerek) szövettani laboratóriumban  36 óra 

Szövettani laboratóriumban megismerkednek a tanulók: 

A centrifugákkal, a centrifugálással  

A különböző mikroszkópokkal 

Betekintést nyernek a citokémiai módszerekbe 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során alapismereteket 

adunk át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az ápolás történetén 

keresztül eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók elsajátítják a 

betegmegfigyelés, állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek felmérésére, azok 

kielégítésére. 

 

Általános laboratóriumi alapismeretek tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az alapvető laboratóriumi munkafolyamatokat, Tevékenységük során az 

elsajátított elméleti ismereteiket képesek legyenek a laboratóriumi gyakorlatban hasznosítani. 

Tanulják meg milyen minőségbiztosítási feladatokat és munkavédelmi szabályokat kell a 

laboratóriumokban alkalmazni. Legyenek tisztában a környezetvédelmi előírásokkal. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus / egészségügyi szakoktató szakirányú végzettséggel 

/ szövettani szakasszisztens minimálisan 5 év gyakorlattal / klinikai kémiai laboratóriumi 

szakasszisztens minimálisan 5 év gyakorlattal 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, kórházi aszepszis, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Tömeget és 

térfogatot mér a 

laboratóriumban 

használt 
mérőeszközökkel. 

Ismeri a 

laboratóriumi 

tömeg- és 

térfogatmérő 

eszközöket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, pontos, 

logikusan 

gondolkozik, 

szabályokat 

betartja. 

Feladatait pontosan, 

precízen, az 

utasításoknak 

megfelelően, 

fegyelmezetten látja 

el 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 

A hulladékokat 

szakszerűen kezeli. 

Érti a 

munkavédelmi 

szabályok 

jelentőségét. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 
esetén. 

Az adatok 

feldolgozását és 

megjelenítését 

digitálisan is 
elvégzi. 

 
Oldatokat készít. 

Elsajátította a 

kapcsolódó 

matematikai és 
kémiai ismereteket. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális 

laboratóriumi 

eszközök 
használata. 

Elvégzi az alapvető 

anyagtisztítási és 

anyagszétválasztási 

műveleteket. 

Ismeri az anyagok 

szétválasztására és 

szűrésére használt 
eszközöket. 

 
Irányítással 

Internetes 
információforrások 

keresése és 
használata. 

 

 

 

 

 
Munka- és 

környezetvédelmi 

előírásokat, 

szabályokat 

alkalmaz. 

 

 

 

 

 

 
Ismeri a 
biztonságtechnikai 

előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
A tantárgy témakörei 

 

A laboratóriumi munka eszközei  1 óra 

A laboratóriumokban használt üveg fém és műanyag eszközök 

 

Tömeg- és térfogatmérés a laboratóriumban  1 óra 

Tömegmérés eszközei - a mérlegek típusai, jellemzői 

Folyadékok térfogatmérésére használt eszközök típusai, tulajdonságai. 

Használatuk szabályai 

 

Matematikai számítások a laboratóriumban  3 óra 

Elegyek és oldatok százalékos összetételével kapcsolatos számítások 

Oldatok koncentrációjával kapcsolatos számítások 

Normál oldat számítása 

 

Oldatkészítés, oldatkoncentráció  5 óra 

Az oldódás folyamata 

Az oldatkészítés alapvető szabályai 

Százalékos összetétel és típusai 

Oldatkoncentráció és típusai  
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Normál oldat 

Hígítás, töményítése 

 

Laboratóriumi alapműveletek: anyagok tisztítása és szétválasztása  1 óra 

Szűrés 

Bepárlás 

Ülepítés 

Extrakció (kioldás) 

Centrifugálás 

Dekantálás (szilárd anyagok oldódási különbségén alapuló szétválasztása) 

Többfázisú elegyek szétválasztása 

Egyszerű és frakcionált desztillálás 

 

Laboratóriumi vegyszerek és tárolásuk  1 óra 

Laboratóriumban használt szervetlen vegyszerek 

Laboratóriumban használt szerves vegyszerek  

A vegyszerek szabályszerű tárolása 

 

Biztonságtechnika a laboratóriumban  1 óra 

Az emberre és környezetre veszélyes anyagok kezelése tárolása 

Használt veszélyes anyagok kezelése 

Munka a biológia anyagokkal 

 

Évközi orientációs gyakorlat szövettani, klinikai kémiai és mikrobiológiai laboratóriumban 

 18 óra 

Látogatás szövettani, klinikai kémiai és mikrobiológiai laboratóriumokba. 

Tájékozódás a munkakörnyezetről, az egyes területeken zajló munkáról, munkafolyamatokról 

 

Informatika a laboratóriumban  2 óra 

A szövettani és klinikai kémiai laboratóriumban használatos informatikai eszközök 

alkalmazási területe. 

 

Minőségbiztosítás a laboratóriumban  3 óra 

Minőség fogalma 

Minőségbiztosítás fogalma 

Minőségbiztosítás módszerei (minőségellenőrzés, minőségirányítás) 

Minőségbiztosítási szabványok 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

A rehabilitációt támogató eszközök  5 óra 

Test távoli és test közeli segédeszközök 

A mobilitás segédeszközei  

Az önellátás segédeszközei 

A kommunikáció és az információ eszközei 

Kényelmi eszközök 
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Akadályozottságok az orvosi rehabilitációban  3 óra 

Az orvosi rehabilitáció tipológiája szerint felosztás területei: 

Speciális funkciózavarok (pl.: spaszticitás, inkontinencia) 

Pszichológiai problémák (pl.: viselkedés zavarok) 

Tartós akadályozottságot okozó állapotok (pl.: stroke) 

Az életkorral összefüggő akadályozottságok (pl.: cerebral paresis) 

 

 

Fizioterápiás alapok  10 óra 

Hidroterápia, Balneoterápia, Mechanoterápia, Klímaterápia 

Inhalációs kezelések 

Mágneses és elektroterápia, Fototerápia, Termoterápia fogalma 

Legfőbb alkalmazási területeik 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Urológiai betegek ápolása  6 óra 

Műtétet igénylő urológiai betegségek klinikumi és ápolási vonatkozásai 

Urostoma 

Non-invazív eszközök 

Vizeletmintavétel/gyűjtés 

Vizeletvizsgálatok kivitelezése 

Vesebiopsia asszisztálási feladatai 

 

Ápolási beavatkozások  12 óra 

Bőrteszt kivitelezésének indikációi, menete, eszközei, 

A szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp alkalmazása  

Köpet, torok-szem-orr-fül váladék mintavétel eszközei, előkészítés és kivitelezés  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Klinikai gyakorlat tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy szintézisbe hozza az elsajátított ismereteket, ápolási és asszisztensi 

ismereteket gyakorlati készségekké kovácsolja össze. Továbbá betekintést enged a tanulóknak a 

munkahelyi környezetben történő betegellátásba és a kliensekkel történő interakcióba. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Ápoló Bsc 2 év klinikai adott osztályon eltöltött klinikai gyakorlattal / felsőfokú végzettséggel, 

szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal. 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető higiénés 

rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, egészségfejlesztés, 

Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana, 

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Készség szintű 

belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG 

készítés, részvétel 

az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag 

irrigálás, széklet 

vizelet hányadék 

mintavétel, 

felfogása, oxigén 

terápia alacsony 

nyomású 

rendszerekkel). 

 

 

 

 
Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkájára és 

önmagára precíz, 

szem előtt tartja az 

etikai normákat és 

jogi 

követelményeket, 

empatikusan 

előítéletektől 

mentesen viszonyul 

a kliensekhez és a 

team tagjaihoz. 

 

 

 

 

 
 

Betegmegfigyelő 

monitorral EKG-t 

készít, kinyomtatja 

a szükséges 

anyagokat. 

Készség szintű 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nasogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez. 

 

 
Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

Készség szinten 

bőrtesztet végez. 

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és 

módjait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

Készség szinten 

testváladékot felfog, 

mintát vesz (köpet, 

torok, szem, orr, fül 

váladék). 

Ismeri a 

testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

protokollját. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 
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Részt vesz az 

osztályok, 

szakrendelők 

mindennapjaiban, a 

klienssel történő 

interakciókban. 

Ismeri az 
egészségügyi 

ellátórendszer 

működésének 

alapját, a helyét és 

szerepét az 
ellátásban. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

A tantárgy témakörei 

 

Kisklinikumi gyakorlat  63 óra 

A tanuló betekintést nyer a szemészeti, urológiai, orr-fül-gégészeti, bőrgyógyászati ellátás 

menetébe, gyakorolja a szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp beadását, 

a bőrtesztek kivitelezését, valamint köpetet, torok-szem-orr-fül váladékot vesz, és laborba juttat. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amennyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

Egyéb klinikai gyakorlat  27 óra 

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Pszichiátria, neurológia, geriátria, 

szülészet-nőgyógyászat. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amennyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  160 óra 
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13. ÉVFOLYAM 

 

 

A Programtantervben szereplő, évfolyamra előírt szakmai elméleti-gyakorlati óraszámokat jelentősen 

meghaladó éves óraszámok miatt az EMMI szakmai segítségét kértük a további teeendőkhöz a helyi 

tanterv kidolgozásához ezen az évfolyamon. 

A válasz megérkezése után pótoljuk az évfolyam órabeosztását. 
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1/13. ÉVFOLYAM 

 

 

Szakmai elmélet: 
 

Munkavállalói ismeretek tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 

milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 

tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 

ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a 

gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 
annak pozitívumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

visszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére. 

 

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít. 

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit. 

 
Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, rendszerez. 
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A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés  5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái.  

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az ágazati alapozó ismeretek tartalmazza mindazon ismereteket, melyek elengedhetetlenek egy 

egészségügyi ellátó intézményben történő képzett segédápolói munkakör betöltéséhez. A 

tananyag elsajátításával a tanulók képessé válnak megérteni a betegellátás alap pilléreit, etikusan 

empatikusan és a betegjogok, munkavédelmi alapok betartásával végezni kompetencia szintű 

beavatkozásaikat, megismerik az emberi test felépítését, a kórházi aszepszist, az alapvető ápolási-

gondozási beavatkozásokat, és azok kivitelezését, illetve gyakorolják ezeket szimulációs és 

klinikai környezetben. 

 

Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja az egészségügyi etikába és a betegjogokba történő betekintés 

nyújtása, illetve képessé tenni a tanulót ezen ismeretek figyelembevétele mellett ellátni 

mindennapi feladataikat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Betegjogi képviselő / Ápoló BSc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) 

/ Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri az alapvető    
Alkalmazza az etikai normákat,   

alapvető etikai ismeri a normáktól Teljesen önállóan  

normákat. való eltérés   

 következményeit.  

A tanuló 

folyamatosan 

aktualizálja tudását, 

a megfelelő 

ismereteit bővíti. 

Betartja a 

betegjogokat. 

Ismeri az 

ellátottakra 
vonatkozó jogokat. 

 

Teljesen önállóan 
 

 
Érvényesíti a jogait. 

Betartja a 

kötelességeit. 

Ismeri az 

egészségügyi/egész 

ség-ügyben 

dolgozók jogait és 

alapvető 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 kötelességeit.   
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Alkalmazza a rá 

vonatkozó 

egészségügyi 

törvényi 
szabályozást. 

Ismeri az 

egészségügyi 

törvény főbb 

rendelkezéseit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 Elektronikus 

adatforrásokat 

használ a jogi 

szabályozás 
nyomonkövetésére 

Érvényesíti a 

betegjogokat, és a 

beteglátogatás 
szabályait. 

 

Ismeri a beteg- 

jogokat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Etika és megbízhatóság 2 óra 

Alapvető etikai fogalmak. Az egészségügyi személyzettől elvárható etikus viselkedés, 

alapvető etikai szabályok. Etikai vétség és következményei. 

 

Betegjogok 4 óra 

A betegek törvény által előírt jogai és azok alkalmazása a gyakorlatban. Esetismertetés. 

 

Az egészségügyi dolgozó alapvető jogai és kötelezettségei 2 óra 

Az egészségügyi és egészségügyben dolgozók alapvető jogai, és azok érvényesítése a 

gyakorlatban, esettanulmányokkal szemléltetve. Érdekvédelmi szervezet. 

 

Az egészségügyi törvény alapvető szabályozási területei 1 óra 

A magyar egészségügyi törvény főbb szabályozási körei, ezek vonatkozásai a munkavállalók 

kapcsán. 

 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Kommunikáció alapjai tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismeri a tantárgy kapcsán a kollégákkal és a kliensekkel történő kommunikáció 

főbb alapvetéseit, mely segíti a későbbi beilleszkedését, a feladatok megértését, az ápolási 

dokumentáció értelmezését. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Pedagógia tanár / Pszichológus (kommunikáció, konfliktuskezelés) / Egészségügyi szak- 

tanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló Msc / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra 

klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv és irodalom 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Munkája során 

kulturált 

kommunikációt 

folytat a betegekkel, 

családtagjaikkal, 

munkatársakkal. 

Hatékonyan 

kommunikál látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 
emberrel. 

 

 

 

Ismeri a speciális 

kommunikációs 

technikákat. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

A munkájához 

etikusan áll, tudását 

folyamatosan 

fejleszti. 

 

Hiteles 

kommunikációt 

folytat betegekkel, 

hozzátartozókkal, 

munkatársakkal. 

Ismeri az ellátó 

csapat tagjait és az 

azokkal történő 

kommunikáció 

alapjait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Hiteles digitális 

kommunikációt 

folytat 

Alkalmazza a 

különböző 

kultúrkörből érkező 

betegekkel történő 

megfelelő 

kommunikációs 
szabályokat. 

 

Ismeri a különböző 

kultúrkörből érkező 

betegekkel történő 

kommunikáció 

alapjait. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Kommunikáció  3 óra 

A kommunikáció fogalma, a kommunikáció általános elméleti modellje A kommunikációs 

folyamat dinamikai alapelvei 

A kommunikáció csatornái: verbális, nonverbális csatornák A kulturális szignálok jelentősége a 

kommunikációban Kongruens kommunikáció az ellátók és kliensek között. 

 

Szociokulturális faktorok  3 óra 

A kliensekkel történő kommunikáció sajátosságai a különböző kultúrkörből érkező betegek 

körében. Speciális kommunikáció beszéd-, hallás-, látássérültekkel 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén Infokommunikációs 

akadálymentesítés 

A segítő beszélgetés. 

 

Egészségügyi kommunikáció  3 óra 

Kompetencia körbe tartozó munkafolyamatokkal kapcsolatos kommunikáció, kliensek és 

hozzátartozóik tájékoztatásának módjai, és hatáskörök. A kapcsolatfelvétel, bemutatkozás 

jelentősége, általános szabályai 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és beteg gyermekkel, a gyermekek sajátos 

kommunikációs formái 

Kommunikáció hozzátartozóval 

Kommunikáció idős beteggel, az idős kor kommunikációs jellemzői, kommunikációs 

nehézségek.  
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Az emberi test felépítése tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerik az emberi test és a szervrendszerek főbb részeit, elkülönítik az 

egészséges és a kóros állapotokat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológus / Biológia szakos tanár / Általános orvos / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Bsc 

ápolói végzettség / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / 

Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Meg tudja határozni 

az egyes testrészek, 

szervek 

elhelyezkedését, 

egymáshoz való 

viszonyát. 

 
Ismeri az emberi 

szerveket, és 

elhelyezkedésüket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tudása 

szempontjából 

fejlesztő szemléletű, 

a megszerzett 

információkat 

integrálja a munkája 

során. 

 
Digitális 

segédanyagokat és 

atlaszokat használ 

Csoportosítja a 

törzs, végtagok, 

koponya csontjait, 

izmait. 

Ismeri a 
mozgásrendszer 

alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Bemutatja a szív 

felépítését. 

Értelmezi a 
vérköröket és az 

érrendszert, és a 

nyirokrendszert. 

Ismeri a szív 

felépítését, a 

vérköröket és az 

érrendszert. Ismeri a 

nyirokrendszert. 

Ismeri a véralkotó 

elemeit, a 

véralvadás alapjait és 

a vércsoportokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

légzőrendszer 

részeit, a 

mellhártyát, a tüdő 

szerkezetét és 
érrendszerét. 

Ismeri a 

légzőrendszer 

részeit, a 

mellhártyát, a tüdő 

szerkezetét és az 
érrendszerét. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Bemutatja az 

emésztőrendszer 

részeit, illetve a 

főbb tápanyagokat. 

Ismeri az 
emésztőrendszer 

részeit, továbbá a 

májat, 

hasnyálmirigyet, 

hashártyát. 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 
 

Meghatározza a 

normák vizeletet. 

Ismeri a vese 
szerkezetét, és az 

általa előállított 

normál vizelet 

mennyiségi és 
minőségi jellemzőit. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza a 

férfi és női 

nemiszerveket, 

másodlagos 
jellegeket. 

Ismeri a női és férfi 

nemiszerveket és 

másodlagos nemi 

jellegeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
 

Értelmezi az 

idegrendszer 

felépítését és 

részeit. 

Ismeri az 

idegrendszer 

felépítését és 

részeit, a reflexeket, 

a központi, 

környéki és 

vegetatív 

idegrendszert. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Értelmezi az 

endokrin rendszer 

főbb részeit. 

Felismeri az 

endokrin rendszer főbb 

részeit. 

 

Teljesen önállóan 
 

Bemutatja az 

érzékszerveket, és a 

hőszabályozást. 

Tisztába van az 

érzékszervekkel és a 

hőszabályozással. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A mozgásrendszer alapjai 5 óra 

Az emberi csontváz főbb részei, az ízületek és mozgásuk, az izomzat, illetve ezek magyar 

nyelvű megnevezése. 

 

A keringés és légzés alapjai 4 óra 

Szív felépítése, vérerek, vérkörök, vér alkotóelemei, véralvadás alapjai, vércsoportok, 

nyirokrendszer. Légzőrendszer felépítése, tüdő szerkezete, érrendszere, mellhártya. 

 

Az emésztés, kiválasztás, szaporodás alapjai 5 óra 

Emésztőrendszer szakaszai, máj, hasnyálmirigy, hashártya. Vese főbb szerkezete, normál 

vizelet mennyiségi és eszköz nélkül meghatározható minőségi jellemzői. Női nemi szervek, 

férfi nemi szervek, másodlagos nemi jellegek. Magyar nyelvű megnevezések. 

 

Az idegrendszer, endokrin rendszer és az érzékszervek alapjai  4 óra 

Idegrendszer felosztása, gerincvelői reflexek. Agyvelő lebenyei és az agykamrák megnevezése. 

Érzékszervek megnevezése. Hőszabályozás. 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 

 
Elsősegélynyújtási alapismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanuló legyen képes a környezetében bekövetkező 

balesetek, hirtelen egészségkárosodások korai felismerésére, a környezet, beteg/sérült 

állapotának szakszerű felmérésére, pontos, tárgyilagos segítségkérésre, mentőhívásra, a 

szükséges elsősegélynyújtási beavatkozások szabályos elvégzésére, és az ellátásban résztvevő 

laikusok irányítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Mentőtiszt Bsc / kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló (sürgősségi/intenzív/aneszteziológiai 

specializációval) / Általános orvos / Mentőorvos / Oxyológia és sürgősségi orvostan 

szakorvos 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az emberi test felépítése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
Felismeri az 

elsősegélynyújtás 

szükségét. 

 

Ismeri az 

életveszélyes 

állapotokra utaló 

jeleket, tüneteket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozottság, 

empátia, gyors 

döntéshozatal, 

magabiztosság, jó 

kommunikáció, 

irányító képesség. 

Applikációk 

alkalmazásával 

vagy digitális 

eszközök 

segítségével mentőt 

hív. 

Felismeri és 

elhárítja a 

veszélyforrásokat. 

Ismeri a veszély- 

forrásokat és azok 

elhárításának 
elemeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

Elsődleges 

állapotfelmérést 

követően a 

szükséges be- 

avatkozásokat 

elvégzi. 

 

ABCDE algoritmus 

és az azonnali 

beavatkozások 

ismerete. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Felnőtt és gyermek 

újraélesztést végez. 

 

BLS, PBLS, AED 

algoritmus ismerete. 

 
Teljesen önállóan 

Újraélesztést oktató 

eszközök és szoftverek 
használata. 

Sebellátást végez. 
Ismeri a sebek 
típusait, jellemzőit. 

Teljesen önállóan 
 

Vérzést csillapít. 
Ismeri a vérzések 

ellátási stratégiáit. 
Teljesen önállóan 

 

 

Sérültet ellát. 

Ismeri a 

sérültellátási 

algoritmust. 

 

Teljesen önállóan 
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Rosszullétet, 

mérgezést felismeri. 

Ismeri a hirtelen 

rosszullétek ellátási 

stratégiáit, a 

mérgezésre utaló 

tüneteket, jeleket. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Tömeges baleseti 

ellátásban részt 

vesz. 

Ismeri a tömeges 

ellátás szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
HBLS-ben részt 

vesz. 

Ismeri a riasztási 

kritériumokat és a 

kompetencia szintű 

eszközök 
alkalmazását. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az elsősegélynyújtás története, alapfogalmai  1 óra 

 Az elsősegélynyújtás jellemzői a különböző történelmi korokban 

A nemzetközi és hazai elsősegélynyújtás és mentés fejlődésének fontosabb állomásai  

Mária Terézia Mentési rendelete 

Flór Ferenc, Kresz Géza munkássága 

A Nemzetközi Vöröskereszt, Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtói tevékenysége  

A Mentőszolgálat kialakulás (BŐME, VVOME, OMSZ) 

Az elsősegélynyújtás társadalmi jelentősége, szerepe napjainkban 

Az elsősegélynyújtás fogalma, célja, színterei, helye a mentési láncban  

Az elsősegélynyújtás jogi, etikai vonatkozásai 

Az elsősegélynyújtó személyisége, kompetenciái 

 

Veszélyhelyzetek ellátási stratégiái  2 óra 

Az elsősegélynyújtás helyszínei, baleseti helyszín és jellemzői  

A helyszín biztonsága, veszélyei 

Veszélyforrások felmérése, elhárítása  

Kimentés során alkalmazható műfogások 

Veszélyzóna, biztonsági zóna fogalma, jellemzői 

A mentőhívás szabályai, a mentésirányító támogató tevékenysége  

Speciális vészhelyzetek, események jelentési specialitásai  

Kommunikáció a beteggel/sérülttel, hozzátartozóval, ellátókkal 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

ABCDE szemléletű állapotfelmérés és ellátás  2 óra 

Az ABCDE algoritmus alkalmazásának szabályai 

A légutak átjárhatóságának megítélése, átjárhatóság biztosítása eszköz nélkül 

A légzés vizsgálata hármas érzékeléssel, légzési nehezítettség jeleinek felismerése, ellátása  

A keringés jeleinek vizsgálata, a sokk jeleinek felismerése, ellátása 

Az eszmélet és tudat megítélése, eszméletlen ellátása  

Az egész test vizsgálata, sérülések, kihűlés védelem 

Leggyakoribb pozícionálások 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Újraélesztés  5 óra 

A hirtelen halál, hirtelen szívhalál fogalma, jellemzői, kórélettani alapjai  

Pre-arrest jelek, tünetek 

Az újraélesztés fogalma, célja, szintjei  
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A felnőtt BLS érvényes algoritmusa 

Az AED alkalmazásának jelentősége, szabályai 

A csecsemő és kisgyermek újraélesztés (PBLS) algoritmusa  

A légúti idegentest eltávolítás felnőtt, gyermek algoritmusa  

Eszméletlen beteg ellátása, pozícionálása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Sérültek állapotfelmérése, ellátása  4 óra 

Baleseti mechanizmusok és lehetséges sérülések 

A sebek típusai, jellemzői, ellátásuk  

Vérzések ellátása 

Amputált végtag, amputátum ellátása  

Rándulás, ficam, törés ellátása 

Koponya, gerinc, mellkas, has, medence és végtag sérülések ellátása, pozícionálása  

Termikus sérülése ellátása 

Elektromos balesetek ellátása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Rosszullétek, mérgezések  2 óra 

Hirtelen fellépő fájdalmak (fejfájás, mellkasi fájdalom, hasi fájdalom, végtag fájdalom) és 

ellátásuk 

Görcsrohammal járó állapotok és ellátásuk 

Életveszélyes allergiás reakciók és ellátásuk 

A mérgezés fogalma, formái, jellemzői, behatolási kapuk, mérgezésre utaló jelek, tünetek 

Leggyakoribb mérgezések (gáz, gyógyszer, drog, alkohol, marószer, vegyi anyag, gomba, 

étel) és ellátási stratégiájuk 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Tömeges balesetek, katasztrófák  1 óra 

A tömeges balesetek fogalma, jellemzői 

A helyszín és a sérültek felmérésének szabályai, a sérült osztályozás szempontjai  

A tömeges baleseti ellátás főbb szabályai 

A katasztrófa fogalma, formái, főbb jellemzői 

Együttműködés a társszervekkel 

 

Egészségügyi intézményben kialakult kritikus állapotok ellátása (IHBLS)  1 óra 

Az egészségügyi intézményben kialakult kritikus állapotok jellemzői, ellátási rendszere 

(MET) 

A sürgősségi ellátók riasztásának kritériumai  

Az IHBLS algoritmusa és kompetenciái 

Egyszerű, eszközös légútbiztosítás (OPA, NPA) alkalmazása 

Maszkos-ballonos lélegeztetés alkalmazása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Munka-balesetvédelem, betegbiztonság tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló sajátítsa el az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

kompetenciákat, megfelelő viselkedésével segítse elő a balesetek megelőzését, és képes 

legyen balesetek esetén az előírásoknak megfelelően eljárni, ismerje meg és alkalmazza a 

betegbiztonságot szolgáló eszközöket, technikákat és viselkedésmódot. A tanulók 

szerezzenek ismereteket a fertőtlenítés, sterilizálás és infekciókontroll kapcsán. Megszerzett 

ismereteiket eredményesen tudják alkalmazni mindennapi munkájuk során a nosocomiális 

infekciók megelőzése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel) / Munkavédelmi-balesetvédelmi előadó. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Alapápolás-gondozás 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
 

Munkatevékenység e 

során biztonságos 

környezetet és 

munkakörülmények 

et alakít ki. 

Ismeri 

munkakörével 

kapcsolatos munka- 

, tűz- és 

balesetvédelmi 

szabályokat, a 

biztonságos 

munkavégzés 
feltételeit. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

munka-, tűz-, 

balesetvédelmi és 

betegbiztonsági 

szabályok 

betartását. 

 
Munkavédelemmel 

kapcsolatos szakmai 

tájékoztatók, 

jogszabályok 

keresése az 

interneten. 

Munkája során az 

előírásoknak 

megfelelően 

alkalmazza az 

egyéni 

védőeszközöket. 

Tisztában van az 

egyéni 

védőeszközök 

fogalmával, 

fajtáival, 

használatuk 

szabályaival. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

A betegellátás során 

gondoskodik a beteg, 

az ellátó 

személyzet és a 

környezet 

biztonságáról, 

megakadályozza a 

sérülések 
kialakulását. 

 
Ismeri a 

betegbiztonság 

formáit, a 

betegkorlátozás 

módjait, jogi 

szabályozását. 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Megfelelő 
viselkedésével és 

eszközök 

használatával 

megelőzi a 

balesetek 
kialakulását. 

 

Ismeri a 

balesetvédelmi, a 

betegbiztonsági 

előírásokat, és azok 

alkalmazását. 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 
Megfelelően 

alkalmazza a 

higiénés 

protokollokat. 

Tisztában van a 

nosocomialis 

fertőzések 

fogalmával, 

kialakulásának 

megelőzésével. 

Ismeri a fertőtlenítő 

szereket és 
eljárásokat. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősséget érez a 

beteg és a saját 

biztonsága iránt. 

Magára nézve 

kötelezőnek érzi a 

higiénés szabályok 

betartását. 

 

Az eszközöket 

előkészíti 

sterilezésre, a steril 

anyagokat a 

szabályoknak 

megfelelően kezeli, 

tárolja. 

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, formáit, az 

eszközök 

előkészítését 

sterilizálásra, 

valamint a steril 

anyagok kezelését, 

tárolását. 

Teljesen önállóan  

Szakmai 

tevékenysége során 

megfelelően 

alkalmazza a 

nosocomiális 

infekciók 

megelőzésének 

szabályait. 

Ismeri a 

nosocomialis 

infekció fogalmát, 

jelentőségét, a 

leggyakrabban 

előforduló 

nosocomialis 

infekciókat. 

Tisztában van az 

infekciókontroll 

fogalmával, 

alapelemeivel, a 

fertőzések 

megelőzésének 
ápolói feladataival. 

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei 

 

A munkavédelem alapjai  7 óra 

A munkahelyi biztonság és egészség megtartásának jelentősége  

A munkavédelem jogi szabályozása 

A munkavédelem területei, fogalomrendszere  

A munkavédelem intézményrendszere 

 

A munkahelyek kialakítása  6 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek. A 

munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

A munkaeszközök biztonsága  6 óra 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

A munkaeszközök dokumentációi 
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A munkaeszközök veszélyessége, veszélyes munkaeszközök használata 

 

Balesetvédelem  4 óra 

Veszélyek és veszélyforrások a munkahelyeken 

Fizikai, biológiai, kémiai veszélyforrások az egészségügyi munkavégzés során 

Pszichés igénybevétel, a stressz 

Kockázatfelmérés és kezelés 

Balesetvédelmi előírások az egészségügyben 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 

Teendők munkabaleset esetén 

 

Betegbiztonság  4 óra 

Biztonságos betegmozgatás eszközei, és módszerei.  

Biztonságos környezet és kialakítása, egészségvédelmi szempontok betegmozgatás 

betegszállítás esetén. 

 

Fertőtlenítés  3 óra 

Asepsis, antisepsis fogalma 

A fertőtlenítés fogalma, a fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők  

A fertőtlenítő eljárások hatáserősségének fokozatai 

A fertőtlenítés módjai, fizikai, kémiai, kombinált és speciális fertőtlenítő eljárás 

A leggyakrabban alkalmazott fertőtlenítő eljárások: higiénés kézfertőtlenítés, műtéti kéz- 

fertőtlenítés, bőrfelület fertőtlenítése beavatkozások előtt, váladékfertőtlenítés, 

váladékfelfogó eszközök fertőtlenítése, felületfertőtlenítés, fertőtlenítő mosás, mosogatás, 

takarítás, műszer- és eszközfertőtlenítés 

A fertőtlenítés végrehajtásának formái: Folyamatos és záró fertőtlenítés, szigorított 

folyamatos és záró fertőtlenítés 

 

Sterilizálás 3 óra 

A sterilizálás fogalma 

Eszközök, műszerek, anyagok sterilizálhatósága 

Főbb sterilizáló módszerek 

A sterilizálandó eszközök előkészítése, csomagolása  

A steril anyagok utókezelése 

Steril anyagok szállítása, tárolása 

 

Infekciókontroll  3 óra 

A nosocomiális infekció fogalma, jelentősége 

A nosocomiális fertőzések epidemiológiai sajátosságai 

A nosocomiális infekció kialakulását elősegítő tényezők, a fertőzés terjedésének 

leggyakoribb módjai 

Az infekció kontroll fogalma, feladata  

Az infekció kontroll tevékenységi elemei 

A nosocomiális surweillance. Kockázati tényezők meghatározása, a kockázatok kivédésére 

vonatkozó szabályozás és a végrehajtás ellenőrzése.  

Megelőző tevékenység Izolációs szabályok a betegellátás során, környezeti infekciókontroll, 

fertőtlenítés, sterilizálás, egészségügyi kártevők elleni védekezés.  

Antibiotikum politika.  

Az egészségügyi dolgozók nosocomiális fertőzéseinek megelőzése. Képzés, továbbképzés. 

A leggyakoribb nosocomiális infekciók: húgyúti infekciók, pneumoniák, műtéti sebfertőzés, 

bőr és lágyrész, véráram fertőzés okai, hajlamosító tényezői, jellemzői, az infekciók 
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megelőzésének lehetőségei, ápolói feladatai 

Fertőző beteg elkülönítése, izolált beteg ápolásának specialitásai 

 

 

Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Alapápolás-gondozás tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Képessé tenni a tanulót az alapvető szükséglet alapú alapápolási-gondozási feladatok 

elvégzésére, valamint egyes ápolói beavatkozások elvégzésére. Képessé tenni a tanulót a 

betegmegfigyelésre különböző non-invazív vitális paraméterek mérésére szolgáló eszközök 

segítségével, és alkalmassá tenni arra, hogy a mért értéket szükség esetén jelezze felettese 

számára, illetve az elvégzett feladatokat szakszerűen dokumentálja. Felkészíteni a tanulót a 

rehabilitáció kapcsán a megfelelő gondozási feladatok elvégzésére. Támogató szemléletet 

biztosítani a család számára. A tanuló sajátítsa el a betegszállítás lehetőségeket, az 

intézményen belül, és intézményen kívül, szükség esetén alkalmazza a megszerzett ismereteit. 

Képessé váljon a szakszerű betegmozgatás kivitelezésére, a beteg pozícionálására és 

kényelmének biztosítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló/Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi 

szakoktató (ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 

40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

Elvégzi a kliens 

szükségleteinek 

megfelelő alapvető 

gondozási 

feladatokat. 

Felismeri a 

decubitus jeleit. 

Ismeri az alapvető 

emberi 

szükségleteket, és 

azok ellátására 

vonatkozó 

szabályokat, a 
kivitelezés menetét, 

és eszközeit. Ismeri a 

decubitus 

kialakulását 

elősegítő 

tényezőket, annak 

előjeleit, és a 

kialakult decubitust 
felismeri. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A kliensekhez, 

empatikusan 

segítőkészen áll, a 

munkáját tudásának 

megfelelő 

legmagasabb 

szinten végzi el, 

minden 

körülmények között 

szem előtt tartja a 

beteg jogait, és 

szemérmének 

védelmét. 

Munkájára pontos, 

precíz, a vele 

szemben 

támasztható 

elvárásoknak 

megfelelően végzi a 

beavatkozásokat. 

Empatikusan, 

fejlesztő 

szemlélettel végzi 

munkáját. 

 

 

 

 

 

Alkalmazza a 

gyorsteszteket 

vizelet, széklet és 

ujj-begyből történő 

vér mintavétellel. 

Az ápolói 

beavatkozások 

kapcsán asszisztál. 

Ismeri a 

beavatkozás 

eszközrendszerét, és 

kivitelezésének 

protokollját, a 

beavatkozás 

dokumentálásának 

módját. Ismeri a 

beavatkozások 

eszközrendszerét, 

előkészítésének 

eszközös és 

kliensoldali 

vetületét, a 

környezet 

előkészítését a 

betegjogok 

vonatkozásában. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
 

Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjé 

nek megfelelően 

vezeti. 

 

 

 

Nem steril 

kötéseket, 

fedőkötéseket 

helyez fel. Elvégzi a 

beavatkozások 

kapcsán keletkező 

hulladékok és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését. 

Ismeri a nem steril 

szigetkötszereket, 

és azok 

felhelyezésének 

menetét. 

Ismeri a fedőkötés 

elkészítését. Ismeri 

az újrahasznosítás 

menetét, az 

eszközök 

tisztítására, 

vonatkozó 

előírásokat, és az 

egészségügyi 

hulladékkezelés 

szabályait, 
eszközeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Alapvető ápolói 

szempontból 

jelentős 

betegmegfigyelést 

végez. 

Ismeri a 

betegmegfigyelés 

jelentőségét, 

kivitelezésének 

főbb lépéseit. 

 
 

Irányítással 
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Non-invazív 
méréseket végez el. 

Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében. 

Segít az ápolónak 

az egészség 

fejlesztését célzó 

rendezvények, 

szűrőprogramok 

lebonyolításában. 

Ismeri a szükséges 

eszközparkot, és a 

beavatkozások 

protokolljait. Ismeri 

az akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 

eszközeit. Ismeri az 

egészségkultúra 

elemeit, az 

egészséges életmód, 

életvitel jellemzőit. 

Tisztában van a 

környezet- 

szennyezés és az 

egyéb 

egészségkárosító 

tényezők formáival, 

a megelőzés 

lehetőségeivel. 

Ismeri a prevenció 

szintjeit, a 

mentálhigiéné és az 

egészségfejlesztés 

alapvető 
lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Elvégzi a 
beavatkozások 

kapcsán felmerülő 

dokumentációs 

feladatokat. 

Ismeri az ápolási és 
orvosi 

dokumentációt, 

illetve a vezetésükre 

vonatkozó 
szabályokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

Megérti az 

inaktivitás káros 

hatásait az emberi 

szervezetre 

Felsorolás szerűen 

ismeri az inaktivitás 

negatív hatásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza a 

betegmozgatási 

technikákat és 
eszközöket. 

Ismeri a megfelelő 

mozgatási technikát 

és eszközparkot. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza a 

betegszállítás 

módját, megrendeli 

a betegszállítást. 

Diagnosztikus és 

terápiás 

beavatkozásokat 

követően 

pozícionálja a 

beteget. 

Felismeri a 

betegszállítás 

megrendelő 

dokumentációt, 

ismeri a kitöltésére 

vonatkozó 

szabályokat. Ismeri a 

betegpozícionálási 

lehetőségeket. 

 

 

 

 
Irányítással 

Elektronikus 

dokumentáció 

esetén is képes 

elvégezni a szállítás 

megrendelését. 
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Biztosítja a beteg 

kényelmét és a 

megfelelő kényelmi 

eszközöket 

alkalmazza. A 

nyomási fekély 

kialakulását 

megelőző 

eszközöket és 

ápolási technikákat 

alkalmazza a 

tartósan fekvő beteg 

ápolása során. 

Ismeri a 
betegpozícionálás 

lehetőségeit, és a 

kényelmi 

eszközöket. Ismeri a 

nyomási fekély 

fogalmát, 

rizikótényezőit, 

stádiumait, 

megelőzésének 

lehetőségeit, 

valamint a 

megelőzésben 

használt 
eszközöket. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A betegmegfigyelés alapjai  18 óra 

Alapfogalmak: panasz, tünet, szindróma, kardinális tünetek 

A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése  

Testtájak megfigyelése: fej, nyak, mellkas, has, végtagok 

A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése 

Érzékszervek megfigyelése: a látás, hallás megfigyelése  

A fekvés megfigyelése 

A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése  

A tudat, a magatartás megfigyelése 

Testváladékok és megfigyelésük. 

 

Non-invazív mérések és dokumentáció  14 óra 

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása 

Testkörfogat mérése és dokumentálása 

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálása: 

A pulzus jellemzői, megfigyelésének szempontjai, a pulzusvizsgálat módja 

A légzés megfigyelése: a légzés megfigyelésének szempontjai, a megfigyelés módja  

A vérnyomás jellemzői, a vérnyomásmérés 

A testhőmérséklet élettani értékei, eltérések az élettani értéktől  

A láz fogalma, jellemzői, tünetei, a testhőmérséklet mérése 

Egészségügyi dokumentáció vezetése, típusai, formái. 

 

A beteggondozás alapjai  6 óra 

Beteg szükségletei, és szükségletek kielégítése. Beteggondozás az életkorok függvényében. 

Fürdetés, speciális gyógyfürdetés (kiütéses, elvékonyodott/száraz bőrű beteg fürdetése, 

fertőtlenítő fürdetés fertőző beteg esetén, fürdető kendős fürdetés kivitelezése). Hajápolás, 

gyógysamponok, körömgondozás, borotválás, genitáliák tisztán tartása. Ürítési szükséglet 

biztosítása, eszközök. Ágyazás, kórtermi környezet, vizsgáló helyiség kialakítása, vizitek 

előtti teendők, textília kezelés. Öltöztetés. Táplálkozási szükséglet kielégítése, szájápolás, 

protézisgondozás. 

 

Betegápolási eljárások  5 óra 

Decubitus/bőrelváltozások jeleinek felismerése. Mintagyűjtés módjai, széklet, vizelet, vér 

(ujjbegyből) és gyorsteszttel történő vizsgálatuk, minta laborba juttatása, fedőkötések 
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felhelyezése, nem steril kötések felhelyezése. Sztómazsák csere, bőrápolás. Bevitt-ürített 

folyadék egyensúly monitorizálása. 

 

Asszisztensi feladatok  11 óra 

Alapvető ápolási beavatkozások eszközei, és előkészítésük, egyszer és többször használatos 

eszközök kezelése, hulladékok kezelése az egészségügyben. Ápolási beavatkozásokban 

történő asszisztálás/részvétel: perifériás és midline kanül behelyezés/eltávolítás, katéterezés, 

beöntés, NG szonda behelyezés, i.v. injekciózás, infúziós és oxygénterápia, bőrteszt 

kivitelezés. Az egészségfejlesztés alapjai. Az egészségkultúra elemei, az egészséges életmód, 

életvitel jellemzői. A környezet szennyezés és az egyéb egészségkárosító tényezők formái, a 

megelőzés lehetőségei. A prevenció szintjei, a mentálhigiéné és az egészségfejlesztés alapvető 

lehetőségeit. 

 

Inaktivitási tünetcsoport  20 óra 

A főbb szervrendszerek kapcsán kialakuló negatív hatások az inaktivitás kapcsán és azok 

megelőzési lehetősége, beteg mozgatási ismeretek kontextusba hozása az inaktivitás kapcsán. 

 

Az akadályozottság/korlátozottság alapfogalmai  21 óra 

Bevezetés az akadályozottság/korlátozottság témakörébe, alapfogalmak (integráció, szegregáció, 

előítélet, diszkrimináció, stigmatizáció, esélyegyenlőség)  

Mozgásképességükben akadályozott személyek 

Látássérült személyek 

Hallássérült személyek 

Értelmileg akadályozott személyek 

Akadálymentesség meghatározása  

Az akadályok főbb formái  

Egyetemes tervezés filozófiája 

 

Szállítási módok, betegszállítási alapok  6 óra 

Intézményen belüli és intézményen kívüli szállítási módok lehetőségek, szabályok. Beteg 

vizsgálatra kísérésének szabályai, oxigénpalack kezelése a szállítás alkalmával. Elérhető 

szállítási eszközök. 

Betegszállítás megrendelése, ülő, fekvő szállítás feltételei, speciális betegszállítás 

megrendelése (oxigén igényes beteg szállítása). 

 

Betegfektetési és más pozicionálási technikák, betegmozgatás  7 óra 

Kényelmi eszközök és alkalmazásuk, nyomási fekély prevenciós eszközök és használatuk. 

Betegpozícionálási lehetőségek az ápolói beavatkozások alatt (fürdetés oldalra 

fordítható/felültethető beteg esetén, fektetés beöntés, sztómaellátás, EKG készítés, enterális 

gyógyszerelés, ágy melletti és egyszerű eszközös vizsgálatok kivitelezése közben, 

pozícionálás I.V. perifériás kanülök behelyezése, vérvétel, injekciózás, infúziós terápia és 

oxygén terápia során. Betegmozgatás kivitelezésének helyes technikái, különböző önellátási 

képességekkel rendelkező vagy akadályozott ember ágyban történő mozgatása, felültetése, 

kiültetése, felállásban, mozgásban történő segítése emberi erővel és betegemelő eszközök és 

mozgatást segítő eszközök használatával. 
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Egészségügy ágazati alapoktatás tanulási terület 
 

Irányított gyógyszerelés tantárgy 18 óra 

0,5 óra 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulót felkészíteni az előre csomagolt enterális gyógyszerek előírásszerű bejuttatására, 

segédkezik különböző gyógyszerek bejuttatása kapcsán. Megismertetni a gyógyászati 

segédeszközöket és használatukat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Gyógyszerész / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Egészségügyi szak- 

tanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 

40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika, Munka-balesetvédelem, 

Betegbiztonság 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Elvégzi az előre 
Ismeri a 

gyógyszerelés 

alapszabályait, a 

beadás menetét. 

   

csomagolt enterális 

készítmények 
beadását, előírásnak 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

megfelelően.  Precízen, szakmai 
 Ismeri a 

beavatkozás 

eszközeit, 

használatukra 

vonatkozó 

protokollokat, 

ismeri az esetleges 

szövődményeket, és 

megfigyeli azok 

jeleit, ismeri a 

dokumentáció 

vezetésére 

vonatkozó 

előírásokat. 

 tudásának  

  legmagasabb  

Elvégzi a subcutan, 

intracutan és 

intramusculári 

(deltaizom) 

injekciózást, előre 

töltött fecskendők 

esetén. 
Szövődményeket 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

szintjén végzi a 

gyógyszerelő 

tevékenységét, 

együttműködik a 

team tagjaival, 

empatikus a 

kliensekkel 

szemben. 

 

 
Elektronikus 

dokumentációt 

kompetenciaszintjé 

nek megfelelően 

vezet. 

felismer.    
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Segédkezik a 

különböző 

gyógyszerbejuttatás 

ok kapcsán. 

Ismeri a hüvely, fül- 

orr-szem, rectalis és 

transzdermális 

gyógyszerbejuttatás 

lehetőségeit, a 

megfelelő 

gyógyszerformákat, 

képes az 

eszközöket, a 

klienst a kórtermet 

és a gyógyszereket 

megfelelően 

előkészíteni, és 

asszisztálni a 

beavatkozás 
kapcsán. 

 

 

 

 

 

 
 

Irányítással 

  

 
Megfelelően tárolja 

a gyógyszereket. 

Ismeri a 

gyógyszerek 

tárolására 

vonatkozó 
előírásokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 
Alkalmazza a 

gyógyászati 

segédeszközöket 

Ismeri a 

gyógyászati 

segédeszközök 

használatának 

indikációit és 
alkalmazási körét 

 

 
Irányítással 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A gyógyszerelés alapjai  15 óra 

Szilárd-, lágy-, folyékony gyógyszerformák, törzskönyvezett gyári készítmény, kémiai-, 

generikus-, gyári név fogalma, rövidítések, gyógyszeradagok és számításuk, gyógyszerelés 

eszközei, használatuk, gyógyszerelés szabályai, gyógyszertárolás szabályai, higiénés 

szabályok. 

 

Gyógyászati segédeszközök  3 óra 

Gyógyászati segédeszközök fajtái. A betegmozgatást, betegfürdetést segítő eszközök használata. 

Gyógyászati segédeszközökkel szemben támasztott követelménye. 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanuló elmélyíti tudását az egészséges életvitel jellemzőivel, az 

egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkedik az egészséges emberi 

szervezet felépítésével és működésével, valamint ezek biokémiai, biofizikai alapjaival. A 

tanulási terület a mikrobiológia-járványtan és általános kórtan, higiéné tantárgy segítségével 

bevezeti a tanulót a kóros folyamatokba és a fertőzések, járványok megelőzésével kapcsolatos 

feladatokba is. 
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Szakmai kémiai és biokémiai alapok tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók sajátítsák el a laboratóriumi munkához, a laboratóriumban használt berendezések 

működéséhez kapcsolódó fizikai-kémiai elméleti alapokat. A tanulók sajátítsák el az általános 

kémiai ismereteket. Ismerjék meg a kémia elemek élettani hatásait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Általános orvos / Biokémikus / Kémikus / Kémia szakos tanár / Orvosdiagnosztikai 

laboratóriumi analitikus Bsc 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex természettudományos tárgy, biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Ismerteti a 
termodinamika és 

reakciókinetika 

törvényszerűségeit, 

folyamatait. 

 

Termodinamika és 

reakciókinetika 

elmélete. 

 
 

Teljesen önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, 

szaknyelv pontos és 

szakszerű 

használatára, 

pontos, logikusan 

gondolkozik. 

 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 

A hulladékokat 

Felhasználói szintű 

számítógépkezelés, 

Szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő 
szoftver használata. 

Ismerteti az 

elektromos vezetők 

csoportjait, az 

elektród- 

folyamatokat és az 

elektrolízis 
folyamatát. 

 

 
Elektrokémiai 

alapismeretek. 

 

 

Teljesen önállóan 

 
 

Laboratóriumi 

eszközöket 

használja. 

Ismerteti az atomok 

és molekulák 

felépítését. 

Ismeri az általános 

kémia alapjait, a 

molekulák 
jellemzőit. 

 
Teljesen önállóan 

Az adatokat 

digitálisan is 

dokumentálja, 
prezentálja. 

Ismerteti a 

halmazállapotokat 

és azok változásait. 

Ismeri a 

halmazállapotok 

jellemzőit. 

 

Teljesen önállóan 

szakszerűen kezeli. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 

esetén. 

 

Ismerteti az oldatok 

tulajdonságait, a 

kolloidoldatok 
jellemzőit. 

Elsajátította az 

oldatokkal 

kapcsolatos kémiai 

ismereteket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Ismerteti a vizes 

oldatok jellemzőit. 

Elsajátította a vízzel 

és a vizes oldatokkal 

kapcsolatos 
ismereteket. 

 
 

Teljesen önállóan 
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Ismerteti a 
periódusos rendszer 

főcsoportjaira 

jellemző 

tulajdonságokat, 

egyes elemek 
élettani hatását. 

 
Ismeri a periodikus 

rendszer elemeinek 

fizikai, kémiai és 

élettani hatását. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kémiai alapfogalmak, az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer  8 

óra 

Tudománytörténet 

Mennyiségek, mértékegységek 

Az atomok felépítése, az elemi részecskék 

Az elektronszerkezet. Az atomok gerjesztett állapota  

Az elemek periódusos rendszere 

Az anyagmennyiség 

Kémiai képlet, kémiai egyenlet 

 

A molekulák szerkezete, kémiai kötések és kémiai reakciók  5 óra 

Elsőrendű kémiai kötéstípusok 

Másodrendű kémiai kötéstípusok 

Molekulák képződése  

Kölcsönhatás a molekulák között 

Kristályrács 

Molekulapolaritás 

 

Halmazállapotok, oldatok és kolloidok  5 óra 

Az anyagok halmazállapotai, az egyes halmazállapotok jellemzői 

Halmazállapot változások 

Elegyek és oldatok 

Oldatok összetevői 

Oldódás folyamata, az oldhatóság  

Az oldódást kísérő energiaváltozások 

A kolloid rendszer fogalma, legfontosabb általános tulajdonságai 

 

A víz és a vizes oldatok (elektrolitok, savak, bázisok), kémiai egyensúlyok  5 óra 

A víz tulajdonságai  

Elektrolitok 

Savak és bázisok 

Vizes oldatok kémhatásának meghatározása 

Elektrolitok, elektrolitos disszociáció 

Kémiai egyensúlyi állapotok 

 

Alkálifémek, alkáliföldfémek, szerepük a biológiai rendszerekben  5 óra 

Elhelyezkedésük a periódusos rendszerben 

Alkálifémek általános jellemzői 

Alkálifémek legfontosabb vegyületei és azok mindennapi felhasználása, élettani szerepük 

Alkáliföldfémek általános jellemzői 

Alkáliföldfémek legfontosabb vegyületei és azok mindennapi felhasználása, élettani 

szerepük 
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Átmenetifémek, fémkomplexek, földfémek  5 óra 

Fémes anyagok jellemzői 

Átmeneti fémek általános tulajdonságai  

Átmeneti fémek felhasználása a hétköznapokban 

Komplexképzés 

Fémkomplexek a mindennapokban  

A földfémek általános jellemzői 

A bór és az alumínium szerepe, felhasználási területei a hétköznapokban  

A félfémek általános tulajdonságai 

A félfémek gyakorlati hasznosítása 

 

Nemfémes elemek  8 óra 

Nitrogén legfontosabb vegyületei és ezek felhasználása a gyakorlatban  

A foszfor fizikai és kémiai tulajdonságai 

A foszfor allotróp módosulatai és tulajdonságaik  

A foszfor előfordulása a természetben 

A foszfor legjelentősebb vegyületei  

A foszfor élettani jelentősége 

Az oxigén molekulaszerkezete, fizikai és kémiai jellemzői  

Az oxigén előfordulása, felhasználása 

Oxigén és ózon élettani szerepe  

Szabad oxigéngyökök és jelentőségük  

Kén fizikai és kémiai tulajdonságai  

Kén előfordulása és felhasználása  

Kén legfontosabb vegyületei 

A kén élettani hatásai 

 

Halogén elemek biológiai jelentősége  4 óra 

Halogénelemek fizikai és kémiai tulajdonságai 

A fluor, a klór, a bróm és a jód felhasználása a hétköznapokban  

A fluor, a klór, a bróm és a jód élettani hatása 

 

Kémiai termodinamika és Reakciókinetika  5 óra 

A termodinamika 3 főtétele 

A kémiai reakciók iránya, egyensúlyi állapot kialakulása 

Termodinamikai rendszerek típusai (izolált, zárt, nyitott) 

Reakcióhő fogalma 

Termodinamika és az ember - Hogyan fogyjunk le (termodinamikai magyarázat)  

A reakciók feltételei 

A reakció sebességét befolyásoló tényezők 

Megfordítható kémiai reakciók 

A reakciósebességet befolyásoló tényezők változásának hatása 

Katalizátor hatása 

Kémiai reakciók csoportosítása a reakcióban részt vevő anyagok szerint (egyesülés, bomlás, 

cserebomlás, helyettesítés) 

Kémiai reakciók csoportosítása a lejátszódó kémia folyamat szerint – redoxi és sav-bázis 

reakciók 

Kémiai reakciók csoportosítása a reakció termodinamikai jellege szerint 
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Az elektrokémia alapjai  4 óra 

Az elektrokémia fogalma 

Mi az elektromos áram 

Első- és másodfajú vezetők 

Elektródok, elektródfolyamatok 

Elektrolízis 

Az elektrolízis gyakorlati alkalmazása 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Szakmai fizikai és biofizikai alapok tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók tisztában legyenek a képalkotó berendezések működésével, annak felépítésével. 

Ismerje a sugárvédelmi szabályokat, hogy azokat betartsa és betartassa. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Fizikus / Biofizikus / Fizika szakos tanár / Orvosi diagnosztikai analitikus Bsc 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Komplex természettudományos tárgy, biológia 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri a főbb  
Önmagára és 

környezetére 

figyelmes, szem 

előtt tartja a 

sugárvédelmi 

szempontokat. 

 
Bemutatja az atomszerkezeti  

atomok szerkezetét, 

az 
elektromágnesesség 

részeket, az 
izotópok fogalmát, 

az elektromágneses 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

alapjait. képi diagnosztika  

 alapjait.  

Ismerteti a 
Ismeri a röntgen 

képalkotás 

eszközeit, és a 

sugárvédelmi 

eszközöket, 

szabályokat. 

   
röntgensugárzással  

működő  

készülékeket, és Teljesen önállóan 

bemutatja a  

sugárvédelmi  

előírásokat.  

Ismerteti az 

ultrahang- 

diagnosztika fizikai 

alapjait. 

Ismeri az ultrahang- 

diagnosztika fizikai 

alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

   Adatok digitális 

Ismerteti és jellemzi   rendszerekben 

a fény 

tulajdonságait, 
elektromágneses 

Fénytani 

alapismeretek. 

 

Teljesen önállóan 
történő 
dokumentálása, 

prezentációkészítő 
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jellemzőit.   programok 
   használata. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Sugárfizika alapjai  10 óra 

Az atom szerkezete 

Atommag 

Elektronhéj 

Az atommag szerkezete 

Nukleonok 

Izotóp 

A mag energiaállapota, stabilitás 

Természetes és mesterséges radioaktivitás 

Magsugárzások 

Bomlási törvény, felezési idő  

Az elektromágneses sugárzások 

Keletkezés 

Hullámhossz 

A röntgensugár fizikai tulajdonságai, kölcsönhatása az élő és élettelen anyaggal. 

 

Röntgen képalkotó berendezések  10 óra 

Röntgensugárzás alkalmazása a gyógyászatban 

Röntgensugárzást használó készülékek, és alkalmazásuk főbb indikációi 

Sugárvédelmi szabályok és alkalmazásuk, eszközrendszerek. 

 

Ultrahang fizikai alapjai  10 óra 

Ultrahang vizsgálatok feltételei: 

Ultrahang vizsgáló helység, ultrahang készülék 

Ultrahangdiagnosztikai alapok, az ultrahang kép keletkezése: 

Ultrahang fizikai jellemzői (frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, intenzitás). 

 

Fénytan alapjai, fényvisszaverődés, -elnyelés, -törés  6 óra 

A fény jellemző tulajdonságai, a látható fény 

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fénytörés 

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényfelbontás 

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényvisszaverődés  

A fény, mint elektromágneses sugárzás – fényelnyelés. 

 
 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Egészségügyi informatika tantárgy 9 óra 

0,25 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók szerezzenek ismereteket és tapasztalatokat az egészségügyi dokumentáció 

kezelésével, az egészségügyi szoftverek alkalmazásával kapcsolatban. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 
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speciális elvárások. 

Informatikus / Informatika tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

 

Készségek, 

képességek 

 

Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség 

mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódo

k, attitűdök 

Általános és 

szakmához 

kötődő digitális 
kompetenciák 

 Ismeri az    
Az egészségügyi egészségügyi    

dokumentációt 

az adatvédelmi 
szabályok 

dokumentáció 
részeit, a 

dokumentálás 

és 

 

Irányítással 

 
Digitális 

források 

használata. 

betartásával kezeli. adatvédelem    

 szabályait.  
Munkájára 

igényes, precíz, 

figyelmes. 

 

 Ismeri az 
egészségügyi 

  

Munkája során informatikának a    
medikai 
rendszerek 
alkalmazásában 

felhasználó 
szempontjából Irányítással 

 Medikai 
rendszerek 
használata. 

közreműködik. lényeges alapjait, a    

 szakmai szoftverek    

 típusait.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Egészségügyi informatikai alapok  3 óra 

Az egészségügyi informatika tárgya 

Elektronikus egészségügyi dokumentáció részei 

 

Adatvédelem  3 óra 

 Adatvédelem, adattovábbítás 

Az elektronikus levél küldésének szabályai 

 

Informatika az egészségügyben  3 óra 

Egészségügyi kódrendszerek 

Szoftverek az egészségügyben (orvosi, gazdasági, pénzügyi, személyügyi rendszerek) 

Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) fogalma, moduljai 

E-recept 

Medikai rendszerek típusai 

Tetszőlegesen kiválasztott medikai rendszer alkalmazása 
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Alaptudományok tanulási terület 
 

Egészségügyi terminológia tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alapvető orvosi latin nyelvi ismereteinek megszerzése, valamint a szakkifejezések helyes 

használata. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Ápoló Bsc / Mentőtiszt Bsc / Latin szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Az emberi test felépítése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megérti és ismerteti     
a latin    

szakkifejezéseket az 

emberi test 

részeinek 

megnevezésére, és 

egyes klinikumi, 

ápolástani 

szakkifejezéseket 

megért. 

Ismeri a főbb 

anatómiai, 

ápolástani és 

klinikumi latin 

kifejezéseket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Megfelelő 

minőségű szakmai 

kommunikációra 

törekszik a csapat 

tagjaival szemben.  

Ismeri az orvosi 

latin 

szakkifejezéseket, a 

latin nyelv alapvető 

nyelvtani 
szabályait. 

  

Szakmai    

tevékenysége során   Digitális 

megfelelően Teljesen önállóan  tananyagok 

alkalmazza a latin   használata. 

szakkifejezéseket.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Az orvosi latin nyelv alapjai  3 óra 

Az orvosi latin nyelv kialakulása és fejlődése  

A latin szavak írása és olvasása 

Írásjelek és helyesírás  

A kiejtés és hangsúly. 

 

Az emberi test részei, síkok, irányok  2 óra 

Az emberi test főbb részeinek latin megnevezése 

Anatómiai gyűjtőnevek 

Az emberi test fő síkjai és irányai  
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A főnevek szótári alakja és neme  

A főnevek declinatiói 

Birtokos jelzős szerkezetek 

Minőségjelzős szerkezetek. 

 

Szervek, szervrendszerek  8 óra 

A mozgásrendszer anatómiai szakkifejezései 

A keringési rendszer anatómiai szakkifejezései  

A légzőrendszer anatómiai szakkifejezései 

Az emésztőrendszer anatómiai szakkifejezései 

A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer anatómiai szakkifejezései  

A nemi szervek anatómiai szakkifejezései 

Az endokrin rendszer anatómiai szakkifejezései  

Az idegrendszer anatómiai szakkifejezései 

Az érzékszervek anatómiai szakkifejezései 

Melléknevek képzése főnevekből 

Az igék szótári alakja, főnevek képzése igékből. 

 

Kórtani és klinikumi elnevezések  3 óra 

A betegség, a betegség lefolyásának szakaszai - latin elnevezései 

A mozgásrendszer, keringési rendszer, légzőrendszer, emésztőrendszer, vizeleti rendszer 

betegségeinek gyakrabban előforduló szakkifejezései. 

 

Gyógyítással kapcsolatos kifejezések  2 óra 

Alapvető szakkifejezések: kórelőzmény, fizikális vizsgálat, tünet, tünetegyüttes, jelen állapot, 

kórisme, diagnózis, gyógykezelés 

A latin számnevek. 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Egészségügyi jog és etika alapjai tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségügyi etika vonatkozásainak ismertetése a tanulókkal. A tantárgy felkészíti 

a tanulókat az alapvető egészségügyi jogszabályok megismerésére és betartására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Betegjogi képviselő / Ápoló BSc / Ápoló MSc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészség- ügyi 

előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év 

ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Egészségügyi etikai és betegjogi alapismeretek 

tantárgy 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Ismerteti az etikai 

alapfogalmakat, és 

alapelveket. 

Ismeri az etika 

alapfogalmakat és 

alapelveket. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

 

 
Munkája során a 

lehető legmagasabb 

etikai ismereteit 

használja fel. 

 

 

 
Munkáját az etikai 

normák és az 

egészségügyi 

dolgozóktól elvárt 

viselkedési 

szabályok 

betartásával végzi. 

Ismeri az 

egészségügyi 

szakdolgozó 

tevékenységével 

kapcsolatos etikai 

normákat, 

magatartási és 

kommunikációs 

szabályokat. Érti a 

beteglátogatásra 

vonatkozó általános 

elvárásokat. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Ápolók etikai 

kódexének keresése 

interneten. 

 

 

 

Szakmai munkáját az 

alapvető jogi normák 

betartásával végzi. 

Ismeri az 
egészségügyi 

örvény 

betegjogokkal, 

valamint az 

egészségügyi 

dolgozók jogaival 

kapcsolatos 

előírásait. Ismeri a 

betegjogok 

érvényesítésének 

lehetőségeit. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A munkáját mindig a 

jogi normák szem 

előtt tartásával 

végzi. 

 

 

 

 

Digitális jogtár 

használata. 

 

Érvényesíti a saját 

és a beteg jogait. 

Ismeri a saját és a 

betegjogok 

érvényesítésének 

módját. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

Alapfogalmak  2 óra 

Erkölcs 

Moralitás  

Érték  

Norma  

Etika  

Bioetika 

Ápolásetika 

 

Az egészségügyi etika alapelvei  2 óra 

Autonómia tisztelete 

"Ne árts" elve 

Jótékonyság elve 

Igazságosság elve 

 

Szakmai etikai alapkövetelmények  3 óra 

Előítélet mentesség, másság elfogadása, tolerancia, humanitás, empátia, karitativitás, 
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intimitás, esélyegyenlőség biztosítása 

Az orvos - szakdolgozó - beteg közötti munkakapcsolat etikai normái 

A team munka alapjai, együttműködés az egészségügyi dolgozók között 

Személyiségi jogok, titoktartás, adatvédelem 

Tájékozott beleegyezés, az egészségügyi szakdolgozó kompetenciája a betegtájékoztatásban 

 

Egészségügyi etikett  2 óra 

Az egészségügyi dolgozó megjelenése, az egészségügyi dolgozóval szemben elvárt magatartás, 

viselkedés 

A beteglátogatás viselkedési szabályai  

Etikai kódex 

 

Az egészségügyről szóló törvény  2 óra 

Céljai 

Alapelvei 

Szerkezete 

 

A betegek jogai és kötelezettségei  4 óra 

A betegjogok és érvényesítése, betegjogi képviselő, szakmai szervezetek.  

A betegek kötelezettségei 

 

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei  3 óra 

Az egészségügyi dolgozókra vonatkozó jogszabályok, és azok érvényesítése 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Sejtbiológia tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg a sejtnek, mint az élő szervezet alapegységének felépítését működését, 

az alapvető biológiai folyamatok alapjait. Ismerkedjen meg a sejtek vizsgálatára szolgáló 

eljárásokkal. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológus / Általános orvos / Biológia szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, szerves és biokémia 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
Jellemzi a növényi 

és állati (humán) 

sejteket. 

Ismeri a növényi és 

állati (humán) 

sejtek felépítése 

közötti 

azonosságokat, 

különbségeket. 

 

 
Teljesen önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, 

szaknyelv pontos és 

szakszerű 

használatára, pontos,

 logikusan 

gondolkozik 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 
A hulladékokat 

szakszerűen kezeli. 

Érti  a 

munkavédelmi 

szabályok 

jelentőségét. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 
esetén. 

 

Felsorolja a 

sejtalkotókat, azok 

működését. 

Ismeri a sejt 

organellumokat. 

 

Teljesen önállóan 

 

 
 

Ismerteti a sejt 

alapvető biológiai 

funkcióit. 

 
Ismeri a 

sejtosztódás és a 

sejtpusztulás 

folyamatát. 

 

 

Teljesen önállóan 

Adatok digitális 

rendszerekben 

történő 

dokumentálása, 

prezentációkészítő 

programok 
használata. 

 

 

Ismerteti a sejt 

különböző 

vizsgálómódszereit. 

 

 
Ismeri, hogy milyen 

főbb módszerekkel 

lehet sejteket 

vizsgálni. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A sejt felépítése (prokarióta, eukarióta)  1 óra 

A prokarióta sejt felépítése, jellemzői 

Az eukarióta sejt felépítése jellemzői 

 

A nővényi és az állati (humán) sejt összehasonlítása  1 óra 

Különbözőségek és azonosságok a növényi és állati (humán) sejtfelépítésében, 

működésében 

 

A sejtmembrán szerkezete, transzportfolyamatok  2 óra 

A foszfolipid kettősréteg felépítése 

A membránfehérjék 

A sejtmembrán fluiditása 

Transzportfolyamatok 

 

A sejtalkotók és szerepük a sejt életében  1 óra 

A citoplazmában elhelyezkedő sejtorganellumok és azok funkciója  

A sejtváz szerkezete 

 

A riboszómák szerkezete és működése, a génkifejeződés  2 óra 

A génexpresszió fogalma 

A génátíródás (transzkripció) folyamata, az mRNS szerepe  
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A riboszómák szerkezete, a transzláció lépései 

 

A sejtciklus és a sejtosztódás (mitózis, meiózis)  7 óra 

A sejtciklus fogalma, fázisai 

A meiózis  

A mitózis 

 

A sejtpusztulás  1 óra 

A necrosis 

Az apoptozis 

 

Mivel és hogyan vizsgálhatóak a sejtek  3 óra 

A sejtalkotók centrifugális ülepítéssel történő elkülönítése (sejtfrakcionálás) 

Fénymikrószkópia 

Fáziskontraszt mikroszkópia 

Elektronmikroszkópia 

Citokémiai módszerek alapjai 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási területen belül a tanulók elmélyítik tudásukat az egészséges életvitel jellemzőivel, 

az egészséget veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban. Megismerkednek az egészséges 

emberi szervezet felépítésével és működésével. A tanulási terület megismerése során 

alapismereteket adunk át a laboratóriumi és az ápolói munka gyakorlati megvalósításához. Az 

ápolás történetén keresztül eljutunk a ma alkalmazott ápolási folyamatokhoz. A tanulók 

elsajátítják a betegmegfigyelés, állapotkövetés alapjait, képesek lesznek a szükségletek 

felmérésére, azok kielégítésére. 

 

Emberi test és működése tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az egészséges ember testi működésének alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológus / Biológia szakos tanár / Általános orvos / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló / Bsc 

ápolói végzettség. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Komplex természettudományos tantárgy, biológia, emberi test felépítése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Bemutatja az  

 
Ismeri az emberi 

test felépítésének és 

működésének 

alapjait. 

   

emberi szervezet    

struktúráját,   Anatómiai 

ismerteti az   oktatóprogramok, 

életműködések Teljesen önállóan  elektronikus 

lényegét. Ez irányú  Tudását fejleszti, tananyagok 

tudását az alapozó  elhivatott munkája használata. 

tárgyak során  iránt.  

alkalmazza.    

Felsorolja az emberi Ismeri az emberi    
szervezet főbb test felépítését és az Instrukció alapján  

részeit, és azok főbb egyes szervek főbb részben önállóan  

funkcióit feladatait.   

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános ismeretek  6 óra 

Szervek, szervrendszerek fogalma, felépítése 

 

Szervrendszerenkénti felépítési és működési ismeretek  30 óra 

A mozgásrendszer felépítésének alapjai 

A keringési rendszer feladata, felépítésének, működésének alapjai  

A légzőrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai 

Az emésztőrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A vizeleti rendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A nemi szervek feladata, felépítése 

Az idegrendszer feladata, felépítésének és működésének alapjai  

A belső elválasztású mirigyek 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Alapvető higiénés rendszabályok tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók szerezzenek ismereteket a nosocomialis infekciók kialakulásáról, az infekciókontroll 

ápolói feladatairól. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kórházhigiénikus / Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / 

egészségügyi szakoktató (ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészséges ember és környezete, Az ápolás és gondozás alapjai. 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Munkája során az 
Tisztában van az 

egyéni 

védőeszközök 

fogalmával, 

fajtáival, 

használatuk 

szabályaival. 

 Magára nézve  

előírásoknak  kötelezőnek érzi a 

megfelelően 
alkalmazza az 

Teljesen önállóan 
munka-, tűz-, 
balesetvédelmi és 

egyéni  higiénés szabályok 

védőeszközöket.  betartását. 

 

 

 

 

 
Megfelelően 

alkalmazza a 

higiénés 

protokollokat. 

Ismeri a 

mikroorganizmusok 

típusait, a 

fertőzések, 

járványok 

létrejöttének 
alapjait. Tisztában 

van a nosocomialis 

fertőzések 

fogalmával, 

kialakulásának 

megelőzésével. 

Ismeri a fertőtlenítő 

szereket és 
eljárásokat. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 
Szakmai oldalak 

felkeresése, 

oktatóvideók 

alkalmazása a 

fertőtlenítés, 

higiénés 

kézfertőtlenítés 

témakörében. 

Az eszközöket 

előkészíti 

sterilezésre, a steril 

anyagokat a 

szabályoknak 

megfelelően kezeli, 

tárolja. 

Ismeri a sterilizálás 

fogalmát, formáit, az 

eszközök 

előkészítését 

sterilizálásra, 

valamint a steril 

anyagok kezelését, 

tárolását. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Sterilizáló 
berendezések 

használatának 

megtekintése. 

 

 

Részt vesz a fertőző 

betegek 

elkülönítésében. 

Ismeri a fertőző 

betegek 

elkülönítésére és 

ápolására vonatkozó 

alapvető 

előírásokat, 

higiénés és 

munkavédelmi 

szabályokat. 

 

 

 

Irányítással 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Infekció - nosocomiális infekció  9 óra 

A kórokozók csoportosítása, főbb jellemzői 

A fertőzés fogalma 

A járványfolyamat mozgató erői 

A fertőzés terjedési módjai gyakoriság és kiterjedés szerint  

A fertőző betegség és szakaszai 
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A fertőző betegségek előfordulási módjai 

Járványügyi teendők 

Bejelentési kötelezettség 

A fertőző betegek elkülönítése 

A fertőző betegségek megelőzése 

Nosocomialis infekció fogalma, leggyakoribb formái 

Infekciókontroll 

 

Egyéni védőeszközök használata  3 óra 

Munkaruha, védőruha 

Egyéni védőeszköz fogalma, használatának jellemzői 

Az egészségügyben használt egyéni védőeszközök típusai, jellemzői 

Egyéni védőeszközök használatának gyakorlása 

Fertőtlenítés, sterilizálás alapjai, steril anyagok kezelése  5 óra 

A fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő eljárások hatékonyságát befolyásoló tényezők 

Fizikai, kémiai fertőtlenítő eljárások, fertőtlenítés gázzal 

A gyakoribb fertőtlenítőszer hatóanyagok és készítmények  

A fertőtlenítőszerek alkalmazása 

Kombinált fertőtlenítő eljárások: fertőtlenítő mosás, mosogatás, takarítás 

Higiénés kézfertőtlenítés, fertőtlenítő kézmosás 

Fertőző beteg elkülönítésének és ápolásának alapvető szabályai 

Folyamatos és záró fertőtlenítés 

A sterilizálás alapfogalmai 

A sterilizálás gyakorlata: előkészítés, fertőtlenítés, tisztítás, eszközök átvizsgálása, 

karbantartása, csomagolás 

A sterilizáló eljárások alapjai 

Steril anyagok szállítása, tártolása  

A sterilitás ellenőrzése 

 

Hulladékkezelés  1 óra 

A hulladék fogalma, a hulladékok csoportosítása (a keletkezés forrása szerint, 

halmazállapot szerint, környezetre gyakorolt hatás szerint) 

A hulladékok környezeti hatásai 

A települési hulladékok gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása  

A szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

Az egészségügyben keletkező hulladékok fajtái 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Általános ápolástan és gondozástan tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók szerezzék meg az egészséges és a beteg ember gondozásához, ápolásához szükséges 

elméleti és gyakorlati alapokat. Fejlődjön problémaérzékenységük, felelősségérzetük, 

empátiás készségük, törekedjenek a precíz munkavégzésre. Sajátítsák el az intramusculáris 

injekciózást, kanülbehelyezést, bólus gyógyszerbejuttatást (fájdalomcsillapítók, 

hányáscsillapítók, antikoagulánsok, diuretikumok, kortikoszteroidok, fiziológiás oldatok, 

heparinos fiziológiás oldatok és 14 éves kor felett glukóz). 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / Egészségügyi 

szakoktató (ápolói alapképzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 

40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test működésének alapjai, ágazati alapozó képzés 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Segédkezik a 

betegek 

vizsgálatánál, 

diagnosztikai 

eljárásokkal 

kapcsolatos ápolói 

feladatokat lát el. 

Részt vesz a 

betegek 
gyógykezelésében. 

 

 
Ismeri a 

kórképekhez 

kapcsolódó főbb 

alapápolási 

feladatokat. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyitott, az 

egészséges, a beteg 

ember életét 

befolyásoló 

tényezők megfelelő 

módon való 

befolyásolására. 

Támogatja az 

előítélet mentes 

viselkedést 

munkatársai és a 

gondozottak 

körében 

 

 

Digitális 

mérőeszközöket 

használ a munkája 

során. 

Biztosítja az egyén 

komfortját 

különböző 

életszakaszokban, 

élethelyzetekben. 

 

Ismeri az egyén 

komfortját biztosító 

tényezőket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Elvégzi a perifériás 

rövid kanül 

behelyezését, 

gondozását, 

eltávolítását, 

valamint 

intramusculáris 

injekciót ad. 

Elvégzi a gyógyszer 

beadást, az 

előírásoknak 

megfelelően. 

(fájdalomcsillapító, 

hányáscsillapító, 

antikoaguláns, 

diuretikumo, 

kortikoszteroid, 

fiziológiás oldat, 

heparinos 

fiziológiás oldat és 

14 éves kor felett 

glukóz esetén). 

 

 

 

 

 
Ismeri a perifériás 

vénakanül, az 

injekciózás, a 

gyógyszerelési 

beavatkozások 

eszközeit, azok 

használatát, 

előkészítésük 

menetét, és a 

beavatkozást követő 

ápolói teendőket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Segítséget nyújt a 

különböző 

akadályozottsággal 

élő emberek 

számára a speciális 

szükségleteik 

kielégítésében. 

Ismeri az 

akadályozottság 

formáit, az 

akadályok típusait 

és az 

akadálymentesítés 

lehetőségeit, 
eszközeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

Biztosítja a 

kórterem rendjét, 

biztonságos, 

nyugodt környezetet 

alakít ki. 

Ismeri a 

betegosztály 

felépítését és 

működését. Ismeri a 

kórterem és a 

vizsgáló 

felszerelését, a 

berendezések 

fertőtlenítését, a 

szennyes és tiszta 

textília kezelését. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 
Prezentáció 

készítése. 

 

 

 
Segédkezik a 

vizitek 

előkészítésében, és 

diagnosztikus 

eljárások kapcsán. 

Ismeri a vizit és 

konzílium fogalmát, 

a vizit 

előkészítésével 
kapcsolatos ápolói 

feladatokat. 

Ismeri a 

diagnosztikus 

beavatkozások 

során az 

asszisztensi 
feladatokat. 

 

 

 

 

 
Irányítással 

 
Előkészíti az 

elektronikus 

dokumentáció 

áttekintéséhez 

szükséges 

eszközöket a vizit 

során, kinyomtatja a 

szükséges tartalmakat 

A beteg általános 

megtekintése során 

felismeri a főbb 

kóros eltéréseket, 

észleli a beteg 

magatartásának, 

tudatállapotának 

változásait, a 

jellegzetes 
fájdalmakat. 

Ismeri a testalkat, 

testtájékok, járás, a 

kültakaró, a tudat, a 

magatartás és a 

fájdalom 

megfigyelésének 

szempontjait, a 

kóros eltéréseket, a 

kóros eltérések 
szakkifejezéseit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

Felsorolja a 

testváladékok 

típusait, és a 

mintavételek 

általános szabályait, 

részt vesz a minták 

laboratóriumba 

juttatásában. 

Ismeri a testváladék 

mintavételének 

általános alapjait, és 

a CVK-ból történő 

vérvétel 

kivitelezésének 

protokollját. 

Tisztában van a 

váladékfelfogó 

eszközök 

használatával, 

tisztításuk és 

fertőtlenítésük 

módjával. Ismeri a 

vizsgálati minta 

tárolásának, 

szállításának 
szabályait. 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Részt vesz a 

terminális állapotú 

beteg 

alapápolásában, a 

halott körüli 

teendők ellátásában. 

Ismeri a haldoklás 

szakaszait, a 

haldokló és 

terminális 

állapotban lévő 

beteg ápolását. 

Ismeri a halott 

körüli teendőket, a 

család 

támogatásának 

szempontjait. 

 

 

 

 

Irányítással 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

Diagnosztikai alapismeretek  20 óra 

Diagnosztikai alapfogalmak: Anamnézis, auto-, hetero anamnézis, az anamnézis főbb elemei, 

objektív tünet, szubjektív panasz, tünet, tünet együttes 

Labordiagnosztikai ismeretek: A beteg előkészítés szempontjai különböző 

laborvizsgálatoknál. Vérvétel gyakorlata zárt vérvételi rendszer alkalmazásával, aktív-, 

passzív biztonsági rendszerek. Hiba lehetőségek és azok megelőzése vérvételnél. 

Testváladékok mintavételi technikái, szabályai. Point Of Care Testing (betegágy melletti 

labordiagnosztika) fogalma, célja, módszerei, jelentősége a betegellátásban. Betegágy 

melletti vércukor és vizelet meghatározás kivitelezése 

Radiológiai diagnosztikai ismeretek: A Rtg, CT, MR, PET, SPECT, Doppler UH, UH 

vizsgáló modalitások jellemzői, indikációi, kontraindikációi, biztonsági specialitásai, 

A beteg előkészítésének és vizsgálat utáni megfigyelésének szempontjai 

 

A gondozás fogalma, célja és formái  15 óra 

Az ember és környezete 

Az ember, mint biopszicho-szociális lény  

Az egészség fogalma, értelmezése (WHO ) 

Az egészséges életmód, életvitel összetevői  

A prevenció fogalma, szintjei 

A gondozás fogalma, célja és formái, a gondozó jellemzői  

A gondozás és nevelés egysége 

Gondozói hálózat 

Gondozás, fejlődés életkoronként 

Akadályozott ember gondozása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

A betegellátó osztály és működése  15 óra 

A kórterem felszerelése 

A vizsgáló, kezelő felszerelése 

Higiénés követelmények a betegosztályon: takarítás, fertőtlenítés, tiszta és szennyes textília 

kezelése, hulladékkezelés 

A beteg távozása, áthelyezés más osztályra  

A kórházi házirend 

Látogatás szabályai 

Vizit, konzílium ápolói feladatai  

A betegosztályok munkarendje 

 

A betegmegfigyelés alapjai  15 óra 

Alapfogalmak: panasz, tünet, szindróma, kardinális tünetek 
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A beteg általános megtekintése, a testalkat, járás, arckifejezés, beszéd megfigyelése 

Testtájak megfigyelése: fej, nyak, mellkas, has, végtagok 

A bőr és bőrfüggelékek megfigyelése 

Érzékszervek megfigyelése: a látás, hallás megfigyelése  

A fekvés megfigyelése 

A fájdalomra utaló jelek, jellegzetes fájdalmak felismerése  

A tudat, a magatartás megfigyelése 

betegmegfigyelő monitor mérési lehetőségei 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Testváladékok megfigyelése és kezelése  15 óra 

Vérvétel elméleti alapjai és kivitelezése 

Vérvétel CVK-ból 

A testváladék mintavétel általános alapjai, minta típusok (széklet vizelet, hányadék, köpet, 

seb-torok-orr-fül-szemváladék) 

A laboratóriumi minták kezelésének, tárolásának, szállításának szabályai 

Asszisztálás punkciók, biopsziák, spirometria során 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Haldoklás, halál, gyász  10 óra 

A haldoklási folyamat szakaszai 

A terminális állapot fogalma 

A haldokló beteg ápolási igényei  

A halál klinikai és biológiai jelei  

A halott körüli teendők 

A család támogatása, a gyász 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Gyógyszertani alapismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg a különböző gyógyszerformák és bejuttatási módok fontosabb 

jellemzőit, azok esetleges indikációit, kontraindikációit. Képessé váljanak szabályos és 

felelősségteljes kompetencia szintű gyógyszerelés kivitelezésére, az esetleges interakciók, 

szövődmények megelőzésére, felismerésére. Ismerjék meg az infúziós oldatokat és azok 

típusait, az oxigén és inhalációs terápia elméleti alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / Gyógyszerész / Kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Matematika, biokémia, biofizika, egészségügyi jog, Anatómia, élettan, ápolástan 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Enterális és 

parenterális 

gyógyszerelést 

végez 

Ismeri a 

gyógyszerelés 

szabályait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Precizitás, 

pontosság, 

felelősségtudat, 

logikus 

gondolkodás, 

megfigyelőképesség 

, felismerő 

képesség, 

szabálykövetés. 

Medikai 

gyógyszerelő 

programokat 

használ. 

Oxigén és 

inhalációs terápiát 

végez alacsony 

áramlású 

rendszerekkel 

Ismeri az oxigén és 

inhalációs terápia 

gyakorlatát, és az 

alacsony nyomású 

rendszereket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Előkészít infúziós 

terápiához, 

segédkezik a 

kivitelezésben, és 

infúziós palackot 

cserél. 

 

Ismeri az infúziók 

típusait és 

adagolásuk 

szabályait. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Infúzió adagoláshoz 

kapcsolódó 

számításokat végez 

digitális 

eszközökön. 

 
Gyógyszer 

interakciókat 

felismer és jelent. 

Ismeri a 

leggyakoribb 

gyógyszer 

interakciók tünetet, 

azok ellátásának 
kompetenciáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri az invazív 

beavatkozások 

szövődményeit. 

Ismeri az invazív 

beavatkozások helyi 

és általános 
szövődményeit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gyógyszerbejuttatási módok  14 óra 

Gyógyszerformák áttekintő ismétlése 

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati  

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata 

A parenterális gyógyszer bejuttatás formái, előnyei, javallatai  

Az inhalációs terápia formái, előnyei, javallatai 

Az oxigén terápia célja, javallatai, kompetenciái 

Oxigénvételi formák (palack, központi oxigén rendszer, oxigén fejlesztő)  

Az oxigén adagolás eszközei (reduktor) 

Az oxigén bejuttatás eszköze (orrkanül, egyszerű arcmaszk, reservoáros arcmaszk, Venturi 

maszk, aeroszol maszk, T-szár, Hi-flow rendszerek), az egyes bejuttatási eszközök 

alkalmazásának javallatai, ellenjavallata 

Az oxigénterápia gyakorlata, algoritmusa  

Az oxigénterápia hatékonyságának követése 

Az inhalációs terápia fogalma, célja, az inhalációs terápia főbb gyógyszercsoportjai 

Az inhalációs terápiás eszközök (kézi adagolók -MDI, DPI, nebulizátorok, köd porlasztók, UH 

porlasztók, JET porlasztók) főbb jellemzői, alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai  

Az inhalációs terápia algoritmusa, gyakorlata, hatékonyságának követése 

Az oxigén- és inhalációs biztonsági és higiénés szabályai  

Az injekciózás fogalma, formái 

Az injekciós készítmények felszívása, injekciós oldatok elkészítése 
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Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai  

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai 

Az injekciós szövődmények és megelőzésük 

Az inzulin beadás szabályai, inzulin adagok kiszámítása 

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája, adagok kiszámítása nagydózisú kiszerelés esetén 

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál) 

Az infúziós terápia fogalma, formái, lehetséges bejuttatási módok, azok jellemzői, 

Az infúziós szerelékek jellemzői (mikro-, makro cseppes szerelék, cseppszám faktor fogalma) 

Az infúziós terápia során alkalmazható egyéb eszközök és jellemzőik (intravascularis kanülök, 

összekötők, tűmentes csatlakozók, csatlakozók, infúzióadagoló készülékek) 

Az infúziós oldatok adagolásának számítási képletei 

Perifériás rövid kanülök jellemzői (nyitott, zárt kanül, aktív-passzív biztonsági rendszerű kanül, 

biokompatibilitás) 

A kanülök alkalmazásának indikációi, kontraindikációi, a behelyezés algoritmusa 

Az intravasalis érkatéterek kezelésének, gondozásának és gyógyszer bejuttatásának 

szabályai, kanülök bemosásának, lezárásának szabályai 

Az infúziós terápia követése, megfigyelési szempontok, vizuális infúziós phlebitis score 

alkalmazása 

Az infúziós terápia szövődményei és azok megelőzésének szempontjai, teendők 

szövődmények esetén 

Az infúzió összeállításának algoritmusa, gyakorlata 

Az perifériás vénakanülálás és az infúziós terápia kivitelezésének algoritmusa, gyakorlata 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 
A gyógyszerelés szabályai  3 óra 

A gyógyszer rendelés jogi, minőségirányítási szabályai, kompetenciái 

A gyógyszer elrendelésének formái (azonnali, egyszeri, folyamatos, szükség szerinti)  

Gyógyszerelés elrendelésének szabályai speciális esetekben (szóban vagy telefonon történt 

elrendelés) 

A gyógyszerrendelés szabályai, gyakorlata az alap és járóbeteg ellátásban  

A gyógyszerrendelés szabályai, gyakorlata a fekvőbeteg ellátásban 

A gyógyszerek tárolásának szabályai, specialitásai  

A kábítószerekkel való gyógyszerelés szabályai 

A gyógyszerelés 3-as, 5-ös, 9-es szabályai  

A gyógyszer helyettesítés szabályai 

Lejárt gyógyszerekkel történő feladatok szabályai  

A gyógyszerelés dokumentálásának szabályai 

A gyógyszer interakciók, gyógyszer tévesztés esetén követendő szabályok  

A gyógyszereléshez kapcsolódó betegoktatás szempontjai, szabályai 

 
Gyógyszerelő rendszerek  1 óra 

A gyógyszerrendelés és vényírás gyakorlata 

A vényírás nyelvezete, az egyes kifejezések értelmezése 

Gyógyszerelrendelő, vényíró rendszerek az alapellátásban 

Az EESZT funkciói a gyógyszer felírásban, kiváltásban és követésben  

A gyógyszer elrendelés szabályai a fekvőbeteg ellátásban 

Gyógyszerelrendelő rendszerek a fekvőbeteg ellátás medikai programjaiban 

Kórházi gyógyszerelő rendszerek (Unit dose) alkalmazásának lényege, hatékonysága, 

gyógyszerelés biztonsági tényezői.  
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Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Kommunikáció tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az egészségügyi szakmák gyakorlásához szükséges kommunikációs képességek fejlesztése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Pedagógia tanár / Pszichológus (kommunikáció, konfliktuskezelés) / Egészségügyi 

szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló Msc / Egészségügyi szakoktató 

(egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra 

klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Magyar nyelv 

Történelem 

Az emberi test és működése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

 
Hiteles 

kommunikációt 

folytat betegekkel, 

hozzátartozókkal, 

munkatársakkal. 

Ismeri a 

kommunikáció 

jellemzőit, a hiteles 

kommunikáció 

feltételeit, a 

kommunikációs 

zavarokat. 

Tisztában van a 

beteggel, 

családtagokkal, 

munkatársakkal 

történő 

kommunikáció 

szempontjaival. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fontosnak érzi a 

beteg 

meghallgatását. A 

betegekkel, 

hozzátartozókkal 

történő 

kommunikáció 

során nem lépi túl a 

hatáskörét. 

 

 

Speciális 

kommunikációt 

folytat, segítő 

kommunikációs 

technikákat 

alkalmaz. 

Ismeri a 

kommunikáció 

módját látás-, 

hallás-, beszéd- és 

értelmi fogyatékos 

emberrel. Ismeri a 

segítő beszélgetés 
alapjait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

kommunikációs 

lehetőségek hallás-, 

látássérültek 

esetében. 

A kommunikáció 

sajátosságait 
bemutató videók. 
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Hatékony 

konfliktuskezelési 

technikákat 

alkalmaz. 

Ismeri a 

konfliktusok 

típusait, a 

konfliktuskezelés 

módjait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kommunikációs zavarok  3 óra 

Kóros kommunikáció 

A nyelvi szocializáció hiányosságai 

Szégyenlősség, gátlásosság 

Kommunikációs gátak és közléssorompók 

 

Egészségügyi szakmai kommunikáció  3 óra 

Az egészségügyi dolgozók közötti kommunikáció 

Az egészségügyi dolgozó és a beteg közötti kommunikáció 

A kapcsolatfelvétel, bemutatkozás jelentősége, általános szabályai 

Kapcsolatteremtés és fenntartás egészséges és beteg gyermekkel, a gyermekek sajátos 

kommunikációs formái 

Kommunikáció hozzátartozóval 

Kommunikáció idős beteggel, az idős kor kommunikációs jellemzői, kommunikációs 

nehézségek 

Kommunikáció eltérő kultúrából érkező beteg esetén 

Kommunikáció zaklatott beteggel, indulatos beteggel 

A telefonos kommunikáció szabályai az egészségügyben 

 

Speciális kommunikáció  8 óra 

Speciális kommunikáció beszéd-, hallás-, látássérültekkel 

Kommunikációs korlátok leküzdése autizmus spektrumzavar esetén 

Infokommunikációs akadálymentesítés 

A segítő beszélgetés 

Esettanulmányok 

 

Konfliktuskezelés  4 óra 

Konfliktus fogalma 

Konfliktusok típusai 

Konfliktuskezelési stratégiák: elkerülő, versengő, együttműködő, kompromisszumkereső, 

alkalmazkodó 

A konfliktushelyzetek megelőzése és feloldása hatékony kommunikáció segítségével 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló ismerje meg az akadályozott ember gondozásával kapcsolatos alapvető fogalmakat 

és gondozási feladatokat. A tantárgy során a tanulók megismerkednek a re/habilitációt érintő 

legfontosabb fogalmakkal, meghatározásokkal. Továbbá elsajátítják a fizioterápia alapjait. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Gyógytornász Bsc / Gyógypedagógus 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi terminológia, Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Szakmai fizikai és 

biofizikai alapok, Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és 

működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, 

Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, Pszichológia alapjai, Belgyógyászat és 

ápolástana, Sebészet és ápolástana. 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

A rehabilitációs 

alapfogalmakat 

helyesen értelmezi, 

és ennek 

megfelelően 

cselekszik 

 

 
Ismeri a 

rehabilitáció 

alapfogalmait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Mindennapi élete és 

munkája során 

empatikusan és 

diszkrimináció 

mentesen 

cselekszik, erre 

ösztönzi 

környezetét. 

Elkötelezett a 

morális 

akadálymentesítés 

és az integráció 

eszméjével, - 

munkája során 

önkritikus 

önmagával 

szemben. 

A betegségek és 

fogyatékosságok 

nemzetközi 

osztályozásának 

rendszerét az 

informatikai 

rendszeren keresztül 

tanulmányozza. 

A komplex 

rehabilitáció 

rendszerében az 

akadályozott 

emberek fejlesztését 

végzi. 

 

Ismeri az átfogó 

rehabilitációs 

rendszer 

működését. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internet alapú 

szakmai anyagokat 

olvas. 

 
Kiválasztja a 

megfelelő 

segédeszközöket. 

Áttekintéssel 

rendelkezik a 

segédeszközök 

alkalmazására és 

beszerzésére 

vonatkozólag. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet 

segítségével 

segédeszköz 

forgalmazó cégeket 

keres. 

A különböző típusú 

akadályozottságokk 

al élő kliensekkel 

megfelelően 

kommunikál. 

Ismeri a sajátos 

ellátású igényű 

kliensek 

segítésének, 

kommunikációjának 

technikáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Tájékoztató, oktató 

jellegű filmeket 

keres az internet 

segítségével. 

Feladatokat végez 

az akadályozott 

emberek sajátos 

szükségleteinek 

kielégítésénél. 

Tisztában van a 

különböző 

akadályozottságok 

jellegzetes 

megjelenési 

formáival. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
Oktatófilmek 

keresése az 

interneten. 
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Alkalmazza az 

akadálymentes 

környezet 

lehetőségei 

gondozási 

tevékenysége 

folyamatában. 

 

Ismeri az 

akadálymentes 

környezet 

kialakításának főbb 

szempontjait. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Akadálymentes 

környezet 

kialakításával 

kapcsolatos filmek 

keresése az 

interneten. 

A fizioterápia 

területén tanult 

fogalmakat 
helyesen értelmezi. 

 

Ismeri a fizioterápia 

alapfogalmait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felsorolja a 

fizioterápiás 

eljárások főbb 

csoportjait, és azok 

legfőbb alkalmazási 

köreit. 

Ismeri a 

fizioterápiás 

eljárások főbb 

csoportjait és azok 

alkalmazási köreit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
Gyógyszer nélküli 

fájdalomcsillapító 

eljárásokat 

alkalmaz. 

Ismeri a fájdalom 

alapjait, jellemzőit, 

a fájdalom 

felmérését és a 

felméréshez 

kapcsolódó 

dokumentációs 
rendszert Tisztában 

van a 

fájdalomcsillapítás 

lehetőségeivel. 

Ismeri a nem 

gyógyszeres 

fájdalomcsillapítás 

módjait. 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A rehabilitáció alapfogalmai  4 óra 

A re/habilitációs tevékenység fogalma, tartalma 

A betegségek és fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (BNO) 

A tevékenység akadályozottsága, a részvétel korlátozottsága, az FNO kódrendszer 

gyakorlati jelentősége 

Az akadályozottságok formái, tipológiák (orvosi rehabilitáció, gyógypedagógia) 

Különböző akadályozottságok, és rehabilitációjuk főbb sarokpontjai 

A re/habilitációs team és szerepe 

A rehabilitációs szakemberek főbb tevékenységei, kompetenciái, képzési sajátosságaik  

A rehabilitációt akadályozó és támogató tényezők 

Támogató tényezők: empátia, önrehabilitációs akarat, együttműködés, érdekvédelem, 

ismeretterjesztés, felvilágosítás, jó szociális körülmények 

Akadályozó tényezők: az izoláció, a vikitmizáció, stigmatizáció, álrehabilitáció, rossz 

életkörülmények, az önrehabilitációs akarat hiánya 

Az akadályozott ember sajátos ellátási igényei, szükségletei  20 óra 

Az akadályozottság lelki vonatkozásai 

A felnőttkori akadályozottságok lelki vonatkozásai (betegség, akadályozottság elfogadásának 

folyamata,) 

Sérülésspecifikus pszichológiai következmények: 

Kommunikációjukban (hang-, beszéd- és nyelvi zavarban) akadályozott személyek 
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Mozgásképességükben akadályozott személyek 

Látássérült személyek 

Hallássérült személyek 

Értelmileg akadályozott személyek 

 

Fizioterápiáról általában  2 óra 

A fizioterápia fogalma és felosztása a bevitt energia szerint, feladata. A fájdalomcsillapítás 

nem gyógyszeres formáinak, jellemzői, indikációi-kontraindikációi, alkalmazásának 

algoritmusai (pozíciós terápia, felszíni kezelés, hideg-meleg terápiás alkalmazások, masszázs, 

fizioterápia, hydroterápia, TENS, alternatív medicina módszerei). 

 

Fizioterápiás alapok  10 óra 

Hidroterápia, Balneoterápia, Mechanoterápia, Klímaterápia 

Inhalációs kezelések 

Mágneses és elektroterápia, Fototerápia, Termoterápia fogalma 

Legfőbb alkalmazási területeik 

 

Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület összefogja azokat a pszichológiai, pedagógiai, szociológiai ismereteket, 

amelyek nélkülözhetetlenek a segítő hivatást választók számára. Az itt tanult tantárgyak 

azokra a témákra helyezik a hangsúlyt, amelyek az egészségügyi szakdolgozó munkájára 

közvetlenül, vagy közvetett módon hatással vannak. A pszichológiai, pedagógiai ismeretek 

megalapozzák betegvezetés, a betegoktatás, egészségfejlesztés tevékenységét, a szociológiai, 

közigazgatási, valamint szociális joggal foglalkozó témák a szociális segítségnyújtás 

lehetőségeibe vezetik be a tanulókat. 

 

Szociológia alapjai tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Olyan szakemberek képzése, akik nyitottak a szociális különbözőségek felismerésére, 

megfelelő ismerettel rendelkeznek ezen egyenlőtlenségek kezelésére, ismerik a szociológia 

alapjait, a családot, mint a társadalom legkisebb egységét, védik a társadalmi értékeket és 

képesek összefoglalni a magyar társadalomra jellemző egészségszociológiai ismereteiket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Szociológus Bsc / Szociális Munkás Bsc / Egészségügyi szaktanár/tanár / Egészségügyi 

szakoktató. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 Ismeri a  Munkája során  
 szociológia, a  figyelembe veszi a 

Felsorolja a társadalmi  kulturális 

szociológia 
alapfogalmait, és 

rétegződés és 
szocializáció, 

Teljesen önállóan 
különbözőségeket, 
biztosítja az ellátás 

jellemzi azokat. deviancia fogalmát  során az 
 és tárgykörüket  esélyegyenlőséget, 
 röviden jellemzi.  segítő magatartást 

Használja a 

mortalitást, 

morbiditást, 

meghatározza a 

szociális 

intézményrendszere 

ket, és azok 

működésének főbb 
szempontjait. 

 
 

Ismeri az 

alapfogalmakat, a 

szociális 

intézményeket és 

rendszerüket. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

tanúsít a kollégáival 

és a kliensekkel 

egyaránt. 

 
Elektronikus 

adatbázisokat kezel, 

elektronikus 

formában tartja a 

kapcsolatot egyes 

kliensekkel. 

 

 
Munkája során 

alkalmazza az 

egészségszociológia i 

ismereteit. 

Ismeri a társadalmi 

rétegződést, az 

egészséget, mint 
értéket, az egészségi 

állapotot az 

életmódot és a 

betegek/fogyatékkal 

élők társadalmi 
helyzetét. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Jellemzi a családot, 

mint a társadalom 

legkisebb egységét 

és megítéli a 

családban 

bekövetkező 

szerepkonfliktusoka 

t. 

 
 

Ismeri a család 

egységét és a 

szerepkonfliktusoka 

t. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Ismerteti a 

családmodelleket, 

és a házasság 

intézményét 

szociológiai 

szempontból. 

 

Ismeri a 

családmodelleket, 

és a házasság 

intézményét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A szociológia alapjai  5 óra 

A szociológia lényege, tárgya, jelentősége. Társadalmi rétegződés és mobilitás. Társadalmi 

egyenlőtlenségek és a szegénység. A szocializáció fogalma és elméletei; szinterei, 

intézményei. Deviáns magatartás fogalma, formái. 

 

Egészségszociológia  8 óra 

Mortalitás, Morbiditás, Társadalmi rétegződés és az egészség kapcsolata, az egészség, mint 

érték, az életkor és az egészségi állapot, életmód a különböző társadalmi rétegekben, betegek, 

fogyatékkal élők társadalmi helyzete. Biomedikális szemlélet. 
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Családszociológia  5 óra 

Családszociológia. Család intézménye. Családon belüli szerepek és szerepkonfliktusok, a 

család funkciói. Házasság intézménye. Családmodellek: Klasszikus, egyszülős, mátrix 

családok szociológiai jelentősége. 
 

Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

Pszichológia alapjai tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az ember pszichikus működésének, pszichikus fejlődésének alapjait, 

a személyiség jellemzőit. Pszichológiai ismereteik járuljanak hozzá a betegekkel, 

munkatársakkal való együttműködési képesség fejlődéséhez. Fejlődjön empátiás készségük, 

a beteg ember lélektanával kapcsolatos ismereteik segítsék őket a megfelelő beteg-

szakdolgozó kapcsolat kialakításában, a betegvezetés és a betegek lelki támogatása során. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Pszichológus / Mentálhigiénés szakember / Pedagógia tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Általános ápolástan és gondozástan, 

Kommunikáció 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Általános 

lélektannal 

kapcsolatos 

ismereteit 

felhasználja a 

betegekkel való 

kapcsolat 

kialakítása, a 

betegoktatás és 

egészségnevelés 

során. 

 

 

 
Ismeri a megismerő 

folyamatok 

működésének 

alapjait. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Megértő, empatikus 

magatartást tanúsít a 

betegekkel szemben. 

Korrekt munkahelyi 

kapcsolatokra 

törekszik. 

 

 

 
Online 

pszichológiai 

tesztek keresése, 

kitöltése. 

Felismeri a 

személyiségtípusok 

at. 

Ismeri a 

legalapvetőbb 

személyiségelmélet 

ek lényegét. 

 
Teljesen önállóan 

 

Munkáját az 

életkori 

sajátosságok 

figyelembevételével 

végzi. 

Ismeri a pszichikus 

fejlődés 

törvényszerűségeit, a 

pszichikus 

fejlődés főbb 

mozzanatait. 

 

 
Teljesen önállóan 

Fejlődéslélektannal 

kapcsolatos videók 

keresése és 

megtekintése a 

világhálón. 
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Megfelel a 

munkahelyi 

szerepelvárásoknak, 

hatékonyan 

együttműködik az 

egészségügyi team 

tagjaként. 

Ismeretekkel 

rendelkezik a 

szerepekről, 

szereptanulásról. 

Ismeri a formális 

kiscsoportok 

jellemzőit, a 

csoportok 

alakulásának 
folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Felismeri a 

betegnek a 

betegségre adott 

reakcióját, a 

megfelelő 

segítséget, pszichés 

támogatást nyújtja 
ezzel kapcsolatban. 

 

Ismeri a beteg 

ember lélektani 

folyamatait. Ismeri 

a szororigén 

pszichikus 

ártalmakat. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános lélektan  5 óra 

A megismerő folyamatok rendszere  

Az érzékelés és észlelés 

A figyelem 

Alvás, álom 

Emlékezés, tanulás 

Képzelet 

Gondolkodás, intelligencia és kreativitás 

Motiváció és érzelmek 

 

Személyiséglélektan  2 óra 

A személyiség fogalmának ismétlése. A személyiségelméletek csoportjai. Típuselméletek 

ismétlése 

Pszichoanalitikus elméletek: Sigmund Freud, Carl Gustav Jung személyiségelmélete 

Humanisztikus elméletek: Rogers, Maslow elmélete 

A jellem. Az érett személyiség jellemzői 

 

Fejlődéslélektan  4 óra 

A fejlődéslélektan fogalma. Pszichikus fejlődéstörvények. Életkori periodicitás 

A szenzomotoros fejlődés. A mozgásfejlődés főbb jellemzői.  

Az érzékszervi-mozgásos értelmi fejlődés periódusai 

A beszéd és nonverbális kommunikáció fejlődése 

Gyermeki világkép és gondolkodás 

Az énkép és éntudat fejlődése 

Az érzelmek és az akarat fejlődése  

A játék, a rajz és a mese szerepe 

A korai anya-gyermek kapcsolat jelentősége. Az apa szerepe 

A szocializáció fogalma, színterei.  

Utánzás, azonosulás, identifikáció 

 

Szociálpszichológia  2 óra 

A szociálpszichológia tárgya. A személyészlelés ismétlése 

Szerepek, szereptanulás, szerepkonfliktus 
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Az emberi kollektívák. A csoport fogalma, csoporttípusok. A formális kiscsoport 

rétegződése.  

A csoportnormák, csoportszerepek. A formális kiscsoport fejlődése. 

 

Beteg ember lélektana  5 óra 

A gyógyítók személyisége. Nővértípusok. A gyógyítók közössége  

A beteggel való kommunikáció. Empátia és tolerancia 

A betegség hatása a személyiségre. Betegségélmény és magatartás.  

A fájdalom. A krónikus betegség hatása a személyiségre.  

A haldoklás, halál és gyász 

Az egészségügyi szakdolgozók feladatai a betegvezetés során 

Az egészségügyi dolgozó mindennapos feladatai elvégzésével kapcsolatos lélektani 

vonatkozások 

Szororigén pszichikus ártalmak 

 

Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

Népegészségtan, egészségfejlesztés tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása egészítse ki és mélyítse el a tanulók egészséges életmóddal, életvitellel 

kapcsolatos ismereteit, járuljon hozzá az egészségtudatos magatartás formálásához. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Népegészségügyi ellenőr Bsc / Ápoló Bsc / Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi 

előképzettséggel) / Egészségügyi szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év 

ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia, Általános ápolástan és gondozástan, Emberi test és működése 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Felismeri az 

egészséget 

hátrányosan 

befolyásoló 
tényezőket. 

Ismeri az egészség, 

és az 

egészségkultúra 

fogalmát, elemeit. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Belátja az 

egészséges életmód, 

életvitel 

jelentőségét. 

Életvitelében 
törekszik ennek 

betartására, és a 

 

Értelmezi a 

lakosság egészségi 

állapotát leíró 

mutatókat, statisztikai 

adatokat, 

diagramokat. 

Ismeri az egészségi 

állapot mérési 

módszereinek 

lényegét, a főbb 

mutatókat. 

 

 
Teljesen önállóan 

A lakosság 

egészségi 

állapotával 

kapcsolatos adatok 

keresése digitális 
adatbázisokban. 
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Felismeri az egyén 

magatartásában az 

egészséget 

veszélyeztető 

tényezőket, 
rizikófaktorokat. 

Ismeri a prevenció 

fogalmát, szintjeit, 

eszközeit, az 

egészségmegőrzési 

programokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

környezetével való 

kiegyensúlyozott 

kapcsolatra. 

 

Egészséges 

életmóddal, 

szexuálhigiénéval, 

káros 

szenvedélyekkel 

kapcsolatos 

ismereteit 

alkalmazza az 

egészségfejlesztő 
tevékenység során. 

Tisztában van az 

egészséges életmód 

elemivel, a modern 

nemzedék egészség 

magatartásával, a 

szexuálhigiénéval. 

Ismeri a káros 

szenvedélyek 

formáit, jellemzőit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  
Internetes 

kutatómunka, 

prezentációkészítés 

egészséges életmód, 

vagy káros 

szenvedélyek 

témában. 

 

 

Megelőzi a kiégés 

kialakulását. 

Ismeri a stressz és a 

konfliktusok lelki 

egészségre 

gyakorolt hatását, a 

lelki egyensúly 

fenntartásának, 

helyreállításának 

lehetőségeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Munkájához 

kapcsolódó 

egészségfejlesztési 

tevékenységet 

folytat. 

Ismeri az 

egészségfejlesztés 

módszereit, 

eszközeit, színtereit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az egészség, egészségkulturáltság  1 óra 

Az egészségkultúra fogalma, összetevői, helye a kultúrában  

Az egészség fogalmának értelmezése 

Az egészséget meghatározó tényezők: életmód, környezet (társadalmi, természeti), egészségügyi 

ellátórendszer, egyéni sajátosságok 

A népegészségtan fogalma, feladatai 

 

Az egészségi állapot mérési módszerei  2 óra 

A magyar lakosság egészségi állapotának jellemzői 

Az egészségi állapot mérésének módszerei 

Statisztikai módszerek: statisztikai adat, adatgyűjtés, csoportosítás, statisztikai sorok 

Szociológiai módszerek 

Demográfiai módszerek: a demográfia fogalma, demográfiai adatgyűjtés, a strukturális 

demográfia, népmozgás, a természetes népmozgás mutatói (születési, halálozási mutatók)  

Epidemiológiai módszerek: morbiditás, morbiditási adatok forrásai 

 

Prevenció és egészségmegőrzés  2 óra 

A prevenció fogalma, szintjei 

A primer, secunder és tercier prevenció célja, lényege és eszközei 

Védőoltások típusai, életkorhoz kötött védőoltások 

Szűrővizsgálatok célja, fajtái 

A szív- és érrendszeri, emésztőszervi, légzőszervi megbetegedések kialakulásának okai és 

kockázati tényezői 
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Daganatos betegségek megelőzése 

 

Népegészségügyi programok  1 óra 

Az egészségfejlesztés alapdokumentumai (Alma-Ata, Ottawai Charta, Dzsakartai 

Nyilatkozat) 

Hazai népegészségügyi programok 

 

Életmód – egészségmagatartás  2 óra 

Az életmód fogalma, objektív és szubjektív meghatározói 

Az egészségmagatartás. Preventív magatartás, kockázati magatartás 

Egészségtudatos magatartás fogalma, jellemzői. Az életminőség 

A modern nemzedék egészség-magatartása. A digitális nemzedék jellemzői.  

A számítógép használatának egészségügyi vonatkozásai, az egészségügyi problémák 

megelőzése. Elhúzódó serdülőkor. Modern kori evés- és testképzavarok. 

 

Szexuálhigiéné  2 óra 

A szexuális identitás 

A pubertás élettani változásai 

Intim higiéné. Menstruációs higiéné  

Az emlő és a here önvizsgálata 

Partnerkapcsolatok 

Családtervezés. A fogamzásgátlás módszerei 

Felkészülés a nőgyógyászati vizsgálatra 

Szexuális úton terjedő betegségek és megelőzésük 

 

Mentálhigiéné  3 óra 

A mentálhigiéné fogalma 

Az egészséges lelki egyensúly fenntartása 

A stressz. Megküzdési stratégiák, énvédő technikák 

Konfliktushelyzetek és kezelésük 

A burn-out szindróma. A kiégés megelőzése 

 

Egészségkárosító tényezők  2 óra 

A környezetszennyezés egészségre gyakorolt hatásainak ismétlése 

Addikció fogalma. A függőségek fajtái. Hajlamosító tényezők  

Kémiai függőségek: nikotin, alkohol, pszichoaktív szerek 

Viselkedéses függőségek 

 

Egészségfejlesztés  3 óra 

Az egészségfejlesztés fogalma, célja, feladata  

Az egészségfejlesztés módszerei, eszközei 

Az egészségfejlesztés színterei, szervezeti formái 

Egészségfejlesztő foglalkozások tervezése 
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Társadalomtudományi ismeretek tanulási terület 
 

Pedagógiai – betegoktatási alapismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók sajátítsák el a betegek és hozzátartozók oktatásához szükséges alapvető pedagógiai 

ismereteket. Lássák át a területükön gyakorlatot teljesítő tanulókkal kapcsolatos alapvető 

feladatokat, értsék meg a szakmai gyakorlat pályaszocializációban betöltött szerepét, jelentőségét. 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Egészségügyi szaktanár/tanár (egészségügyi előképzettséggel) / Ápoló MSc / kiterjesztett 

hatáskörű Msc ápoló / Pedagógia tanár (általános pedagógia, andragógia) / Egészségügyi 

szakoktató (egészségügyi előképzettséggel): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 40 óra 

klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Pszichológiai ismeretek, Általános ápolástan és gondozástan, Kommunikáció 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

A nevelés és oktatás 

alapelveit, 

módszereit 

alkalmazza a 

betegek oktatása 

során. 

Ismeri a nevelés 

fogalmát, alapelveit, 

módszereit, a 

nevelői attitűdöket. 
Ismeri az oktatás 

alapelveit, főbb 

módszereit, 
munkaformáit. 

 

 

 
Irányítással 

 

 

 

 

 

 

 

A betegekkel és a 

hozzátartozókkal 

empatikus, toleráns. 

Figyelembe veszi 

egyéni tanulási 

igényeiket és 

szükségletüket. 

Fontos számára a 

szakmai utánpótlás 

nevelésében való 

szerepvállalás. 

 

 
Prezentációkészítés, 

oktatástechnikai 

eszköz használata. 

A felnőtt beteg 

oktatásánál 

figyelembe veszi a 

felnőttekre jellemző 

sajátos igényeket. 

Ismeri az 

andragógia 

alapfogalmait, a 

felnőttek 

tanulásának 
jellegzetességeit. 

 

 
Irányítással 

Felnőttképzési, 

felnőttoktatási 

lehetőségek 

keresése az 

interneten. 

Részt vesz a 

betegek 

oktatásában, a beteg 

otthonában önállóan 

végezhető 

egyszerűbb 

műveletek 
tekintetében. 

 

 
Ismeri a betegek 

oktatásának főbb 

elveit, módszereit. 

 

 

 
Irányítással 

 

 

Részt vesz a 

területre érkező 

tanulóval való 

foglalkozásban. 

Tisztában van a 

gyakorlatot teljesítő 

tanulók gyakorlati 

foglalkoztatásának 

alapvető 
szabályaival. 

 

 
Irányítással 
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A tantárgy témakörei 

 

Általános pedagógiai alapismeretek  7 óra 

A pedagógia tárgya, tudományterületei 

A nevelés fogalma, célja, alapelvei  

A nevelés főbb módszerei 

A módszerek megválasztásának elvei  

A nevelői attitűdök 

A didaktika fogalma, alapelvei. A tanulási-tanítási folyamat 

Az oktatás leggyakoribb módszerei (előadás, magyarázat, megbeszélés, vita, szemléltetés, 

munkáltatás), megválasztásuk elvei. Az oktatás szervezeti formái 

Oktatástechnikai eszközök 

 

Andragógia  3 óra 

Az andragógia fogalma, területei (felnőttoktatás, felnőttképzés)  

A lifelonglearning elve. A távoktatás és e-learning jellemzői 

A tanulás típusai: formális, informális, nonformális 

A felnőtt tanulók és a felnőttkori tanulás főbb jellemzői  

A felnőttoktató szerepe 

 

Betegoktatás  5 óra 

A betegoktatás célja 

Beteg és hozzátartozójának oktatása során alkalmazott módszerek 

Krónikus betegek oktatása (diabétesz, onkológiai, nefrológiai, pulmonológiai) 

A betegnapló vezetésének megtanítása 

Gyógyászati segédeszközök alkalmazásának megtanítása 

 

Egészségügyi szakdolgozók oktatása  3 óra 

A szakmai gyakorlatok célja, feladatai 

A szakmai gyakorlatok etikai és jogszabályi előírásai (felelősségbiztosítás, szerződések, a tanuló 

gyakorlati foglalkoztatásának szabályai) 

Az egészségügyi intézményben folytatott gyakorlatok személyi és tárgyi feltételei, 

adminisztrációs feladatai (foglalkozási napló, jelenléti ív) 

Az intézményi gyakorlatok sajátos módszerei: előmegbeszélés, gyakorlás, utómegbeszélés, 

esetbemutatás 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület tárgyainak oktatása során a tanuló megismeri belgyógyászat-, sebészet és 

határterületeinek, valamint a gyermekgyógyászatban leggyakrabban előforduló kórképeket. 

 

Belgyógyászat és ápolástana tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanítása során a tanulók megismerik a leggyakoribb belgyógyászati betegségek 

mortalitási és morbiditási mutatóin túl azok kórélettani és patofiziológiai alapjait, a szükséges 

diagnosztikai, valamint terápiás specialitásait. Képessé válnak az oxygénterápia, a 

húgyhólyag irrigálás, az infúziós terápia, az EKG kivitelezésére és a széklet, vizelet,  
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hányadék felfogására, mintavételére. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év belgyógyászati területen eltöltött gyakorlat, az adott 

klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és 

gondozástan 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Részt vesz a szív-, 

és érrendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri keringési 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Pontosság, 

magabiztosság, 

határozott fellépés, 

jogkövető 

magatartás, etikus 

és empatikus 

magatartás, 

megfigyelőképesség 

, önálló 

munkavégzés, 

higiénés szemlélet, 

preventív szemlélet, 

kommunikációs 

készség. 

Kórházi 

informatikai 

rendszerek 
használata. 

Részt vesz a 

vérképző rendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri vérképző 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz a légző 

rendszeri betegek 
ellátásában 

Ismeri légző 

rendszer klinikumi 
specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz az 

emésztőrendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri az 

emésztőrendszer 

klinikumi 
specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz a 

kiválasztó rendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri a kiválasztó 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Részt vesz az 

endokrin rendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri az endokrin 

rendszer klinikumi 

specialitásait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Részt vesz a 

daganatos betegek 

ellátásában. 

Ismeri a daganatos 

megbetegedések 

klinikumi 
specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Részt vesz a fertőző 

betegek ellátásában. 

Ismeri a fertőző 

betegségek 

klinikumi 
specialitásait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG 

készítés, részvétel 

az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag öblítés, 

széklet vizelet 

hányadék 

mintavétel, 

felfogása, 

oxygénterápia 

alacsony nyomású 

rendszerekkel). 

 

 

 

Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli. 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Szív- és érrendszeri megbetegedések  9 óra 

A leggyakoribb szívérrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, diagnozisa, 

terápiája 

Koszorúér-betegségek (Atherosclerosis, ISZB, akut coronária szindróma

 /angina, infarctus), Koronarográfia 

A pericardium betegségei (pericarditis, pericardiális tamponád, pericardiocentesis)  

A myocardium betegségei (myocarditis, cardiomyopathia) 

Az endocardium betegségei (endocarditis, rheumás láz) 

Szívhibák/vitiumok (veleszületett vitiumok, shunt nélkül, jobb-bal, bal-jobb shunttel, szerzett 

vitiumok stenosis, insuffitientia) 

Az ingerképzés, ingerületvezetés zavarai, csoportosítása (bradycardiával, tachycardiával járó 

ritmuszavarok 

A szívelégtelenség okai, kialakulásának folyamata, tünettana, teráoiuája, stádium beosztása  

A hypertónia betegség (primer, secunder, hypertoniás sürgősségi állapotok) 

Az érrendszeri betegségek (az artériás és vénás rendszer betegségei, rizikó tényezői, Virchow 

triász, thrombo-emboliás állapotok, mélyvénás thrombozis, thrombophlebitis, varicositas, 

artériás embolizáció) 

Anticoaguláns terápiák (thrombolysis, thrombocita aggregációgátló-, anticoaguláns- és 

profilaktikus terápiák és jellemzőik 

A szív-érrendszeri betegek educatiójának specialitásai  

Szív-érrendszeri betegségek időskori vonatkozásai 

 

Vérképzőrendszeri megbetegedések  8 óra 

A vérképzőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A vérképzőrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb vérképzőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, 

diagnózisa, terápiája 

A vörösvértestek betegségei – anaemiák (vashiányos, megaloblastos, hemolyticus, corpuscularis, 

renalis, aplasticus) 

A fehérvérsejtek betegségei – leukaemiák, malignus lymphomák 

Heamorrhagiás diathesisek (coagulopathiák, haemophilia, DIC, thrombocytopéniák, 

thrombocytopathiák) 

A vérképzőrendszeri betegek edukáciojának specialitásai 
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Légzőrendszeri megbetegedések  4 óra 

A légzőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A légzőrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb légzőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, terápiája 

A felsőlégutak lázzal és láz nélkül járó betegségei 

Obstructiv tüdőbetegségek – COPD (asthma bronchiale, krónikus bronchtis, emphysema) 

Restrictiv tüdőbetegségek (pneumóniák, tbc, fibrosis, tumorook) 

A tüdő keringési zavarai (pulmonális hypertonia, cor pulmonale)  

A pleura betegségei (pleuritis, tumor, pleurális folyadékgyűlem) 

A légzőrendszeri betegek educatiojának fontosabb elemei (steroid, bronchodilatátor és 

profilaktikus terápiák, a légzésfunkció önellenőrzése, a köpet kezelése) 

 

Emésztőrendszeri megbetegedések  5 óra 

Az emésztőrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

Az emésztőrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb emésztőrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, terápiája  

A nyelőcső betegségei (gyulladás, diverticulum, achalasia, reflux, szűkület, tumor, hiatus 

hernia) 

A gyomor betegségei (gastritisek, ulcus ventriculi, stenosis, tumor) 

A belek betegségei (IBD, ulcus duodeni, colitis ulcerosa, M. Chron, diverticulosis, 

diverticulitis, polyposis, tumor) 

Emésztőrendszeri vérzések (occult vérzés, oesophagus varix ruptura, haematemezis, melaena, 

haematokézia 

A székletürítés zavarai (hasmenés, székrekedés, bélférgesség, fertőző betegségek)  

A hasnyálmirigy betegségei (acut és krónikus pancreatitis, tumor) 

A májelégtelenséghez vezető kompenzált és dekompenzált állapotok (cirrhosis, portális 

hypertonia, hepaticus encephalopathia, coma hepaticum) 

Az epeutak betegségei (epekövesség, cholecystitis, cholangitis)  

Az emésztőrendszeri betegek educátiójának specialitásai 

 

Kiválasztórendszeri megbetegedések  5 óra 

A kiválasztórendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

A kiválasztórendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb kiválasztórendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, 

diagnózisa, terápiája 

A vese gyulladásos betegségei (glomerulonephritis, pyelonephritis) 

Nephrosis syndroma 

Vesekövesség 

Vese cysta, polycistás vese, vese daganatok 

Acut veseelégtelenség prerenális, renális és postrenális formái 

Krónikus veseelégtelenség, uraemia 

Vesepótlókezelés (haemodialízis, peritoneális dialízis, CAPD)  

A dializált betegek educatiojának specialitásai 

A vizeletkiválasztó rendszeri betegségek időskori vonatkozásai 

 

Endokrinrendszeri megbetegedései  5 óra 

Az endokrinrendszeri betegségek morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői  

Az endokrinrendszeri betegségek diagnosztikája 

A leggyakoribb endokrinrendszeri betegségek kialakulásának jellemzői, tünettana, 

diagnozisa, terápiája 

A diabetes mellitus (formái, diagnosztika, terápia, szövődmény, crisis állapotok)  
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A diabetes terápiáinak csoportosítása, jellemzői 

A diabetes szövődményei, azok megelőzésének feladatai, diabeteses beteg educatioja 

A pajzsmirigy betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, strumák, Basedow-kór, 

gyulladások, daganatok, crisis állapotok) 

A mellékpajzsmirigy betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, tetánia) 

A mellékvesekéreg betegségei (hypo-és hyperfunkciós kórképek, Cushing syndroma, 

Phaecromocytoma, Addison kór, crisis állapotok) 

A hypothalamus és hypophysis endokrin zavarai (nanizmus, gigantizmus, acromegália, 

diabetes insipidus 

Az endokrinrendszeri betegek educatiojának specialitásai 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Sebészet és ápolástana tantárgy 18 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismertetni a tanulókat a sebészeti osztályon történő gyógyító tevékenységekkel, a 

sebészeti területek sajátosságaival. Megtanítani a legfőbb kórképek klinikai jellemzőit 

terápiás vonatkozásait. Betekintést nyújtani a műtét alatti folyamatokba és azok hatásaival 

emberi szervezetre. Elsajátítja a tanuló a sebkezelés, a stómaterápia alapjait, a beöntés adás 

módját, a gyomorszonda levezetését, a sebváladékok megfigyelését, a decubitus jeleit és 

súlyosságát, a műtéti előkészítés ápolási vonatkozásait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év sebészeti területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és 

gondozástan 

 

A képzés órakeretének legalább 25%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Megfigyeli és 

felméri a beteg 

állapotát és 

szükségleteit a 

perioperatív 
időszakban. 

Állapot felmérés 

szabályai, 

módszerei, a 

perioperatív és a 

posztoperatív ellátás 

főbb szempontjai. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészségügyi 

dokumentációt 

vezet, felhasználói 

szintű számítógépes 

ismeretei vannak. 

Műtét előtti 

betegtájékoztatást 

végez. 

A kliensek műtét 

előtti és utáni 
sajátos igényei. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Segédkezik a műtét 

utáni seb- 

kötözésben, sebek 

megfigyelésében. 

Az akut sebek 

jellemzőit, a 

szövetegyesítő 

eljárásokat, a 

sebgyógyulási 

zavarokat, 

sebváladék minta- 

vétel menete, a 

vérzési 

rendellenességek, a 

sebek típusai, 
varratszedés típusai. 

 

 

 

 

 
Irányítással 

 

 

 

 

 

 

 
Empatikusan, 

etikusan, segítő- 

készen a kliens 

érdekeit és 

szükségleteit szem 

előtt tartva vesz 

részt az ellátásban, 

munkájára és ön- 

magára igényes, 

tiszta, ápolt 

megjelenésű, 

tudását 

folyamatosan 

bővíti, fogékony az 

innovatív 

eljárásokra és 

alkalmazásukra. 

 

 

 

 
Részt vesz a hasi 

sebészeti betegek 

terápiájában. 

Hasi műtét típusok 

és eljárások, a 

fektetési módok, a 

kliens műtét utáni 

szükségletei, a 

mobilizációs 

lehetőségek, 

megnevezi a 

dietetikai meg- 
szorítások. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ. 

 

 

 

 

Részt vesz a 

mellkasi-, 

szívsebészeti 

betegek 

terápiájában. 

A mellkasi- 

szívsebészeti műtét 

típusok és a műtét 

utáni teendők, 

ismeri a kliens 

szükségletei, 

mellkas 

punctió/csapolás 

asszisztálásának 

módjai, a mellkasi 

szívás típusai, 

alkalmazása. Átlátja a 

mellkasi 

fizioterápiás 

lehetőségek. 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ. 

Részt vesz a 

mozgásrendszeri 

betegek ellátásában. 

Ismeri a 
mozgásrendszer 

klinikumi 
specialitásait 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Akut és műtéti 

sebkezelést, 

kötéscserét végez, 

sebváladékból 

mintát vesz. 

Decubitust 

megfigyel, 

súlyosságát felméri. 

Ismeri a 

beavatkozások 

protokollját, ismeri 

a sebekre vonatkozó 

alapvető 

ismereteket, és a 

decubitus 

felmérésének 

lehetőségeit. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

Ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nazogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez. 

 
 

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Általános sebészeti alapismeretek  8 óra 

A sebek klinikuma, a sebgyógyulás folyamata 

A sebek fajtái 

A sebgyógyulás zavarai, gyulladásos sebek kezelése 

Sebészeti fertőzések (anaerob, vírus, gombás)  

Hőhatás okozta sérülések és ellátásuk (égés, fagyás) 

Vegyi hatások, sugárhatások és elektromos áram okozta sérülések 

Műtéti érzéstelenítés formái 

Műtét előtti kivizsgálás, anamnézis felvétele 

Posztoperatív betegfogadás, megfigyelés  

Műtét utáni szövődmények 

 

Részletes sebészet  10 óra 

A fej sebészete (fejlődési rendellenességek, daganatok, agy sebészeti betegségei)  

A nyak sebészete (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy) 

Az emlő sebészete (gyulladásos megbetegedések, jó- és rosszindulatú daganatok) 

Gyomor és nyombél fekélybetegsége, kezelése 

Gyomor daganatos betegségei 

Vékonybél sebészi betegségei (fejlődési rendellenességek, Crohn-betegség, féregnyúlvány 

gyulladás) 

Vastagbél sebészi betegségei (colitis ulcerosa, jó- és rosszindulatú daganatok, FAP 

szindróma) 

Anorectum sebészi betegségei (nodus heamorrhoidalis, fistulák, fissurák)  

A máj sebészete (sérülés, tályogok, ciszták, daganatok) 

Epehólyag, epeutak sebészete (epekövesség, carcinoma) 

Hasnyálmirigy sebészete (pancreatitis, carcinoma) 

Lép sebészete 

Sérvek sebészete (hasfali sérvek, lágyék-, femoralis sérvek) 

Akut hasi katrasztrófák sebészete (bélelzáródás, peritonitis, gastrointestinalis vérzések)  

A mellkas sebészete (mellkasfal, mellhártya, mediastinum) 

A tüdő sebészete 

Szívsebészeti betegségek (fejlődési rendellenességek, zárt ás nyitott szívműtétek, coronaria 

elváltozások) 

Érsebészet (arteriás rendszer betegségei, vénás rendszer betegségei) 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulót képessé tenni a kisklinikumi tárgyak tekintetében az ápolási-asszisztensi feladatok 

elvégzésére, bőrteszt, testváladék mintavételek, gyógyszerelés kivitelezésére. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év kisklinikumi területen eltöltött gyakorlat, az adott 
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klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Emberi test és működése, Alapvető higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és 

gondozástan 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 

 

 

 
Szemészeti és FOG 

kliensek ápolásában 

részt vesz. 

Ismeri az anatómiai 

élettani 

alapfogalmakat, a 

szemöblítés formáit, 

a szemcsepp, 

szemkenőcs, 

orrcsepp, orrspray, 

fülcsepp 

alkalmazásának 
szabályait, speciális 

kötözési 

lehetőségeket, 

gégekanül 

tisztításának 

lépéseit. 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empatikusan, 

előítéletektől 

mentesen áll a 

beteghez, 

munkájára precíz, 

az etikai 

vonatkozásokat 

szem előtt tartja. 

 

 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

 

 

 

 
 

Közreműködik 

Bőrgyógyászati és 

Urológiai kliensek 

ápolásában. 

Felismeri a 

bőrgyógyászati 

műtétet követő 

kliens ápolási 

szükségleteit, 

felsorolja a 

vizeletvizsgálat 

lehetőségeit, 

ismerteti a vizelet 

mintavétel 

szabályait, ismeri a 

non-invazív 

vizeletfelfogó 

eszközöket, és 

alkalmazásukat, 

urosztómák ápolói 

teendőit. 

 

 

 

 

 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

Bőrtesztet végez 

(Prick-teszt, 

tuberculin próba). 

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és 

módjait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

Testváladékot 

felfog, mintát vesz 

(köpet, torok, szem, 

orr, fül váladék). 

Ismeri a 

testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

protokollját. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 
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A tantárgy témakörei 

 

Fül-orr-gégészeti betegek ápolása  6 óra 

A műtétet igénylő kórképek klinikumi és ápolási vonatkozási  

Fülmosás, gége kanül tisztítása, orrszívás, kötözés típusok 

 

Szemészeti betegek ápolása  6 óra 

Műtétet igénylő szemészeti kórképek klinikumi és ápolói vonatkozási 

Szemöblítés, szemcsepp, szemkenőcs, kötözések alkalmazása 

Szemészeti műtétek perioperatív ápolása 

 

Bőrgyógyászati betegek ápolása  6 óra 

Műtétet igénylő bőrelváltozások klinikumi és ápolói vonatkozási 

Bőrelváltozások ápolása 

Plasztikai sebészet specifikumai 

Bőrtranszplantáció 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Szülészet-nőgyógyászat klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy megismertessük a tanulókkal a nőgyógyászati intézmények 

munkáját, a nőgyógyászat eszközrendszerét, valamint meg tudják különböztetni az élettani 

várandósságot/szülést a patológiástól. Cél továbbá, hogy megismertessük a tanulókat a 

reprodukciós szervrendszer kóros működésével, a diagnosztika, terápia lehetőségeiről. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos, szülésznő Bsc (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi 

szakoktató, ha megfelel az alábbi feltételeknek: legalább 3 év szülészet-nőgyógyászati 

területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Biológia, emberi test és működése, Klinikai 

gyakorlat 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

női reprodukciós 

szervekről és 

működésükről. 

Ismeri a női 

reprodukciós 

szerveket és 

működésüket, 

eszközparkot, kliens 

pozícionálásának 
lehetőségeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Munkája során, 

valamint a 

mindennapi 

életében 
empatikusan segíti a 

fiziológiás és a 

patológiás várandós 

ember életét, 

különös tekintettel a 

sajátos ellátási 

igényű emberekre. 

 

Internet használat 

az adott témában, 

tájékoztató-oktatási 

segédleteket 

használata. 

 

 

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

fogamzás és a 

magzat fejlődéséről. 

Érti a fogamzás 

feltételeit, a 

fiziológiás 

várandósságot, 

diagnosztikáját, 

szűrővizsgálatok 

menetét, magzat 

fejlődését, anyai 

szervezet 
változásait. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Tevékenysége során 

tájékoztatást nyújt a 

várandóság 

leggyakoribb 

szövődményeiről. 

Ismeri a 

várandósság alatti 

leggyakoribb 

szövődményeket és 

a mesterséges 

megtermékenyítés 

okait. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Akadályozott/korlát 

ozott pacienseket 

tájékoztat a szülés 

szakaszairól. 

Ismeri a szülés 

szakaszait, az aranyóra 

jelentőségét 

hormonális és 

pszichés 
szempontból. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Tájékoztatja a 

sajátos ellátási 

igényű pácienseket 

az érett újszülött 

paramétereiről, az 

alapvető gondozási 

feladatokról. 

Ismeri az érett 

újszülött jellemzőit, 

ismeri az újszülött 

ellátás menetét. 

Ismeri a női mell 

anatómiáját és 

élettanát, a 

szoptatás 

jelentőségét, a 

tejtermelődés 

folyamatát, 

tejtermelést segítő 

tényezőket, 

mennyiségét, az 

újszülött fiziológiás 

változásait. Ismeri az 

újszülött kori 

szűrővizsgálatok 

kivitelezésének 

módját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 
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Tevékenysége során 

a várandós 

páciensek állapot 

változásait észleli, 

és jelenti az 

orvosnak. 

Ismeri a 

leggyakoribb 

nőgyógyászati 

betegségeket 

(fertőzés, PCOS, 

endometriózis), az 

életkori fiziológiás 

változásokat, a 

vérzési 

rendellenességeket, 

ismeri a 

leggyakoribb 

nőgyógyászati 

daganatos 

betegségeket a 

petesejt tárolás 

lehetőségeit. 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

A tantárgy témakörei 

 

Nőgyógyászati vizsgáló eljárások  3 óra 

Nőgyógyászati anamnézis felvétel lépései, elemei 

Külső, belső női nemi szervek megtekintésének lépései, fiziológiás kinézete, vizsgáló eszközök 

felsorolása 

Hüvely kenet mintavétel menete 

Tapintásos vizsgálat menete, diagnosztikai jelentősége 

Nőgyógyászati vizsgáló eszközök 

 

Várandós gondozás  3 óra 

Élettani fogamzás 

Várandósság jelei, otthoni és klinikai diagnosztikája 

Fiziológiás anyai változások a várandósság egyes szakaszaiban 

Várandósság alatti kötelező szűrővizsgálatok és ápolói vonatkozásaik 

Magzat fejlődésének mérföldkövei a várandósság során 

 

Szövődményes/patológiás terhesség  3 óra 

Patológiás terhesség fogalma, diagnosztikája 

Veszélyeztetett terhesség meghatározása 

Várandósság alatt fellépő leggyakoribb szövődmények és ápolói vonatkozásaik 

Vetélés típusai 

 

Háborítatlan szülés folyamata, szülési rendellenessége  3 óra 

Háborítatlan szülés fogalma, menete, szülés szakaszai, kísérése. Vertikális szülési módok, 

szülőszoba felszereltsége. Szülés alatti vizsgáló eljárások, lehetséges szövődmények, 

beavatkozások és ápolói vonatkozásaik. Anyai-magzati sérülések a szülés alatt. 

 

Szoptatástámogatás, gyerekbarát újszülött ellátás, gyermekágy  3 óra 

Érett újszülött jellemzői, Apgar, aranyóra és hormonális-pszichés jelentősége, újszülött 

ellátása, szűrővizsgálatai, fiziológiás sárgaság, súlyvesztés 

Női mell anatómiája és élettana, tejtermelés folyamata, ingerei  

Szoptatás elősegítése (bőrkontaktus, rooming-in, pszichés támogatás). 

Gyermekágyas anya fiziológiás változásai 

Nőgyógyászati betegségek  3 óra 

Reprodukciós és hormonrendszer életkori fiziológiás változásai 
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Vérzési rendellenességek 

A leggyakoribb nőgyógyászati fertőzések, gyulladásos kórképek, PCOS, endometriózis, 

HPV klinikumi vonatkozása 

Leggyakoribb nőgyógyászati daganatos betegségek klinikai vonatkozásai 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Neurológia klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatása képessé teszi az asszisztenseket, hogy alapvetően megértsék, és 

elsajátítsák a neuroanatómiai, neurofiziológiai és neurodiagnosztikai eljárások miben létét, a 

betegek felkészítését a beavatkozásokra. Képessé válnak a neurológiai problémák 

azonosítására, a betegek idegrendszeri funkcióinak és egészségügyi állapotának folyamatos 

értékelésére. Az ellátó team többi tagjával együttműködve, kompetencia szintjének megfelelő 

alapvető ellátást nyújtson. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló, egészségügyi szakoktató/ha megfelel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év neurológiai területen eltöltött gyakorlat, az adott 

klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Szakmai kémiai és biokémiai alapok, Szakmai fizikai és biofizikai alapok, Egészségügyi etika 

alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Általános ápolástan és 

gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, Kommunikáció, Pszichológia alapjai, 

Belgyógyászat és ápolástana, Sebészet és ápolástana 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Az alapvető kóros 

tünetek azonosítani 
tudja. 

Betegmegfigyelés, 

állapotkövetés. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Határozottság, 

empátia, jó meg- 

figyelőképesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

etikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

e-ápolási 

dokumentációt 
vezet 

 
Asszisztál a 

diagnosztikai 

vizsgálatoknál. 

Ismeri diagnosztikai 

beavatkozások 

előkészítésére, 

kivitelezésére 

vonatkozó 
feladatokat. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Felismeri az 

életveszélyes 

állapotokat, és 

közreműködik 

annak elhárításában 

kompetenciájának 

megfelelően. 

 
 

Ismeri az 

életveszélyes 

állapot tüneteit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

készség, 
együttműködési 

készség, higiénés 

szabályok betartása. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános és speciális vizsgálatok  1 óra 

Az egészségi állapot felmérés, a fizikális vizsgálatok neurológiai sajátosságai 

Neurológiai diagnosztikai vizsgáló módszerek, berendezések 

Betegek előkészítésének specialitásai diagnosztikus vizsgálatokra 

 

Tudatállapot változások  2 óra 

A beteg tudat éberségének megfigyelése 

Neurológia állapot felmérő skálák használatának megismerése, a kapott eredmények értékelése 

A beszédzavarok típusainak felismerése 

 

A koponyaűri nyomásváltozással járó állapot változások  1 óra 

Koponyaűri nyomásváltozással járó kórképek 

Diagnosztikus lehetőségek 

Koponyaűri nyomásemelkedésben szenvedő beteg megfigyelése 

 

Idegsebészeti beavatkozások  1 óra 

Idegsebészeti beavatkozást igénylő kórképek 

Idegsebészeti beavatkozások típusai 

Koponyanyitás tájanatómiája 

 

Fejfájás, epilepszia  2 óra 

Fejfájás típusai 

Különböző roham típusok 

Epilepszia betegség  

Status epilepticus 

 

Agyi érbetegségek  3 óra 

Az agyi vérellátás zavarai 

Ischaemiás stroke típusai, vizsgálatok, ellátás lehetőségei 

Koponyaűri vérzés típusai 

 

Neurotraumán átesett betegek  1 óra 

Koponyasérülések 

Az agy traumás sérülései 

Gerincvelő traumás sérülései 

 

Neuroinfektológiai betegségek  2 óra 

Vírusfertőzések 

Bakteriális fertőzések 

Gombás fertőzések 

Egyéb kórokozók által indukált agyi fertőzések 
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Autoimmun betegségek  2 óra 

Sclerosis multiplex 

Myasthaenia gravis 

Gullien-Barré syndróma 

 

Onkológiai és degeneratív neurológiai betegségek  3 óra 

Primer agydaganatok típusai 

Más helyen keletkezett tumorok agyi áttéti 

Gerincvelői tumorok 

Parkinson betegség  

Amyotropic latheral sclerosis 

Alzheimer betegség 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Pszichiátria klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje a pszichiátriai betegek ellátásának 

hazai színtereit, azok diagnosztikus és terápiás specialitásait. Legyen képes a felismerni a 

pszichiátriai tüneteket és kórképeket a különböző életkorokban, képes legyen a mentális 

zavarokkal küzdő betegek megfigyelésre és felismerje a pszichiátriai sürgősségi ellátást 

igénylő állapotokat. Ismerje meg a komplex pszichiátriai eljárásokat, mely a beteg/kliens 

intézeti felvételétől hazabocsátásáig tart. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év pszichiátriai területen eltöltött gyakorlat, az adott 

klinikum teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető 

higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, 

egészségfejlesztés, Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, 

Sebészet és ápolástana 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Felismeri és 

felettesének jelenti 

a krízis és 

veszélyeztető 

magatartást. 

Önkárosító 

magatartásformák, 

presuicidális 

szindróma, NSS. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
 

Határozottság, 
empátia, jó meg- 

 

Elektronikus 

dokumentációt 

alkalmaz. 
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Felismeri a 

pszichiátriai 

gyógyszerek 

hatásait, 

mellékhatásait, azt 

dokumentálja. 

A pszichiátriai el- 

látásban alkalmazott 

gyógyszerek 

hatásai, 

mellékhatása. 

 

 
Teljesen önállóan 

figyelőképesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

etikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, 

együttműködési 

készség, higiénés 

szabályok betartása. 

A gyógyszerekkel 

kapcsolatos 

elektronikus 

információkat 

értelmezi. 

Felismeri a 

pszichotikus 

tüneteket s 

kompetenciájának 

megfelelően kezeli 

azokat. 

 

Szkizofrénia 

spektrum és egyéb 

pszichotikus 

zavarok. 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Elektronikus 

szakirodalmat 

olvas. 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Pszichiátriai története, előítéletek, stigmák  2 óra 
A magyar pszichiátriai gondozás történeti áttekintése 

A pszichiátriai gondozás főbb színterei 

Előítéletek a pszichiátriával kapcsolatban, stigmák 

A pszichiátria és a jog, cselekvőképesség, a pszichiátriai betegek jogai, korlátozó 

intézkedések 

Sürgősségi és kötelező intézeti gyógykezelés 

 

Szorongásos zavarok  2 óra 

A szorongás jellemzői, etiológiája, neurobiológiája, epidemiológiája 

Gyermekeknél jelentkező szorongásos zavarok: szeparációs szorongás, szelektív mutizmus 

Genaralizált szorongásos zavar 

Pánikzavar 

Fóbiák: szociális szorongásos zavar (szociális fóbia), Agorafóbia, Specifikus fóbiák, kevert 

szorongásos és depressziós zavar 

Kényszeres és kapcsolódó zavarok: OCD-obszesszív-kompulzív zavar etiológia, 

epidemiológia, diagnosztika/tünettan, komorbiditás, differenciáldiagnosztika, terápia 

 

Hangulatzavarok  2 óra 

Epidemiológia, etiológia (genetikai tényezők, pszichoszociális tényezők), patogenezis, 

komorbiditás, diagnosztika, differenciáldiagnosztika 

Depresszió, Bipoláris zavar: Depressziós epizódok, Mániás epizódok, Kevert epizódok 

Diszruptív hangulatszabályozási zavar (DMDD), Disztímia, ciklotímia 

A kórképek terápiája: biológiai terápiák, pszichoterápiák 

Öngyilkosság (suicidum): öngyilkos magatartás, epidemiológia, az öngyilkosság rizikó- és 

védőfaktorai, presuicidális szindróma felismerése – Ringel triász 

Pszichoaktívszerek használatával kapcsolatos és egyéb addiktív zavarok  3 óra 

Addikció fogalma, neurobiológiája, a kémiai hozzászokás ismérve 

Alkohol, koffein, kannabisz, fenciklidin (és rokon vegyületei), hallucinogének, inhalánsok, 

opiátok, nyugtató-, altató és szorongásoldószerek, stimulánsok és nikotin használatával 

összefüggő zavarok 

A zavarok etiológiája, epidemiológiája, diagnosztikája és tünettana, 

differenciáldiagnosztikája és terápiája 

 

Szkizofrénia spektrum és egyéb pszichotikus zavarok, agresszió és konfliktuskezelés 

 3 óra 

A pszichotikus állapotok meghatározása, epidemiológia, etiológia, tünetek, diagnosztika, a 



190  

pszichotikus zavarok osztályozása a DSM-V alapján: Téveszmés zavar, Rövid pszichotikus 

zavar, Szkizofreniform zavar, Szkizofrénia, Szkizoaffektív zavar, Differenciáldiagnózis 

A szkizofrénia lefolyása, kezelés: gyógyszeres kezelés, pszicho és szocioterápiák, ECT, 

agresszió 

 

Személyiség zavarok  2 óra 

Történeti vonatkozások 

Klasszifikáció 

Kóreredet (genetikai, biológiai, pszichológiai faktorok) 

Terápiás lehetőségek 

A személyiségzavarok típusai: 

‒ A csoport: Paranoid, szkizoid, szkizotípiás személyiségzavar 

‒ B csoport: antiszociális, borderline, hisztrionikus, nárcisztikus személyiségzavar 

‒ C csoport: elkerülő, dependens, kényszeres személyiségzavar 

Nem meghatározott, egyéb személyiségzavar 

NSSI: nem szuicidális önsértések 

 

Táplálkozási magatartás zavarai  2 óra 

A gyermekkori evészavarok diagnosztikájának nehézségei, gyermekkori és serdülőkori 

kezdetű Anorexia nervosa, Bulimia nervosa, Pica, Ételelutasítással járó érzelemzavar, 

Szelektív evés, Fóbiás típusú evészavar, Falászavar, Izomdiszmorfia, Orthorexia nervosa. A 

tanulók megismerik a kórképek epidemiológiáját, etiológiáját, klinikai tüneteiket, a 

kórlefolyást, prognózist az alkalmazott terápiákat. 

 

Organikus pszichoszindrómák  2 óra 

A betegvizsgálat sajátosságai 

Demenciák, a   demenciák   osztályozása, felosztása (tünetek, kóreredet, 

életkor és gyógykezelhetőség alapján) 

A demenciák differenciáldiagnózisa 

A demenciákhoz társuló pszichológiai és magatartási zavarok 

Alzheimer demencia, vaszkuláris demenciák, frontális demenciák, Lewy-testes demencia  

A delírium-szindróma, delíriumok okai, terápia 

Egyéb organikus mentális zavarok (organikus hallucinózis, organikus (deluzív) paranoid 

zavar) 

Intellektuális képesség zavarok, okai, súlyosság 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Geriátria klinikuma tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy a tanuló tisztában legyen az öregedési folyamatok tudományos 

vizsgálatának szakterületeivel, ezen belül az idősgyógyászat típusaival, a témával kapcsolatos 

fogalmak definícióival. Ismerje meg az idősödő társadalmakra jellemző demográfiai helyzet 

mutatóit. Ismerje meg az idősek helyzetét a mai társadalomban, az öregedő társadalmak 

kihívásait, problémáit, az erre adható társadalmi, szociális egészségügyi válaszokat és 

segítségnyújtási lehetőségeket. Ismerje az idős kor jellegzetességeit, az öregedés biológiai 

folyamatát, az érzék-szervek, szervrendszerek, a viselkedés és az emberi kapcsolatok 

idősödéssel járó változásait. Ismerje fel az idős kor veszélyeztető tényezőit. Legyen képes 
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részt venni az egészséges idősek egészséggondozásában, illetve sajátítsa el az idős betegek 

megfigyelésének, speciális ápolásának, gondozásának alapjait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos (kizárólag a klinikum) vagy BSc ápoló/egészségügyi szakoktató, ha megfelel 

az alábbi feltételeknek: legalább 3 év geriátriai területen eltöltött gyakorlat, az adott klinikum 

teljesítése, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítése. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető 

higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, 

egészségfejlesztés, Pedagógiai-betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, 

Sebészet és ápolástana, Pszichiátria klinikuma 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

 
Bemutatja a 

geriátriát és 

elhelyezi a 

gerontológián belül, 

Ismerteti az egyes 

országok, illetve 

Magyarország 

demográfiai 

jellemzőit. 

A gerontológia és a 

geriátria története. 

Gerontológiai 

ismeretek, a 

gerontológia 
definíciója, típusai, 

rendszerszemlélete. 

Az idősödés 

folyamata a világ 

országaiban, 

Európában és 

Magyarországon, 

Népegészségügyi 

ismeretek. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

Jó megfigyelő 

készség, képesség, 

logikus 

gondolkodás, 

kritikus szemlélet, 

kritikus, jogkövető 

magatartás, jó 

kommunikációs 

készség, képesség, 

együttműködési 

készség, képesség, 

határozottság, 

türelem, empátia, 

feltétel nélküli 

 

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök 

alkalmazása, kereső 

funkciók, programok 

alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felismeri az idős 

kor testi-, szellemi 

és működésbeli 

változásainak 

jellegzetességeit és 

elkülöníti egyes 

betegségektől, 

kórképektől. 

Biofizika, biokémia. 

Anatómia- élettan, 

kórélettan. A test 

külső jegyeinek, 

jellegzetességeinek 

változása, 

érzékszervi 

változások, 

testtömeg-, izomzat, 

csontrendszer-, 

immunrendszer 

változása. Mozgás 

és reflexek idős 

korban. Időskori 

akklimatizáció 

sajátosságai, 

közérzet-, figyelem- 

, 

hangulatváltozások, 

alvás és életritmus 

változásai, társas 

kapcsolatok, 

elszigetelődés. 

Szervek, szerv- 

rendszerek és a 

homeosztázis 

változásai idős 

korban, 

leggyakrabban 

előforduló 
betegségek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

elfogadás 

képessége. 
 

 

 

 

 

 

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus egész- 

ségügyi 

dokumentáció 

vezetése. 
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Felméri és felismeri 

az időseket 

veszélyeztető 

tényezőket, egyénre 

szabott prevenciós 

tervet összeállít és 

kivitelez. 

A biztonság 

szükségletének 

változása idős 

korban. 

Az idősek  testi, lelki

 épségét 

veszélyeztető 

tényezők. 

Az időskori 

balesetek okai, 

formái. 

A balesetek 

megelőzésének 

lehetőségei. 

Baleseti veszély- 

források. 

Az időskorúakra 

irányuló agresszió 

okai, megjelenési 

formái. 

Az időseket érin-tő 

családon belüli 

erőszak. 

Az idős ember 

védekező, elhárító 

magatartásának 

jellemzői. 

Az ápoló szerepe az 

önveszélyeztető, 

illetve az   idősek 

elleni   agresszió 

felismerésében és 

Megszüntetésében. 

Az abúzus fogalma. 

Az    időskori 

szenvedélybetegség 

ek kialakulásának 

okai, lelki háttere, 

megjelenési formái. 

Öngyilkosság okai 

idős korban. 

Az idős emberek 

érdek-, és 
jogvédelme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus egész- 

ségügyi 

dokumentáció 

vezetése. 

 

 

 

 
Ismerteti az 

időskori 

gyógyszerfel- 

szívódási zavarokat, 

interakciókat. 

 
 

A gyógyszerek 

hatásai, 

mellékhatásai idős 

korban, idősek 

gyógyszerelésnek 

sajátosságai. 

A gyógyszereléshez 

kapcsolódó 

dokumentációs 

feladatok. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

Informatikai 

ismeretek, 

informatikai 

eszközök, 

rendszerek 

alkalmazása, 

egészségügyi 

állapotfelmérő 

szoftverek 

használata, 

elektronikus 

egészségügyi 

dokumentáció 

vezetése. 
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A tantárgy témakörei 

 

Bevezetés a geriátriába  2 óra 

Magyarország jellemző demográfiai adatai 

A korfa fogalma, típusai, Magyarország korfájának jellemzői, nemzetközi összehasonlítás  

A magyar társadalom életkor szerinti megoszlása, sajátosságai 

Az időskorúak számarányának alakulása Magyarország népességén belül  

A nemek arányának alakulása az időskorúak körében 

A népesség elöregedésének okai  

A kettős öregedés értelmezése 

Európai és világ trendek az időskorúak számarányában 

Az elöregedés és a népességfogyás társadalmi és gazdasági következményei  

Az időskor felosztása, az egyes szakaszok sajátosságai 

Az idősek helyzete a mai társadalomban 

Időseket ellátó hazai intézményrendszere 

A gerontológia definíciója, típusai, rendszerszemlélete 

A geriátria fogalma, kapcsolata a gerontológiával  

Klinikai geriátria 

Geriátriai ápolás 

 

Az idős kor jellegzetességei  2 óra 

Szerepváltozások, magatartások, hiedelmek, veszteségek, krízisek, a gazdasági tényezők 

hatása, a jövedelmi viszonyok változása, nyugdíjazás, az életmód változás hatása, az élet- 

minőség, társas kapcsolatok, munkavégzés idős korban. 

 

Az öregedés biológiai folyamatát befolyásoló tényezők, az időskorra vonatkozó általános 

jellegzetességek  3 

óra 

A test külső jegyeinek, jellegzetességeinek változása, érzékszervi változások, testtömeg-, 

izomzat-, csontrendszer változása, mozgás, reflexek idős korban, időskori akklimatizáció 

sajátosságai, szervek- szervrendszerek, immunrendszer működésének változásai, érdeklődés, 

közérzet, figyelem, érzelmek/ hangulat-, alvás-, életritmus változása, elszigetelődés. 

 

Veszélyeztető tényezők idős korban  2 óra 

A biztonság szükségletének változása idős korban 

Az idősek testi, lelki épségét veszélyeztető tényezők  

Az időskori balesetek okai, formái 

Baleseti veszélyforrások 

A balesetek megelőzésének lehetőségei 

Az időskorúakra irányuló agresszió okai, megjelenési formái  

Az időseket érintő családon belüli erőszak 

Az idős ember védekező, elhárító magatartásának jellemzői 

Az ápoló szerepe az önveszélyeztető, illetve az idősek elleni agresszió felismerésében és 

megszüntetésében 

Az abúzus fogalma 

Az időskori szenvedélybetegségek kialakulásának okai, lelki háttere, megjelenési formái 

Öngyilkosság okai idős korban 

Az idős emberek érdek-, és jogvédelme 

Szervek, szervrendszerek és a homeosztázis változásai idős korban, leggyakrabban 

előforduló betegségek  2 

óra 
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Keringés rendszere 

Idegrendszer 

Érzékszervek rendszere 

Mozgás-, csontok, izomzat szervrendszere 

Zsigeri rendszer: emésztő rendszer 

Légzőrendszer 

Vizeletkiválasztó rendszer 

Nemi szervek rendszere 

Endokrin rendszer 

 

Egészséggondozás idős korban  2 óra 

Az egészség definíciói 

Ember és környezet 

Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők 

Az egészséges életvitel kialakításának lehetőségei idős korban  

Az egészség fenntartása 

A betegségek kialakulása, rizikótényezői 

Egészséges életmód összetevői 

Egészségkárosító tényezők 

Népegészségügyi mutatók 

Egészségtudatos magatartás 

A testtartás és a rendszeres mozgás jelentősége a mindennapi életben  

Az életmód keringési szervekre és a légzőrendszerre gyakorolt hatása  

A táplálkozás, az életmód és az emésztőrendszer közti összefüggések  

A túlzott tápanyagbevitel következményei 

Az egészséges étrend, napirend összeállítása 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében, ápolási feladatok 

 

Idős betegek speciális ápolása  5 óra 

Segítségnyújtás az idős emberek szükségleteinek kielégítésében 

Demenciában, Alzheimer kórban szenvedő betegek speciális ápolása 

Neurológiai kórképek fennállása esetén nyújtott egyénre szabott ápolás 

Emésztőrendszeri kórképek speciális ápolása 

Akut és krónikus sebek ellátása ápolása 

Esések megelőzése, kezelése 

Megváltozott ürítési szükséglet és megváltozott ürítés ellátása 

Decubitus prevenciója, ellátása 

Segédeszközök, ápolási eszközök alkalmazása az idősellátásban 

Segélyhívó eszközök alkalmazása az idősellátásban 
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Szakmai gyakorlat: 
 

Egészségügyi ágazati alapoktatás terület 
 

Irányított gyógyszerelés tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Gyógyszerbejuttatási módok  18 óra 

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati,  

Per os adagolható gyógyszerformák, 

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata,  

Az injekciózás fogalma, formái, 

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai,  

Az injekciós szövődmények és megelőzésük 

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az inzulin beadás szabályai 

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája 

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál) 

Rectális, vaginális (kúp, hüvelygolyó, oldat) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a 

bejuttatás algoritmusa, életkori sajátosságai 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés 

szabályai 

A transzdermális (kenőcs, krém, gél, paszta, oldat, tapasz) gyógyszer bejuttatás célja, 

javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Egészségügyi ágazati alapoktatás terület 
Komplex klinikai szimulációs gyakorlat tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulási terület tantárgyai kapcsán megszerzett ismeretek készség szintű gyakorlati 

elsajátítása szimulációs környezetben. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / egészségügyi 

szakoktató (ápolói alapvégzettséget követően): legalább 3 év ápolói gyakorlattal, valamint évi 

40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás, alapápolás-gondozás, irányított gyógyszerelés 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Készség szinten 

alkalmazza a 

biztonságos 

betegmozgatást és 

eszközeit, használja 

az egyéni védő 
felszereléseket. 

 
Széles körű 

betegbiztonsági 

ismeretekkel 

rendelkezik. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Munkájára, 

környezetére és 

önmagára precíz, a 

szakma 

elvárásainak 

megfelelő 

viselkedést tanúsít a 

szimulációs 

körülmények 

között. 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

kényelmi 

eszközöket, és 

pozícionálja a 

beteget. 

Megfelelő 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

kényelmi eszközök 

és 

betegpozícionálás 

terén. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

betegbiztonsági és 

munkavédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a munka- 

baleset és 

tűzvédelmi 

előírásokat és a 

betegbiztonságra 

vonatkozó 
szabályokat. 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Készség szinten 

non-invazív 

eszközök 

segítségével vitális 

paramétereket mér 

és egyszerű 

eszközös 
vizsgálatokat végez 

 

Ismeri a 

beavatkozások 

protokollját, 

eszközeit és azok 

használatának 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

szükségletek 

szerinti alapápolási- 

gondozási 

feladatokat és a 

betegápolási 
eljárásokat. 

 

Ismeri a 

beavatkozások jogi 

és etikai hátterét, a 

beavatkozások 

kivitelezésének 

módját és eszközeit. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Készség szinten 

asszisztál az ápolási 

beavatkozások 

(perifériás és 

midlinekanül 

behelyezés/eltávolít 

ás, katéterezés, 

beöntés, NG szonda 

behelyezés, i.v. 

injekciózás, 

infúziós és 

oxigénterápia, bőr- 

teszt kivitelezés 
kapcsán. 

 

Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

eszközparkját, 

eszközös, 

környezeti és kliens 

előkészítésekre 

vonatkozó 

szabályokat. A 

hulladékgazdálkodá 

st, és az 

újrahasznosítható 

eszközök kezelését. 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Alkalmas a 

gyógyszerbejuttatás 

okban történő 

segédkezés 
kivitelezésére, és az 

enterális 

gyógyszerbejuttatás 

megvalósítására. 

Ismeri a 

gyógyszerelés 

szabályait, a 

gyógyszertárolás 

szabályait, a 

gyógyszer 

formákat, és a 

gyógyszerbejuttatás 

módjait, valamint az 

asszisztálás menetét 

egyes 

beavatkozások 

kapcsán. 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Készség szinten 

alkalmazza a 

gyógyászati 

segédeszközöket. 

Ismeri a 
gyógyászati 

segédeszközökkel 

kapcsolatos 

elvárásokat, és 

használatukat. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

Betegbiztonság szimulációs gyakorlat  5 óra 

Egészségügyi védőfelszerelések használata. Biztonságos környezet és kialakítása, 

egészségvédelmi szempontok betegmozgatás betegszállítás esetén. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Betegfektetési és más pozicionálási technikák szimulációs gyakorlat  7 óra 

Kényelmi eszközök és alkalmazásuk, nyomási fekély prevenciós eszközök és használatuk. 

Betegpozícionálási lehetőségek az ápolói beavatkozások alatt (fürdetés oldalra 

fordítható/felültethető beteg esetén, fektetés beöntés, sztómaellátás, EKG készítés, enterális 

gyógyszerelés, ágy melletti és egyszerű eszközös vizsgálatok kivitelezése közben, 

pozícionálás I.V. perifériás kanülök behelyezése, vérvétel, injekciózás, infúziós terápia és 

oxigén terápia során 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Betegmozgatás szimulációs gyakorlat  5 óra 

Betegmozgatás kivitelezésének helyes technikája és eszközei. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Non-invazív mérések és dokumentáció szimulációs gyakorlat  7 óra 

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálása 

Testkörfogat mérése és dokumentálása 

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálása: 

A pulzusvizsgálat módja 

A légzés megfigyelése, a megfigyelés módjai  

A vérnyomásmérés kivitelezése 

A testhőmérséklet mérése, mérésének módjai, eszközei. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Beteggondozás alapjai szimulációs gyakorlat  7 óra 

Beteg szükségletei, és szükségletek kielégítése. Beteggondozás az életkorok függvényében. 

Fürdetés, speciális gyógyfürdetés (kiütéses, elvékonyodott/száraz bőrű beteg fürdetése, 

fertőtlenítő fürdetés fertőző beteg esetén, fürdető kendős fürdetés kivitelezése). Hajápolás, 
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gyógysamponok, körömgondozás, borotválás, genitáliák tisztán tartása. Ürítési szükséglet 

biztosítása, eszközök. Ágyazás, kórtermi környezet, vizsgáló helyiség kialakítása, vizitek 

előtti teendők, textília kezelés. Öltöztetés. Táplálkozási szükséglet kielégítése, szájápolás, 

protézisgondozás. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Betegápolási eljárások szimulációs gyakorlat  7 óra 

Decubitus/bőrelváltozások jeleinek felismerése. Mintagyűjtés módjai, széklet, vizelet, vér 

(ujjbegyből) és gyorsteszttel történő vizsgálatuk, minta laborba juttatása, fedőkötések 

felhelyezése, nem steril kötések felhelyezése. Sztómazsák csere, bőrápolás. Bevitt-ürített 

folyadék egyensúly monitorizálása. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Asszisztensi feladatok szimulációs gyakorlat  7 óra 

Alapvető ápolási beavatkozások eszközei, és előkészítésük, egyszer és többször használatos 

eszközök kezelése, hulladékgazdálkodás az egészségügyben. Ápolási beavatkozásokban 

történő asszisztálás/részvétel: perifériás és midline kanül behelyezés/eltávolítás, katéterezés, 

beöntés, NG szonda behelyezés, i.v. injekciózás, infúziós és oxigénterápia, sztóma gondozás, 

bőrteszt kivitelezés. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Gyógyszerbejuttatási módok szimulációs gyakorlat  5 óra 

A per os gyógyszerelés fogalma, javallatai, ellenjavallati, 

Per os adagolható gyógyszerformák, 

Per os gyógyszerelés (kiadagolás, beadás) gyakorlata,  

Az injekciózás fogalma, formái, 

Az egyes bejuttatások helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, szabályai,  

Az injekciós szövődmények és megelőzésük 

Az injekciós terápia biztonsági és higiénés szabályai  

Az inzulin beadás szabályai 

Alacsony molekulatömegű heparin készítmények beadásának szabályai, előre kiszerelt 

készítmények beadási technikája 

Az injekciózás gyakorlata (subcutan és intramusculáris injekciózás, segédkezés intravénás 

injekciózásnál) 

Rectális, vaginális (kúp, hüvelygolyó, oldat) gyógyszer bejuttatás célja, javallatai, a 

bejuttatás algoritmusa, életkori sajátosságai 

A fül-orr-szem cseppek alkalmazásának javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés 

szabályai 

A transzdermális (kenőcs, krém, gél, paszta, oldat, tapasz) gyógyszer bejuttatás célja, 

javallatai, a bejuttatás algoritmusa, higiénés szabályai 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 

 

Gyógyászati segédeszközök szimulációs gyakorlat  4 óra 

Leggyakoribb gyógyászati segédeszközök használatuk indikációs köre és alkalmazásuk. 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 
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Egészségügyi ágazati alapoktatás terület 
 

Vitális paraméterek és injekciózás rendelőintézeti gyakorlat tantárgy  18 óra 

0,5 óra/hét 

A tantárgy tanításának fő célja 

A készség szintű ismeretek klinikai körülmények között történő alkalmazásának elsajátítása, 

megismerkedés a klinikai környezettel és a team munkával. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Bsc ápoló / Egészségügyi szaktanár/tanár (Bsc ápolói előképzettséggel) / egészségügyi 

szakoktató (ápolói alapképzettséget követően) legalább 3 év ápolói gyakorlattal. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság, Betegszállítás- mozgatás-

pozícionálás, alapápolás-gondozás, irányított gyógyszerelés, Komplex klinikai szimulációs 

gyakorlat tantárgy 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Elvégzi a klinikai    

 

 
Kliensközpontúan 

áll a munkájához, a 

beavatkozásokat 

precízen végzi. A 

szakma 

elvárásainak 

megfelelő 

viselkedést tanúsít a 

klinikai 

körülmények 

között. 

 

 
Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

környezetben a   

vitális paraméterek Ismeri a  

mérését beavatkozások Instrukció alapján 

kivitelezését, a kivitelezésének részben önállóan 

megfelelő módját.  

dokumentáció   

vezetésével.   

 Ismeri az   

Elvégzi klinikai injekciózás és   

körülmények között gyógyszerelés   

az injekciós terápia 

kivitelezését, s.c.; 

i.m. (deltai-tom) 
injekciózás esetén 

szabályait, annak 

ápolói 

vonatkozásait, 

illetve az esetleges 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Elektronikus ápolási 

dokumentációt vezet. 

előre töltött szövődmények   

fecskendővel. kialakulásának   

 lehetséges tüneteit.   

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Non-invazív mérések és dokumentáció klinikai gyakorlat  7 óra 

Testtömeg, testmagasság mérése és dokumentálásának kivitelezése 

Testkörfogat mérése és dokumentálásának kivitelezése 

Alapvető életjelek megfigyelése és dokumentálásának kivitelezése  
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A pulzus vizsgálat kivitelezése 

A légzés megfigyelés kivitelezése  

A vérnyomásmérés kivitelezése 

A testhőmérséklet mérésének kivitelezése  

A testhőmérséklet mérésének kivitelezése. 

 

Gyógyszerbejuttatási módok klinikai gyakorlat  11 óra 

Az injekciózások bejuttatásának helyei, kimérési technikái, a bejuttatás algoritmusa, 

szabályai, az injekciós szövődmények és megelőzésük. Az injekciós terápia biztonsági és 

higiénés szabályai a gyakorlatban. 

 

Alaptudományok tanulási terület 
 

Sejtbiológia tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Évközi gyakorlat (sejtvizsgáló módszerek) szövettani laboratóriumban  18 óra 

Szövettani laboratóriumban megismerkednek a tanulók: 

A centrifugákkal, a centrifugálással  

A különböző mikroszkópokkal 

Betekintést nyernek a citokémiai módszerekbe 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Általános ápolástan és gondozástan tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Általános ápolási beavatkozások  36 óra 

Alapápolási feladatok szükségletek szerint 

Perifériás rövid kanül behelyezése, gondozása, eltávolítása 

Intramusculáris injekció kivitelezése 

Beteg előkészítés 

Beadás kivitelezése ventrogluteális régióba, vastus lateralisba és rectus femorisba. 

Inkontinens beteg ellátása, ennek non-invazív eszközei és alkalmazásuk (váladék felfogó 

eszközök). 

Hólyagkondícionálás 

Gyógyszerelés eszközei, előkészítése és kivitelezése, beavatkozás dokumentálása 

Asszisztálási feladatok diagnosztikus beavatkozások során (képalkotó diagnosztika, 

labordiagnosztika) 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni. 
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Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Gyógyszertani alapismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Gyógyszertani alapfogalmak  9 óra 

A farmakológia, tárgya, célja, tudomány ágai, főbb területei 

Farmakodinámia fogalma, jellemzői 

Farmakokinetika fogalma, fázisa és az egyes fázisok jellemzői 

Felezési idő, biológiai hasznosulás, terápiás dózis, toxicus dózis 

A gyógyszerabúzus fogalma, leggyakoribb formái, jellemzői, megelőzési lehetőségek 

Törzskönyvezett gyári készítmény, kémiai-, generikus-, gyári név fogalma 

ATC rendszer fogalma, lényege 

Magisztrális készítmény, Fo-No készítmény fogalma 

A beteg gyógyszerszedési compliance lényege és jelentősége 

 

Gyógyszerinterakciók és ellátásuk  9 óra 

Főbb gyógyszercsoportok (fájdalomcsillapító, hányáscsillapító, antikoaguláns, diuretikum, 

kortikoszteroid) és lehetséges legjellemzőbb mellékhatásaik és megfigyelése 

A gyógyszerelés tényezői 

A gyógyszer interakció fogalma, lényege, elősegítő tényezői  

A szervezet és a gyógyszerek kölcsönhatásai: 

‒ receptor-elmélet, dózis hatás, fogalma, lényege 

‒ szinergizmus, antagonizmus fogalma, jellemzői 

‒ antagonisták, kompetitiv antagonisták fogalma 

A gyógyszer mellékhatás kialakulása, jellemzői, mellékhatásra utaló tünetek  

Az allergiás reakciók fogalma, formái, azok jellemzői 

Allergiás reakcióra utaló tünetek 

Teendők gyógyszer allergia esetén 

 

Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Általános laboratóriumi alapismeretek tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók ismerjék meg az alapvető laboratóriumi munkafolyamatokat, Tevékenységük során 

az elsajátított elméleti ismereteiket képesek legyenek a laboratóriumi gyakorlatban 

hasznosítani. Tanulják meg milyen minőségbiztosítási feladatokat és munkavédelmi 

szabályokat kell a laboratóriumokban alkalmazni. Legyenek tisztában a környezetvédelmi 

előírásokkal. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus / egészségügyi szakoktató szakirányú 

végzettséggel / szövettani szakasszisztens minimálisan 5 év gyakorlattal / klinikai kémiai 

laboratóriumi szakasszisztens minimálisan 5 év gyakorlattal 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az emberi test felépítése, kórházi aszepszis, Munka-balesetvédelem, betegbiztonság 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Tömeget és 

térfogatot mér a 

laboratóriumban 

használt 
mérőeszközökkel. 

Ismeri a 

laboratóriumi 

tömeg- és 

térfogatmérő 

eszközöket. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Törekszik a 

szakmai szabályok 

betartására, pontos, 

logikusan 

gondolkozik, 

szabályokat 

betartja. 

Feladatait pontosan, 

precízen, az 

utasításoknak 

megfelelően, 

fegyelmezetten látja 

el 

A használt 

eszközöket, 

berendezéseket és a 

munkaterületet 

tisztán és 

rendezetten tartja. 

A hulladékokat 

szakszerűen kezeli. 

Érti a 

munkavédelmi 

szabályok 

jelentőségét. 

Felelős és igényes 

munkát végez 

egyéni, páros vagy 

csoportfeladat 
esetén. 

Az adatok 

feldolgozását és 

megjelenítését 

digitálisan is 
elvégzi. 

 
Oldatokat készít. 

Elsajátította a 

kapcsolódó 

matematikai és 
kémiai ismereteket. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Digitális 

laboratóriumi 

eszközök 
használata. 

Elvégzi az alapvető 

anyagtisztítási és 

anyagszétválasztási 

műveleteket. 

Ismeri az anyagok 

szétválasztására és 

szűrésére használt 
eszközöket. 

 
Irányítással 

Internetes 
információforrások 

keresése és 
használata. 

 

 

 

 

 
Munka- és 

környezetvédelmi 

előírásokat, 

szabályokat 

alkalmaz. 

 

 

 

 

 

 
Ismeri a 
biztonságtechnikai 

előírásokat. 

 

 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
A tantárgy témakörei 

 

A laboratóriumi munka eszközei  1 óra 

A laboratóriumokban használt üveg fém és műanyag eszközök 

 

Tömeg- és térfogatmérés a laboratóriumban  1 óra 

Tömegmérés eszközei - a mérlegek típusai, jellemzői 

Folyadékok térfogatmérésére használt eszközök típusai, tulajdonságai. 

Használatuk szabályai 

 

Matematikai számítások a laboratóriumban  3 óra 

Elegyek és oldatok százalékos összetételével kapcsolatos számítások 

Oldatok koncentrációjával kapcsolatos számítások 
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Normál oldat számítása 

 

Oldatkészítés, oldatkoncentráció  5 óra 

Az oldódás folyamata 

Az oldatkészítés alapvető szabályai 

Százalékos összetétel és típusai 

Oldatkoncentráció és típusai  

Normál oldat 

Hígítás, töményítése 

 

Laboratóriumi alapműveletek: anyagok tisztítása és szétválasztása  1 óra 

Szűrés 

Bepárlás 

Ülepítés 

Extrakció (kioldás) 

Centrifugálás 

Dekantálás (szilárd anyagok oldódási különbségén alapuló szétválasztása) 

Többfázisú elegyek szétválasztása 

Egyszerű és frakcionált desztillálás 

 

Laboratóriumi vegyszerek és tárolásuk  1 óra 

Laboratóriumban használt szervetlen vegyszerek 

Laboratóriumban használt szerves vegyszerek  

A vegyszerek szabályszerű tárolása 

 

Biztonságtechnika a laboratóriumban  1 óra 

Az emberre és környezetre veszélyes anyagok kezelése tárolása 

Használt veszélyes anyagok kezelése 

Munka a biológia anyagokkal 

 

Évközi orientációs gyakorlat szövettani, klinikai kémiai és mikrobiológiai 

laboratóriumban 

 18 óra 

Látogatás szövettani, klinikai kémiai és mikrobiológiai laboratóriumokba. 

Tájékozódás a munkakörnyezetről, az egyes területeken zajló munkáról, 

munkafolyamatokról 

 

Informatika a laboratóriumban  2 óra 

A szövettani és klinikai kémiai laboratóriumban használatos informatikai eszközök 

alkalmazási területe. 

 

Minőségbiztosítás a laboratóriumban  3 óra 

Minőség fogalma 

Minőségbiztosítás fogalma 

Minőségbiztosítás módszerei (minőségellenőrzés, minőségirányítás) 

Minőségbiztosítási szabványok 
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Egészségügyi alapozó ismeretek tanulási terület 
 

Rehabilitációs alapismeretek és fizioterápia tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Komplex, átfogó akadálymentesítés  5 óra 

Akadálymentesség meghatározása 

Az akadályok főbb formái 

Egyetemes tervezés filozófiája 

 

A komplex (átfogó) rehabilitáció rendszere  5 óra 

A rehabilitáció komplexitása, - jellemzői meghatározói 

A rehabilitáció intézményrendszere, főbb feladataik 

Az orvosi rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei 

A pszichológiai rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei 

Az oktatási, nevelési rehabilitáció célja, feladata, és eszközrendszere, módszerei  

A foglalkozási rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei 

A szociális rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei  

A lakóközösségi rehabilitáció elmélete, hazai vonatkozásai 

Az Önálló Életvitel Mozgalmak és az új paradigmák  

Az életminőség jelentősége 

A civil szervezetek szerepe a rehabilitációban, az akadályozott emberek érdekvédelmi 

szervezetei 

Aktivizáló/rehabilitációs szemléletű gondozási feladatok 

 

A rehabilitációt támogató eszközök  5 óra 

Test távoli és test közeli segédeszközök 

A mobilitás segédeszközei  

Az önellátás segédeszközei 

A kommunikáció és az információ eszközei 

Kényelmi eszközök 

 

Akadályozottságok az orvosi rehabilitációban  3 óra 

Az orvosi rehabilitáció tipológiája szerint felosztás területei: 

Speciális funkciózavarok (pl.: spaszticitás, inkontinencia) 

Pszichológiai problémák (pl.: viselkedés zavarok) 

Tartós akadályozottságot okozó állapotok (pl.: stroke) 

Az életkorral összefüggő akadályozottságok (pl.: cerebral paresis) 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 

 

Belgyógyászat és ápolástana tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Daganatos megbetegedések  5 óra 

A daganatos betegségek epidemiológiája (morbiditási és mortalitási mutatói, rizikó tényezői) 
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Daganatos betegségek diagnosztikája 

Daganatos betegségek szűrővizsgálata (formái, jelentősége, a szűrési programokkal 

kapcsolatos követelmények,) 

Daganatok nevezéktana és stádium beosztása 

A daganatos betegségek jelei, tünetei (általános tünetek, szervspecifikus tünetek, áttétek 

tünetei, paraneoplasiás jelenségek) 

Daganatos betegségek kezelésének módszerei (sebészeti kezelés, sugárterápia, kemoterápia, 

hormonkezelés, daganatok célzott kezelése: biológiai kezelés, immunterápia, génterápia, 

gyógyszeres kezeléssel) 

Terápiás mellékhatások és kezelésük (hányinger, hányás, hasmenés, nyálkahártya 

elváltozások, bőrtünetek) 

Fájdalomcsillapítás 

Táplálás terápia az onkológiai betegségben szenvedőknél 

Daganatos betegek lelki gondozása (daganatos betegségek pszichoszociális jellemzői, 

haldokló betegek pszichoszociális ellátása) 

 

Fertőző betegek, infektológia  5 óra 

A fertőző betegségek epidemiológiai vonatkozásai 

A fertőző betegségek kialakulásának tényezői, lefolyásának jellemzői 

A fertőző betegségeket megelőző közegészségügyi – járványügyi tevékenységek 

A védőoltások elméleti alapjai (aktív, passzív immunizálás, életkorhoz kötött és felnőttkori 

védőoltások) 

Fertőzésre utaló tünetek  

Kiütéssel járó fertőző betegségek 

Hasmenéssel, hányással járó fertőzések 

Élősködők, kullancsok által terjesztett megbetegedések 

Bakteriális meningitis klinikai specialitásai 

Influenza klinikai specialitásai 

A fertőző betegek ellátásának jogi és etikai aspektusai 

Fertőzőbeteg, fertőző forrás elkülönítése, az izoláció 

A kórházi infekciók, járványok megelőzésére irányuló intézkedések. 

 

Belgyógyászati ápolási beavatkozások  8 óra 

Oxygénterápia eszközei, használatuk 

Húgyhólyaöblítés eszközei használata, előkészítés és asszisztálás 

EKG készítés eszközei, használatuk 

Betegedukácio a vizsgálat alatt, eszközök kezelése. 

Széklet, vizelet, hányadék felfogása 

Mintavétel eszközei és azok alkalmazása 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 

 

Sebészet és ápolástana tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

A tantárgy témakörei 

 

Traumatológiai, ortopédiai betegek ápolása  4 óra 

Csonttörés típusok, rögzítési lehetőségük, konzervatív módszerek (gipszrögzítés, húzatásos 

módszer) külső csontrögzítő eszközök ápolása 
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Leggyakoribb törési típusok csecsemő- és gyermekkorban 

Ortopédiai műtétet igénylő kórképek, ízületek betegségei és ápolásuk 

Protézisek fajtái, ortézisek és használatuk 

Politraumatizált beteg ellátásának specifikumai 

Végtag amputált beteg ápolása 

Sebészeti ellátást igénylő mozgásrendszeri fejlődési rendellenességek műtét utáni ápolása 

Gerinc és mellkas deformitásai 

Termikus sérülések és ellátásuk 

 

Sebészeti ápolási beavatkozások  14 óra 

Akut és műtéti sebek ellátása, fedőkötés felhelyezése, asszisztálás drain gondozás, 

sebkötözés, PTX, HTX ellátásának ápolói vonatkozásai, mellkas szívás, csapolás; biopsiák 

asszisztálási feladatai 

Kötéscsere 

Enterosztóma gondozás, zsák csere, beöntések típusai, kivitelezésük eszközei, menete 

Gyomor szonda levezetésének eszközei, menete 

Sebváladék mintavétel eszközei, menete  

Decubitus jelei és súlyosságának meghatározása 

Kliens műtéti előkészítésének menete 

Nazogasztrikus szondán keresztüli táplálás menete, és eszközrendszere 

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 
 

Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Urológiai betegek ápolása  11 óra 

Műtétet igénylő urológiai betegségek klinikumi és ápolási vonatkozásai 

Urostoma 

Non-invazív eszközök 

Vizeletmintavétel/gyűjtés 

Vizeletvizsgálatok kivitelezése 

Vesebiopsia asszisztálási feladatai 

 

Ápolási beavatkozások  7 óra 

Bőrteszt kivitelezésének indikációi, menete, eszközei, 

A szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp alkalmazása  

Köpet, torok-szem-orr-fül váladék mintavétel eszközei, előkészítés és kivitelezés  

A témakört demonstrációs teremben, csoportbontásban szükséges oktatni 

 

Klinikumi alapismeretek tanulási terület 

 

Klinikai gyakorlat tantárgy 162 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 
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A tantárgy célja, hogy szintézisbe hozza az elsajátított ismereteket, ápolási és asszisztensi 

ismereteket gyakorlati készségekké kovácsolja össze. Továbbá betekintést enged a 

tanulóknak a munkahelyi környezetben történő betegellátásba és a kliensekkel történő 

interakcióba. 
 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Ápoló Bsc 2 év klinikai adott osztályon eltöltött klinikai gyakorlattal / felsőfokú 

végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú 

szakmai gyakorlattal. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Egészségügyi etika alapjai, Egészségügyi jog alapjai, Emberi test és működése, Alapvető 

higiénés rendszabályok, Általános ápolástan és gondozástan, Gyógyszertani alapismeretek, 

Kommunikáció, Szociológia alapjai, Pszichológia alapjai, Népegészségtan, 

egészségfejlesztés, Pedagógiai - betegoktatási alapismeretek, Belgyógyászat és ápolástana, 

Sebészet és ápolástana, Kisklinikumi ismeretek és ápolástanuk 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Készség szintű 

belgyógyászati 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez (EKG 

készítés, részvétel 

az infúziós 

terápiában: palack 

csere, cseppszám 

szabályozás, 

húgyhólyag 

irrigálás, széklet 

vizelet hányadék 

mintavétel, 

felfogása, oxigén 

terápia alacsony 

nyomású 

rendszerekkel). 

 

 

 

 
Ismeri a 

beavatkozások 

elméleti és 

gyakorlati 

kivitelezésének 

menetét, az 

esetleges 

szövődményeket 

megfigyeli. 

 

 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkájára és 

önmagára precíz, 

szem előtt tartja az 

etikai normákat és 

jogi 

követelményeket, 

empatikusan 

előítéletektől 

mentesen viszonyul 

a kliensekhez és a 

team tagjaihoz. 

 

 

 

 

 
 

Betegmegfigyelő 

monitorral EKG-t 

készít, kinyomtatja 

a szükséges 

anyagokat. 

Készség szintű 

ápolási 

beavatkozásokat 

végez, 

nasogasztrikus 

szondán keresztül 

táplál, sztómazsákot 

cserél, gondoz, 

beöntést ad, műtéti 

előkészítést végez. 

 

 
Ismeri az ápolási 

beavatkozások 

kivitelezésének 

protokolljait, eszköz 

igényét. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 
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Készség szinten 

bőrtesztet végez. 

Ismeri a bőrtesztek 

kivitelezésének 

eszközeit és 

módjait. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

Készség szinten 

testváladékot felfog, 

mintát vesz (köpet, 

torok, szem, orr, fül 

váladék). 

Ismeri a 

testváladékok 

felfogásának módját 

és a mintavételek 

kivitelezésének 

protokollját. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  
E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

Részt vesz az 

osztályok, 

szakrendelők 

mindennapjaiban, a 

klienssel történő 

interakciókban. 

Ismeri az 

egészségügyi 

ellátórendszer 

működésének 

alapját, a helyét és 

szerepét az 
ellátásban. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

E-ápolási 

dokumentációt 

vezet 

 

A tantárgy témakörei 

 

Belgyógyászat gyakorlat  56 óra 

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Kardiológia, pulmonológia, 

nefrológia, és elsajátítja az oxigénterápia, infúziós terápia, húgyhólyag irrigálás, EKG 

készítés, széklet, vizelet és hányadék mintavételeket, és laborba juttatásukat. Elmélyíti a 

perifériás rövidkanül behelyezés, gondozás és eltávolítás menetét, az injekciózások 

kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés kivitelezését, az aeroszol terápiát. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, 

amennyiben rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

Sebészet gyakorlat  56 óra 

A tanuló betekintést nyer a sebészeti, ortopédiai és traumatológiai osztályok mindennapjaiba, 

elsajátítja az akut és műtéti sebkezelést, decubitus felmérést, sztómagondozást, beöntés 

adását, gyomorszondán keresztüli táplálást, sebváladék mintavételt és a beteg műtéti 

előkészítését. Elmélyíti a perifériás rövidkanül behelyezés, gondozás és eltávolítás menetét, 

az injekciózások kivitelezését (s.c., i.c., i.m.), a gyógyszerelés kivitelezését, az aeroszol 

terápiát. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, 

amennyiben rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

Kisklinikumi gyakorlat  32 óra 

A tanuló betekintést nyer a szemészeti, urológiai, orr-fül-gégészeti, bőrgyógyászati ellátás 

menetébe, gyakorolja a szemcsepp, szemkenőcs, orrcsepp, orrspray, orrkenőcs, fülcsepp 

beadását, a bőrtesztek kivitelezését, valamint köpetet, torok-szem-orr-fül váladékot vesz, és 

laborba juttat. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, 

amennyiben rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

 

Egyéb klinikai gyakorlat  18 óra 

A tanuló betekintést nyer az alábbi osztályok működésébe: Pszichiátria, neurológia, geriátria, 

szülészet-nőgyógyászat. 

Melynek legfeljebb 50%-át klinikai szimulációs gyakorlatként is megszervezhető, amennyiben 

rendelkezésre áll megfelelő tárgyi és személyi feltétel. 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:                                                160 óra  
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2/14. ÉVFOLYAM 

 

Szakmai elmélet: 
 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus 

szakmák esetén) 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen 

meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni 

és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 

kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, 

valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit 

aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen 

nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az 
álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, állásokat 

hirdető vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, 

íráskészség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz. 

 

 

 
Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni 
önéletrajzsablonoka 

t, pl. Europass CV- 

sablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program 

segítségével létre tud 

hozni az adott 

önéletrajztípusokna 

k megfelelő 
dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet 

ír, melyet a 

megpályázandó 

állás 

sajátosságaihoz 

igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, valamint 

tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program 

segítségével meg 

tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat. 

 

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 
figyelembevételével 

. 

 

 

 

 
Ismeri az 
álláskeresés 

folyamatát. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális 

formanyomtatványo 

k kitöltése, 

szövegek formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása. 
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Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az 
állásinterjú menetét, 

tisztában van a 

lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókinccsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt 

szerezni. 

Az állásinterjún, az 
állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetése 

k során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 
társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 
válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Az állásinterjúhoz 
kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 
tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti. 

Ismeri a 

munkaszerződés főbb 

elemeit, leggyakoribb 

idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 
értelmezni tudja. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 

fejlesztünk (íráskészség). 

Önéletrajz és motivációs levél  20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 



213  

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges 

kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján 

begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 

 

„Small talk” – általános társalgás  11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és a 

beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek 

a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. 

Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli 

tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, 

sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel 

szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de 

a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során 

az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 

Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A speciális rehabilitációs feladatok megnevezésű tanulási területben a tanulók 

megismerkednek a komplex/átfogó rehabilitációs rendszer hazai sajátosságaival, 

módszereivel, és intézményrendszerével. Betekintést nyernek továbbá az akadályozott 

emberek rehabilitációját meghatározó, összehangolt és szervezett tevékenységekbe, - különös 

hangsúllyal a reumatológia tárgyát képező állapotokra, - a fizioterápia lehetőségeire. Ebben a 

tanulási területben ismerik meg a tanulók az akadályozottságokat kísérő bőrgyógyászati 

elváltozások is. 
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Általános rehabilitációs ismeretek tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy során a tanulók megismerkednek a rehabilitációt érintő legfontosabb fogalmakkal, 

meghatározásokkal, az akadályozottság lélektani vonatkozásaival. Továbbá olyan átfogó, 

rendszerezett ismeretekkel bővül tudásuk, melyek által képesek lesznek a rehabilitációs ellátó 

rendszerekben (elsősorban az egészségügyi ellátó rendszerben), az akadályozott emberek 

fejlesztésére, állapotuk optimalizálására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Szakorvos / Fizioterápiás szakasszisztens Bsc/MSc egészségügyi végzettséggel és 3 év 

szakmai gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Akadályozottság/korlátozottság alapfogalmai, Akadályozottságok felosztása, Az 

akadályozott ember sajátos ellátási igényei, szükségletei, Segédeszközök az akadályozott 

emberek gondozásában, Akadálymentesítés 

Szakmai kommunikáció - orvosi latin, - A kommunikáció alapfogalmai, Kommunikációs 

zavarok, Speciális kommunikáció 

Pszichológiai ismeretek, - Szociálpszichológia, Beteg ember lélektana, 

Közigazgatás, jogi és etikai alapelvek, - Szociális ellátások jogi alapjai 

 

A képzés órakeretének legalább 10%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 

A rehabilitációs 

alapfogalmakat 

helyesen értelmezi, 

és ennek 

megfelelően 

cselekszik 

 

 
Ismeri a 

re/habilitáció 

alapfogalmait 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindennapi élete és 

munkája során 

empatikusan és 

A betegségek és 

fogyatékosságok 

nemzetközi 

osztályozásának 

rendszerét az 

informatikai 

rendszeren keresztül 

tanulmányozza 

A komplex 

rehabilitáció 

rendszerében az 

akadályozott 

emberek fejlesztését 

végzi 

 
Ismeri az átfogó 

rehabilitációs 

rendszer működését 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internet alapú 

szakmai anyagokat 

olvas 

Az akadályozott 

emberek 

rehabilitációja során 

motivációs 

tevékenységet 

végez 

Ismeri a beteg 

ember lélektanát, a 

betegség/akadályoz 

ottság 

elfogadásának 

folyamatát 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Internet 

segítségével "Beteg 

szerveteket" keres 
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Kiválasztja a 

megfelelő 

segédeszközöket 

Áttekintéssel 

rendelkezik a 

segédeszközök 

alkalmazására és 

beszerzésére 

vonatkozólag 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

diszkrimináció 

mentesen 

cselekszik, erre 

ösztönzi 

környezetét. 

Elkötelezett a 

morális 

akadálymentesítés 

és az integráció 

eszméjével, - 

munkája során 

önkritikus 

önmagával 

szemben. 

Internet 

segítségével 

segédeszköz 

forgalmazó cégeket 

keres 

 

Kapcsolatot tart civil 

szervezetekkel 

Ismeri az Önálló 

életvitel mozgalom 

hazai gyakorlatát 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet 
segítségével 

tájékozódik a civil 

szervezetekről 

 

Tájékoztatja a 

klienseket a 

rehabilitációt 

támogató 

lehetőségekről 

 

Átlátja a 

rehabilitációt 

támogató és 

hátráltató 

tényezőket 

 

 

Teljesen önállóan 

Internet 

segítségével 

folyamatosan követi 

az akadályozott 

emberek életét 

segítő 
intézkedéseket 

Tájékoztatja a 

klienseket az 

otthoni 

körülmények 

akadálymentesítésé 

nek lehetőségeiről 

Tájékozott a 

komplex/átfogó 

akadálymentesítés 

rendszeréről, 

lehetőségeiről 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat keres 

 

Tevékenysége során 

megfelelően kezeli a 

kliensek lelki 

problémáit 

Átlátja az 

akadályozottság 

kialakulásának 

hatását az egyén 

környezetére 
vonatkozólag 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Internet alapú 

szakirodalmat olvas 

A különböző típusú 

akadályozottságokk 

al élő kliensekkel 

megfelelően 

kommunikál 

Ismeri a sajátos 

ellátású igényű 

kliensek 

segítésének, 

kommunikációjának 

technikáit 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Tájékoztató, oktató 

jellegű filmeket 

keres az internet 

segítségével 

Megtervezi a 
különböző 

akadályozottsággal 

élő kliensek 

rehabilitációs 

programját 

Tisztában van az 

akadályozott 

emberek sajátos 

igényeivel, 

szükségleteivel 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Internetalapú 

szakirodalmat olas 

 

A tantárgy témakörei 

 

A rehabilitáció alapfogalmai  7,5 óra 

A re/habilitációs tevékenység fogalma, tartalma 

A betegségek és fogyatékosságok nemzetközi osztályozása (BNO) 

A tevékenység akadályozottsága, a részvétel korlátozottsága, az FNO kódrendszer 

gyakorlati jelentősége 

Az akadályozottságok formái, tipológiák (orvosi rehabilitáció, gyógypedagógia) 

Különböző akadályozottságok, és rehabilitációjuk főbb sarokpontjai 

A re/habilitációs team és szerepe 

A rehabilitációs szakemberek főbb tevékenységei, kompetenciái, képzési sajátosságaik  

A rehabilitációt akadályozó és támogató tényezők 

Támogató tényezők: empátia, önrehabilitációs akarat, együttműködés, érdekvédelem, 

ismeretterjesztés, felvilágosítás, jó szociális körülmények 

Akadályozó tényezők: az izoláció, a vikitmizáció, stigmatizáció, álrehabilitáció, rossz 

életkörülmények, az önrehabilitációs akarat hiánya 
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A komplex (átfogó), rehabilitáció rendszere  8 óra 

A rehabilitáció komplexitása, - jellemzői meghatározói 

A rehabilitáció intézményrendszere, főbb feladataik 

Az orvosi rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei 

A pszichológiai rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, és módszerei 

Az oktatási, nevelési rehabilitáció célja, feladata, és eszközrendszere, módszerei  

A foglalkozási rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei 

A szociális rehabilitáció célja, feladata, eszközrendszere, módszerei  

A lakóközösségi rehabilitáció elmélete, hazai vonatkozásai 

Az Önálló Életvitel Mozgalmak és az új paradigmák  

Az életminőség jelentősége 

A civil szervezetek szerepe a rehabilitációban, az akadályozott emberek érdekvédelmi 

szervezetei 

Aktivizáló/rehabilitációs szemléletű gondozási feladatok 

 

Akadályozott ember és környezete  9 óra 

Akadályozott személy a családban (a családan betöltött szerep szerint) 

Akadályozottság és a munka (lehetőségek, akadályok) 

Akadályozottságok és az oktatás (lehetőségek, akadályok 

 

Akadályozottságok az orvosi rehabilitációban  6,5 óra 

Az orvosi rehabilitáció tipológiája szerint felosztás területei: 

Speciális funkciózavarok (pl.: spaszticitás, inkontinencia) 

Pszichológiai problémák (pl.: viselkedés zavarok) 

Tartós akadályozottságot okozó állapotok (pl.: stroke) 

Az életkorral összefüggő akadályozottságok (pl.: cerebral paresis) 

 

Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 
 

Reumatológia tantárgy 15,5 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A rehabilitációs terapeuta gyakorlatában leggyakrabban előforduló reumatológiai 

megbetegedések középszintű bemutatása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Általános orvos / szakorvos / egészségügyi szakoktató (szakirányú végzettséggel) / 

egészségügyi szaktanár/tanár (szakirányú végzettséggel) / kiterjesztett hatáskörű Msc ápoló 3 

év területi gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Anatómia-élettan, általános kórtan, orvosi latin 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Alkalmazza és 

használja a 

kórélettani és 

klinikumi orvosi 

latin kifejezéseket, 

és megnevezéseket 

Ismeri a 

reumatológia 

tárgykörét, annak 

területébe tartozó 

anatómiai és 

élettani 

alapfogalmakat 

 

 

Teljesen önállóan 

Munkája során a 

megszerzett 

ismeretek 

birtokában egyénre 

szabottan kezeli és 

edukálja a betegeket 

a komplementer 

medicina 

módszereivel. 

Közreműködik a 

primer a szekunder 

és a tercier 

prevencióban, 

tanácsot ad 

didaktikai alapelvek 

alapján a 

betegséggel 

kapcsolatos 

életmódra, valamint a 

szükséges 

rehabilitációs és 

gyógyászati 

segédeszközök 

alkalmazására 

vonatkozóan 

 

 
Internet alapú 

szakirodalmat olvas 

Ismerteti 
szakterületén 

előforduló 

képalkotó, fizikális 

és műszeres 

vizsgálati 

eljárásokat, 

megnevezi 

indikációs területeit 

és szerepét a 
diagnosztikában 

 
Ismeri az alapvető 

képalkotó, fizikális, 

és műszeres 

vizsgálati 

eljárásokat, azok 

indikációit és 

szerepét a 

diagnosztikában 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat olvas 

Felismeri az adott 

szakterületén 

jelentkező főbb 

problémákat, 

kiválasztja és 

alkalmazza a 

megfelelő 
módszereket 

 
Tisztában van a 

prevenció 

fogalmával, 

átfogóan ismeri 

annak szintjeit 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Tájékoztató és 

oktató jellegű 

anyagokat keres 

internet segítségével 

A csontrendszer 

elváltozásait 

felismeri a komplex 

rehabilitációs 

programba 
illeszkedően 

 

Átfogóan ismeri a 

csontrendszer 

fejlődési és 

működési zavarait 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

szakmai 

fejlődéséhez 

szakmai anyagokat 

keres az interneten 

 

 
A leggyakoribb 

lágyrész 

elváltozásokat 

felismeri, munkája 

során alkalmazza a 

lágyrészelválto- 

zások 
specifikumának 

ismérveit 

Részletesen ismeri a 

mozgás- 

szervrendszer 

lágyrészeinek 

elváltozásait. 

Széleskörű 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

leggyakoribb 

betegségek komplex 

fizioterápiás és 

gyógyító 

eljárásairól gyermek 

és felnőttkorban 

 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

Internet 

segítségével a hazai 

és a nemzetközi 

szakirodalmat keres 

Elméletben és 

gyakorlatban 

alkalmazza a 

degeneratív 

elváltozásokra 

vonatkozó 

reumatológiai 

ismereteit 

 

Alapvető ismeretei 

vannak az ízületeket 

érintő degeneratív 

elváltozások 
mozgatórendszerre 

gyakorolt hatásairól 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
Internet 

segítségével 

tudásanyagát bővíti 
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Felismeri az akut 

gyulladás tüneteit, 

és kiválasztja a 

megfelelő kezelési 
módokat 

Tisztában van az 

akut gyulladás 

tüneteivel, és az 

ízületekre gyakorolt 

hatásaival 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Szakirodalmat olvas 

az internet 

segítségével 

 

Elemzi az endokrin 

rendszer 

mozgatórendszerre 

gyakorolt hatás- 

mechanizmusát 

Részletesen ismeri 

az endokrin 

rendszer 

működését, és a 

mozgásszerv- 

rendszerre 

gyakorolt hatásait 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internet 

segítségével 

elméleti ismereteit 

fejleszti 

Megfelelően 

alkalmazza, és 

kiválasztja a 

különböző kezelési 

módokat 

Átfogóan ismeri a 

fájdalom 

mechanizmusának 

kialakulását és 

régiók szerinti 

kialakulását 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Tudásanyagát bővíti 

a média 

használatával 

 

A tantárgy témakörei 

 

Reumatológia fogalma, felosztása, alapfogalmak  2 óra 

‒ alapfogalma, helye a mozgásszervi rehabilitációban 

 

A reumatológia diagnosztikai eszközei  3 óra 

‒ kórelőzmény, anamnézis 

‒ akut 

‒ krónikus 

‒ szisztémás 

‒ lokális 

‒ funkciózavar 

A fájdalom és az ehhez kapcsolódó legfontosabb kérdések 

funkciózavar és mozgáskorlátozottság 

Anatómiai elváltozások 

Fizikális vizsgálatok 

Képalkotó eljárások 

Műszeres vizsgálatok 

Laboratóriumi vizsgálatok 

 

Prevenció és annak jelentősége a betegségek megelőzésében  2 óra 

‒ primer 

‒ secunder 

‒ tercier 

 

Csontbetegségek  3 óra 

Osteoporosis 

‒ primer 

‒ secunder 

Osteomalacia 

 

A mozgásszervek lágyrészeinek elváltozásai  5,5 óra 

Etiológia, patológia, klinikai kép, terápia 

Tendinitis, tendovaginitis 

‒ pattanó 
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hüvelykujj 

‒ pattanó csípő 

‒ m.tibialis ant.et post.tendinitis 

‒ Achilles-ín 

tenosynovitis  

Bursitisek 

‒ vállkörüli 

‒ könyökkörüli 

‒ csípőkörüli 

‒ térd körüli 

‒ Baker cysta 

‒ boka körüli  

Ganglion 

Periarthritis 

PHS 

‒ bursitis subdeltoidea 

‒ rotátor köpeny tendinitis 

‒ m. supraspinatus tendinitis 

‒ m.biceps brachii tendinitis 

‒ athesiv capsulitis 

Enthesitis 

‒ teniszkönyök 

‒ golfkönyök 

‒ egyéb enthesitisek 

Enthesopathia  

Panniculosis, panniculitis 

Lipoma 

Copeman hernia 

Fascitisek 

‒ Dupuyitren kontractura 

‒ Ledderhose syndroma 

‒ fascitis plantalis 

Myalgia 

Lokális 

‒ akut 

‒ krónikus 

Generalizált 

‒ primer fibromialgis 

‒ regionalis myofascialis fájdalom(lokalizált) 

Izomspazmus, izomgyengeség, izomathrophia, az izom funkció vizsgálata 

Alagút szindrómák 

TOS 

‒ scalenus szindroma 

‒ costa clavicularis 

‒ hyperadductiós szindróma 

Carpalis alagút szindróma 

Piriformis alagút szindróma 
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Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 
 

Bőrgyógyászat tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanulása során a tanulók megismerkednek a bőrgyógyászat szakterületét érintő 

fogalmakkal, a leggyakrabban előforduló bőrgyógyászati kórképekkel. Továbbá képesek 

lesznek a bőrgyógyászati betegségek legsajátosabb tüneteinek felismerésére. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Szakorvos / Fizioterápiás szakasszisztens Bsc/MSc egészségügyi végzettséggel és 3 év szakmai 

gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A speciális rehabilitációs feladatok tanulási területen a bőrgyógyászat tantárgyon belül a bőr 

tematikai egységéhez kapcsolódó szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

A bőrgyógyászat 

területén használt 

anatómiai 

fogalmakat 
helyesen értelmezi 

 

Ismeri a bőr 

anatómiáját és 

élettanát 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Munkája során 

hajlandó fejleszteni 

bőrgyógyászati 

ismereteit, 

fogékony 

megszerzett 

tudásának 

bővítésére 

Internet 

segítségével 

megszerzett tudását 

bővíti 

A tünetek alapján 

megkülönbözteti a 

baktériumok okozta 
bőrbetegségeket 

Felismeri a 

különböző 

baktériumok okozta 

bőrbetegségeket 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet 

segítségével 

szakirodalmat olvas 

 
Kiválasztja a 

megfelelő kezelési 

módot 

Felismeri az 

allergiás és 

autoimmun 

bőrbetegségek 

közötti 
különbségeket 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Internet 

segítségével 

kiválasztja a 

számára megfelelő 

tudásbázist 

 

 
A kontraindikált 

kórképeket 

felismeri, aszepszis 

antiszepszis 

szabályait betartja 

Bőrgyógyászati 

ismereteit 

használva, a 

gombás 

bőrbetegségeket 

átlátja, ismeri és 

alkalmazza az 

asepsis és az antisepsis 
szabályait. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 
Internet 

segítségével 

tájékozódik a 

megelőzési 

lehetőségeiről 
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Alkalmazza az 

edukációt 

elméletben és 

gyakorlatban 

egyaránt 

Ismeri fertőző 

bőrbetegségek 

terjedésének 

módjait, tisztában 

van megelőzéseikre 

vonatkozó 
szabályokkal 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

internet alapú 

szakmai anyagokat 

keres 

Felismeri az állati 

élősdiek okozta 

bőrelváltozásokat, 

tisztában van a 

személyi higiéné 

feltételeivel 

Felismeri a rovarok 

okozta 

bőrelváltozásokat, 

és kezelésükre 

vonatkozó 
szabályokat 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Interneten 

informálódik a 

lehetséges terjedési 

módokról 

Kiválasztja a 

regeneráció során 

alkalmazható 

kezelési 
lehetőségeket 

Tájékozott a 

mechanikai 

ártalmak okozta 

elváltozások bőrre 

gyakorolt hatásairól 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Tájékoztató jellegű 

ismeretterjesztő 

anyagokat olvas 

Kiszámítja a testre 

gyakorolt hőhatások 

következményét, 

kivédését 

Ismeri a testre 

gyakorolt 

hőártalmak és 

sugárzások okozta 

elváltozásokat 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Informálódik a 

digitális tudástárból 

 
Alkalmazza a 

prevenció 

különböző szintjeit. 

Átfogóan ismeri a 

bőr daganatos és 

pigmentációs 

eltéréseit, és a 

szervezetre 
gyakorolt hatásait 

 

 
Irányítással 

 

Tájékoztató, oktató 

segédanyagokat és 

felhívásokat keress 

internet segítségével 

Elkészíti a rövid és 

hosszú távú kezelési 

tervet és végrehajtja a 

komplex 

rehabilitációs 

programba 
illeszkedően 

 

Részletesen ismeri a 

keringési zavarok 

okozta 

bőrelváltozások 

megjelenési módjait 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Ismeretanyagát 

bővíti a média 

használatával 

 

A tantárgy témakörei 

 

A bőr anatómiája és élettana  4 óra 

A bőr általános jellemzése 

A szaru alkotóeleme, fajtái az elszarusodás folyamata  

A bőr funkciói 

A hám függelékszervei 

Az egészséges bőr jellemzői 

 

Baktérium okozta bőrbetegségek  4 óra 

Pyodermák 

Ótvar 

Szőrtüszőgyulladás (folliculitis) 

Kelés (furunculus 

Darázsfészek (carbunculus) 

Orbánc (erysipelás) 

Verejtékmirigy-gyulladás (hidradenitis) 

Bacilusok okozta bőrbetegségek) 
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A bőr allergiás és autoimmun betegségei  4 óra 

Csalánkiütés (urticaria) 

Ekcéma 

Gyógyszerek okozta kiütések 

Pikkelysömör (psoriasis vulgáris) 

 

Gombás bőrbetegségek  4 óra 

Hajas fejbőr gombás betegségei (microsporia) 

Korpasömör 

Nagyhajlatok gombásodása 

Lábujjközök gombás fertőzése 

Körömgombásodás 

Megelőzés 

 

Vírusok okozta bőrbetegségek  4 óra 

Herpesz vírus okozta bőrbetegségek 

‒ közönséges herpes (herpes simplex) 

‒ övsömör (herpes zoster) 

‒ HPV (human papilloma fertőzések) 

‒ hegyes függöly, kakastaréj (condyloma acuminatum) 

Futószemölcs 

 

Rovarok okozta bőrbetegségek  2 óra 

Tetvesség (pediculosis) 

Rühesség (scabies) 

Rovarcsípések (kullancs, poloska, méh, darázs, bolha, szúnyog) 

 

Fizikai ártalmak okozta bőrbetegségek  4 óra 

Bőrkeményedés 

Tyúkszem (clavus) 

Idegentestek a bőrben 

 

Hőártalmak és sugárzás okozta elváltozások a bőrön  2 óra 

Égés és súlyossága, 9-es szabály 

Fagydaganat  

Fagyás (congelatio) 

Napfényártalmak 

Fényérzékenység 

 

A bőr daganatos elváltozásai, anyajegyek, pigmentációs zavarok  2 óra 

Anyajegyek (naevusok) 

Ciszták (milium), kásadaganat (atheroma) 

Jóindulatú bőrdaganatok 

Rosszindulatú bőrdaganatok 

Hiperpigmentációk 

Albinizmus 

Foltos festékhiány (vitiligo) 

Másodlagos leukodermák 

 

Keringési zavarok okozta bőrgyógyászati elváltozások  1 óra 

Visszértágulat 
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Vénafalgyulladás (thrombophlebitis) 

Raynaud-szindroma 

Lábszárfekély 

Diabeteses láb 

 

Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 
 

Mozgásrendszer anatómiája élettana és kórtana tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje és elsajátítsa az emberi mozgatórendszer anatómiáját és annak 

működését, zavarát orvosi latin nyelven. Önállóan hasznosítsa és alkalmazza tájanatómiai 

tudását a munkája során 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Gyógytornász Bsc/Msc / Fizioterápiás szakasszisztens Bsc/MSc egészségügyi végzettséggel 

és 3 év szakmai gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Orvosi latin, belgyógyászat, neurológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, 

bőrgyógyászat 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Alkalmazza a 

legfontosabb 

anatómiai 

fogalmakat 

latin nyelven 

Tájékozott az orvosi 

latin nyelv 

szabályaival, esz- 

köztárával, 

rövidítéseivel 

kapcsolatban 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Használja az orvosi 

latin terminusait, 

igénye van a 

megszerzett 

anatómiai és élet- 

tani tudásának 

bővítésére. 

Összefüggéseiben 

látja az emberi test 

működését, a 

csontok, ízületek, 

izmok és idegek 

szerepét a mozgás 

 
Tudását az 

interneten fejleszti 

tovább 

Alkalmazza az 

síkok és tengelyek 
törvényszerűségeit 

Átlátja az emberi 

test felépítését, 

síkjait, tengelyei 

 

Teljesen önállóan 

Ismeretanyagát 

bővíti a média 

használatával 

Felismeri az emberi 

test csontjait és 

azokon tájékozódni 

Tájékozott az 

emberi csontváz 

szerkezetéről 

 

Teljesen önállóan 

Informálódik a 

digitális tudás- 

tárból 

Megnevezi az 

emberi test 

összeköttetéseit. 

Ismeri az ízületek 

fajtáit, működését, 

járulékos elemeit 

 

Teljesen önállóan 
Szakirodalmat olvas 

az interneten. 
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Felismeri a 

különböző 

összeköttetések 

nevét, fajtáját, az  azt 

alkotó csontokat és a 

működésében 

résztvevő izmokat. 

 
 

Átlátja az ízületek 

szerepét a 

mozgásrendszerben. 

 

 

Teljesen önállóan 

létrejöttében és 

tájékozott a 

mozgásszerv- 

rendszer disz- 

funkciójával 

kapcsolatban. 

 

 
Szakirodalmat olvas 

az interneten. 

 
Azonosítja az 

izmok különböző 

fajtáit és 

csoportosítani tudja 

Behatóan ismeri az 

izomtani 

fogalmakat, az 

egyes izmok 

eredését, tapadását, 

működését, 
beidegzését 

 

 

Teljesen önállóan 

  
 

Internet alapú 

szakmai anyagokat 

keres 

Alkalmazza az 

izomműködés 

élettanát a szakmai 

munkája során 

 

Tudomása van az 

izomműködésről 

 
Teljesen önállóan 

Tájékoztató és 

oktató jellegű 

anyagokat keres 
internet segítségével 

Felismeri a 

központi 

idegrendszer 

szerepét a mozgás 

szabályozásában 

Összefüggéseiben 

értelmezi a 

gerincvelő, az agy, a 

vegetatív 

idegrendszer 

működését. 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Tudásának 
bővítésére bevonja 

az internetet is 

 

Bemutatja a járással 

kapcsolatos tudását 

Átlátja a lépés 

szakaszait és 

felismeri a sántítás 

fajtáit 

 
Teljesen önállóan 

Friss kutatásokból 

tájékozódik az 

internet segítségével 

 

Tájékozódik az 

emberi testen. 

Alkalmazza és 

átlátja a 

tájanatómiai 

ismereteit 

 
Teljesen önállóan 

Ismereteit 

folyamatosan bővíti 

az internet 
segítségével 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A csontok általános tulajdonságai, felépítése, szerkezete, járulékos elemei  7 óra 

Az emberi test felosztása, síkok, tengelyek 

‒ Szövetek fajtái és azok jellemző 

‒ Csontok felépítése, szerkezete, növekedése, járulékos részei 

‒ A koponya, a gerinc, a mellkas kialakításában résztvevő csontok 

‒ A felső és alsó végtag kialakításában résztvevő csontok 

 

A csontok összeköttetései, az ízületek alkotó- és mozgáselemei  25 óra 

A csontvázat felépítő csontok összeköttetései 

‒ Az ízületek fogalma, osztályozása, alkotórészei 

‒ Az ízületek járulékos alkotórészei, az összetartásban szerepet játszó tényezők 

‒ A koponya, a gerinc és a mellkas összeköttetései, járulékos elemei 

‒ A felső és alsó végtag összeköttetései, járulékos elemei 

 

Az izmok általános tulajdonságai, csoportosításuk, járulékos elemei  31 óra 

Izmok általános tulajdonságai, csoportosítása 

‒ Járulékos részei 

‒ A fej és a nyak izmai 

‒ Mellkas, has és hátizmok 

‒ Felső végtag izmai 
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‒ Alsó végtag izmai, a láb boltozatai 

 

Az izomműködés élettana  10 óra 

‒ Izomtónus fogalma 

‒ Motoros egység 

‒ Neuromuscularis ingerületátvitel, izomválasz 

‒ Az izom mechanikai, elektromos és kémiai jelenségei 

 

A mozgás szabályozása  10 óra 

Gerincvelő anatómiája, pályái, gerincvelői idegek, gerincvelői vázizomreflexek 

‒ Az agy felépítése, agyidegek 

‒ Vegetatív idegrendszer 

‒ Az idegrendszer akaratlagos mozgatóműködései, piramis, extrapiramidalis moz- 

gásvezérlés 

 

A járás mechanizmusa  10 óra 

A lépés, a járásciklus fogalma 

‒ A lépés jellemzői, szakaszai 

‒ Járás zavarai 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A gyógymasszőr munkája során empatikusan kommunikál, etikusan viselkedik és betartja a 

szakmai szabályokat. Tevékenysége kiterjed az emberi test minden szegmensére. Az embert 

egységben szemléli, alkalmazva a holisztikus szemléletet. A masszázs gyógyító, terápiás és 

frissítő hatása egyaránt jelentős az ember szervezetére. A gyógymasszőr szakmai elméleti és 

gyakorlati tudására támaszkodva a hivatása során azokat alkalmazva, terápiás célzattal látja el 

feladatait. Ebben a tanulási egységben a tanulók megismerik és alkalmazzák azokat az eszközöket 

és technikai fogásokat, amelyek segítségével a kor színvonalának és szakmai kompetenciájának 

megfelelő magas szintű ellátást tudnak majd nyújtani a betegek és a kliensek számára. 

 

Masszázs alapozás szakmai alapismeretek tantárgy 15,5 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A masszázs elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók megismerjék a masszázs alapelveit, 

hatásmechanizmusát, személyi és technikai feltételeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Fizioterápiás asszisztens / gyógytornász / gyógymasszőr: Érvényes működési regisztrációval 

és Bsc/Msc pedagógiai végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anatómiai- élettani ismeretek, Neurológiai, bőrgyógyászati ismeretek, Fizioterápiás 

ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
Alkalmazza és 

használja a kór- 

élettani és klinikumi 

orvosi latin 

kifejezéseket, és 

megnevezéseket 

Ismeri a munkája 

során alkalmazott 

alapvető 

fogalmakat, 

eszközöket, 

módszereket és 

eljárásokat a 

gyógymasszázs 
szakterületén 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Munkavégzése 

során hatékonyan 

alkalmazza a 

megszerzett klinikai 

ismereteit, nyitott 

szakmája átfogó 

gondolkodásmódján 

ak, és gyakorlati 
működése alapvető 

 
 

Internet 

segítségével 

oktatási 

segédanyagokat 

keress 

Átfogóan ismerteti 

a masszázs élettani 

hatásait a 

klinikumnak 
megfelelően 

Ismeri a masszázs 

anatómiai és 

élettani alapjait, és 

azok 
összefüggéseit. 

 
 

Teljesen önállóan 

jellemzőinek hiteles 

közvetítésére és 

átadására. 

Törekszik a 

megfelelő kezelési 

mód kiválasztására, 

a megfelelő 

előkészítésre, 

megteremti a 

technikai 

feltételeket. A 

munka és 

balesetvédelmi 

előírásokat betartja 

Internet 

segítségével 

oktatási 

segédanyagokat 

keress 

Alkalmazza a 

masszázs 

távolhatásait, 

megnevezi az 

izomtónus 

befolyásolására és 

helyreállítására 

vonatkozó 

idegrendszeri 
hatásokat 

 
 

Ismeri a masszázs 

fogásaival kiváltott 

mechanikai ingerek 

direkt és indirekt 

úton történő hatás- 

mechanizmusát 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Internet 

segítségével 

oktatási 

segédanyagokat 

keress 

Alkalmazza a 

masszázs javallatait, 

célját 

ellenjavallatainak 

körét, annak 

veszélyét és 

következményeit 

 

Ismeri a masszázs 

indikációit, és 

kontraindikációit 

különböző kórképek 

esetén 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internet 

segítségével 

oktatási 

segédanyagokat 

keress 

Alkalmazza 

teendőit a masszázs 

során, szakszerűen 

előkészít, a beteget 

megfelelően 

pozícionálja és 

tájékoztatja. A 

környezetet és az 

eszközöket 

megfelelően 

előkészíti. 

Törekszik az 

intimitás 

betartására, megítéli 

a legoptimálisabb 

kezelési módot 

 
Ismeri a 

masszázzsal 
kapcsolatos és a 

masszázs körüli 

teendőket a szakma 

szabályainak 

betartásával. Ismeri 

a betegelhelyezés 

módjait a 

különböző 

betegségekre, 

állapotokra 

vonatkozóan. 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat keres 
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Alkalmazza a 

masszázs során 

előírt higiéniás 

szabályokat, 

megnevezi a 

személyi higiéné 

összetevőit. 

Bemutatja a 

masszázshelyiség 

alapvető 
kritériumait. 

 

 
Ismeri az aszepszis, 

antiszepszis 

szabályait, érti a 

munka és 

balesetvédelmi 

előírásokat 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat keres 

 

A tantárgy témakörei 

 

Masszázs élettani hatásai- közvetlen és közvetett  1,5 óra 

Helyi hatások 

‒ bőr 

‒ kötőszövet 

‒ izomzat 

‒ távolhatások 

 

Masszázs távolhatásai  4 óra 

Konszenzuális 

Reflex 

Kötőszövet és a vegetatív idegrendszer közötti 

Vicerocutan és viscero visceralis 

 

A masszázs kezelés során fellépő reakciók  5 óra 

Anyagcsere 

Vérellátottság 

Regenerálódás 

Izomtónus, izomterhelhetőség 

 

A kezelés indikációi és kontraindikációi  5 óra 

Indikációs és kontraindikációs területek felsorolása a klinikumban – relatív és abszolút 

kontraindikációk 

 

 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 

 

Masszázs tantárgy 77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismertetni a tanulókkal a svéd masszázs elméleti alapjait, hatásmechanizmusát, 

fogásrendszerét. Sajátítsák el a svéd, különleges, wellness és aromaterápiás masszázs 

fajtákat 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Gyógytornász / gyógymasszőr: Érvényes működési regisztrációval és Bsc/Msc pedagógiai 
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végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal, valamint évi 40 óra klinikai 

gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Anatómia- élettan, Szakmai jogi és etikai ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Alkalmazza a 

masszázs 

kialakulásának 

időrendi sorrendjét, 

a speciális 

masszázsfajták 

kialakulását, a 

konszenzuális hatás 

elméletét 

Részletes 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

mechanoterápiás 

kezelések elméleti 
alapjairól, hatásairól 

és a terápiás 

beavatkozások 

alkalmazásának 
feltételeiről 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elméleti ismereteire 

támaszkodva 

önállóan 

felelősséggel 

választja ki és 

alkalmazza a 

megelőző, terápiás 

beavatkozásokat, a 

kliens állapotának, 

és a szakmai 

irányelveknek 

figyelembe vételéve 

 

 

 
Tájékoztató és 

oktatóanyagokat 

keres az interneten 

 

Bemutatja és 

hatékonyan 

alkalmazza a kliens 

állapotának 

megfelelően a 

svédmasszázs 

alapfogásokat, 

szakszerűen 

előkészít, a beteget 

megfelelően 

pozícionálja, 

tájékoztatja. 

Tudja a 

svédmasszázs 

alapfogásait, ismeri 

a betegelhelyezés 

módjait a 

különböző 

betegségekre, 

állapotokra 

vonatkozóan. 

Tájékozott a 

közvetítő anyagok 

hatásairól, az 

indikációkról és 

kontraindikációkról 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Tájékoztató és 

oktatóanyagokat 

keres az interneten 

Elvégzi a kiegészítő 

masszázsfogásokat, 

ismerteti élettani 

jellemzőit, valamint 

alkalmazási 

területeit, 

megteremti a 

higiéniás 

feltételeket 

Ismeri a kiegészítő 

masszázsfogások 

fajtáit, célját és 

tisztában van az 

alkalmazási 

területeivel. 

Alkalmazói szinten 

tudja az aszepszis, 

antiszepszis 
szabályait. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Tájékoztató és 

oktatóanyagokat 

keres az interneten 

Alkalmazza az 

egészségkultúra 

tényezőit, az 

egészségmagatartás 

összetevőit és a 

rehabilitáció 

módszereit 

Összefüggésében 

értelmezi a 

rekreáció, 

regeneráció és 

rehabilitáció 

legfőbb tartalmi 

elemeit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 
 

Tájékoztató és 

oktatóanyagokat 

keres az interneten 
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Munkája során 

használja a 

különböző 

masszázsfajtákat, 

kiválasztja a 

megfelelő kezelési 

módot. Ismerteti a 

vízalatti 

sugármasszázs 

kivitelezését, 

dozírozását, 

megfelelően 

előkészít és 

megteremti a 

technikai 
feltételeket 

 
Ismeri a különböző 

masszázsfajtákat, 

tisztában van 

hatásukkal, 

alkalmazási 

területeikkel. Tudja 

a vízalatti 

vízsugármasszázs 

indikációs területeit, 

tisztában van a 

technikai 

feltételekkel, 

kivitelezésével. 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 
Egészségügyi 

informatikai 

rendszereket 

használ 

Munkája során 

használja a 

különböző 

masszázsfajtákat a 

svédmasszázs 

alapfogásainak 

megfelelően. 

Kiválasztja a 

kezeléshez 

szükséges 

vivőanyagokat, 

megteremti a 

higiéniás 
feltételeket 

Átfogóan ismeri a 

Wellness 

masszázsok fajtáit, 

megnevezi az 

alkalmazandó 

vivőanyagokat, 

tisztában van 

hatásukkal, 

alkalmazási 

területeikkel, 

tárolásukra 

keverésükre 

vonatkozó 
szabályokkal. 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Tájékoztató és 

oktatóanyagokat 

keres az interneten 

 
Bemutatja az 

aromaterápia 

előállításainak 

módozatait, 

keverési szabályait. 

Ismerteti párolgási 

sebességüket. 

Tisztában van az 

aromaterápia 

történetével, élettani 

hatásaival és 

alkalmazási 

területeivel, 

tárolásukra 

vonatkozó munka 

és tűzvédelmi 

szabályokkal. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Tájékoztató és 

oktatóanyagokat 

keres az interneten 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A masszázs definíciója, története, felosztása, helye a komplex fizioterápiában  25,5 

óra 

A masszázs története időrendben  

A masszázs fogalma 

Alkalmazási terület szerinti felosztása 

A kezelés végrehajtója szerinti felosztása  

A masszázs helye, hatása, célja  

Konszenzuális hatás 

 

A svédmasszázs alap- és kiegészítő fogásai  16 óra 

Fogás rendszer, a fogások sorrendje és azok hatásmechanizmusa 

Közvetítő anyagok és hatásaik (talcum, szappan, krém, olaj, méz, csokoládé, és különféle 

aroma anyagok használata) 
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Svédmasszázs fogásaival kivitelezett frissítő és relaxációs kezelések közötti különbségek 

Tájékozódás kezelés előtt, a svéd masszázst megelőző vizsgálat 

Indikációk- kontraindikációk 

 

Testtájak masszázskezelése, egész test masszázs  26 óra 

Kiegészítő masszázsfogások (intermittálás, mellkas falrázás stb.) 

Higiénia: személyi- technikai 

 

Rekreáció, regeneráció, rehabilitáció  6 óra 

Rekreáció, regeneráció és rehabilitáció fogalma, módszerei; szervezetre gyakorolt hatásai 

 

Különleges masszsázsfajták  4 óra 

Ön masszázs 

Vibrációs masszázs (gépi) 

Zuhanymasszázs 

Víz alatti vízsugármasszázs 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 

 

Gyógymasszázs tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanult svédmasszázs és klinikumok elméleti alapjaira támaszkodva a tanulók ismerjék meg 

a gyógy- és a nyirokmasszázs alapelveit, ill. a vezetett passzív kimozgatás fogásrendszerének 

elméleti alapjait. A tanuló váljon képessé arra, hogy orvosi utasításra, diagnózis alapján 

önállóan és kellő magabiztossággal készség szintjén el tudja végezni az előírt kezeléseket, 

tudjon dönteni, hogy milyen fogásokat, illetve milyen kezelést alkalmaz a gyógyulás 

érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Fizioterápiás asszisztens / gyógytornász / gyógymasszőr: Érvényes működési regisztrációval 

és Bsc/Msc pedagógiai végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. Nyirokmasszázst kizárólag manuális 

nyirokdrenázs végzettséggel és 5 szakmai gyakorlattal rendelkező gyógytornász vagy 

gyógymasszőr oktathat. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anatómia-élettani ismeretek, Klinikumi (reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, 

neurológiai, bőrgyógyászati) ismeretek, Orvosi latin, Szakmai jogi és etikai ismeretek, 

Pedagógiai ismeretek, Pszichológiai ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Alkalmazza a 

különböző 

masszázsfajták 

alkalmazási 

területeit, céljait és 

specifikus 

jellemzőit. Saját 

szakterületén 

alkalmazott 

dokumentációt 

szakszerűen 

értelmezi és 

használja. 

Adatkezelés 
szabályait ismeri, 

kiválasztja a 

kezeléshez 

szükséges 

megfelelő BNO 

kódot. 

 

Átlátja a különböző 

masszázsfajták 

hatásait, 

alkalmazási 

területeit, az 

alkalmazandó 

vivőanyagokat, és 

azok élettani 

hatásait. Ismeri a 

saját szakterületén a 

dokumentáció 

vezetésének és 

kezelésének 

szabályait és a 

betegbeutalás 

rendjét. Tisztában 

van a javallatokkal, 

ellenjavallatokkal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Munkája során 

törekszik a 

legmagasabb 

színvonalú szakmai 

ellátás biztosítására. 

Beavatkozásainak 

eredményeit 

lemérve, a beteg 

reakcióját értékelve 

kész továbbfejlődni. 

Minőségi ellátást 

végez a szakmai 

irányelveknek 

megfelelően. 

 

 

 

 

 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

 

Elvégzi a 

mozgásrendszer 

alapvető 

funkcionális 

vizsgálatát, felveszi 

és dokumentálja a 

mozgásszervi statust. 

Ismeri a 
mozgásrendszer 

felépítését, 

anatómiai 

struktúráit, 

működését, a 

mozgás irányítási 

szabályozási 

folyamatait és azok 

működési zavarait. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

Megtervezi és 

végrehajtja a 

vezetett passzív 

mozgásterápiás 

beavatkozásokat 

manuális formában. 

Ismerteti az ízületek 

mozgásterjedelmén 

ek fokban mért 
értékeit. 

Ismeri a 

mozgásterjedelem 

növelésére és az 

ízületi stabilitás 

fokozására alkalmas 

aktív és passzív 

mobilizációs és 

stabilizáló 

technikákat 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

Alkalmazza a 

szegmentmasszázs 

elveit, régióit, 

zónáit, hatás- 

mechanizmusát. 

Megnevezi 

fogásokat, 

javallatokat és 

ellenjavallatokat, 

valamint a kezelés 

során fellépő 

negatív 
jelenségeket. 

 

 
Átfogó ismeretekkel 

rendelkezik a 

reflexmasszázsok 

formáival, céljaival, 

hatásaival, és 

alkalmazási 

területeikkel a 

klinikumban 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 
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Felismeri és 

beazonosítja a 

mozgásszervi 

elváltozásokat. 

Elkészíti és 

végrehajtja a 

kezelési tervet a 

komplex 

rehabilitációs 

programba 

illeszkedően 

 

Széleskörű 

ismeretekkel 

rendelkezik a 

leggyakoribb 

mozgásszervi 

elváltozások 

betegség specifikus 

kezelésének 

alkalmazásáról 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 
anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

Alkalmazza a 
manuális 

nyirokdrenázs 

kettős hatását, a 

nyiroködéma 

klinikai tüneteit, 

diagnózisát, 

fogásait és 

szövődményeit. 

Bemutatja a 

testtájankénti 

komplex kezelés 

menetét 

Ismeri a 

nyirokrendszer 

felépítését, 

működését, a 

nyirokerek 

strukturális 

tagozódását, a 

nyirokrendszer 

zavarait, valamint a 

nyirokmasszázs 

alkalmazási 

területeit 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Masszázs fajták  2 óra 

A masszázs fajtái 

Keleti masszázs terápiák 

‒ kínai masszázs 

‒ thai masszázs 

‒ shiatsu masszázs 

‒ yumeiho masszázs 

‒ ayurvedikus masszázs 

‒ Do in masszázs  

Nyugati masszázstechnikák 

‒ svéd masszázs 

‒ élettani hatások 

o közvetett 

o közvetlen 
‒ indikációk-kontraindikációk 

o masszázs előkészítése, személyi és technikai feltételei, segéd és vivő anyagok. 

Kézápolás 

‒ kontracturák kezelése 

o dermogen 

o desmogen 

o myogen 

o intracapsularis 
‒ a kezelőlap értelmezése, a gyakran használt BNO kódok ismerete 
‒ frissítő - higiénikus vagy fürdős masszázs 

‒ diagnosztikus masszázs 

‒ sportmasszázs 

‒ áthangoló, előkészítő masszázs (E. Dicke) 
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‒ gyógymasszázs 

‒ reflexmasszázsok 

 

Állapotfelmérés  4 óra 

‒ orvosi dokumentáció megismerése 

‒ betegvizsgálat 

‒ testtartás, szimmetria, mozgás megfigyelése 

‒ izomrostok felépítésének megfigyelése 

‒ ízületekben meglévő ízületi szögek elváltozásainak, tengelyferdülésének felmérése 

 

Ízületek mozgásterjedelmének vizsgálata, fokértékei, vezetett passzív kimozgatás  10 óra 

A passzív kimozgatás definíciója, célja, a kivitelezésének szabályai 

Az emberi test fő síkjai, irányai és tengelyei 

Gerinc mozgásai és azok fokértékei 

‒ nyaki-cervicalis 

‒ háti-dorsalis 

‒ ágyéki-lumbalis 

‒ thoracolumbalis régió 

Felső végtag mozgásai és azok fokértékei 

‒ vállöv 

o ízületei, mozgások és azok mértéke (cm) 
‒ vállízület- art. humeri 

o alkotórészei, az ízületben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ vállöv- vállízület együttes mozgásának fokértékei 
‒ könyökízület- art. cubiti 

o alkotórészei, az ízületben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ csuklóízület- art. radiocarpea 

o alkotórészei, az ízületben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ kéz ízületei- MCP, PIP, DIP, CMC, IP 

o alkotórészei, az ízületekben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ csípőízület- art. coxae 

o alkotórészei, az ízületben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ térdízület- art. genu 

o alkotórészei, az ízületben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ boka ízületei- art.talocruralis, art. talocalcaneonavicularis 

o alkotórészei, az ízületekben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ ujj ízületek, ujj percízületek 

o alkotórészei, az ízületekben létrejövő mozgások, és azok fokértékei 
‒ boltozatai boltozatai 

 

Reflexmasszázs kezelések- szegment, kötőszöveti, csonthártya kezelés  15 óra 

Elve, hatása, hatásmechanizmusa, zónák (Head-Mckensie). 

‒ reflexfenomének-reflex szimtomák. 

‒ a különböző betegségek szegment masszázsa 

‒ a kezelés során fellépő tónus eltolódások fajtái és azok oldása 

‒ dozírozás, indikációk- kontraindikációk 

Kötőszöveti masszázs 

‒ elve, hatása, hatásmechanizmusa, zónái (E. Dicke) 

‒ kötőszöveti zónák vizsgálata, a látható jelek leolvasása 

‒ kötőszöveti reflexzónák (1-12) 

‒ reflektórikus-, vegetatív- és humorális reakciók 
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‒ a kötőszöveti masszázs kivitelezésének elve (2-3 ütemű technika) 

‒ a kötőszöveti masszázs munkamenetei 

‒ a kötőszöveti masszázs során jelentkező reflex eltolódások 

‒ dozírozás, indikációk- 

kontraindikáció 

Csonthártya- periostealis masszázs 

‒ elve, hatása, hatásmechanizmusa, kivitelezése (P. Vogler) 

‒ a csonthártya kezelés élettani alapjai (a csonthártya szerepe) 

‒ alkalmazásának helyei 

‒ dozírozás, indikációk- kontraindikációk 

‒ a kezelés kivitelezésének menete 

 

Betegségspecifikus masszázskezelések  15 óra 

Az elméleti képzés során elsajátított reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségek és 

posztoperatív tünetek, állapotok speciális kezelési módja, mely nem csak a testtájak kezelését 

jelenti. A felsorolt betegségek a beteg mozgás szervrendszerében negatív elváltozásokat 

eredményeznek és ezeket felismerve az orvosi diagnózisnak megfelelően kezelési tervet kell 

felállítani. Amelyet célzottan a betegség különböző stádiumainak függvényében és a beteg 

mindenkori állapotának a szakma szabályainak megfelelően kell összeállítani. 

A betegségek a következők: 

‒ RA 

‒ Luxatio coxae congenita 

‒ Coxarthrosis 

‒ TEP coxae 

‒ SPA 

‒ M. Scheuermann 

‒ Lumbago- Lumboischialgia 

‒ Cervicobrachialgia 

‒ Osteoporosis 

‒ Dyscopathia- Spondylosis- Spondilarthrosis 

‒ PHS (supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhesiv capsulitis) 

‒ Fibromialgia 

‒ Discus hernia 

‒ Scoliosis 

‒ Pes planus 

‒ St. post op. discus hernia 

‒ Centrális és perifériás bénulások 

‒ Fejfájás (Migraen) 

 

Nyirokmasszázs  16 óra 

A nyirokmasszázs fogalma, helye a fizioterápiában  

A nyirokéredény rendszer anatómiája és élettana 

‒ nyirokerek 

‒ nyirok törzsek 

‒ nyirokszervek 

o nyiroktüszők 

o nyirokcsomók 

o csecsemőmirigy 

o lép 
‒ a nyirok 
‒ nyirokrendszer élettana, anyagszállítás a 
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szervezetben  

A nyirokdrenázs hatásai 

‒ idegrendszeri 

‒ immunrendszeri 

‒ kötőszöveti 

‒ vér- és nyirokerek simaizomzatára 

‒ draigane hatás 

‒ indikációk- 

kontraindikációk 

Nyiroködéma 

‒ primer nyiroködéma 

o congenitum 

o praecox 

o tardum 
‒ secunder nyiroködéma 

o daganatos megbetegedések 

o traumák 

o vénás, keringést károsító betegségek 

o orbánc 

o izompumpa hiánya 

o gyulladások 

o Baker- cysta 
nyiroködéma tünetei, szövődményei és stádiumai 

nyirokdrenázs célja, hatásai 

dozírozás, indikációk- kontraindikációk 

nyirokkezelés fogásai 

‒ alapfogások 

‒ ödéma fogások 

testrészek kezelése 

‒ nyak- dekoltázs 

‒ arc 

‒ mellkas 

‒ hát 

‒ has 

‒ felső végtag 

‒ alsó végtag 

‒ lynphdranage kezelés 
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Gyógymasszázs tanulási terület 
 

Masszázs klinikumi ismeretek tantárgy                                                                    77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatása során a hallgató felidézi a korábban elsajátított mozgásszervi anatómiai- 

élettani, valamint reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai, belgyógyászati és 

bőrgyógyászati ismereteit. Képessé válik, a nélkülözhetetlen betegség specifikus kezelések 

készségszintű elsajátításához. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Ortopéd szakorvos / Traumatológus / Belgyógyász/ Neurológus / Bőrgyógyász szakorvos 

/ általános orvos. Egészségügyi szakoktató / egészségügyi szaktanár/tanár / ápoló BSC 

(gyógymasszőr végzettséggel); Gyógytornász. Mindegyik legalább 3 év egészségügyben töltött 

szakmai gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Anatómia-élettan-kórélettan, alaptudományok 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

 
 

Elvégzi és elemzi a 

mozgásrendszer 

alapvető 

funkcionális 

vizsgálatát 

Átfogóan ismeri a 

mozgásrendszer 

felépítését, 

anatómiai 

struktúráit, 

működését, a 

mozgás irányítási és 

szabályozási 

folyamatait. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tudatosan fejleszti 

a szakmai elméleti 

tudását, nyitott az új 

ismeretek 

befogadására, 

felelősséggel 

választja ki és 

alkalmazza a 

megelőző, terápiás 

kezeléseket a 

különböző klinikai 

területeken. 

 
 

Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 

Felismeri és 

beazonosítja az 

ortopédiai 

betegségeket és 

szakmailag 

véleményezi a 

tüneteket 

Részletesen ismeri a 

leggyakoribb 

ortopédiai 

betegségeket, és 

azok mozgásszervi 

vonatkozásait 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 

 
 

Reumatológiai 

ismereteit 

hatékonyan 

alkalmazza 

elméletben és 

gyakorlatban 

egyaránt 

Átfogóan ismeri a 

reumatológiai 

betegségek tüneteit, 

azok 

összefüggéseit, 

tisztában van a 

csont és 

izomrendszer, 

valamint a 

lágyrészek 
elváltozásaival 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 
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Saját szakterületén 

alkalmazza az 

állapot javítására a 

fizikai képességek 

mérésére és 

fejlesztésére 

alkalmas komplex 

kezelési 

lehetőségeket 

traumatológiai 

sérülteknél 

Tisztában van a 

sérülések 

osztályozásával, 

ismeri a 

leggyakoribb 

traumatológiai 

sérülések tünettanát, 

és tájékozott a 

komplex kezelési 

lehetőségekről 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 

Kompetenciájának 

megfelelően 

bemutatja a 

szenzoros és 

motoros képességek 

fejlesztésére 

alkalmas 

eljárásokat, 

véleményezi a 

neurológiai 
tüneteket 

 

 

Felismeri a 

leggyakoribb 

neurológiai 

betegségeket és érti 

tünettanát 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 

Megtervezi a 

megfelelő kezelési 

módot, képes az 

edukáció 

alkalmazására 

elméletben és 

gyakorlatban 

egyaránt 

Felismeri a 

leggyakoribb 

bőrgyógyászati 

kórképeket, 

tisztában van a 

szűrővizsgálatok 

jelentőségével 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 

Felismeri a 

különböző 

belgyógyászati 

kórképeket 

kiegészítve a 

komplementer 

medicina 

módszereinek 

használatával és 

véleményezi a 
tüneteket 

 
Tisztában van a 

leggyakoribb 

belgyógyászati 

kórképekkel, ismeri a 

betegségek komplex 

fizioterápiás 

eljárásait 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Internet 

segítségével tudását 

bővíti, kereső 

programokat 

alkalmaz 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A mozgásszervi anatómiai- élettani ismeretek felidézése (izom és ízület- tan)  77,5 

óra 

A csontvázrendszer 

Csontok összeköttetései, az ízületek alkotórészei, ízületek osztályozása 

Koponya, törzs, végtagok csontjai és összeköttetései 

Izomrendszer 

Izmok osztályozása 

Izomműködés élettana 

Fej, nyak, törzs, végtagok izmai 
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Szakmai gyakorlat: 
 

Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 

 

Általános rehabilitációs ismeretek tantárgy 15,5 

óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Akadálymentesítés  3,5 óra 

Törvényi szabályozás 

Az akadálymentesítés alapfogalmai: 

‒ akadálymentes 

‒ akadálymentesen megközelíthető 

‒ akadálymentesen használható 

‒ egyenlő esélyű hozzáférés elve 

‒ egyetemes tervezés 

‒ komplex akadálymentesítés 

‒ fizikai akadálymentesítés 

‒ infokommunikációs akadálymentesítés 

‒ morális akadálymentesítés 

Az egészségügyi ellátó rendszer akadálymentesítésének szempontjai 

‒ járóbetegellátó intézmények 

‒ fekvőbeteg ellátó intézmények 

‒ átmeneti otthonok gondozó házak 

 

A rehabilitációt támogató eszközök  2 óra 

Test távoli és test közeli segédeszközök 

A mobilitás segédeszközei  

Az önellátás segédeszközei 

A kommunikáció és az információ eszközei 

Kényelmi eszközök 

 

Akadályozottságok a gyógypedagógiában  8 óra 

Az akadályozottságok felosztása a gyógypedagógiai tipológia szerint: 

Érzékszervi akadályozottságok (látás, hallás) 

Beszédben akadályozott személyek 

Tanulásban akadályozott személyek 

Értelmi akadályozottságok 

Teljesítmény és viselkedészavarral küzdők akadályozottsága 

Mozgás akadályozottságok 

Súlyosan-halmozottan akadályozott személyek 

Autizmus spektrum zavar problémái 

 

Szociális gondoskodás  2 óra 

A szociális munka történeti vonatkozásai  

A szociális munka területei 

A szociális munka elmélete: érték, értéktartomány, egyenlőség, esélyegyenlőség, igazságosság, 

szolidaritás, tolerancia 
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A szociális munkás szerepei 

Problémamegoldó modellek a szociális munkában 
 

Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 
 

Reumatológia tantárgy 15,5 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Degeneratív ízületi és gerinc elváltozások  5 óra 

Arthrosis 

‒ szecunder arthrosisok 

‒ primer lokalizált arthrosisok 

‒ CNC artrosis 

‒ Heberden arthrosis 

‒ Bouchard arthrosis 

‒ térd arthrosis 

‒ csípő arthrósis 

Degeneratív gerinc elváltozások 

‒ discopathia és következményei 

‒ dicus hernia 

‒ leggyakoribb radicularis szindrómák 

‒ nyaki porckorong sérv 

‒ spondilosis cervicalis 

‒ spondilosis lumbalis 

‒ lumbago 

‒ cauda szindroma 

 

Gyulladásos ízületi és gerincelváltozások  5,5 óra 

Ízületi gyulladások 

‒ monarthritisek 

‒ oligoarthritisek 

‒ polyarthritisek 

A gerinc gyulladásos megbetegedései 

‒ SPA 

 

Endokrin hátterű mozgászervi megbetegedések  3 óra 

Diabetes mellitus 

Acromegália 

Hypo-hyperthireosis 

Hyperparathireosis 

Chushing.kór 

 

Regionális, a test régiók szerinti diagnosztikája  2 óra 

Lumboischialgia, cervicobrachialgia 

 

 

  



240  

Speciális rehabilitációs feladatok tanulási terület 
 

Általános fizioterápiás ismeretek tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A komplex fizioterápia ismereti szintű elsajátítása, az életminőség javítása, valamint a 

prevenció megvalósításának fontossága kirajzolódik a különböző módszerek megismerése 

kapcsán. Betekintést nyernek a gyógyvizek hatásaiba, a gyógytorna hatékonyságába, a 

masszázs fontosságába, a hideg és meleg gyógyító erejébe és a különböző elektroterápiás 

beavatkozások szervezetre gyakorolt hatásaiba. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Szakorvos / Fizioterápiás szakasszisztens Bsc/MSc egészségügyi végzettséggel és 3 év szakmai 

gyakorlattal, valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Anatómiai ismeretek, Klinikai ismeretek, Biofizika, Biokémia, Fizikai alapismeretek, 

Pszichológiai ismeretek, Beteg ember lélektana, Jogi és etikai alapelvek 

A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

A fizioterápia 

területén tanult 

fogalmakat 
helyesen értelmezi 

Fizioterápia 

alapfogalmait 

ismeri 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Feladatai végzése 

során képes a 

különböző 

fizioterápiás 

módszereket 

kezelési tervbe 

beépíteni. 

Prevenció 

alkalmazásával 

(primer, secunder, 

tercier) segíteni 

 

Internetes szak- 

irodalmat használ 

Felismeri a 

hidroterápiás 

kezelések során az 

indikációkat és 

kontraindikáiókat 

Ismeri a víz fizikai 

tulajdonságait, 

annak szervezetre 

gyakorolt hatását 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Elektronikus 

szakmai anyagokat 

olvas 

Az edukáció által a 

balneoterápiás 

gyógyító hatást 

ismerteti a 

különböző 

betegségek 
befolyásolására 

 

Ismeri a gyógyvíz 

kémiai összetételét, 

mikro- és 

makroelemek 

gyógyító hatását 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Gyógyvizek 

kutatási 

eredményeiről 

interneten keresztül 

is tájékozódik 

Felismeri a 
mechanoterápia 

fontosságát és 

figyelemmel kíséri 

a mozgásszervi 

elváltozásoknál az 

új lehetőségek 

alkalmazásának 
variációit 

Funkcionális 

anatómiai és 

klinikai 

ismereteinek 

tükrében 

tanulmányozza a 

mechanoterápiás 

beavatkozásokat 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Szakmai 

kapcsolatot tart 

elektronikus úton 
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Ismerteti a földrajzi 

klimatológiai hatást 

az emberi szervezet 

működésében, és 

alkalmazza a 

barlangterápiában 

is. 

 
Tanulmányozza az 

új bioklimatológiai 

vizsgálati 

eredményeket 

 

 

Teljesen önállóan 

tudja a rászoruló 

klienseket a jobb 

egészségi állapot 

elérése, vagy az 

állapotromlás 

elkerülésére 

edukációs mód- 

szerekkel. 

 
 

Internetes elő- 

adásokat 

tanulmányoz 

Alkalmazza az 

inhalációs 

készülékeket 

légzőszervi 
elváltozásoknál 

Ismeri az aerosol és 

az aeroion 

fontosságát 

egészséges és beteg 

ember esetében is. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
Elektronikus 

szakirodalmat olvas 

Megkülönbözteti a 

kis-, közép-, 

nagyfrekvenciás 

készülékeket. 

Ismerteti a 

magnetoterápia 

hatás- 
mechanizmusát 

 

 
Ismeri az 

elektromos áram 

tulajdonságait 

 

 

 
Irányítással 

 

 

Internetes szak- 

irodalmat használ 

Alkalmazza 

Bioptron 

fényterápiás 

kezelést Ismerteti a 

fototerápiás kezelési 

lehetőségeket 

 

Megkülönbözteti az 

ultraviola, 

infravörös és látható 

fény sugárzásokat 

 

 
Irányítással 

  
 

Internetes szak- 

irodalmat használ 

Alkalmazza a hideg 

és meleg terápiákat 

otthoni és 

intézményi 

környezetben is. 

 
Ismeri a hideg és a 

meleg biológiai 

hatásait. 

 

 
Teljesen önállóan 

Elektronikus 

kapcsolatot tart 

szakirányú 

végzettséggel 

rendelkező 
egyénekkel 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Fizioterápiáról általában  2 óra 

Fogalma 

Felosztása bevitt energia szerint  

Feladata 

‒ specifikus kezelés 

‒ tüneti kezelés 

‒ prevenció 

‒ kutatás 

 

Hidroterápia  3 óra 

Fogalma, története 

Fizikai tulajdonságok 

‒ Felhajtóerő 

‒ Archimedes törvénye 

‒ jelentősége a rehabilitációban 

Hidrosztatikai nyomás 

Biológiai hatások 

‒ cardiovascularis hatás 

‒ renális hatás 

‒ respiratorikus rendszerre gyakorolt hatás 
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‒ neuromuscularis rendszerre gyakorolt hatás 

‒ vízmélység hatása 

‒ hematológiai változások 

Hőmérséklet 

Különböző hőfokok és azok hatásai 

‒ nagyon hidegvíz meghatározása 

‒ hideg víz meghatározása 

‒ hűvös víz meghatározása 

‒ indifferens hőfokú vízmeghatározása 
‒ meleg víz meghatározása 

‒ forró víz meghatározása 

‒ A szervezet hőszabályozása 

A vízgyógyászati kezelések általános szabályai, indikációk, kontra indikációk  

‒ általános állapot, edzettség 

‒ fokozatosság elve 

‒ ingerek típusai 

o enyhe 

o közepes 

o erős 
Hidroterápiás kezelések fajtái 
‒ borogatások 

o hideg 

o meleg 

o felmelegedő (Priessnitz-féle) 

o párakötés 

o gyógyszeres 
‒ pakolások 

o teljes és részpakolások 

o száraz pakolások 

o nedves pakolások (keresztkötés) 
‒ lemosások 

o teljes- rész 

o meleg-hideg- váltott hőfokú 
‒ leöntések 

o vödörrel 

o végtag 

o hát 

o mellkas 

o teljestest 
‒ zuhanykezelések 

o skótzuhany 

o szájzuhany 

o vízalatti vízsugármasszázs 

o örvényfürdő 

o légbuborék fürdő 
‒ különböző hőmérsékletű és kiterjedésű fürdőkezelések 

o hideg 

o hűvös 

o langyos 

o meleg 

o forró 
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o túlmelegítő (izzasztó) 

o fél fürdő 

o ülőfürdő 

o részfürdő 

o váltott hőfokú fürdő 

o hideg teljes fürdő 

o gyógyszeres fürdők, mesterséges sós- kénes fürdő 

o szénsavas fürdők 
 szénsavas fürdő 
 szénsavgáz fürdő (Mofetta) 

 szénsavköd kamra 

 szénsavhó kezelés 

‒ súlyfürdő 

o Moll Károly féle kalodás 

o Papp Károly féle lyrás 

o nyaki függesztés 

o hónalj támaszos függesztés 

o derék-boka súly 
 

Balneoterápia  3 óra 

Fogalma 

Hazánk hidrogeológiai helyzete 

Geotermikus gradiens meghatározása 

Ásványvíz, termálvíz, egyszerű termálvíz, gyógyvíz fogalma 

Gyógyvízzé és gyógyhellyé nyilvánítás kritériumai  

Mikroelemek 

Makroelemek 

Gyógyvizek hatásai 

‒ fizikai hatások 

‒ kémiai hatások 

Fürdőkúra  

Fürdőreakció  

Fürdőfáradtság 
Gyógyvizek kémiai összetétele  

Magyarország gyógyvizei, gyógyfürdői 
‒ egyszerű hévíz vagy termálvíz 

‒ egyszerű szénsavas (savanyú) 

‒ alkáli hidrogén karbonátos (alkalikus) 

‒ kalcium- magnézium- hidrogén karbonátos (földes-meszes) 

‒ kloridos (konyhasós) 

‒ szulfátos (keserűsós) 

‒ vasas 

‒ jódos 

‒ kénes 

‒ radioaktív 

Gyógyvizes ivókúra 

‒ mineralizáció 

‒ demineralizáció 

‒ transzmineralizáció 

Magyarország ivókúrára alkalmas gyógyvizei és azok hatásmechanizmusa 

Iszapkezelések 
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‒ peloidok osztályozása 

‒ peloidok fajtái- tulajdonságai 

‒ a peloidok fizikai, kémiai és biológiai hatásai 

Iszapkezelés formái 

‒ iszaptó 

‒ iszapmedence 

‒ iszap-kádfürdő 

‒ pakolás(göngyölés) 

‒ iszappaszta 

‒ iszapkrém, kenőcs, maszk 

‒ részpakolások(mitigált) 

‒ speciális applicatiok 

o rectalis kezelés 

o vaginalis kezelés- hüvely-nadrágiszap, iszaptampon 

o szemészeti kezelés 

o iszap kompresszek 
Iszapkezelések (pakolás, mitigált és hideg iszapkezelés, vödör iszap, rész iszap) kivitelezése 

Különleges iszapkezelések- parafangó 

Iszapkezelések javallatai- ellenjavallatai 

Hévízi gyógyiszapkezelések (hungarikum!) 
 

Mechanoterápia  7 óra 

Ultrahang 

‒ ultrahang fogalma 

‒ fajtái 

‒ biológiai hatása 

Gyógytorna  

Mozgásterápiai ismeretek 

A mozgás természetes fejlődése (fiziológiás mozgássor) 

A mozgáskészségek kialakulása, a mozgás-tréning, a mozgásvezérlés, új mozgások 

elsajátítási folyamata 

A mozgásterápia, a gyógyítás pszichológiai tényezői, a terapeuta és a beteg személyisége és 

szerepe a rehabilitáció folyamatában 

Az izom-összehúzódás mértéke és fajtái, izotóniás és izometriás működés 

Ízületi mozgáspálya 

Tengelyirányú gyakorlatok 

Egyfázisú, kétfázisú gyakorlatok 

Kombinált gyakorlatok Komplex 

gyakorlatok 

A gyógytornában alkalmazott speciális mozgásformák 

‒ passzív mozgatás 

‒ aktív mozgás mozgáseffektus nélkül 

‒ vezetett mozgás 

‒ gravitáció ellenébe végzett mozgás 

‒ mozgás ellenállással szemben 

‒ szabadgyakorlat (önállóan végzett mozgás) 

Az izomerő fokozásának módszerei 

‒ az ellenállást adó súly növelése 

‒ a teherkar növelése 

‒ a mozgás tempójának megváltoztatása 

‒ mozgás tartalmának növelése 
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Akarattól független, aktív mozgások: a reflex-mozgások, a felegyenesedési és beállítódási 

reakciók, statokinetikus reakciók, és ezek beépítése a kezelésbe 

Masszázs 

‒ Definíciója 

‒ Története 

‒ Felosztása 

Klasszikus svédmasszázs alapfogásai 

Reflexzóna masszázskezelések 

‒ kötőszöveti masszázs 

‒ szegment masszázs 

‒ periosteális masszázs 

‒ nyirokmasszázs 

‒ egyéb gépi masszázs  

Különleges masszázsfajták 

‒ kínai masszázs 

‒ Shiatsu 

‒ Youmeiho 

‒ Thai masszázs 

‒ indiai (ayurvédikus) masszázs 

‒ Do In 

Trakciós kezelések 

‒ glisson függesztés 

‒ Czagány féle extenziós készülék 

‒ denevérpad 

‒ függesztőrács 

‒ súlyfürdő 

Lökéshullám 

‒ lökéshullám fogalma, fajtái 

‒ fókuszált és radiális lökéshullám 

‒ fizioterápiás alkalmazása 

 

Klímaterápia  2 óra 

Időjárás és a klíma  

Barlangterápia 

‒ hideg és melegbarlangok 

‒ sóbarlangok  

Somadrin és sóterápia 

‒ somadrin oldat 

‒ mesterségesen kialakított sószobák 

 

Inhalációs kezelések  2 óra 

Aeroion terápia 

‒ természetes formája 

‒ mesterséges formája 

Aeroszol kezelés 

‒ formái 

‒ belélegeztetési metodika inhalációs kezelésnél 

‒ indikációk 

‒ kontraindikáció 
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Mágneses és elektroterápia  6 óra 

Kisfrekvenciás kezelések 

‒ galvánáram és formái 

‒ iontoforézis 

‒ TENS kezelések 

‒ diadinamikus kezelések 

‒ traubert kezelés 

‒ szelektív ingeráram kezelés 

Középfrekvenciás kezelések 

‒ interferencia 

‒ kétpólusú középfrekvencia 

‒ orosz stimuláció 

‒ TENS (1000 Hz fölötti készülék) 

Nagyfrekvencia 

‒ mikrohullám 

‒ rövidhullám 

‒ deciméterhullám (ultra nagy frekvencia) 

‒ darsonvalisatio 

‒ diatermia  

Mágneses tér kezelés 

‒ Föld mágneses tere 

‒ magnetostimuláció 

‒ magnetoterápiás kezelések 

 

Fototerápia  3 óra 

Helioterápia fogalma  

Fototerápia csoportosítása 

‒ infravörös sugárzás 

‒ látható fénysugárzás 

‒ ultraibolya sugárzás 

Laser fogalma, fajtái 

‒ safelaser 

‒ softlaser 

 

Termoterápia  3 óra 

Meleghatású kezelések 

‒ meleg pakolások, borogatások 

‒ meleg fürdők 

‒ gőzkamra 

‒ szaunafajták  

Hideghatású kezelések 

‒ hideg pakolások, borogatások 

‒ rövid hűtés 

‒ hosszú hűtés 

‒ hideg fürdők 

‒ krioterápia 

‒ jégkamra 

‒ krioelektroterápia 

‒ jeges bedörzsölés 

  



247  

Gyógymasszázs tanulási terület 
 

Masszázs alapozás szakmai alapismeretek tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

A masszázs előkészítése, személyi és technikai feltételei, kézápolás. Segéd és vivőanyagok. 

  17 óra 

Masszázságy, masszázs szék 

Higiénia (beteg, kezelő)  

Intimitás 

Masszőr kezének bemelegítése, edző gyakorlatok 

Segéd és vivőanyagok alkalmazásának szabályai 

 

A masszázshelyiség alapvető követelményei  14 óra 

Aszepszis- antiszepszis 

NNK előírásainak betartása 

Munka- tűz- és érintésvédelmi előírások betartása 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 

 

Masszázs tantárgy 155 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Wellness masszázsok  11 óra 

Szárazkefe masszázs 

Hammam masszázs 

Csokoládé és csokoládéolajos masszázs 

Mézmasszázs (Orosz, Tibeti stb.) 

Cellulite kezelés (masszázs, köpöly, fóliázás) 

‒ definíciója 

‒ megjelenési formái és helye 

‒ stádiumai 

 

Aromaterápia alapjai, aromaterápiás masszázsok  20 óra 

Aromaterápia története és kialakulása, előállításuk módozatai 

Illóolajok fajtái, tulajdonságai, hatásuk és használatuk 

Illóolajok tárolása és kezelése 

Illatpiramis: fej, szív és alapillatok és azok keverési szabályai 

Zsíros olajok fajtái, tulajdonságai, hatásuk és alkalmazási területei 

A masszázs során alkalmazható gyógynövények fajtái, hatásuk és alkalmazási területei 

Aromaterápia során érvényesülő hatások 

Aromamasszázs 

Indikációk-kontraindikációk 

Munka- tűz- és balesetvédelmi szabályok 
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Demonstrációs szaktermi és klinikai gyakorlat  124 óra 

Svédmasszás fogásai - simítás, dörzsölés, gyúrás, vibráció, ütögetés 

Különböző vivő és közvetítőanyagok alkalmazása készség szinten (talcum, szappan, olaj, 

krém, méz, csokoládé, csokoládéolaj, különféle aromaolajok) az ehhez kapcsolódó 

masszázsok során 

Testtájak kezelése- hát, nyak- vállöv, felső végtag, mellkas, lumbogluteális, alsóvégtag  

Ön masszázs, gépi masszázs 

Wellness masszázsok 

Szárazkefe masszázs 

Hammam masszázs 

Csokoládé és csokoládéolajos masszázs 

Mézmasszázs (Orosz, Tibeti stb.) 

Cellulite kezelés (masszázs, köpöly (gumi, üveg, szilikon), fóliázás), csúsztatásos 

köpölyözés 

Megismeri a team munkát 

‒ Beteg mobilizáció (testközeli-távoli segédeszközök) 

‒ A kezelőlapot értelmezi, ápolási dokumentációt vezet 

‒ Aszepszis- antiszepszis 

‒ Megismeri a masszőr részlegek munkáját, munkarendjét 

‒ Betegellátási folyamatot végigkíséri és elsajátítja 

‒ Munka-, tűz-, érintésvédelmi szabályokat betartja 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 

 

Hydro- és balneoterápia tantárgy 139,5 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismertetni a tanulókkal, a természeti energiákkal történő gyógyítást, a betegség 

megelőzését, a specifikus és tüneti kezeléseket (indikációk-kontraindikációk), képet adni a 

fizikai gyógymódok széleskörű alkalmazásáról 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Fizioterápiás asszisztens / gyógytornász / gyógymasszőr: Érvényes működési regisztrációval 

és Bsc/Msc pedagógiai végzettséggel, legalább 5 éves szakmai gyakorlati tapasztalattal, 

valamint évi 40 óra klinikai gyakorlat teljesítésével. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Orvosi latin, klinikumi alapismeretek, szakmai jogi és etikai ismeretek, pszichológia, 

pedagógia 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános és 

szakmához kötődő 

digitális 
kompetenciák 

Alkalmazza és Ismeri a fizioterápia  Munkája során a Internet 

használja a kór- tárgykörét, annak  megszerzett segítségével 

élettani és klinikumi 
orvosi latin 

területébe tartozó 
anatómiai és 

Teljesen önállóan 
ismeretek 
birtokában egyénre 

ismeretterjesztő 
anyagokat és hazai 

kifejezéseket, és élettani  szabottan kezeli és és nemzetközi 
megnevezéseket alapfogalmakat  edukálja a betegeket szakirodalmat olvas 
 Ismeri az alap-vető  a komplementer  

Alkalmazza saját 

szakterületén, az 

állapot javítására 

vonatkozó 

tanácsokat 

képalkotó, fizikális, 

és műszeres 

vizsgálati 

eljárásokat, azok 

indikációit és 
szerepét a 

 

 
Teljesen önállóan 

medicina 

módszereivel. 

Közreműködik a 

primer a szekunder 

és a tercier 
prevencióban, 

Internet 
segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 
 diagnosztikában  tanácsot ad  

Felismeri az adott 

szakterületén 

jelentkező főbb 

problémákat, 

kiválasztja és 

alkalmazza a 

megfelelő mód- 

szereket 

 
Tisztában van a 

prevenció 

fogalmával, 

átfogóan ismeri 

annak szintjeit 

 

 

 
Teljesen önállóan 

didaktikai alapelvek 

alapján a 

betegséggel 

kapcsolatos 

életmódra, valamint a 

szükséges 

rehabilitációs és 

gyógyászati 

segédeszközök 

alkalmazására 

vonatkozóan 

 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

 
Felismeri a csont- 

rendszer 

elváltozásait a 

komplex 

rehabilitációs 

programba 

illeszkedően 

Részletesen ismeri a 

súlyfürdő, az 

iszappakolás, 

parafangó, a víz 

alatti 

vízsugármasszázs és 

a széndioxid- 

gázkezelések fajtáit, 

azok alkalmazási 
területeit 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

Elméletben tanult 

fizioterápiás 

kezeléseket a 

gyakorlatban 

alkalmazza 

Tisztában van az 

akut gyulladás 

tüneteivel, és az 

ízületekre gyakorolt 

hatásaival 

 

 
Teljesen önállóan 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

 
 

A kezelőlapot 

értelmezi, a benne 

szereplő adatokat 

megnevezi, az előírt 

kezelést elvégzi 

Részletesen ismeri a 

súlyfürdő, az 

iszappakolás, 

parafangó, a víz 

alatti 

vízsugármasszázs 

indikációit, abszolút 

és relatív 
kontraindikációit 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat, hazai és 

nemzetközi 

szakirodalmat olvas 

Megfelelően 

alkalmazza, és 

kiválasztja a 

különböző kezelési 

módok paramétereit 

a kezelőlap 

diagnózisa (i) 

alapján 

 

Átfogóan ismeri a 

fizioterápiás 

kezelési módszerek 

hatás 

mechanizmusának 

kialakulását 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Internet 

segítségével 

ismeretterjesztő 

anyagokat és hazai 

és nemzetközi 

szakirodalmat olvas 
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A tantárgy témakörei 

 

Súlyfürdő (subaqualis tractio)  8 óra 

A súlyfürdő történeti áttekintése 

Dr. Moll Károly (hungaricum!) - Dr Papp Károly által megalkotott súlyfürdők hasonlósága 

és különbözősége 

A súlyfürdő felépítése és működése 

‒ indikációk, abszolút és relatív kontraindikációk 

‒ súlyfürdő kivitelezésének módjai az orvosi kiírások függvényében 

‒ komplex súlyfürdő kezelés: nyak- hónalj függesztés, derék- boka súly 

‒ munka - és balesetvédelmi előírások 

 

Iszapkezelés, parafangó  8 óra 

Peloidok osztályozása: 

‒ szervetlen iszapok 

‒ szerves iszapok 

‒ tőzegek 

‒ kevert peloidok 

‒ gyógyföldek 

‒ mesterséges 

peloidok 

Az iszapkezelés hatásai: 

‒ felhajtóerő 

‒ súrlódási ellenállás 

‒ hidrosztatikai nyomás 

‒ dörzshatás 

‒ hőhatás 

Iszap a gyakorlati medicinában  

Az iszapkezelés mai formái 

‒ aktív 

o iszaptó 

o iszapmedence 

o iszap-kádfürdő 
‒ passzív 

o pakolás vagy göngyölés 

o iszappaszta 

o krém- vagy kenőcsmaszk 

o részpakolások – mitigált kezelés 
‒ speciális 

o rectális kezelés 

o vaginális kezelés 

o szemészeti kezelés 
‒ kompresszek 
‒ iszapkivonatok 

o injekciós készítmények 

o ivókúra 

o iontophoresis 
o speciális keverékek 

A magyarországi iszapok fajtái 

Az iszappakolás indikációi és kontraindikációi  

Az iszappakolás kivitelezésének részletezése 
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‒ egész (teljes) pakolás 

‒ háromnegyedes pakolás 

‒ félpakolás 

‒ részgöngyölés 

‒ mitigált kezelés 

‒ hideg iszapkezelés 

Az iszapkezelés munka- és balesetvédelmi szabályai 

 

Vízalatti vízsugármasszázs kezelés  7 óra 

A kezelés hatásmechanizmusa és befolyásoló tényezői  

A vízsugár masszázs technikai lebonyolítása 

‒ átforgatásos eljárás 

‒ pótlásos eljárás 

‒ nyomással történő manőverezés  

A vízsugármasszázs kivitelezése 

‒ vízhőfok 

‒ betegelhelyezés 

‒ szórófej fajtái (12mm, 8mm, Harff féle szórófej) 

‒ egésztest kezelés 

‒ résztest kezelés 

Betegségek kezelése vízsugár masszázzsal 

‒ ischislgia, lumbago 

‒ myogelosis 

‒ kontractura 

‒ hypotónusos izomzat 

‒ bénult izomzat 

‒ SPA 

Indikációk és kontraindikációk  

Munka- és balesetvédelmi előírások 

 

Szédioxid- gáz kezelés fajtái  8 óra 

Széndioxid- gáz általános tulajdonságai 

Természetes előfordulása 

‒ Fumarola 

‒ Szolfatára 

‒ Mofetta 

A széndioxid- gáz szervezetre gyakorolt hatása 

Széndioxid gáz gyógyászati alkalmazása  

Indikációk és kontraindikációk  

Szénsavasfürdő kezelés 

‒ szaturáció 

‒ hatásmechanizmus 

‒ kezelés paraméterei (hőmérséklet, vízmagasság) 

‒ kivitelezés szabályai 

Szénsavhó kezelés 

‒ hatásmechanizmusa 

‒ kezelés paraméterei 

‒ kivitelezése (kád, Veress-féle ködkamra) és annak 

szabályai  

Szénsavgáz kezelés (mofetta) 

‒ indifferens hőfokú gőzfürdő 
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‒ meleg száraz gőzfürdő 

‒ gáz gőzfürdő 

Munka- és balesetvédelmi szabályok 

 

Gyakorlat  108,5 

óra 

A demonstrációs gyakorlat során elsajátított tananyag részeket, súlyfürdő, iszapkezelés vagy 

parafangó, víz alatti vízsugármasszázs és széndioxid-gáz kezeléseket végez orvosi 

indikációra, kezelőlap alapján felügyelet mellett: 

‒ beteg mobilizáció (testközeli-távoli segédeszközök) 

‒ megismeri a team munkát 

‒ kezelőlapot értelmezi, ápolási dokumentációt vezet 

‒ aszepszis- antiszepszis 

‒ megismeri a fizioterápiás részlegek munkáját 

‒ betegellátási folyamatot végigkíséri és elsajátítja 

‒ munka- tűz- érintésvédelmi szabályokat betartja 

 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 

 

Gyógymasszázs tantárgy 186 óra 

6 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Demonstrációs szaktermi és klinikai gyakorlat  186 óra 

A klasszikus svédmasszázs fogásrendszerével kivitelezett masszázs 

Kiegészítő masszázsfogások alkalmazása 

‒ görgetés 

‒ szitálás 

‒ mángorlás 

‒ felrázás 

Kontrakturák kezelésének (oldásának) kivitelezése 

‒ dermogén (bőr: égések, hegek kezelése 

‒ desmogén (kötőszövet: tractus iliotibialis, m. tensor fascia latea, aponeurosis 

plantalis (Ledderhorse szindroma), aponeurosis palmaris (Dupuytren contractura), 

SNSA 

‒ (autoimmun betegségek) - miogén- izom: n. peroneus bénulás (lógó láb, lólábtartás), 

n. radialis (petyhüdt bénulás, lógó kéz), n. medianus (petyhüdt bénulás, eskü 

kéztartás), n. ulnaris (karomtartás), antigravitációs izmok bénulása, flexiós 

kontractúra, luxatio coxae congenita (csípőadductor és rectus femoris flexios 

kontraktúrája), inaktivitás athropia, egyoldalú terhelés 

‒ intracapsularis (ízületi tokon belüli): adhesiv capsulitis, PHS, csípő berotatiós kont- 

raktúrája (gyulladás, kopás, egyoldalú terhelés) 

Áthangoló, előkészítő masszázs- célja a későbbi rész masszázsokhoz a lazított, vegetatív 

tónus biztosítása, A szegmentzóna masszázs centrális kezelésének kiegészítésére is alkalmas. 

Sorrendje: simítások (rombusz, periost kezelés a sacrumon (enyhe), fenyőfa (kicsi), legyező, 

haránt és hosszanti húzások, fűrészfogás, dörzsölés a scapulán és a clavicula alatti-feletti 

árokban 

Állapotfelmérés 
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‒ általános állapot megfigyelése (mozgás, tartás, vetkőzés) 

‒ kezelőlap tanulmányozása (tájékozódás a beteg betegsége felől) 

‒ bőr színe, turgora- rugalmassága 

‒ erek állapota, pulzus 

‒ ízületek állapota (hőmérséklet, bőrszín, mozgáshatárok) 

‒ izom konzisztencia 

‒ idegek állapota 

‒ bőr alatti kötőszövet elsődleges és másodlagos állapota tapintás alapján 

Az elméleti oktatás során megtanult ízületi kimozgatás szabályai alapján az ízületi 

mozgáspálya, fokértékek, mozgásterjedelem figyelembevételével passzív kimozgatást 

alkalmaz valamennyi lehetséges pozícióban 

A beteg állapotának és orvosi utasításnak megfelelően szegment masszázst végez 

‒ a kezelés felépítése, régiói, kivitelezése, dozírozás 

‒ szívbetegségek, vesebetegségek, tüdőbetegségek (asthma bronchile), vénás keringési 

zavarok, angio-, neuropathiak, fejfájás, máj és epe utak betegségei, gyomor és 

bélbetegségek, ischias- ischialgia, gerinc betegségeinek szegmentzóna masszázsa 

(végtag szabály) 

‒ a kezelés során fellépő tónus eltolódások felismerésének gyakorlása, 

elhárítása 

A beteg állapotának és orvosi utasításnak megfelelően kötőszöveti masszázst végez 

‒ a kezelés felépítése, régiói, kivitelezése, dozírozás 

‒ kötőszöveti zónák vizsgálata 

‒ kezelési alapelvek, technikák (medence menet, laterális törzsmenet, scapula keze- 

lés, haskezelés, terápiás lehúzások) gyakorlása 

A beteg állapotának és orvosi utasításnak megfelelően peristealis masszázst végez 

‒ kezelés helyei 

‒ kivitelezés folyamata 

‒ indikációk- kontraindikációk 

‒ a kezelés során jelentkező fájdalom enyhítésének technikái 

‒ a kezelés dozírozása 

A beteg állapotának és orvosi utasításnak megfelelően az elsajátított gyógymasszázs 

fogásokkal reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai betegségeket és posztoperatív tüneteket 

kezel. A kötelezően elsajátítandó kórképek betegség specifikus gyógymasszázs kezelése a 

következők: 

‒ RA 

‒ Luxatio coxae congenita 

‒ Coxarthrosis 

‒ TEP coxae 

‒ SPA 

‒ M. Scheuermann 

‒ Lumbago- Lumboischialgia 

‒ Cervicobrachialgia 

‒ Osteoporosis 

‒ Dyscopathia- Spondylosis- Spondilarthrosis 

‒ PHS (supraspinatus tendinitis, m. biceps brachii tendinitis, adhesiv capsulitis) 

‒ Fibromialgia 

‒ Discus hernia 

‒ Scoliosis 

‒ Pes planus 

‒ St. post op. discus hernia 

‒ Centrális és perifériás bénulások 
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‒ Fejfájás (Migraen) 

A beteg állapotának és orvosi utasításnak megfelelően nyirokmasszázst alkalmaz 

‒ nyirokmasszázs feltételei, általános szabályainak alkalmazása 

‒ nyirokmasszázs fogásainak készségszintű elsajátítása 

‒ testtájak szerinti nyirokmasszázs kezelések gyakorlása 

‒ betegségek nyirokmasszázs kezelése 

‒ kiegészítő technikák alkalmazása 

(ödémafogások) 

Klinikai gyakorlat 

‒ A demonstermi gyakorlat során elsajátított tananyag kivitelezése felügyelet alatt, 

klinikai körülmények között. 

‒ Az elsajátított gyógymasszázs fogásokkal reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai 

betegségeket és posztoperatív tüneteket kezel 

‒ Szegment, kötőszöveti, perioszteális masszázst végez 

‒ Passzív kimozgatásokat alkalmaz 

‒ Megismeri a gyógymasszőr részleg munkáját, munkarendjét 

‒ Megismeri a team munkát 

‒ Betegellátási folyamatot végigkísér és elsajátít 

‒ Aszepszis- antiszepszis 

‒ Munka- tűz és érintésvédelmi szabályokat betartja 

‒ Beteg mobilizáció (testközeli és távoli segédeszközök 

 

 

Gyógymasszázs tanulási terület 
 

Masszázs klinikumi ismeretek tantárgy 46,5 

óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

A gyakori reumatológiai, ortopédiai, traumatológiai, neurológiai, belgyógyászati és 

bőrgyógyászati megbetegedések ismétlése  46,5 

óra 

A gerinc ortopédiai betegségei  

Mellkasdeformitások 

A felső végtag fontosabb ortopédiai betegségei  

Az alsó végtag fontosabb ortopédiai betegségei  

Reumatológiai ismeretek 

‒ lágyrész reumatizmus 

‒ osteoporosis 

‒ degeneratív ízületi és gerincelváltozások 

‒ gyulladásos ízületi és gerincelváltozások 

‒ autoimmun eredetű reumatológiai betegségek  

Traumatológiai ismeretek 

Sérülések osztályozása 

‒ a csontsérülések tünetei és szövődményei 

‒ ízületi sérülések 

‒ a koponya leggyakoribb sérülései 

‒ a végtagok leggyakoribb sérülései 
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‒ gerincsérülések 

‒ idegsérülések 

‒ izomsérülések 

‒ érsérülések, vérzéstípusok 

‒ mellkasi, hasi sérülések 

‒ collapsus és shock  

Neurológiai ismeretek 

‒ izomtónus fogalma és zavarai 

‒ cerebrovasculáris kórképek 

‒ perifériás idegsérülések, neuropathiák, myopathiák, dystrophiák 

‒ extrapiramidalis zavarok és Parkinson kór 

‒ neuroimmunológiai betegségek 

‒ fejfájások 

‒ epilepszia 

‒ gyulladásos eredetű kórképek 

‒ vestibuláris rendszer zavarai  

Bőrgyógyászati ismeretek 

‒ fertőző bőrbetegségek 

‒ a bőr daganatos elváltozásai, anyajegyek, pigmentációs zavarok 

‒ állati élősdiek okozta bőrbetegségek 

‒ a bőr allergiás betegségei 

‒ pikkelysömör 

‒ keringési zavarok okozta bőrgyógyászati elváltozások  

Belgyógyászati ismeretek 

‒ légzőszervek betegségei 

‒ szív és érrendszer betegségei 

‒ vizelet kiválasztás szerveinek betegségei 

‒ emésztőszervek betegségei 

‒ a vérképző rendszer betegségei 

‒ endokrin betegségek 

‒ anyagcsere betegségek 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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4 RÉSZSZAKMA 
 

 
 

5 EGYEBEK 

 

A 10. évfolyamot követő nyári gyakorlaton belül 40 óra pályaorientációs gyakorlatot 

szükséges megszervezni, mely során minden szakma szakmairányába bepillantást nyerhetnek 

a tanulók. 
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A SZAKMA ALAPADATAI 

 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Kereskedelem 

1.2 A szakma megnevezése: Kereskedelmi értékesítő 

1.3 A szakma azonosító száma: 4 0416 13 02 

1.4 A szakma szakmairányai: — 

1.5 A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.6 A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: 4 

1.7 Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: Bolti előkészítő, Pénztáros 

 

 

 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- helyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 

és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- korlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

1/9. 

 
 

2/10. 

 
 

3/11. 

 
1. évfo- 

lyam 

 
2. évfo- 

lyam 

Évfolyam összes óraszáma 576 810+

90 

698 

+77 

1044 

+216 

884 

+201 
  M

u
n
k

av
ál

la
ló

i 
is

m
er

e-
 

te
k

 

 
Munkavállalói ismeretek 

 
18 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Álláskeresés 5   5  

Munkajogi alapismeretek 5   5  

Munkaviszony létesítése 5   5  

Munkanélküliség 3   3  

  M
u

n
k

av
ál

la
ló

i 
id

eg
en

 

n
y

el
v
 

 
Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
62 

 
0 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések   11  11 

Önéletrajz és motivációs levél   20  20 

„Small talk” – általános társalgás   11  11 

Állásinterjú   20  20 

   G
az

d
ál

k
o

d
ás

i 
te

v
ék

en
y

sé
g
 e

ll
át

ás
a  

Gazdasági ismeretek 

 
216 

 
0 

 
0 

 
108+

36 

 
0 

Gazdasági alapfogalmak 24   12  

A háztartás gazdálkodása 33   12  

A vállalat termelői magatartása 51   12  

Az állam gazdasági szerepe, feladatai 27   10+12  

Jogi alapfogalmak 15   10+12  

Tudatos fogyasztói magatartás 15   10+12  

Marketing alapfogalmak 24   17  

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok 27   25  
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Vállalkozások működtetése 

 
72 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

A vállalkozások gazdálkodása 9   9  

A gazdálkodási folyamatok elszámolása 27   27  

Statisztikai alapfogalmak 36   36  

   
Ü

zl
et

i 
k

u
lt

ú
ra

 é
s 

in
fo

rm
ác

ió
k

ez
el

és
  

Kommunikáció 

 
108 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

Kapcsolatok a mindennapokban 18   8  

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 18   18  

A kommunikációs folyamat 36   22  

Ön- és társismeret fejlesztése 36   24  

 
Digitális alkalmazások 

 
162 

 
0 

 
0 

 
162 

 
0 

Munkavédelmi ismeretek 4   4  

Tízujjas vakírás 104   104  

Digitális alkalmazások 54   54  

   
K

er
es

k
ed

el
m

i 
eg

y
sé

g
 m

ű
k
ö

d
te

té
se

 

 
Kereskedelmi ismeretek 

 
0 

 
252+36 

 
279+

15,5 

 
216+36 

 
310

+31 

Áruforgalmi ismeretek  180-72 141+

14 

144 172

+14 

Szakmai számítások  72+108 72 72+36 72+

17 

Online kereskedelem   66+1,5  66 

 
Üzlet működtetése 

 
0 

 
180 

 
31 

 
108+108 

 
93 

A kereskedelemben előforduló kockáza- 

tok és kockázatértékelés 

 
40 

 
38 

 

Munka-, tűz és balesetvédelem  50  50  

Környezetvédelem  40  20 13 

Erőforrás gazdálkodás   31-

15,5 

0+72 30 

Áru- és vagyonvédelem  50 0+15,5 0+36 50 
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Pénztárgépkezelés 

 
0 

 
0 

 
78+15 

 
0 

 
78+

15 

Pénztárgép működtetése   20  20 

Pénzkezelés szabályai   12  12 

Pénzkezelés bizonylatai   10+5  10 

Fizetési eszközök, törvényi előírások   10+5  10 

A pénztáros elszámoltatása   10+5  10 

Önkiszolgáló pénztárterminál   16  16+15 

 
Termékismeret és -forgalmazás 

 
0 

 
198+54 

 
155+15,5 

 
198+18 

 
155+155 

Árurendszerek  10+50  10+13  

Minőség  20+4  20  

Fogyasztói érdekvédelem  30  30  

Árufőcsoportok bemutatása  80 31+2

2 

83+5 50+50 

Termékkihelyezés  4+36 32 37 35+35 

Csomagolás  18  18  

Specifikus termékismeret   50+4,5  50+50 

Fogyasztói trendek   20+11  20+20 

 
Üzleti kommunikáció 

 
0 

 
180 

 
93+31 

 
90+18 

 
186 

Az értékesítő szerepe  40-10 10+11 27 23+20 

A vásárlói döntést befolyásoló tényezők  30  30  

Értékesítési technikák és eladásösztönzés  72+18 73+20 23+1 133-40 

Digitális kommunikáció  30 10 10+17 30+20 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 140  140  

 

A táblázatban szereplő tantárgyakhoz és témakörökhöz rendelt óraszámok, ha fekete színnel jelöltek, 

akkor elméleti órákat jelentenek, ha pirossal, akkor gyakorlatiakat. A szabad órasáv óráit ugyanilyen 

színnel „+”jelzéssel adtuk az eredeti óraszámokhoz. 
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1/9. ÉVFOLYAM 

ELMÉLET: 

 
 

Munkavállalói ismeretek tanulási terület 

 
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

megha- tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony 

keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A 

tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavál- laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 
ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 
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A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés  5 óra  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismere- te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

mun- kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés 

tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető 

kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése Munkaidő és 

pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vétel Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzé- sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, 

tanácsadás) Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági 

élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület 

kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához 

kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Gazdasági ismeretek tantárgy 216 óra 

6 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 

gaz- dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), 

megis- mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 

pénzgazdálkodá- sát. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai 

szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 

megkülönböz- tetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 

legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül 

mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a közismereti 

tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése 

segíti. Ezek például a matematikai módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, 

a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
Bemutatja az egyes 

alapfogalom cso- 

portok jellegzetes- 

ségeit. 

 
Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alap- 

fogalmak jellemző- 

it, fajtáit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belátja a gazdaság 

működési szabálya- 

inak fontosságát. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Példákon keresztül 

bemutatja a háztar- 

tások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait 

és értelmezi a költ- 

ségvetés egyenle- 
gét. 

 

Ismeri a háztartás 

feladatait, bevételeit 

és kiadásait, a ház- 

tartás pénzgazdál- 

kodását 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az egyes 

vállalkozási formá- 

kat és elemzi azok 

előnyeit és hátrá- 

nyait. 

Tisztában van az 

egyes vállalkozási 

formák jellemzői- 

vel. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az állami 

költségvetés legfon- 

tosabb bevételeit, 
kiadásait. 

 

Ismeri az állam 

feladatait, az állam- 

háztartás rendszerét 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az alap- 

vető fogyasztói 
jogokat. 

 

Ismeri a jogi alap- 

fogalmakat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja a marke- 

ting-eszközöket. 

Ismeri a marketing 
fogalmát és eszköz- 

rendszerét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bemutatja a nem- 

zetközi kereskede- 

lemből származó 
előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alap- 

vető formáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági alapfogalmak  24 óra 

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 

termelés, a munkamegosztás szerepe. 

Termelési tényezők típusai, jellemzői. 

A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása. 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. Piac és pénz. Pénz fejlődése, 

funkciói. 

A háztartás gazdálkodása  33 óra 

Család fogalma és funkciói. 

Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás. 
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Háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése. 

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe.  

A háztartások vagyona. 

 

A vállalat termelői magatartása  51 óra 

Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, cél- 

rendszere, csoportjai. 

Vállalkozási formák. 

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése. 

A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozások 

megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai. 

 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  27 óra 

Az állam feladatai.  

Az állami szerepvállalás változása. 

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei. 

Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere. A központi költségvetés. 

 

Jogi alapfogalmak  15 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói. 

A jogforrás és jogforrási 

hierarchiája.  

A jogviszony. 

A jogalkotás, a jogszabályok. A jogszabályok érvényesség és hatályossága.  

A jogrendszer felépítés. 

 

Tudatos fogyasztói magatartás  15 óra 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek  

A fogyasztók alapvető jogai. 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók. 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok 

gyakorlása. 

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás. 

 

Marketing alapfogalmak  24 óra 

A marketing szerepe a vállalkozásban.  

Marketingstratégia. 

Marketingmix és elemei. 

 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  27 óra 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi 

munkamegosztás. Kereskedelempolitikai irányzatok. 

A külkereskedelem alapvető 

formái. Nemzetközi elszámolások 

eszközei. 

A gazdasági integrációk szerepe és 

típusai.  
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Az Európai Unió fejlődése és működése. 

 

 

Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A vállalkozások működtetése tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak 

előállítását profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be 

tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását 

követeli meg. 

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. 

Ismerjék a költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Gazdasági ismertekben elsajátított vállalkozási 

formák ismerete. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Prezentálja a be- 

szerzés, termelés, 

értékesítés jellegze- 

tességeit. 

 
Ismeri a gazdálko- 

dási folyamat leg- 

fontosabb elemeit, 

jellemzőit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a pontos, 

áttekinthető munka- 

végzésre. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Meghatározza a 
vállalkozás gazdál- 

kodásának eredmé- 
nyét. 

Ismeri a költségek 

fajtáit és érti az 

árbevétel és költsé- 

gek kapcsolatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Meghatározza és 
értelmezi a középér- 

tékeket (számtani és 

mértani átlag) és 

viszonyszámokat 

(megoszlási és 

dinamikus viszony- 
szám). 

 
 

Ismeri a statisztikai 

adatok megbízható- 

ságának jelentősé- 

gét. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A vállalkozások gazdálkodása  9 óra 

A gazdálkodási folyamat elemei. 

Beszerzési folyamat. 

Termelési folyamat. 

Értékesítési 

folyamat. 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  27 óra 

Árbevétel, kiadás, költség fogalma. 

Költségek csoportosítása, 

fajtái.  

A kalkuláció, az önköltség. 

A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható 

tényezők.  

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben. 

 

Statisztikai alapfogalmak  36 óra 

A statisztika fogalma, ágai. 

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, 

jellemzői.  

A statisztikai ismérv és fajtái. 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei.  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai.  

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai. 

A statisztikai adatok ábrázolása. 

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és 

alkalmazásuk.  

A viszonyszámok csoportosítása. 

A dinamikus viszonyszámok és 

összefüggéseik.  

A megoszlási viszonyszám és összefüggései. 

Középértékek és alkalmazásuk. 

Számított középértékek (számtani átlag, súlyozott számtani átlag, mértani 

átlag) Helyzeti középértékek: módusz, medián. 
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Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 

jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 

valamint az írásbeli kommu- nikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és 

a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson 

lehetőséget a tanulók számára az üzleti kultúra és információkezelés feladataihoz 

kapcsolódó önálló projektfeladatok, produk- tumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Kommunikáció tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 

for- mákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 

kultúrá- jának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és 

tágabb értelem- ben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek 

képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 

munkakapcsolatok helyes alakítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a kapcsolat- 

tartás kulturált sza- 

bályait. 

 

 
Ismeri a viselkedés- 

kultúra alapvető 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias kom- 

munikációra írásban 

és szóban egyaránt. 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 
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Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a munkahe- 

lyi kapcsolatokat 

meghatározó szabá- 

lyokat. 

 
 

Tisztában van a 

munkahelyi kapcso- 

latokat meghatározó 

szabályokkal. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelően levelet 

készít, használja a 

helyes beszédtech- 

nikai módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

káció legelterjed- 

tebb formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakí- 

tása, formázása, 

szerkesztése a szer- 

zői jogok figyelem- 

bevételével. 

Megadott kommu- 

nikációs helyzet 

elemzésével megfo- 

galmazza a kom- 

munikációs problé- 

ma okát, megoldá- 

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo- 

kol, magyaráz, 
tanácsol. 

 

 

 
Ismeri a legfonto- 

sabb kommunikáci- 

ós technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kapcsolatok a mindennapokban  18 óra 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, megszólítás, 

bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és 

gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A mindennapi, a hivatali és 

az alkalmi öltözködés megismerése. Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások 

megismerése. 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18 óra 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs 

problémák a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy 

és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségük, lehetőleg élet közeli helyzetekben. 

 

A kommunikációs folyamat  36 óra 

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs 

kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, 

kommunikációs technikák gyakorlása. 

 

Ön-és társismeret fejlesztése  36 óra 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs 

stílusok használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 
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Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

Digitális alkalmazások tantárgy 162 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 

legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, 

betűtípus meg- választására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a 

kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és 

tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a 

tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesz- tővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat. Képzés javasolt helyszíne: 

számítógépterem. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti 

levél elkészítése során. Az informatikai készségek és tevékenységi formák használata 

felhasználói szinten. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
    Biztonságos jelsza- 

 

Számítógépes do- 

kumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat. 

Számítógépes fel- 

használói ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő keze- 

lése. 

 

 
Teljesen önállóan 

 vak megválasztása, 

előre megfelelően 

beállított szoftve- 

rek, eszközök 

használata az IKT 

biztonság növelése 
   

Törekszik a pontos, 
céljából. 

   

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alap- 

vető 

funkciók beállítása, 

módosítása, gyak- 

ran 

   áttekinthető munka- 
   végzésre. 

Megadott szem-    

pontok szerint szö- 
vegszerkesztő 

oftverrel doku- 

Ismeri a szöveg- 
formázás alapvető 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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mentumot formáz.    előforduló, legegy- 

szerűbb 

probléma-helyzetek 

megoldása. 

 

Megadott szem- 

pontok szerint táb- 

lázatkezelő szoft- 

verrel táblázatokat, 

diagramokat készít. 

 
Ismeri a táblázatke- 

zelő program alap- 

vető felhasználási 

lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályai- 

nak betartásával. 

 

 

 

Megadott szem- 

pontok szerint pre- 

zentációt készít. 

 

 

 
Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető felhaszná- 

lási lehetőségeit. 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

Megadott szem- 

pontok szerint in- 

formációt keres az 

interneten, kivá- 

lasztja és feldolgoz- 

za. 

 

Ismeri a biztonsá- 

gos internet haszná- 

lat szabályait, és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön  vagy az 

interneten, az ered- 

mények közül a 

megfelelő(k) 

kiválasztása és 

feldolgozása útmu- 

tatás alapján. 

 

 

Tíz perc alatt lega- 

lább 900 leütés 

terjedelmű, össze- 

függő szöveget 

másol. 

 

 

 

 
Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Munkavédelmi ismeretek  4 óra 

A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető feladatok a 

tűz megelőzése érdekében. 

 

Tízujjas vakírás  104 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás 

pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása 
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sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alap- ján. 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások  54 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, 

felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, 

mintázat stb. Prezentációkészítés. 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali 

üzenetküldés, hang-és videoalapú kommunikáció). 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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2/10. ÉVFOLYAM 
 

ELMÉLET: 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egység működtetése tanulási terület magába foglalja mindazokat az 

ismerete- ket, amelynek birtokában a termékértékesítő magas színvonalon képes ellátni a 

szakmai fela- datokat. Képes felmérni a vásárló igényeit bemutatja az árut és a lehetséges 

kapcsolódó szol- gáltatásokat. Az eladási helyzetnek megfelelően verbális és nonverbális 

kommunikációs for- mák alkalmazásával segítőkészen reagál a vevők kívánságaira. Képes 

a vevőket tájékoztatni az áruk tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről a 

fenntarthatósági szempontok figye- lembevételével. A vállalati útmutatás alapján eleget 

tesz az árfeltüntetési kötelezettségnek, kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét, 

polcképét. Részt vesz az árubeszerzés folyamatá- ban, vezetői ellenőrzés mellett kezeli és 

ellenőrzi az árukészletet. Ismeri és alkalmazza az áruátvételi módokat, ismeri az áruk 

szakszerű tárolását, részt vesz a leltározási folyamatokban. Képes ellátni a pénztárhoz, 

mint szolgáltatási területhez tartozó összes feladatot. Hozzá- értéssel működteti a 

szakterülethez tartozó gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ismeri és alkalmazza a 

fogyasztóvédelmi előírásokat és tájékoztatja róla a vásárlókat. A gyakorlatban alkalmazza 

a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi szabályokat, szakmai hatáskörében 

hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, betartja a hulladékkezelés szabályait. Az 

online értékesítés során feldolgozza a rendeléseket, elvégzi a komissiózást, expediálja a 

megrendelt árut. 

 

Kereskedelmi ismeretek tantárgy 180 óra 

5óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerjék az 

áru- forgalmi munka területeit. Összefüggéseiben lássák az áruforgalmi folyamat elemeit, 

és meg tudják határozni a folyamatban saját feladatukat, kompetenciáikat. Képesek 

legyenek elvé- gezni a beszerzés, készletezés és értékesítés területén azokat a 

munkafolyamatokat, amelyeket a képzés során megtanultak. Képesek legyenek elvégezni 

alapvető kereskedelmi számításokat, és a kapott eredményeket értelmezve fel tudják 

használni a vállalati gazdálkodáshoz. Ismerjék meg az online értékesítési munka elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak matematika 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A készletfigyelés és     

a készletváltozás 

alapján információt 

ad az árurendelés- 

Ismeri az árube- 

szerzés fogalmát, 

folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

hez.    

Mennyiségi, minő- Ismeri az áruátvételi    
ségi áruátvételt módokat, bizonyla-   

végez. Hibás teljesí- tait és a hibás telje- Teljesen önállóan  

tés esetén képes sítés esetén felme-   

eljárni. rülő teendőket.   

Az áru jellegének 

megfelelően szak- 

szerűen elhelyezi a 
raktárban. 

Ismeri az árutárolá- 

si, raktározási mó- 

dokat. 

 
Teljesen önállóan 

  

Szabályszerűen 

használja a gépeket, 

eszközöket. 

Ismeri a kereske- 

delmi egységekben 

használatos gépeket 
és berendezéseket. 

 
Teljesen önállóan 

  

Biztosítja az áru 

minőségének és 

mennyiségének 

megóvását. 

Ismeri a készletgaz- 

dálkodással kapcso- 

latos feladatokat, a 

készletgazdálkodás 
jelentőségét. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Önállóság, pontos- 

ság, felelősség tu- 

 

Használja a készlet- 

nyilvántartó prog- 

ramokat. 

Ismeri a készlet- 

nyilvántartó rend- 

szereket. 

 

Teljesen önállóan 

dat, szabálykövetés 
Készletnyilvántartó 

program 

 Ismeri a leltározás    

Részt vesz a leltáro- célját, folyamatát, a Instrukció alapján  PDA-leolvasó hasz- 

zás folyamatában. leltárhiány és - részben önállóan  nálata 
 többlet okait.    

Az e-kereskede- Ismeri az e-    

lemben kapott meg- kereskedelemre    

rendelések feldol- vonatkozó szabá- Instrukció alapján  Eladói program 

gozásához és visz- lyokat, ismeri az részben önállóan  használata 

szaigazolásához adott szoftver hasz-    

adatbázist kezel. nálatát.    

Az online rendelt 

árukat komissiózza 

és expediálja. 

Ismeri az 
áruösszeállítás és 

-kiszállítás munka- 

folyamatát. 

 
Teljesen önállóan 

  

Elvégezi az alapve-     
tő kereskedelmi Ismeri az alapvető   

számításokat és kereskedelmi szá- Teljesen önállóan  

értelmezi az ered- mításokat   

ményeket.    
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A tantárgy témakörei 

 

Szakmai számítások  180 óra 

Árak felépítése 

Leértékelés, akció, kiárusítás  

Forgalom 

Költségek 

Árréstöm

eg 

Átlagkész

let 

Forgási sebesség napokban, 

fordulatokban Áruforgalmi mérlegsor 

Leltáreredmény 

meghatározása Eredmény 

keletkezése 

 

 

 

 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 108 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A termékismeret és -forgalmazás tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

az általános áruismereti alapokat, megismerkedjenek a főbb árucsoportokkal, azok 

forgalmazá- sának, tárolásának szabályaival. Cél továbbá, hogy a tanulók alkalmassá 

váljanak az önálló ismeretszerzésre, és a szakterületük folyamatosan változó és bővülő 

termékkínálatával kap- csolatban naprakész tudással rendelkezzenek. Ezzel hozzájárulnak 

a vevői igények magas szintű kielégítéséhez és a vállalat eredményességének növeléséhez. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 



277  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az öko-, 

bio- és reformter- 
mékekről. 

Ismeri a legújabb 

fogyasztói trende- 

ket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felelősségtudat, 

szabályok és össze- 

függések alkalma- 

zásának képessége, 

etikus cselekvés, 

önálló ismeretszer- 

zés, folyamatos 

tanulás 

Webböngészőt 
használ információ 

keresésére és gyűj- 
tésére 

Felvilágosítást ad az 

egyes termékek 

használatára vonat- 

kozóan. 

 

Ismeri a különleges 

termékek leírását. 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kihe- 

lyezi termékeket. 

Ismeri a termékek 

kihelyezésre vonat- 
kozó szabályokat 

 

Teljesen önállóan 
 

Kezeli a termékek 

esetleges minőségi 
rendellenességeit. 

Ismeri a termékekre 

vonatkozó minőségi 
előírásokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Biztonságosan 

tárolja,  raktározza 

és forgalmazza az 

élelmiszereket. 

Ismeri az egyes 

élelmiszerek for- 

galmazására, tárolá- 

sára, szállítására 

vonatkozó szabá- 
lyokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az áru 

használatával, keze- 

lésével, előírásaival 

kapcsolatban. 

 

Ismeri az árucímkén 

kötelezően feltünte- 

tendő jelöléseket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Tájékoztatást ad az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

jelölésekkel kapcso- 

latban. 

Ismeri a vegyiáruk 

forgalmazására, 

szállításra, tárolásra, 

raktározásra, vonat- 

kozó követelmé- 

nyeket. Ismeri az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

(veszélyes anyagok 

illetve környezetba- 

rát) jelzéseket. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Tájékoztatást ad a 

ruházati cikkek 

méretezéséről és az 

árucímke jelzései- 

ről, jelképeiről. 

Ismeri a női, férfi, 

gyermek felsőruhá- 

zati termékek mére- 

tezését, a  kezelési és 

a használati út- 
mutató jelképeit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerű tájékoz- 

tatást ad a vásárlók- 

nak a vegyes ipar- 

cikkek használati és 

kezelési útmutató- 

ján szereplő jelölé- 

sekről. 

Ismeri a vegyes 

iparcikkek forgal- 

mazására vonatkozó 

előírásokat, feltéte- 

leket, jelöléseket, 

piktogramokat 

 

 

Teljesen önállóan 
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Segítséget nyújt a 

vásárlóknak a mű- 

szaki cikkek közötti 

választásban, segít 

eligazodni a haszná- 

lati és kezelési 

útmutatókban. 

Ismeri az energia 

osztályok besorolá- 

sát, a használati és 

kezelési útmutatók- 

ban szereplő piktog- 

ramok jelentését 

Ismeri a termékek 

szavatosságra, jótál- 

lásra, szállításra, 

tárolásra, forgalma- 

zásra vonatkozó 
követelményeket. 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Minőség  24 óra 

Az áru minőségére ható tényezők 

Minőségi osztályok, minőségtanúsítás 

eszközei Szabványok, szabványosítás 

 

Árufőcsoportok bemutatása  80 óra 

Élelmiszerek és élvezeti cikkek: 

‒ Az élelmiszer fogalma, forgalmazásának feltételei, élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

követelmények 

‒ Az élelmiszerek összetétele 

‒ Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői, táplálkozástani jelentősége 

‒ Mikroorganizmusok és jelentőségük (romlás, tartósítás) 

‒ Rendszertani csoportosítás 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések 

‒ A szállításra, tárolásra, raktározásra, vonatkozó követelmények 

‒ Élvezeti cikkek forgalmazásának feltételei, tárolás és raktározás szabályai 

Vegyiáruk: 

‒ A vegyiáruk fogalma, jellemzői, minőségi követelményei 

‒ A vegyiáruk kereskedelmi jelentősége, környezeti hatása 

‒ A vegyiáruk forgalmazására, szállítására tárolására, raktározására vonatkozó köve- 

telmények 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések, piktogramok, veszélyes anyagok, 

környezetbarát jelzések 

‒ Vegyiáruk rendszertani csoportosítása  

Ruházati cikkek: 

‒ Rendszertani csoportosítása 

‒ A ruházati cikkek méretezése, címkézése, kezelési és használati útmutató 

értelmezése 

‒ A ruházati cikkek forgalmazására, szállítására, tárolásra, raktározására vonatkozó 

követelmények 

‒ Kapcsolódó szolgáltatások  

Vegyes iparcikkek: 

‒ A vegyes iparcikkek rendszertani csoportosítása 

‒ A vegyes iparcikkek forgalmazására vonatkozó előírások, feltételek, jelölések, pik- 

togramok 
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‒ Minőségi és biztonsági követelmények, kísérőokmányok  

Műszaki cikkek: 

‒ Műszaki és elektromos alapismeretek 

‒ Energiaosztályok, használati és kezelési útmutatók, piktogramok, szavatosság, jó- 

tállás, szállításra, tárolásra, forgalmazásra vonatkozó követelmények 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények 

 

Termékkihelyezés  4 óra 

A termékek kihelyezése a szakmai követelmények 

betartásával A bolti kihelyezés általános szabályai 

Polckép 

Az egyes termékcsoportok speciális kihelyezési előírásai 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzleti kommunikáció tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje és 

alkalmazni tudja a kommunikációs technikákat, a vásárlók befolyásolásának eszközeit, 

amelyeket fel- használva hatékonyabban tudja értékesíteni a termékeket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv és irodalom 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Alkalmazza az 
értékesítővel szem- 

ben elvárt viselke- 

dési és magatartási 

szabályokat. 

Ismeri az értékesí- 

tővel szemben tá- 

masztott követel- 

ményeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Elkötelezettség a 

vásárlói elégedett- 

ség iránt, gyors 

reagálás, problé- 

mamegoldó kés- 

zség, tanult lelemé- 

nyesség, figyelem 

fenntartásának ké- 

pessége, szolgálta- 

tásorientált szemlé- 

let, rugalmasság, 

stressztűrő képes- 

ség, segítőkészség, 

udvariasság, konst- 

ruktív kommuniká- 

ció, igényes megje- 

lenés, társas 

együttműködés, 

tolerancia, empátia, 

konfliktuskezelés, 

figyelemmegosztás 

és szerialitás. 

 

Megfelelően kom- 

munikál, és kérdé- 

seket tesz fel, hogy 
segítse a vásárlást. 

 

Ismeri a kérdezés- 

technika alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felkelti a vásárló 

érdeklődését, árut 

ajánl. 

Ismeri a vásárlói 

döntést befolyásoló 

tényezőket. 

 

Teljesen önállóan 
 

Kezeli a készlet- 

nyilvántartó szoft- 

vert, elektronikus 

levelet ír. 

Webböngészőt és az 

online kereskede- 

lemben alkalmazott 

programokat hasz- 
nálja. 

 
 

Ismeri a munkájá- 

hoz szükséges digi- 

tális kommunikáció 

szabályait és eszkö- 

zeit. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Készletnyilvántató 

szoftver, 

webböngésző 

Felméri a vevő 
igényeit és árut 

ajánl számára. 

Ismeri a marketing- 
kommunikációt 

elemeit 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen kiszol- 

gálja a vevőt. 

Ismeri a személyes 

eladás folyamatát 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kezeli 

a munkahelyen 

felmerülő konfliktu- 

sokat. 

 

Ismeri a konfliktus- 

kezelési technikákat 

 
Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Értékesítési technikák és eladásösztönzés  72 óra  

A marketingkommunikáció területei: 

‒ Reklám 

‒ Személyes eladás 

‒ Vásárlásösztönzés, PR  

BTL-eszközök a kereskedelemben: 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Vásárláshelyi reklám 

‒ A személyes eladás technikája 
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GYAKORLAT: 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 
Kereskedelmi ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi ismeretek  108 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, az áruátvétel adminisztrációs 

feladatai  

A szállítókkal szembeni kifogások intézésének módja  

Göngyölegkezelés 

Raktárak, tárolási módok  

Árumozgató eszközök és gépek 

Beérkezett áruk készletre 

vételezése 

Készletnyilvántartó program megismerése 

Készletösszetétel, készletnagyság 

megállapítása 

A leltározás célja, szerepe, folyamata, a leltáreredmény 

értelmezése Veszteségek kezelése (leltárhiány, selejt, 

értékcsökkent termékek  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és 

csomagológépek  

Az árfeltüntetésre alkalmas eszközök, kódleolvasók 

Eladótéri elhelyezésre szolgáló 

berendezések  

Az áru kihelyezése az eladótérbe 

Értékesítési 

csatornák 

Értékesítési módok 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzlet működtetése tantárgy 180 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

A kereskedelemben előforduló kockázatok és kockázatértékelés  40 

óra 

Az áruforgalmi tevékenység veszélyelemzése és az ebből adódó gyakorlati teendők 

Élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben 

A HACCP-rendszer lényege, bevezetésének 

célja Felkészülés a hatósági ellenőrzésre 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem  50 óra 

Munkavédelmi alapfogalmak 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei 

A munkaalkalmassági vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó 

előírások  

A közlekedőutakra, árutárolásra vonatkozó előírások és jelölések 

A baleset, munkabaleset és foglalkoztatási megbetegedések meghatározása 

Kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, tűzvédelmi szabályzat, 

tűzriadóterv 

 

 

Környezetvédelem  40 óra 

A környezetvédelem célja és feladata a 

kereskedelemben  

A talaj- és légszennyezés, víz-, zaj- és rezgésvédelem 

Az üvegházhatás jelensége, következménye 

Hulladékgazdálkodás, a hulladékok fajtái, 

csoportosítása Veszélyes anyagok kezelése, jelöléseik 

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés jelentősége 

 

 

Áru- és vagyonvédelem  50 óra 

Az áru- és vagyonvédelem szerepe 

Az üzlet veszélyeztetettségét befolyásoló 

tényezők Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

A bolti lopás és megelőzésének 

lehetőségei Rendkívüli esetek kezelése 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 
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Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 144 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árurendszerek  60 óra 

Árurendszerek 

A vonalkód alkalmazása a 

kereskedelemben EPOS-rendszer,  

Auto-ID-eszközök 

 

Fogyasztói érdekvédelem  30 óra 

A fogyasztókat megillető jogok 

A fogyasztói érdekek védelmét biztosító jogszabályi 

előírások 

Az áruk forgalombahozatalának kötelező előírásai 

A 

szavatosság 

A jótállás 

Fogyasztói panaszok kezelése  

Vásárlók könyve 

Békéltető testület 

Hatósági ellenőrzés a kereskedelemben 

 

Termékkihelyezés  36 óra 

A termékek kihelyezése a szakmai követelmények 

betartásával A bolti kihelyezés általános szabályai 

Polckép 

Az egyes termékcsoportok speciális kihelyezési előírásai 

 

Csomagolás  18 óra 

A csomagolás funkciói 

A csomagolóeszközök fajtái 

A csomagolásra vonatkozó előírások 

A csomagolóeszközön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések és értelmezésük 

 
 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 
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Üzleti kommunikáció tantárgy 108 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az értékesítő szerepe  30 óra 

A termékértékesítő szerepe a kereskedelem dinamizmusában, munkájának hatása a 

vállalati eredményre 

A termékértékesítővel kapcsolatos elvárások, viselkedési normák a különböző értékesítési 

módokban 

Munkahelyi együttműködés 

 

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők  30 óra  

A vásárlás indítékai 

A vásárlási döntés folyamata 

Vásárlói típusok, vásárlói magatartások 

Értékesítési technikák és eladásösztönzés  18 óra  

A marketingkommunikáció területei: 

‒ Reklám 

‒ Személyes eladás 

‒ Vásárlásösztönzés, PR  

BTL-eszközök a kereskedelemben: 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Vásárláshelyi reklám 

A személyes eladás technikáj 

Digitális kommunikáció  30 óra 

Készletnyilvántartó szoftverek, leltárszoftverek, bizonylatkitöltő programok, 

jegyzőkönyv készítés, elektronikus megrendelő program, számlázóprogram, 

webböngésző, e-mail használat 

 
 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140 óra  
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3/11. ÉVFOLYAM 

 

ELMÉLET: 

 

 

Munkavállalói idegen nyelv tanulási terület (technikus szakmák 

esetén) 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetés- re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek 

megfelelően hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat 

egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek 

a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot 

írni és motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően, nyelvi panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános 

társalgás során feltett kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú 

során tudjanak szándéka- ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják 

fejezni erősségeiket, gyengesé- geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek 

segítségével. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és 

munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján 

közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel tudjanak tenni munkájukat érintő 

egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, 

valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit 

aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 
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A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen 

nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 
ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 
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Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 

 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél  20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő 

helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát. 

 

Small talk” – általános társalgás  11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 
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a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

 

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai 

vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, 

hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni 

erősségeit, és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

használt kifejezéseket. 
 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egység működtetése tanulási terület magába foglalja mindazokat az 

ismerete- ket, amelynek birtokában a termékértékesítő magas színvonalon képes ellátni a 

szakmai fela- datokat. Képes felmérni a vásárló igényeit bemutatja az árut és a lehetséges 

kapcsolódó szol- gáltatásokat. Az eladási helyzetnek megfelelően verbális és nonverbális 

kommunikációs for- mák alkalmazásával segítőkészen reagál a vevők kívánságaira. Képes 

a vevőket tájékoztatni az áruk tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről a 

fenntarthatósági szempontok figye- lembevételével. A vállalati útmutatás alapján eleget 

tesz az árfeltüntetési kötelezettségnek, kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét, 

polcképét. Részt vesz az árubeszerzés folyamatá- ban, vezetői ellenőrzés mellett kezeli és 

ellenőrzi az árukészletet. Ismeri és alkalmazza az áruátvételi módokat, ismeri az áruk 

szakszerű tárolását, részt vesz a leltározási folyamatokban. Képes ellátni a pénztárhoz, 

mint szolgáltatási területhez tartozó összes feladatot. Hozzá- értéssel működteti a 

szakterülethez tartozó gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ismeri és alkalmazza a 

fogyasztóvédelmi előírásokat és tájékoztatja róla a vásárlókat. A gyakorlatban alkalmazza 

a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi szabályokat, szakmai hatáskörében 

hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, betartja a hulladékkezelés szabályait. Az 

online értékesítés során feldolgozza a rendeléseket, elvégzi a komissiózást, expediálja a 

megrendelt árut. 

 

Kereskedelmi ismeretek tantárgy 139,5 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerjék az 
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áru- forgalmi munka területeit. Összefüggéseiben lássák az áruforgalmi folyamat elemeit, 

és meg tudják határozni a folyamatban saját feladatukat, kompetenciáikat. Képesek 

legyenek elvé- gezni a beszerzés, készletezés és értékesítés területén azokat a 

munkafolyamatokat, amelyeket a képzés során megtanultak. Képesek legyenek elvégezni 

alapvető kereskedelmi számításokat, és a kapott eredményeket értelmezve fel tudják 

használni a vállalati gazdálkodáshoz. Ismerjék meg az online értékesítési munka elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak matematika 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A készletfigyelés és     

a készletváltozás 

alapján információt 

ad az árurendelés- 

Ismeri az árube- 

szerzés fogalmát, 

folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

hez.    

Mennyiségi, minő- Ismeri az áruátvételi    
ségi áruátvételt módokat, bizonyla-   

végez. Hibás teljesí- tait és a hibás telje- Teljesen önállóan  

tés esetén képes sítés esetén felme-   

eljárni. rülő teendőket.   

Az áru jellegének 

megfelelően szak- 

szerűen elhelyezi a 
raktárban. 

Ismeri az árutárolá- 

si, raktározási mó- 

dokat. 

 
Teljesen önállóan 

  

Szabályszerűen 

használja a gépeket, 

eszközöket. 

Ismeri a kereske- 

delmi egységekben 

használatos gépeket 
és berendezéseket. 

 
Teljesen önállóan 

  

Biztosítja az áru 

minőségének és 

mennyiségének 

megóvását. 

Ismeri a készletgaz- 

dálkodással kapcso- 

latos feladatokat, a 

készletgazdálkodás 
jelentőségét. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Önállóság, pontos- 

ság, felelősség tu- 

 

Használja a készlet- 

nyilvántartó prog- 

ramokat. 

Ismeri a készlet- 

nyilvántartó rend- 

szereket. 

 

Teljesen önállóan 

dat, szabálykövetés 
Készletnyilvántartó 

program 

 Ismeri a leltározás    

Részt vesz a leltáro- célját, folyamatát, a Instrukció alapján  PDA-leolvasó hasz- 

zás folyamatában. leltárhiány és - részben önállóan  nálata 
 többlet okait.    

Az e-kereskede- Ismeri az e-    

lemben kapott meg- kereskedelemre    

rendelések feldol- vonatkozó szabá- Instrukció alapján  Eladói program 

gozásához és visz- lyokat, ismeri az részben önállóan  használata 
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szaigazolásához adott szoftver hasz-    

adatbázist kezel. nálatát.    

Az online rendelt 

árukat komissiózza 

és expediálja. 

Ismeri az 
áruösszeállítás és 

-kiszállítás munka- 

folyamatát. 

 
Teljesen önállóan 

  

Elvégezi az alapve-     
tő kereskedelmi Ismeri az alapvető   

számításokat és kereskedelmi szá- Teljesen önállóan  

értelmezi az ered- mításokat   

ményeket.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Szakmai számítások  72 óra 

Árak felépítése 

Leértékelés, akció, kiárusítás  

Forgalom 

Költségek 

Árréstöm

eg 

Átlagkész

let 

Forgási sebesség napokban, 

fordulatokban Áruforgalmi mérlegsor 

Leltáreredmény 

meghatározása Eredmény 

keletkezése 

 

Online kereskedelem  67,5 óra 

Az e-kereskedelemre vonatkozó 

szabályok Weblap, virtuális áruház 

felépítése 

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása 

Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis 

kezelése 

Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok főbb 

elemei  

Az áru feladása 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzlet működtetése tantárgy 15,5 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzlet működtetése tantárgy tanításának fő célja, hogy a termékértékesítő megismerje 

azokat a jogszabályokat és előírásokat, amelyek a kereskedelmi egységek működtetésére 

vonatkoznak. Ismerje meg a munka- és tűzvédelmi szabályokat, az üzletben található 

veszélyforrásokat és a megelőzés módjait, valamint a vagyonvédelmi megoldásokat. 

Tanulja meg feladatainak összehangolását, munkájának megszervezését és a rendkívüli 

események kezelését. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Betartja a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a veszélyfor- 

rásokat és tudja mi 

a teendő, ha baleset 
történik. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősségtudat, 

szabályok és össze- 

függések alkalma- 

zásának képessége, 

etikus cselekvések 

iránti elkötelezett- 

ség 

 

 

Betartja a tűzvé- 

delmi előírásokat. 

Ismeri a tűzveszé- 

lyességi besorolá- 

sokat és tudja mi a 
teendő tűz esetén. 

 
Teljesen önállóan 

 

Kezeli a kereskede- 

lemben előforduló 

rendkívüli esemé- 
nyeket. 

Ismeri a kereskede- 

lemben előforduló 

rendkívüli esemé- 
nyeket. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Munkahelyén be- 

tartja a környezet- 

védelmi szabályo- 

kat, előírásokat. 

Ismeri a hulladék és 

a veszélyes hulla- 

dék kezelésének 

módjait és szabálya- 

it. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen hasz- 

nálja és gondozza a 

kereskedelemben 

használt munkaesz- 
közöket. 

Ismeri a munkaesz- 

közöket és haszná- 

latukra vonatkozó 

előírásokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
Számítógép és PDA 

használata 
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A kapott informáci- 

ók alapján rangso- 

rolja és megszer- 

vezni a munkaköré- 

be tartozó feladato- 
kat. 

Ismeri a munkakö- 

rébe tartozó felada- 

tokat és az utasítá- 

sok hierarchiájának 

rendjét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Ellátja az áru- és 

vagyonvédelmi 
feladatokat. 

Ismeri az áru- és 

vagyonvédelmi 
eszközöket. 

 

Teljesen önállóan 
Lopásgátló eszkö- 

zök használata 

 

A tantárgy témakörei 

 

Erőforrás-gazdálkodás  15,5 óra 

Az erőforrás fogalma, csoportosítása (technikai erőforrás, emberi erőforrás, információ 

erőforrás) 

Munkakörök a kereskedelemben 

Munkaszervezés és információs 

folyamatok 

A normál és rendkívüli munkavégzés kezelése 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A termékismeret és -forgalmazás tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

az általános áruismereti alapokat, megismerkedjenek a főbb árucsoportokkal, azok 

forgalmazá- sának, tárolásának szabályaival. Cél továbbá, hogy a tanulók alkalmassá 

váljanak az önálló ismeretszerzésre, és a szakterületük folyamatosan változó és bővülő 

termékkínálatával kap- csolatban naprakész tudással rendelkezzenek. Ezzel hozzájárulnak 

a vevői igények magas szintű kielégítéséhez és a vállalat eredményességének növeléséhez. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az öko-, 

bio- és reformter- 
mékekről. 

Ismeri a legújabb 

fogyasztói trende- 

ket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felelősségtudat, 

szabályok és össze- 

függések alkalma- 

zásának képessége, 

etikus cselekvés, 

önálló ismeretszer- 

zés, folyamatos 

tanulás 

Webböngészőt 
használ információ 

keresésére és gyűj- 
tésére 

Felvilágosítást ad az 

egyes termékek 

használatára vonat- 

kozóan. 

 

Ismeri a különleges 

termékek leírását. 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kihe- 

lyezi termékeket. 

Ismeri a termékek 

kihelyezésre vonat- 
kozó szabályokat 

 

Teljesen önállóan 
 

Kezeli a termékek 

esetleges minőségi 
rendellenességeit. 

Ismeri a termékekre 

vonatkozó minőségi 
előírásokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Biztonságosan 

tárolja,  raktározza 

és forgalmazza az 

élelmiszereket. 

Ismeri az egyes 

élelmiszerek for- 

galmazására, tárolá- 

sára, szállítására 

vonatkozó szabá- 
lyokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az áru 

használatával, keze- 

lésével, előírásaival 

kapcsolatban. 

 

Ismeri az árucímkén 

kötelezően feltünte- 

tendő jelöléseket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Tájékoztatást ad az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

jelölésekkel kapcso- 

latban. 

Ismeri a vegyiáruk 

forgalmazására, 

szállításra, tárolásra, 

raktározásra, vonat- 

kozó követelmé- 

nyeket. Ismeri az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

(veszélyes anyagok 

illetve környezetba- 

rát) jelzéseket. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Tájékoztatást ad a 

ruházati cikkek 

méretezéséről és az 

árucímke jelzései- 

ről, jelképeiről. 

Ismeri a női, férfi, 

gyermek felsőruhá- 

zati termékek mére- 

tezését, a  kezelési és 

a használati út- 
mutató jelképeit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerű tájékoz- 

tatást ad a vásárlók- 

nak a vegyes ipar- 

cikkek használati és 

kezelési útmutató- 

ján szereplő jelölé- 

sekről. 

Ismeri a vegyes 

iparcikkek forgal- 

mazására vonatkozó 

előírásokat, feltéte- 

leket, jelöléseket, 

piktogramokat 

 

 

Teljesen önállóan 
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Segítséget nyújt a 

vásárlóknak a mű- 

szaki cikkek közötti 

választásban, segít 

eligazodni a haszná- 

lati és kezelési 

útmutatókban. 

Ismeri az energia 

osztályok besorolá- 

sát, a használati és 

kezelési útmutatók- 

ban szereplő piktog- 

ramok jelentését 

Ismeri a termékek 

szavatosságra, jótál- 

lásra, szállításra, 

tárolásra, forgalma- 

zásra vonatkozó 
követelményeket. 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

Árufőcsoportok bemutatása  31 óra 

Élelmiszerek és élvezeti cikkek: 

‒ Az élelmiszer fogalma, forgalmazásának feltételei, élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

követelmények 

‒ Az élelmiszerek összetétele 

‒ Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői, táplálkozástani jelentősége 

‒ Mikroorganizmusok és jelentőségük (romlás, tartósítás) 

‒ Rendszertani csoportosítás 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések 

‒ A szállításra, tárolásra, raktározásra, vonatkozó követelmények 

‒ Élvezeti cikkek forgalmazásának feltételei, tárolás és raktározás szabályai  

Vegyiáruk: 

‒ A vegyiáruk fogalma, jellemzői, minőségi követelményei 

‒ A vegyiáruk kereskedelmi jelentősége, környezeti hatása 

‒ A vegyiáruk forgalmazására, szállítására tárolására, raktározására vonatkozó köve- 

telmények 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések, piktogramok, veszélyes anyagok, 

környezetbarát jelzések 

‒ Vegyiáruk rendszertani csoportosítása  

Ruházati cikkek: 

‒ Rendszertani csoportosítása 

‒ A ruházati cikkek méretezése, címkézése, kezelési és használati útmutató értelmezése 

‒ A ruházati cikkek forgalmazására, szállítására, tárolásra, raktározására vonatkozó 

követelmények 

‒ Kapcsolódó szolgáltatások 

Vegyes iparcikkek: 

‒ A vegyes iparcikkek rendszertani csoportosítása 

‒ A vegyes iparcikkek forgalmazására vonatkozó előírások, feltételek, jelölések, pik- 

togramok 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények, kísérőokmányok 

Műszaki cikkek: 

‒ Műszaki és elektromos alapismeretek 

‒ Energiaosztályok, használati és kezelési útmutatók, piktogramok, szavatosság, jótállás, 

szállításra, tárolásra, forgalmazásra vonatkozó követelmények 
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‒ Minőségi és biztonsági követelmények 

 

Fogyasztói trendek  31 óra 

Öko-, bio-, natúr és reformtermékek a kereskedelmi választékban 

Fogyasztókra ható környezeti tényezők, korszerű élelmiszerek és táplálkozási irányzatok 

Különleges diétákhoz készülő élelmiszerek 

Géntechnikai eljárásokkal előállított élelmiszerek 

Natúr és bioalapanyagok jelentősége a ruházati 

kereskedelemben 

A digitális világ, okoseszközök 

Felelős fogyasztás 

Új kereskedelmi csatornák, e-kereskedelem 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzleti kommunikáció tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje és 

alkalmazni tudja a kommunikációs technikákat, a vásárlók befolyásolásának eszközeit, 

amelyeket fel- használva hatékonyabban tudja értékesíteni a termékeket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv és irodalom 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Alkalmazza az 
értékesítővel szem- 

ben elvárt viselke- 

dési és magatartási 

szabályokat. 

Ismeri az értékesí- 

tővel szemben tá- 

masztott követel- 

ményeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Elkötelezettség a 

vásárlói elégedett- 

ség iránt, gyors 

reagálás, problé- 

mamegoldó kés- 

zség, tanult lelemé- 

nyesség, figyelem 

fenntartásának ké- 

pessége, szolgálta- 

tásorientált szemlé- 

let, rugalmasság, 

stressztűrő képes- 

ség, segítőkészség, 

udvariasság, konst- 

ruktív kommuniká- 

ció, igényes megje- 

lenés, társas 

együttműködés, 

tolerancia, empátia, 

konfliktuskezelés, 

figyelemmegosztás 

és szerialitás. 

 

Megfelelően kom- 

munikál, és kérdé- 

seket tesz fel, hogy 
segítse a vásárlást. 

 

Ismeri a kérdezés- 

technika alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felkelti a vásárló 

érdeklődését, árut 

ajánl. 

Ismeri a vásárlói 

döntést befolyásoló 

tényezőket. 

 

Teljesen önállóan 
 

Kezeli a készlet- 

nyilvántartó szoft- 

vert, elektronikus 

levelet ír. 

Webböngészőt és az 

online kereskede- 

lemben alkalmazott 

programokat hasz- 
nálja. 

 
 

Ismeri a munkájá- 

hoz szükséges digi- 

tális kommunikáció 

szabályait és eszkö- 

zeit. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Készletnyilvántató 

szoftver, 

webböngésző 

Felméri a vevő 
igényeit és árut 

ajánl számára. 

Ismeri a marketing- 
kommunikációt 

elemeit 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen kiszol- 

gálja a vevőt. 

Ismeri a személyes 

eladás folyamatát 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kezeli 

a munkahelyen 

felmerülő konfliktu- 

sokat. 

 

Ismeri a konfliktus- 

kezelési technikákat 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Az értékesítő szerepe  21 óra 

A termékértékesítő szerepe a kereskedelem dinamizmusában, munkájának hatása a 

vállalati eredményre 

A termékértékesítővel kapcsolatos elvárások, viselkedési normák a különböző értékesítési 

módokban 

Munkahelyi együttműködés 

 

Digitális kommunikáció  10 óra 

Készletnyilvántartó szoftverek, leltárszoftverek, bizonylatkitöltő programok, 

jegyzőkönyv készítés, elektronikus megrendelő program, számlázóprogram, 

webböngésző, e-mail használat 
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GYAKORLAT: 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 
Kereskedelmi ismeretek tantárgy 155 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi ismeretek  155 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, az áruátvétel adminisztrációs 

feladatai  

A szállítókkal szembeni kifogások intézésének módja  

Göngyölegkezelés 

Raktárak, tárolási módok  

Árumozgató eszközök és gépek 

Beérkezett áruk készletre 

vételezése 

Készletnyilvántartó program megismerése 

Készletösszetétel, készletnagyság 

megállapítása 

A leltározás célja, szerepe, folyamata, a leltáreredmény 

értelmezése Veszteségek kezelése (leltárhiány, selejt, 

értékcsökkent termékek  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és 

csomagológépek  

Az árfeltüntetésre alkalmas eszközök, kódleolvasók 

Eladótéri elhelyezésre szolgáló 

berendezések  

Az áru kihelyezése az eladótérbe 

Értékesítési 

csatornák 

Értékesítési módok 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzlet működtetése tantárgy 15,5 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Áru- és vagyonvédelem  15,5 óra 

Az áru- és vagyonvédelem szerepe 

Az üzlet veszélyeztetettségét befolyásoló 

tényezők Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

A bolti lopás és megelőzésének 

lehetőségei Rendkívüli esetek kezelése 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 
Pénztárgépkezelés tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A pénztárgépkezelés tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje a 

kasszakezelői és kasszaasszisztensi munkafolyamatok elemeit. Megismerje az 

elektronikus és számítógép-alapú eszközök működésének menetét és szabályait. 

Megtanulja a bankkártya-leolvasó, a vonalkód-leolvasó és az elektronikus mérleg 

kezelésének szabályait. Meg- tanuljon pénztárgépi nyugtát vagy számlát készíteni és 

elsajátítsa a pénz kezelésére vonatkozó előírásokat. Megtanuljon segítséget nyújtani a 

vásárlóknak az önkiszolgáló kassza használata során. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika 

 

A képzés órakeretének legalább 90%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Köszönti, majd 

tájékoztatja a vásár- 

lót. 

Ismeri a vásárlóval 

való kommunikáció 

szabályait. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvariasság, fele- 

lősségtudat, precizi- 

tás, gyorsaság, 

digitális környezet- 

ben való eligazodás, 

aktív segítőkészség 

 

Szakszerűen üze- 

melteti a pénztárgé- 

pet. 

Ismeri a POS-alapú 

pénztárgépek mű- 

ködését. 

 
Teljesen önállóan 

POS-alapú, számí- 
tógéppel összekötött 

pénztárgépet hasz- 

nál 

 
Leméri az áru sú- 

lyát, korrigál, ha 

tévesztett. 

Ismeri a bankkár- 

tya-leolvasó, a vo- 

nalkód-leolvasó és 

az elektronikus 

mérleg kezelésének 

szabályait 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Használja a vonal- 

kód-leolvasót, mér- 

leget, pénztárgépet 

Pénztárgépi nyugtát 

készít, kérésre 

készpénzfizetési 

számlát nyomtat. 

Ismeri a vásárolt 

árukról készült 

bizonylatokat és 
tartalmukat 

 
Teljesen önállóan 

 

Beszedi és elszá- 

molja az áru ellen- 

értékét, ellenőrzi a 

bankjegyek valódi- 

ságát, a bankkártya 
érvényességét. 

 

Tudja a pénz átvéte- 

lére és átadására, az 

áru átadására vo- 

natkozó előírásokat 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Bankkártya- 

leolvasót használ 

A pénztárosi munka 

során ellátja az áru- 

és vagyonvédelmi 
feladatokat is. 

Ismeri a pénztáros 

áru- és vagyonvéde- 

lemhez kapcsolódó 

feladatait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Használja az áruvé- 

delmi eszközöket 

Tájékoztatja a vá- 

sárlókat az önki- 

szolgáló pénztár 
használatáról. 

 

Ismeri a kasszaasz- 

szisztens szerepét. 

 
Teljesen önállóan 

  

Segít a vásárlóknak 

az önkiszolgáló 

pénztárgép haszná- 

lata során. 

Ismeri az önkiszol- 

gáló pénztárgép 

riasztási funkcióit 

és a riasztások keze- 

lésének módjait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Képes kezelni az 

önkiszolgáló termi- 

nált 

Elvégzi az önki- 

szolgáló kassza 

nyitását és zárását, a 

fogyóeszközök 
kicserélését. 

Ismeri az önkiszol- 

gáló pénztárgép 

felépítését, műkö- 

dését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Segítséget nyújt a 

bankkártyás fizetés 
során. 

Ismeri a fizetési 

módokat és azok 
eszközeit. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Pénztárgép működtetése  20 óra 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben  

A pénztárnyitás feladatai 
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A pénztárzárás feladatai 

 

Pénzkezelés szabályai  12 óra 

A pénz átvételére és átadására, az áru átadására vonatkozó előírások 

 

Pénzkezelés bizonylatai  15 óra 

Nyugtaadási kötelezettség 

Gépi/kézi készpénzfizetési számla 

 

Fizetési eszközök, törvényi előírások  15 óra 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk és kezelésük szabályai 

Valutával történő fizetés szabályai 

Az életkorhoz kötött és jövedéki termékek értékesítésének szabályai 

 

A pénztáros elszámoltatása  15 óra 

A napi zárás elvégzése 

Pénz és pénzhelyettesítők elszámolása 

Hiány vagy többlet megállapítása, adminisztrálása 

 

Önkiszolgáló pénztárterminál  16 óra 

Az önkiszolgáló kassza nyitása és 

zárása  

A fogyóeszközök ellenőrzése, 

pótlása 

A terminál rendeltetésszerű 

működése 

Az önkiszolgáló pénztár használatának segítése 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 
Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 108,5 óra 

3,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árufőcsoportok bemutatása  22 óra 

Élelmiszerek és élvezeti cikkek: 

‒ Az élelmiszer fogalma, forgalmazásának feltételei, élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

követelmények 

‒ Az élelmiszerek összetétele 

‒ Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői, táplálkozástani jelentősége 

‒ Mikroorganizmusok és jelentőségük (romlás, tartósítás) 

‒ Rendszertani csoportosítás 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések 

‒ A szállításra, tárolásra, raktározásra, vonatkozó követelmények 

‒ Élvezeti cikkek forgalmazásának feltételei, tárolás és raktározás szabályai  

Vegyiáruk: 

‒ A vegyiáruk fogalma, jellemzői, minőségi követelményei 

‒ A vegyiáruk kereskedelmi jelentősége, környezeti hatása 

‒ A vegyiáruk forgalmazására, szállítására tárolására, raktározására vonatkozó köve- 

telmények 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések, piktogramok, veszélyes anyagok, 

környezetbarát jelzések 

‒ Vegyiáruk rendszertani csoportosítása  

Ruházati cikkek: 

‒ Rendszertani csoportosítása 

‒ A ruházati cikkek méretezése, címkézése, kezelési és használati útmutató értelmezése 

‒ A ruházati cikkek forgalmazására, szállítására, tárolásra, raktározására vonatkozó 

követelmények 

‒ Kapcsolódó szolgáltatások 

Vegyes iparcikkek: 

‒ A vegyes iparcikkek rendszertani csoportosítása 

‒ A vegyes iparcikkek forgalmazására vonatkozó előírások, feltételek, jelölések, pik- 

togramok 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények, kísérőokmányok 

Műszaki cikkek: 

‒ Műszaki és elektromos alapismeretek 

‒ Energiaosztályok, használati és kezelési útmutatók, piktogramok, szavatosság, jótállás, 

szállításra, tárolásra, forgalmazásra vonatkozó követelmények 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények 

 

Termékkihelyezés  32 óra 

A termékek kihelyezése a szakmai követelmények 
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betartásával A bolti kihelyezés általános szabályai 

Polckép 

Az egyes termékcsoportok speciális kihelyezési előírásai 

 

Specifikus termékismeret  54,5 óra 

A forgalmazott árucsoportok kínálata, jellemzői, minőségi kritériumok, csomagolás, 

jelölések 

A termékkör áruforgalmi folyamatának állomásai: 

‒ Áruátvételre vonatkozó szabályok, raktározás, tárolás előírásai 

‒ Eladásra való előkészítés, árak és kötelező információk feltüntetése 

‒ Termékkihelyezés, polckép, értékesítés ösztönzés, kapcsolt szolgáltatások és vesz- 

teségkezelés 

 
 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Értékesítési technikák és eladásösztönzés  93 óra 

A marketingkommunikáció területei: 

‒ Reklám 

‒ Személyes eladás 

‒ Vásárlásösztönzés, PR  

BTL-eszközök a kereskedelemben: 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Vásárláshelyi reklám 

‒ A személyes eladás technikája 

 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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I. ÉVFOLYAM 

 

 

ELMÉLET 

 

Munkavállalói ismeretek tanulási terület 

 
A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

megha- tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. 

Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony 

keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A 

tanuló megismeri a munkaválla- láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges 

alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavál- laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 
ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

 

A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés  5 óra  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismere- te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

mun- kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés 

tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető 

kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése Munkaidő és 

pihenőidő 
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A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba 

vétel Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzé- sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, 

tanácsadás) Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

 

 

Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági 

élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület 

kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához 

kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Gazdasági ismeretek tantárgy 144 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 

gaz- dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), 

megis- mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 

pénzgazdálkodá- sát. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai 

szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 

megkülönböz- tetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 

legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül 

mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a közismereti 

tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése 

segíti. Ezek például a matematikai módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, 

a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
Bemutatja az egyes 

alapfogalom cso- 

portok jellegzetes- 

ségeit. 

 
Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alap- 

fogalmak jellemző- 

it, fajtáit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belátja a gazdaság 

működési szabálya- 

inak fontosságát. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Példákon keresztül 

bemutatja a háztar- 

tások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait 

és értelmezi a költ- 

ségvetés egyenle- 
gét. 

 

Ismeri a háztartás 

feladatait, bevételeit 

és kiadásait, a ház- 

tartás pénzgazdál- 

kodását 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az egyes 

vállalkozási formá- 

kat és elemzi azok 

előnyeit és hátrá- 

nyait. 

Tisztában van az 

egyes vállalkozási 

formák jellemzői- 

vel. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az állami 

költségvetés legfon- 

tosabb bevételeit, 
kiadásait. 

 

Ismeri az állam 

feladatait, az állam- 

háztartás rendszerét 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az alap- 

vető fogyasztói 
jogokat. 

 

Ismeri a jogi alap- 

fogalmakat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja a marke- 

ting-eszközöket. 

Ismeri a marketing 
fogalmát és eszköz- 

rendszerét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bemutatja a nem- 

zetközi kereskede- 

lemből származó 
előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alap- 

vető formáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági alapfogalmak  12 óra 

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 

termelés, a munkamegosztás szerepe. 

Termelési tényezők típusai, jellemzői. 

A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása. 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. Piac és pénz. Pénz fejlődése, 

funkciói. 
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A háztartás gazdálkodása  12 óra 

Család fogalma és funkciói. 

Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás. 

Háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése. 

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe.  

A háztartások vagyona. 

 

A vállalat termelői magatartása  12 óra 

Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, cél- 

rendszere, csoportjai. 

Vállalkozási formák. 

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése. 

A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozások 

megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai. 

 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  22 óra 

Az állam feladatai.  

Az állami szerepvállalás változása. 

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei. 

Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere. A központi költségvetés. 

 

Jogi alapfogalmak  22 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói. 

A jogforrás és jogforrási 

hierarchiája.  

A jogviszony. 

A jogalkotás, a jogszabályok. A jogszabályok érvényesség és hatályossága.  

A jogrendszer felépítés. 

 

Tudatos fogyasztói magatartás  22 óra 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek  

A fogyasztók alapvető jogai. 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók. 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok 

gyakorlása. 

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás. 

 

Marketing alapfogalmak  17 óra 

A marketing szerepe a vállalkozásban.  

Marketingstratégia. 

Marketingmix és elemei. 

 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  25 óra 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi 

munkamegosztás. Kereskedelempolitikai irányzatok. 

A külkereskedelem alapvető 
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formái. Nemzetközi elszámolások 

eszközei. 

A gazdasági integrációk szerepe és 

típusai.  

Az Európai Unió fejlődése és működése. 

 
 

Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A vállalkozások működtetése tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak 

előállítását profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be 

tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását 

követeli meg. 

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. 

Ismerjék a költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Gazdasági ismertekben elsajátított vállalkozási 

formák ismerete. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Prezentálja a be- 

szerzés, termelés, 

értékesítés jellegze- 

tességeit. 

 
Ismeri a gazdálko- 

dási folyamat leg- 

fontosabb elemeit, 

jellemzőit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a pontos, 

áttekinthető munka- 

végzésre. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Meghatározza a 
vállalkozás gazdál- 

kodásának eredmé- 
nyét. 

Ismeri a költségek 

fajtáit és érti az 

árbevétel és költsé- 

gek kapcsolatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Meghatározza és 
értelmezi a középér- 

tékeket (számtani és 

mértani átlag) és 

viszonyszámokat 

(megoszlási és 

dinamikus viszony- 
szám). 

 
 

Ismeri a statisztikai 

adatok megbízható- 

ságának jelentősé- 

gét. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A vállalkozások gazdálkodása  9 óra 

A gazdálkodási folyamat elemei. 

Beszerzési folyamat. 

Termelési folyamat. 

Értékesítési 

folyamat. 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  27 óra 

Árbevétel, kiadás, költség fogalma. 

Költségek csoportosítása, 

fajtái.  

A kalkuláció, az önköltség. 

A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható 

tényezők.  

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben. 

 

Statisztikai alapfogalmak  36 óra 

A statisztika fogalma, ágai. 

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, 

jellemzői.  

A statisztikai ismérv és fajtái. 

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei.  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai.  

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai. 

A statisztikai adatok ábrázolása. 

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és 

alkalmazásuk.  

A viszonyszámok csoportosítása. 

A dinamikus viszonyszámok és 

összefüggéseik.  

A megoszlási viszonyszám és összefüggései. 

Középértékek és alkalmazásuk. 

Számított középértékek (számtani átlag, súlyozott számtani átlag, mértani 

átlag) Helyzeti középértékek: módusz, medián. 
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Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 

jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 

valamint az írásbeli kommu- nikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és 

a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson 

lehetőséget a tanulók számára az üzleti kultúra és információkezelés feladataihoz 

kapcsolódó önálló projektfeladatok, produk- tumok elkészítésre, kommunikációs és 

prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Kommunikáció tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 

for- mákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 

kultúrá- jának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és 

tágabb értelem- ben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek 

képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 

munkakapcsolatok helyes alakítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a kapcsolat- 

tartás kulturált sza- 

bályait. 

 

 
Ismeri a viselkedés- 

kultúra alapvető 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias kom- 

munikációra írásban 

és szóban egyaránt. 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 
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Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a munkahe- 

lyi kapcsolatokat 

meghatározó szabá- 

lyokat. 

 
 

Tisztában van a 

munkahelyi kapcso- 

latokat meghatározó 

szabályokkal. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelően levelet 

készít, használja a 

helyes beszédtech- 

nikai módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

káció legelterjed- 

tebb formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakí- 

tása, formázása, 

szerkesztése a szer- 

zői jogok figyelem- 

bevételével. 

Megadott kommu- 

nikációs helyzet 

elemzésével megfo- 

galmazza a kom- 

munikációs problé- 

ma okát, megoldá- 

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo- 

kol, magyaráz, 
tanácsol. 

 

 

 
Ismeri a legfonto- 

sabb kommunikáci- 

ós technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kapcsolatok a mindennapokban   8 óra 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, megszólítás, 

bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és 

gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A mindennapi, a hivatali és 

az alkalmi öltözködés megismerése. Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások 

megismerése. 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18 óra 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs 

problémák a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy 

és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási 

lehetőségük, lehetőleg élet közeli helyzetekben. 

 

A kommunikációs folyamat  22 óra 

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs 

kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, 

kommunikációs technikák gyakorlása. 

 

Ön-és társismeret fejlesztése  24 óra 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs 

stílusok használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 
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Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

Digitális alkalmazások tantárgy 162 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 

legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, 

betűtípus meg- választására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a 

kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és 

tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a 

tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesz- tővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat. Képzés javasolt helyszíne: 

számítógépterem. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti 

levél elkészítése során. Az informatikai készségek és tevékenységi formák használata 

felhasználói szinten. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
    Biztonságos jelsza- 

 

Számítógépes do- 

kumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat. 

Számítógépes fel- 

használói ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő keze- 

lése. 

 

 
Teljesen önállóan 

 vak megválasztása, 

előre megfelelően 

beállított szoftve- 

rek, eszközök 

használata az IKT 

biztonság növelése 
   

Törekszik a pontos, 
céljából. 

   

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alap- 

vető 

funkciók beállítása, 

módosítása, gyak- 

ran 

   áttekinthető munka- 
   végzésre. 

Megadott szem-    

pontok szerint szö- 
vegszerkesztő 

oftverrel doku- 

Ismeri a szöveg- 
formázás alapvető 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 
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mentumot formáz.    előforduló, legegy- 

szerűbb 

probléma-helyzetek 

megoldása. 

 

Megadott szem- 

pontok szerint táb- 

lázatkezelő szoft- 

verrel táblázatokat, 

diagramokat készít. 

 
Ismeri a táblázatke- 

zelő program alap- 

vető felhasználási 

lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályai- 

nak betartásával. 

 

 

 

Megadott szem- 

pontok szerint pre- 

zentációt készít. 

 

 

 
Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető felhaszná- 

lási lehetőségeit. 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

Megadott szem- 

pontok szerint in- 

formációt keres az 

interneten, kivá- 

lasztja és feldolgoz- 

za. 

 

Ismeri a biztonsá- 

gos internet haszná- 

lat szabályait, és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön  vagy az 

interneten, az ered- 

mények közül a 

megfelelő(k) 

kiválasztása és 

feldolgozása útmu- 

tatás alapján. 

 

 

Tíz perc alatt lega- 

lább 900 leütés 

terjedelmű, össze- 

függő szöveget 

másol. 

 

 

 

 
Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Munkavédelmi ismeretek  4 óra 

A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető feladatok a 

tűz megelőzése érdekében. 

 

Tízujjas vakírás  104 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás 

pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása 
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sortartással.  

A jelek szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alap- ján. 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások  54 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, 

felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, 

mintázat stb. Prezentációkészítés. 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali 

üzenetküldés, hang-és videoalapú kommunikáció). 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egység működtetése tanulási terület magába foglalja mindazokat az 

ismerete- ket, amelynek birtokában a termékértékesítő magas színvonalon képes ellátni a 

szakmai fela- datokat. Képes felmérni a vásárló igényeit bemutatja az árut és a lehetséges 

kapcsolódó szol- gáltatásokat. Az eladási helyzetnek megfelelően verbális és nonverbális 

kommunikációs for- mák alkalmazásával segítőkészen reagál a vevők kívánságaira. Képes 

a vevőket tájékoztatni az áruk tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről a 

fenntarthatósági szempontok figye- lembevételével. A vállalati útmutatás alapján eleget 

tesz az árfeltüntetési kötelezettségnek, kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét, 

polcképét. Részt vesz az árubeszerzés folyamatá- ban, vezetői ellenőrzés mellett kezeli és 

ellenőrzi az árukészletet. Ismeri és alkalmazza az áruátvételi módokat, ismeri az áruk 

szakszerű tárolását, részt vesz a leltározási folyamatokban. Képes ellátni a pénztárhoz, 

mint szolgáltatási területhez tartozó összes feladatot. Hozzá- értéssel működteti a 

szakterülethez tartozó gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ismeri és alkalmazza a 

fogyasztóvédelmi előírásokat és tájékoztatja róla a vásárlókat. A gyakorlatban alkalmazza 

a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi szabályokat, szakmai hatáskörében 

hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, betartja a hulladékkezelés szabályait. Az 

online értékesítés során feldolgozza a rendeléseket, elvégzi a komissiózást, expediálja a 

megrendelt árut. 

 

Kereskedelmi ismeretek tantárgy 144 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerjék az 

áru- forgalmi munka területeit. Összefüggéseiben lássák az áruforgalmi folyamat elemeit, 

és meg tudják határozni a folyamatban saját feladatukat, kompetenciáikat. Képesek 

legyenek elvé- gezni a beszerzés, készletezés és értékesítés területén azokat a 

munkafolyamatokat, amelyeket a képzés során megtanultak. Képesek legyenek elvégezni 
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alapvető kereskedelmi számításokat, és a kapott eredményeket értelmezve fel tudják 

használni a vállalati gazdálkodáshoz. Ismerjék meg az online értékesítési munka elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak matematika 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A készletfigyelés és     

a készletváltozás 

alapján információt 
ad az árurendelés- 

Ismeri az árube- 

szerzés fogalmát, 
folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

hez.    

Mennyiségi, minő- Ismeri az áruátvételi    
ségi áruátvételt módokat, bizonyla-   

végez. Hibás teljesí- tait és a hibás telje- Teljesen önállóan  

tés esetén képes sítés esetén felme-   

eljárni. rülő teendőket.   

Az áru jellegének 

megfelelően szak- 

szerűen elhelyezi a 
raktárban. 

Ismeri az árutárolá- 

si, raktározási mó- 

dokat. 

 
Teljesen önállóan 

  

Szabályszerűen 

használja a gépeket, 

eszközöket. 

Ismeri a kereske- 

delmi egységekben 

használatos gépeket 
és berendezéseket. 

 
Teljesen önállóan 

  

Biztosítja az áru 

minőségének és 

mennyiségének 

megóvását. 

Ismeri a készletgaz- 

dálkodással kapcso- 

latos feladatokat, a 

készletgazdálkodás 
jelentőségét. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Önállóság, pontos- 

ság, felelősség tu- 

 

Használja a készlet- 

nyilvántartó prog- 
ramokat. 

Ismeri a készlet- 

nyilvántartó rend- 
szereket. 

 

Teljesen önállóan 

dat, szabálykövetés 
Készletnyilvántartó 

program 

 Ismeri a leltározás    

Részt vesz a leltáro- célját, folyamatát, a Instrukció alapján  PDA-leolvasó hasz- 

zás folyamatában. leltárhiány és - részben önállóan  nálata 
 többlet okait.    

Az e-kereskede- Ismeri az e-    

lemben kapott meg- kereskedelemre    

rendelések feldol- vonatkozó szabá- Instrukció alapján  Eladói program 

gozásához és visz- lyokat, ismeri az részben önállóan  használata 

szaigazolásához adott szoftver hasz-    

adatbázist kezel. nálatát.    

Az online rendelt 

árukat komissiózza 

és expediálja. 

Ismeri az 
áruösszeállítás és 

-kiszállítás munka- 

folyamatát. 

 
Teljesen önállóan 
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Elvégezi az alapve-     
tő kereskedelmi Ismeri az alapvető   

számításokat és kereskedelmi szá- Teljesen önállóan  

értelmezi az ered- mításokat   

ményeket.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi ismeretek  144 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban A beszerzés fogalma, 

folyamata, a megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, az áruátvétel adminisztrációs 

feladatai A szállítókkal szembeni kifogások intézésének módja 

Göngyölegkezelés 

Raktárak, tárolási módok 

Árumozgató eszközök és gépek 

Beérkezett áruk készletre 

vételezése 

Készletnyilvántartó program megismerése 

Készletösszetétel, készletnagyság 

megállapítása 

A leltározás célja, szerepe, folyamata, a leltáreredmény 

értelmezése Veszteségek kezelése (leltárhiány, selejt, 

értékcsökkent termékek Az áruk eladásra történő előkészítése 

Hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és 

csomagológépek Az árfeltüntetésre alkalmas eszközök, 

kódleolvasók 

Eladótéri elhelyezésre szolgáló 

berendezések Az áru kihelyezése az 

eladótérbe 

Értékesítési 

csatornák 

Értékesítési módok 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzlet működtetése tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzlet működtetése tantárgy tanításának fő célja, hogy a termékértékesítő megismerje 

azokat a jogszabályokat és előírásokat, amelyek a kereskedelmi egységek működtetésére 

vonatkoznak. Ismerje meg a munka- és tűzvédelmi szabályokat, az üzletben található 

veszélyforrásokat és a megelőzés módjait, valamint a vagyonvédelmi megoldásokat. 
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Tanulja meg feladatainak összehangolását, munkájának megszervezését és a rendkívüli 

események kezelését. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Betartja a munka- 

és balesetvédelmi 

szabályokat. 

Ismeri a veszélyfor- 

rásokat és tudja mi 

a teendő, ha baleset 
történik. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősségtudat, 

szabályok és össze- 

függések alkalma- 

zásának képessége, 

etikus cselekvések 

iránti elkötelezett- 

ség 

 

 

Betartja a tűzvé- 

delmi előírásokat. 

Ismeri a tűzveszé- 

lyességi besorolá- 

sokat és tudja mi a 
teendő tűz esetén. 

 
Teljesen önállóan 

 

Kezeli a kereskede- 

lemben előforduló 

rendkívüli esemé- 
nyeket. 

Ismeri a kereskede- 

lemben előforduló 

rendkívüli esemé- 
nyeket. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Munkahelyén be- 

tartja a környezet- 

védelmi szabályo- 

kat, előírásokat. 

Ismeri a hulladék és 

a veszélyes hulla- 

dék kezelésének 

módjait és szabálya- 

it. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen hasz- 

nálja és gondozza a 

kereskedelemben 

használt munkaesz- 
közöket. 

Ismeri a munkaesz- 

közöket és haszná- 

latukra vonatkozó 

előírásokat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
Számítógép és PDA 

használata 

A kapott informáci- 

ók alapján rangso- 

rolja és megszer- 

vezni a munkaköré- 

be tartozó feladato- 
kat. 

Ismeri a munkakö- 

rébe tartozó felada- 

tokat és az utasítá- 

sok hierarchiájának 

rendjét. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Ellátja az áru- és 

vagyonvédelmi 
feladatokat. 

Ismeri az áru- és 

vagyonvédelmi 
eszközöket. 

 

Teljesen önállóan 
Lopásgátló eszkö- 

zök használata 

  



319  

A tantárgy témakörei 

 

A kereskedelemben előforduló kockázatok és kockázatértékelés  38 

óra 

Az áruforgalmi tevékenység veszélyelemzése és az ebből adódó gyakorlati teendők 

Élelmiszerbiztonsági rendszer kialakítása a kereskedelmi egységekben 

A HACCP-rendszer lényege, bevezetésének 

célja Felkészülés a hatósági ellenőrzésre 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem  50 óra 

Munkavédelmi alapfogalmak 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei 

A munkaalkalmassági vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó 

előírások  

A közlekedőutakra, árutárolásra vonatkozó előírások és jelölések 

A baleset, munkabaleset és foglalkoztatási megbetegedések meghatározása 

Kereskedelmi egységekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok, tűzvédelmi szabályzat, 

tűzriadóterv 

 

Környezetvédelem  20 óra 

A környezetvédelem célja és feladata a 

kereskedelemben  

A talaj- és légszennyezés, víz-, zaj- és rezgésvédelem 

Az üvegházhatás jelensége, következménye 

Hulladékgazdálkodás, a hulladékok fajtái, 

csoportosítása Veszélyes anyagok kezelése, jelöléseik 

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés jelentőség 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A termékismeret és -forgalmazás tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

az általános áruismereti alapokat, megismerkedjenek a főbb árucsoportokkal, azok 

forgalmazá- sának, tárolásának szabályaival. Cél továbbá, hogy a tanulók alkalmassá 

váljanak az önálló ismeretszerzésre, és a szakterületük folyamatosan változó és bővülő 

termékkínálatával kap- csolatban naprakész tudással rendelkezzenek. Ezzel hozzájárulnak 

a vevői igények magas szintű kielégítéséhez és a vállalat eredményességének növeléséhez. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az öko-, 

bio- és reformter- 
mékekről. 

Ismeri a legújabb 

fogyasztói trende- 

ket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felelősségtudat, 

szabályok és össze- 

függések alkalma- 

zásának képessége, 

etikus cselekvés, 

önálló ismeretszer- 

zés, folyamatos 

tanulás 

Webböngészőt 
használ információ 

keresésére és gyűj- 
tésére 

Felvilágosítást ad az 

egyes termékek 

használatára vonat- 

kozóan. 

 

Ismeri a különleges 

termékek leírását. 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kihe- 

lyezi termékeket. 

Ismeri a termékek 

kihelyezésre vonat- 

kozó szabályokat 

 

Teljesen önállóan 
 

Kezeli a termékek 

esetleges minőségi 
rendellenességeit. 

Ismeri a termékekre 

vonatkozó minőségi 
előírásokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Biztonságosan 

tárolja,  raktározza 

és forgalmazza az 

élelmiszereket. 

Ismeri az egyes 

élelmiszerek for- 

galmazására, tárolá- 

sára, szállítására 

vonatkozó szabá- 
lyokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az áru 

használatával, keze- 

lésével, előírásaival 

kapcsolatban. 

 

Ismeri az árucímkén 

kötelezően feltünte- 

tendő jelöléseket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Tájékoztatást ad az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

jelölésekkel kapcso- 

latban. 

Ismeri a vegyiáruk 

forgalmazására, 

szállításra, tárolásra, 

raktározásra, vonat- 

kozó követelmé- 

nyeket. Ismeri az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

(veszélyes anyagok 

illetve környezetba- 

rát) jelzéseket. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Tájékoztatást ad a 

ruházati cikkek 

méretezéséről és az 

árucímke jelzései- 

ről, jelképeiről. 

Ismeri a női, férfi, 

gyermek felsőruhá- 

zati termékek mére- 

tezését, a  kezelési és 

a használati út- 
mutató jelképeit. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Szakszerű tájékoz- 

tatást ad a vásárlók- 

nak a vegyes ipar- 

cikkek használati és 

kezelési útmutató- 

ján szereplő jelölé- 

sekről. 

Ismeri a vegyes 

iparcikkek forgal- 

mazására vonatkozó 

előírásokat, feltéte- 

leket, jelöléseket, 

piktogramokat 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Segítséget nyújt a 

vásárlóknak a mű- 

szaki cikkek közötti 

választásban, segít 

eligazodni a haszná- 

lati és kezelési 

útmutatókban. 

Ismeri az energia 

osztályok besorolá- 

sát, a használati és 

kezelési útmutatók- 

ban szereplő piktog- 

ramok jelentését 

Ismeri a termékek 

szavatosságra, jótál- 

lásra, szállításra, 

tárolásra, forgalma- 

zásra vonatkozó 
követelményeket. 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Minőség  20 óra 

Az áru minőségére ható tényezők 

Minőségi osztályok, minőségtanúsítás 

eszközei Szabványok, szabványosítás 

 

Árufőcsoportok bemutatása  88 óra 

Élelmiszerek és élvezeti cikkek: 

‒ Az élelmiszer fogalma, forgalmazásának feltételei, élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

követelmények 

‒ Az élelmiszerek összetétele 

‒ Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői, táplálkozástani jelentősége 

‒ Mikroorganizmusok és jelentőségük (romlás, tartósítás) 

‒ Rendszertani csoportosítás 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések 

‒ A szállításra, tárolásra, raktározásra, vonatkozó követelmények 

‒ Élvezeti cikkek forgalmazásának feltételei, tárolás és raktározás szabályai 

Vegyiáruk: 

‒ A vegyiáruk fogalma, jellemzői, minőségi követelményei 

‒ A vegyiáruk kereskedelmi jelentősége, környezeti hatása 

‒ A vegyiáruk forgalmazására, szállítására tárolására, raktározására vonatkozó köve- 

telmények 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések, piktogramok, veszélyes anyagok, 

környezetbarát jelzések 

‒ Vegyiáruk rendszertani csoportosítása  

Ruházati cikkek: 

‒ Rendszertani csoportosítása 

‒ A ruházati cikkek méretezése, címkézése, kezelési és használati útmutató 

értelmezése 

‒ A ruházati cikkek forgalmazására, szállítására, tárolásra, raktározására vonatkozó 
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követelmények 

‒ Kapcsolódó szolgáltatások  

Vegyes iparcikkek: 

‒ A vegyes iparcikkek rendszertani csoportosítása 

‒ A vegyes iparcikkek forgalmazására vonatkozó előírások, feltételek, jelölések, pik- 

togramok 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények, kísérőokmányok  

Műszaki cikkek: 

‒ Műszaki és elektromos alapismeretek 

‒ Energiaosztályok, használati és kezelési útmutatók, piktogramok, szavatosság, jó- 

tállás, szállításra, tárolásra, forgalmazásra vonatkozó követelmények 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzleti kommunikáció tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje és 

alkalmazni tudja a kommunikációs technikákat, a vásárlók befolyásolásának eszközeit, 

amelyeket fel- használva hatékonyabban tudja értékesíteni a termékeket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv és irodalom 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Alkalmazza az 
értékesítővel szem- 

ben elvárt viselke- 

dési és magatartási 

szabályokat. 

Ismeri az értékesí- 

tővel szemben tá- 

masztott követel- 

ményeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Elkötelezettség a 

vásárlói elégedett- 

ség iránt, gyors 

reagálás, problé- 

mamegoldó kés- 

zség, tanult lelemé- 

nyesség, figyelem 

 

Megfelelően kom- 

munikál, és kérdé- 

seket tesz fel, hogy 
segítse a vásárlást. 

 

Ismeri a kérdezés- 

technika alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felkelti a vásárló 

érdeklődését, árut 

ajánl. 

Ismeri a vásárlói 

döntést befolyásoló 

tényezőket. 

 

Teljesen önállóan 
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Kezeli a készlet- 

nyilvántartó szoft- 

vert, elektronikus 

levelet ír. 

Webböngészőt és az 

online kereskede- 

lemben alkalmazott 

programokat hasz- 
nálja. 

 
 

Ismeri a munkájá- 

hoz szükséges digi- 

tális kommunikáció 

szabályait és eszkö- 

zeit. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

fenntartásának ké- 

pessége, szolgálta- 

tásorientált szemlé- 

let, rugalmasság, 

stressztűrő képes- 

ség, segítőkészség, 

udvariasság, konst- 

ruktív kommuniká- 

ció, igényes megje- 

lenés, társas 

együttműködés, 

tolerancia, empátia, 

konfliktuskezelés, 

figyelemmegosztás 

és szerialitás. 

 

 

Készletnyilvántató 

szoftver, 

webböngésző 

Felméri a vevő 
igényeit és árut 

ajánl számára. 

Ismeri a marketing- 
kommunikációt 

elemeit 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen kiszol- 

gálja a vevőt. 

Ismeri a személyes 

eladás folyamatát 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kezeli 

a munkahelyen 

felmerülő konfliktu- 

sokat. 

 

Ismeri a konfliktus- 

kezelési technikákat 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők  30 óra  

A vásárlás indítékai 

A vásárlási döntés folyamata 

Vásárlói típusok, vásárlói magatartások 

 

Értékesítési technikák és eladásösztönzés  24 óra  

A marketingkommunikáció területei: 

‒ Reklám 

‒ Személyes eladás 

‒ Vásárlásösztönzés, PR  

BTL-eszközök a kereskedelemben: 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Vásárláshelyi reklám 

‒ A személyes eladás technikája 

  



324  

GYAKORLAT: 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 
Kereskedelmi ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Szakmai számítások  108 óra  

Árak felépítése 

Leértékelés, akció, kiárusítás  

Forgalom 

Költségek  

Árréstömeg 

Átlagkészlet 

Forgási sebesség napokban, 

fordulatokban Áruforgalmi mérlegsor 

Leltáreredmény 

meghatározása Eredmény 

keletkezése 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzlet működtetése tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Erőforrás-gazdálkodás  72 óra 

Az erőforrás fogalma, csoportosítása (technikai erőforrás, emberi erőforrás, információ 

erőforrás) 

Munkakörök a kereskedelemben 

Munkaszervezés és információs 

folyamatok 

A normál és rendkívüli munkavégzés kezelése 

 

Áru- és vagyonvédelem  36 óra 

Az áru- és vagyonvédelem szerepe 

Az üzlet veszélyeztetettségét befolyásoló 

tényezők Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

A bolti lopás és megelőzésének 

lehetőségei Rendkívüli esetek kezelése  



325  

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 
Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árurendszerek  23 óra 

Árurendszerek 

A vonalkód alkalmazása a 

kereskedelemben EPOS-rendszer,  

Auto-ID-eszközök 

 

Fogyasztói érdekvédelem  30 óra 

A fogyasztókat megillető jogok 

A fogyasztói érdekek védelmét biztosító jogszabályi 

előírások 

Az áruk forgalombahozatalának kötelező előírásai 

A 

szavatosság 

A jótállás 

Fogyasztói panaszok kezelése  

Vásárlók könyve 

Békéltető testület 

Hatósági ellenőrzés a kereskedelemben 

 

Termékkihelyezés  37 óra 

A termékek kihelyezése a szakmai követelmények 

betartásával 

A bolti kihelyezés általános szabályai 

Polckép 

Az egyes termékcsoportok speciális kihelyezési előírásai 

 

Csomagolás  18 óra 

A csomagolás funkciói 

A csomagolóeszközök fajtái 

A csomagolásra vonatkozó előírások 

A csomagolóeszközön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések és értelmezésük 

  



326  

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az értékesítő szerepe  27 óra 

A termékértékesítő szerepe a kereskedelem dinamizmusában, munkájának hatása a 

vállalati eredményre 

A termékértékesítővel kapcsolatos elvárások, viselkedési normák a különböző értékesítési 

módokban 

Munkahelyi együttműködés 
 

Digitális kommunikáció  27 óra 

Készletnyilvántartó szoftverek, leltárszoftverek, bizonylatkitöltő programok, 

jegyzőkönyv készítés, elektronikus megrendelő program, számlázóprogram, 

webböngésző, e-mail használat 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140 óra 
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II. ÉVFOLYAM 

 

ELMÉLET: 

 

 

Munkavállalói idegen nyelv tanulási terület (technikus szakmák 

esetén) 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során megfelelő idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetés- re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, s nyelvi szintjüknek 

megfelelően hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat 

egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek 

a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot 

írni és motivációs levelet megfogalmazni a formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően, nyelvi panelek és gyakori kifejezések segítségével. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, a személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános 

társalgás során feltett kérdéseket egyszerű mondatokkal meg tudják válaszolni. Az interjú 

során tudjanak szándéka- ikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják 

fejezni erősségeiket, gyengesé- geiket egyszerűbb mondatok, nyelvi szerkezetek 

segítségével. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és 

munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján 

közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan fel tudjanak tenni munkájukat érintő 

egyszerűbb kérdéseket. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteire, 

valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit 

aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 
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A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen 

nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 
elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyeit, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 
ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 
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Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, és 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 

 

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél  20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő 

helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, a szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogy 

tipikus szófordulatok és nyelvi panelek segítségével hogyan lehet az adott hirdetéshez 

igazítani levelének tartalmát. 

 

Small talk” – általános társalgás  11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti 
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a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos 

csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és 

a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek 

legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez 

passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. az időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, 

épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, 

szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a megfelelő kérdésfeltevést és a 

beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

 

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes egyszerűbb mondatokkal és megfelelő koherenciával 

hatékony kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai 

vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, 

hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni 

erősségeit, és egyszerűbb kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

használt kifejezéseket. 
 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egység működtetése tanulási terület magába foglalja mindazokat az 

ismerete- ket, amelynek birtokában a termékértékesítő magas színvonalon képes ellátni a 

szakmai fela- datokat. Képes felmérni a vásárló igényeit bemutatja az árut és a lehetséges 

kapcsolódó szol- gáltatásokat. Az eladási helyzetnek megfelelően verbális és nonverbális 

kommunikációs for- mák alkalmazásával segítőkészen reagál a vevők kívánságaira. Képes 

a vevőket tájékoztatni az áruk tulajdonságairól, felhasználási lehetőségeiről a 

fenntarthatósági szempontok figye- lembevételével. A vállalati útmutatás alapján eleget 

tesz az árfeltüntetési kötelezettségnek, kialakítja és fenntartja az üzlet belső terét, 

polcképét. Részt vesz az árubeszerzés folyamatá- ban, vezetői ellenőrzés mellett kezeli és 

ellenőrzi az árukészletet. Ismeri és alkalmazza az áruátvételi módokat, ismeri az áruk 

szakszerű tárolását, részt vesz a leltározási folyamatokban. Képes ellátni a pénztárhoz, 

mint szolgáltatási területhez tartozó összes feladatot. Hozzá- értéssel működteti a 

szakterülethez tartozó gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ismeri és alkalmazza a 

fogyasztóvédelmi előírásokat és tájékoztatja róla a vásárlókat. A gyakorlatban alkalmazza 

a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi szabályokat, szakmai hatáskörében 

hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez, betartja a hulladékkezelés szabályait. Az 

online értékesítés során feldolgozza a rendeléseket, elvégzi a komissiózást, expediálja a 

megrendelt árut. 

 

Kereskedelmi ismeretek tantárgy 155 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelmi ismeretek tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerjék az 
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áru- forgalmi munka területeit. Összefüggéseiben lássák az áruforgalmi folyamat elemeit, 

és meg tudják határozni a folyamatban saját feladatukat, kompetenciáikat. Képesek 

legyenek elvé- gezni a beszerzés, készletezés és értékesítés területén azokat a 

munkafolyamatokat, amelyeket a képzés során megtanultak. Képesek legyenek elvégezni 

alapvető kereskedelmi számításokat, és a kapott eredményeket értelmezve fel tudják 

használni a vállalati gazdálkodáshoz. Ismerjék meg az online értékesítési munka elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak matematika 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

A készletfigyelés és     

a készletváltozás 

alapján információt 
ad az árurendelés- 

Ismeri az árube- 

szerzés fogalmát, 
folyamatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

hez.    

Mennyiségi, minő- Ismeri az áruátvételi    
ségi áruátvételt módokat, bizonyla-   

végez. Hibás teljesí- tait és a hibás telje- Teljesen önállóan  

tés esetén képes sítés esetén felme-   

eljárni. rülő teendőket.   

Az áru jellegének 

megfelelően szak- 

szerűen elhelyezi a 
raktárban. 

Ismeri az árutárolá- 

si, raktározási mó- 

dokat. 

 
Teljesen önállóan 

  

Szabályszerűen 

használja a gépeket, 

eszközöket. 

Ismeri a kereske- 

delmi egységekben 

használatos gépeket 
és berendezéseket. 

 
Teljesen önállóan 

  

Biztosítja az áru 

minőségének és 

mennyiségének 

megóvását. 

Ismeri a készletgaz- 

dálkodással kapcso- 

latos feladatokat, a 

készletgazdálkodás 
jelentőségét. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Önállóság, pontos- 

ság, felelősség tu- 

 

Használja a készlet- 

nyilvántartó prog- 
ramokat. 

Ismeri a készlet- 

nyilvántartó rend- 
szereket. 

 

Teljesen önállóan 

dat, szabálykövetés 
Készletnyilvántartó 

program 

 Ismeri a leltározás    

Részt vesz a leltáro- célját, folyamatát, a Instrukció alapján  PDA-leolvasó hasz- 

zás folyamatában. leltárhiány és - részben önállóan  nálata 
 többlet okait.    

Az e-kereskede- Ismeri az e-    

lemben kapott meg- kereskedelemre    

rendelések feldol- vonatkozó szabá- Instrukció alapján  Eladói program 

gozásához és visz- lyokat, ismeri az részben önállóan  használata 

szaigazolásához adott szoftver hasz-    
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adatbázist kezel. nálatát.    

Az online rendelt 

árukat komissiózza 

és expediálja. 

Ismeri az 
áruösszeállítás és 

-kiszállítás munka- 

folyamatát. 

 
Teljesen önállóan 

  

Elvégezi az alapve-     
tő kereskedelmi Ismeri az alapvető   

számításokat és kereskedelmi szá- Teljesen önállóan  

értelmezi az ered- mításokat   

ményeket.    

 

A tantárgy témakörei 

 

Szakmai számítások  89 óra 

Árak felépítése 

Leértékelés, akció, kiárusítás  

Forgalom 

Költségek 

Árréstöm

eg 

Átlagkész

let 

Forgási sebesség napokban, 

fordulatokban Áruforgalmi mérlegsor 

Leltáreredmény 

meghatározása Eredmény 

keletkezése 

 

Online kereskedelem  66 óra 

Az e-kereskedelemre vonatkozó 

szabályok Weblap, virtuális áruház 

felépítése 

Az elektronikus fizetés feltételeinek kialakítása, fajtái, lebonyolítása 

Az e-kereskedelemben kapott megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, adatbázis 

kezelése 

Árukezelési, komissiózási és expediálási feladatok főbb 

elemei  

Az áru feladása 

Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása az e-kereskedelemben 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 155 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A termékismeret és -forgalmazás tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók elsajátítsák 

az általános áruismereti alapokat, megismerkedjenek a főbb árucsoportokkal, azok 

forgalmazá- sának, tárolásának szabályaival. Cél továbbá, hogy a tanulók alkalmassá 

váljanak az önálló ismeretszerzésre, és a szakterületük folyamatosan változó és bővülő 

termékkínálatával kap- csolatban naprakész tudással rendelkezzenek. Ezzel hozzájárulnak 

a vevői igények magas szintű kielégítéséhez és a vállalat eredményességének növeléséhez. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Természetismeret 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az öko-, 

bio- és reformter- 
mékekről. 

Ismeri a legújabb 

fogyasztói trende- 

ket. 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felelősségtudat, 

szabályok és össze- 

függések alkalma- 

zásának képessége, 

etikus cselekvés, 

önálló ismeretszer- 

zés, folyamatos 

tanulás 

Webböngészőt 
használ információ 

keresésére és gyűj- 
tésére 

Felvilágosítást ad az 

egyes termékek 

használatára vonat- 

kozóan. 

 

Ismeri a különleges 

termékek leírását. 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kihe- 

lyezi termékeket. 

Ismeri a termékek 

kihelyezésre vonat- 

kozó szabályokat 

 

Teljesen önállóan 
 

Kezeli a termékek 

esetleges minőségi 
rendellenességeit. 

Ismeri a termékekre 

vonatkozó minőségi 
előírásokat. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

Biztonságosan 

tárolja,  raktározza 

és forgalmazza az 

élelmiszereket. 

Ismeri az egyes 

élelmiszerek for- 

galmazására, tárolá- 

sára, szállítására 

vonatkozó szabá- 
lyokat. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Tájékoztatja a fo- 

gyasztót az áru 

használatával, keze- 

lésével, előírásaival 

kapcsolatban. 

 

Ismeri az árucímkén 

kötelezően feltünte- 

tendő jelöléseket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Tájékoztatást ad az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

jelölésekkel kapcso- 

latban. 

Ismeri a vegyiáruk 

forgalmazására, 

szállításra, tárolásra, 

raktározásra, vonat- 

kozó követelmé- 

nyeket. Ismeri az 

árucímkén kötele- 

zően feltüntetendő 

(veszélyes anyagok 

illetve környezetba- 

rát) jelzéseket. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

Tájékoztatást ad a 

ruházati cikkek 

méretezéséről és az 

árucímke jelzései- 

ről, jelképeiről. 

Ismeri a női, férfi, 

gyermek felsőruhá- 

zati termékek mére- 

tezését, a  kezelési és 

a használati út- 
mutató jelképeit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerű tájékoz- 

tatást ad a vásárlók- 

nak a vegyes ipar- 

cikkek használati és 

kezelési útmutató- 

ján szereplő jelölé- 

sekről. 

Ismeri a vegyes 

iparcikkek forgal- 

mazására vonatkozó 

előírásokat, feltéte- 

leket, jelöléseket, 

piktogramokat 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Segítséget nyújt a 

vásárlóknak a mű- 

szaki cikkek közötti 

választásban, segít 

eligazodni a haszná- 

lati és kezelési 

útmutatókban. 

Ismeri az energia 

osztályok besorolá- 

sát, a használati és 

kezelési útmutatók- 

ban szereplő piktog- 

ramok jelentését 

Ismeri a termékek 

szavatosságra, jótál- 

lásra, szállításra, 

tárolásra, forgalma- 

zásra vonatkozó 
követelményeket. 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árufőcsoportok bemutatása  50 óra 

Élelmiszerek és élvezeti cikkek: 

‒ Az élelmiszer fogalma, forgalmazásának feltételei, élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

követelmények 

‒ Az élelmiszerek összetétele 

‒ Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői, táplálkozástani jelentősége 

‒ Mikroorganizmusok és jelentőségük (romlás, tartósítás) 

‒ Rendszertani csoportosítás 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések 

‒ A szállításra, tárolásra, raktározásra, vonatkozó követelmények 
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‒ Élvezeti cikkek forgalmazásának feltételei, tárolás és raktározás szabályai  

Vegyiáruk: 

‒ A vegyiáruk fogalma, jellemzői, minőségi követelményei 

‒ A vegyiáruk kereskedelmi jelentősége, környezeti hatása 

‒ A vegyiáruk forgalmazására, szállítására tárolására, raktározására vonatkozó köve- 

telmények 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések, piktogramok, veszélyes anyagok, 

környezetbarát jelzések 

‒ Vegyiáruk rendszertani csoportosítása  

Ruházati cikkek: 

‒ Rendszertani csoportosítása 

‒ A ruházati cikkek méretezése, címkézése, kezelési és használati útmutató 

értelmezése 

‒ A ruházati cikkek forgalmazására, szállítására, tárolásra, raktározására vonatkozó 

követelmények 

‒ Kapcsolódó szolgáltatások 

Vegyes iparcikkek: 

‒ A vegyes iparcikkek rendszertani csoportosítása 

‒ A vegyes iparcikkek forgalmazására vonatkozó előírások, feltételek, jelölések, pik- 

togramok 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények, kísérőokmányok 

Műszaki cikkek: 

‒ Műszaki és elektromos alapismeretek 

‒ Energiaosztályok, használati és kezelési útmutatók, piktogramok, szavatosság, jó- 

tállás, szállításra, tárolásra, forgalmazásra vonatkozó követelmények 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények 

 

Termékkihelyezés  35 óra 

A termékek kihelyezése a szakmai követelmények 

betartásával  

A bolti kihelyezés általános szabályai 

Polckép 

Az egyes termékcsoportok speciális kihelyezési előírásai 

 

Specifikus termékismeret  50 óra 

A forgalmazott árucsoportok kínálata, jellemzői, minőségi kritériumok, csomagolás, 

jelölések 

A termékkör áruforgalmi folyamatának állomásai: 

‒ Áruátvételre vonatkozó szabályok, raktározás, tárolás előírásai 

‒ Eladásra való előkészítés, árak és kötelező információk feltüntetése 

‒ Termékkihelyezés, polckép, értékesítés ösztönzés, kapcsolt szolgáltatások és vesz- 

teségkezelés 

 

Fogyasztói trendek  20 óra 

Öko-, bio-, natúr és reformtermékek a kereskedelmi választékban 
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Fogyasztókra ható környezeti tényezők, korszerű élelmiszerek és táplálkozási irányzatok 

Különleges diétákhoz készülő élelmiszerek 

Géntechnikai eljárásokkal előállított élelmiszerek 

Natúr és bioalapanyagok jelentősége a ruházati 

kereskedelemben 

A digitális világ, okoseszközök 

Felelős fogyasztás 

Új kereskedelmi csatornák, e-kereskedelem 

 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az üzleti kommunikáció tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje és 

alkalmazni tudja a kommunikációs technikákat, a vásárlók befolyásolásának eszközeit, 

amelyeket fel- használva hatékonyabban tudja értékesíteni a termékeket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Magyar nyelv és irodalom 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Alkalmazza az 
értékesítővel szem- 

ben elvárt viselke- 

dési és magatartási 

szabályokat. 

Ismeri az értékesí- 

tővel szemben tá- 

masztott követel- 

ményeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

Elkötelezettség a 

vásárlói elégedett- 

ség iránt, gyors 

reagálás, problé- 

mamegoldó kés- 

zség, tanult lelemé- 

nyesség, figyelem 

 

Megfelelően kom- 

munikál, és kérdé- 

seket tesz fel, hogy 
segítse a vásárlást. 

 

Ismeri a kérdezés- 

technika alapjait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Felkelti a vásárló 

érdeklődését, árut 

ajánl. 

Ismeri a vásárlói 

döntést befolyásoló 

tényezőket. 

 

Teljesen önállóan 
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Kezeli a készlet- 

nyilvántartó szoft- 

vert, elektronikus 

levelet ír. 

Webböngészőt és az 

online kereskede- 

lemben alkalmazott 

programokat hasz- 
nálja. 

 
 

Ismeri a munkájá- 

hoz szükséges digi- 

tális kommunikáció 

szabályait és eszkö- 

zeit. 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

fenntartásának ké- 

pessége, szolgálta- 

tásorientált szemlé- 

let, rugalmasság, 

stressztűrő képes- 

ség, segítőkészség, 

udvariasság, konst- 

ruktív kommuniká- 

ció, igényes megje- 

lenés, társas 

együttműködés, 

tolerancia, empátia, 

konfliktuskezelés, 

figyelemmegosztás 

és szerialitás. 

 

 

Készletnyilvántató 

szoftver, 

webböngésző 

Felméri a vevő 
igényeit és árut 

ajánl számára. 

Ismeri a marketing- 
kommunikációt 

elemeit 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen kiszol- 

gálja a vevőt. 

Ismeri a személyes 

eladás folyamatát 
Teljesen önállóan 

 

Szakszerűen kezeli 

a munkahelyen 

felmerülő konfliktu- 

sokat. 

 

Ismeri a konfliktus- 

kezelési technikákat 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Az értékesítő szerepe  43 óra 

A termékértékesítő szerepe a kereskedelem dinamizmusában, munkájának hatása a 

vállalati eredményre 

A termékértékesítővel kapcsolatos elvárások, viselkedési normák a különböző értékesítési 

módokban 

Munkahelyi együttműködés 

 

Digitális kommunikáció  50 óra 

Készletnyilvántartó szoftverek, leltárszoftverek, bizonylatkitöltő programok, 

jegyzőkönyv készítés, elektronikus megrendelő program, számlázóprogram, 

webböngésző, e-mail használat 
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GYAKORLAT: 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 
Kereskedelmi ismeretek tantárgy 186 óra 

6 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi ismeretek   186 óra 

Az áruforgalmi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, az áruátvétel adminisztrációs 

feladatai  

A szállítókkal szembeni kifogások intézésének módja  

Göngyölegkezelés 

Raktárak, tárolási módok  

Árumozgató eszközök és gépek 

Beérkezett áruk készletre 

vételezése 

Készletnyilvántartó program megismerése 

Készletösszetétel, készletnagyság 

megállapítása 

A leltározás célja, szerepe, folyamata, a leltáreredmény 

értelmezése Veszteségek kezelése (leltárhiány, selejt, 

értékcsökkent termékek  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Hűtőberendezések, mérlegek, szeletelő-, aprító- és 

csomagológépek  

Az árfeltüntetésre alkalmas eszközök, kódleolvasók 

Eladótéri elhelyezésre szolgáló 

berendezések  

Az áru kihelyezése az eladótérbe 

Értékesítési 

csatornák 

Értékesítési módok 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzlet működtetése tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Környezetvédelem  13 óra 

A környezetvédelem célja és feladata a 

kereskedelemben  

A talaj- és légszennyezés, víz-, zaj- és rezgésvédelem 

Az üvegházhatás jelensége, következménye 

Hulladékgazdálkodás, a hulladékok fajtái, 

csoportosítása Veszélyes anyagok kezelése, jelöléseik 

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés jelentősége 

 

Erőforrás-gazdálkodás  30 óra 

Az erőforrás fogalma, csoportosítása (technikai erőforrás, emberi erőforrás, információ 

erőforrás) 

Munkakörök a kereskedelemben 

Munkaszervezés és információs folyamatok 

A normál és rendkívüli munkavégzés kezelése 

 

Áru- és vagyonvédelem   50 óra 

Az áru- és vagyonvédelem szerepe 

Az üzlet veszélyeztetettségét befolyásoló 

tényezők Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

A bolti lopás és megelőzésének 

lehetőségei Rendkívüli esetek kezelése 

 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 
Pénztárgépkezelés tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A pénztárgépkezelés tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanuló megismerje a 

kasszakezelői és kasszaasszisztensi munkafolyamatok elemeit. Megismerje az 

elektronikus és számítógép-alapú eszközök működésének menetét és szabályait. 

Megtanulja a bankkártya-leolvasó, a vonalkód-leolvasó és az elektronikus mérleg 

kezelésének szabályait. Meg- tanuljon pénztárgépi nyugtát vagy számlát készíteni és 

elsajátítsa a pénz kezelésére vonatkozó előírásokat. Megtanuljon segítséget nyújtani a 

vásárlóknak az önkiszolgáló kassza használata során. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika 

 

A képzés órakeretének legalább 90%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Köszönti, majd 

tájékoztatja a vásár- 

lót. 

Ismeri a vásárlóval 

való kommunikáció 

szabályait. 

 

Teljesen önállóan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvariasság, fele- 

lősségtudat, precizi- 

tás, gyorsaság, 

digitális környezet- 

ben való eligazodás, 

aktív segítőkészség 

 

Szakszerűen üze- 

melteti a pénztárgé- 

pet. 

Ismeri a POS-alapú 

pénztárgépek mű- 

ködését. 

 
Teljesen önállóan 

POS-alapú, számí- 
tógéppel összekötött 

pénztárgépet hasz- 

nál 

 
Leméri az áru sú- 

lyát, korrigál, ha 

tévesztett. 

Ismeri a bankkár- 

tya-leolvasó, a vo- 

nalkód-leolvasó és 

az elektronikus 

mérleg kezelésének 

szabályait 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Használja a vonal- 

kód-leolvasót, mér- 

leget, pénztárgépet 

Pénztárgépi nyugtát 

készít, kérésre 

készpénzfizetési 

számlát nyomtat. 

Ismeri a vásárolt 

árukról készült 

bizonylatokat és 
tartalmukat 

 
Teljesen önállóan 

 

Beszedi és elszá- 

molja az áru ellen- 

értékét, ellenőrzi a 

bankjegyek valódi- 

ságát, a bankkártya 
érvényességét. 

 

Tudja a pénz átvéte- 

lére és átadására, az 

áru átadására vo- 

natkozó előírásokat 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Bankkártya- 

leolvasót használ 

A pénztárosi munka 

során ellátja az áru- 

és vagyonvédelmi 
feladatokat is. 

Ismeri a pénztáros 

áru- és vagyonvéde- 

lemhez kapcsolódó 

feladatait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Használja az áruvé- 

delmi eszközöket 

Tájékoztatja a vá- 

sárlókat az önki- 

szolgáló pénztár 
használatáról. 

 

Ismeri a kasszaasz- 

szisztens szerepét. 

 
Teljesen önállóan 

  

Segít a vásárlóknak 

az önkiszolgáló 

pénztárgép haszná- 

lata során. 

Ismeri az önkiszol- 

gáló pénztárgép 

riasztási funkcióit 

és a riasztások keze- 

lésének módjait. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Képes kezelni az 

önkiszolgáló termi- 

nált 

Elvégzi az önki- 

szolgáló kassza 

nyitását és zárását, a 

fogyóeszközök 
kicserélését. 

Ismeri az önkiszol- 

gáló pénztárgép 

felépítését, műkö- 

dését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Segítséget nyújt a 
bankkártyás fizetés 
során. 

Ismeri a fizetési 
módokat és azok 
eszközeit. 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

 

Pénztárgép működtetése  20 óra 

Pénztárgépek fajtái, szerepe a kereskedelemben  

A pénztárnyitás feladatai 

A pénztárzárás feladatai 

 

Pénzkezelés szabályai  12 óra 

A pénz átvételére és átadására, az áru átadására vonatkozó előírások 

 

Pénzkezelés bizonylatai  10 óra 

Nyugtaadási kötelezettség 

Gépi/kézi készpénzfizetési számla 

 

Fizetési eszközök, törvényi előírások  10 óra 

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk és kezelésük szabályai 

Valutával történő fizetés szabályai 

Az életkorhoz kötött és jövedéki termékek értékesítésének szabályai 

 

A pénztáros elszámoltatása  10 óra 

A napi zárás elvégzése 

Pénz és pénzhelyettesítők elszámolása 

Hiány vagy többlet megállapítása, adminisztrálása 

 

Önkiszolgáló pénztárterminál  31 óra 

Az önkiszolgáló kassza nyitása és 

zárása  

A fogyóeszközök ellenőrzése, 

pótlása 

A terminál rendeltetésszerű 

működése 

Az önkiszolgáló pénztár használatának segítése 
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Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 
Termékismeret és -forgalmazás tantárgy 155 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árufőcsoportok bemutatása  50 óra 

Élelmiszerek és élvezeti cikkek: 

‒ Az élelmiszer fogalma, forgalmazásának feltételei, élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

követelmények 

‒ Az élelmiszerek összetétele 

‒ Az élelmiszer-fogyasztás jellemzői, táplálkozástani jelentősége 

‒ Mikroorganizmusok és jelentőségük (romlás, tartósítás) 

‒ Rendszertani csoportosítás 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések 

‒ A szállításra, tárolásra, raktározásra, vonatkozó követelmények 

‒ Élvezeti cikkek forgalmazásának feltételei, tárolás és raktározás szabályai  

Vegyiáruk: 

‒ A vegyiáruk fogalma, jellemzői, minőségi követelményei 

‒ A vegyiáruk kereskedelmi jelentősége, környezeti hatása 

‒ A vegyiáruk forgalmazására, szállítására tárolására, raktározására vonatkozó köve- 

telmények 

‒ Árucímkén kötelezően feltüntetendő jelölések, piktogramok, veszélyes anyagok, 

környezetbarát jelzések 

‒ Vegyiáruk rendszertani csoportosítása  

Ruházati cikkek: 

‒ Rendszertani csoportosítása 

‒ A ruházati cikkek méretezése, címkézése, kezelési és használati útmutató értelmezése 

‒ A ruházati cikkek forgalmazására, szállítására, tárolásra, raktározására vonatkozó 

követelmények 

‒ Kapcsolódó szolgáltatások 

Vegyes iparcikkek: 

‒ A vegyes iparcikkek rendszertani csoportosítása 

‒ A vegyes iparcikkek forgalmazására vonatkozó előírások, feltételek, jelölések, pik- 

togramok 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények, kísérőokmányok 

Műszaki cikkek: 

‒ Műszaki és elektromos alapismeretek 

‒ Energiaosztályok, használati és kezelési útmutatók, piktogramok, szavatosság, jótállás, 

szállításra, tárolásra, forgalmazásra vonatkozó követelmények 

‒ Minőségi és biztonsági követelmények 

 

Termékkihelyezés  35 óra 

A termékek kihelyezése a szakmai követelmények 

betartásával A bolti kihelyezés általános szabályai 
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Polckép 

Az egyes termékcsoportok speciális kihelyezési előírásai 

 

Specifikus termékismeret  50 óra 

A forgalmazott árucsoportok kínálata, jellemzői, minőségi kritériumok, csomagolás, 

jelölések 

A termékkör áruforgalmi folyamatának állomásai: 

‒ Áruátvételre vonatkozó szabályok, raktározás, tárolás előírásai 

‒ Eladásra való előkészítés, árak és kötelező információk feltüntetése 

‒ Termékkihelyezés, polckép, értékesítés ösztönzés, kapcsolt szolgáltatások és vesz- 

teségkezelés 

 

Fogyasztói trendek  20 óra 

Öko-, bio-, natúr és reformtermékek a kereskedelmi választékban 

Fogyasztókra ható környezeti tényezők, korszerű élelmiszerek és táplálkozási irányzatok 

Különleges diétákhoz készülő élelmiszerek 

Géntechnikai eljárásokkal előállított élelmiszerek 

Natúr és bioalapanyagok jelentősége a ruházati 

kereskedelemben 

A digitális világ, okoseszközök 

Felelős fogyasztás 

Új kereskedelmi csatornák, e-kereskedelem 

 
 

Kereskedelmi egység működtetése tanulási terület 

 

Üzleti kommunikáció tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Értékesítési technikák és eladásösztönzés  93 óra 

A marketingkommunikáció területei: 

‒ Reklám 

‒ Személyes eladás 

‒ Vásárlásösztönzés, PR  

BTL-eszközök a kereskedelemben: 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Vásárláshelyi reklám 

‒ A személyes eladás technikája 

 
 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra  
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4 

RÉSZSZAKMA 

 

A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga akkor kezdhető meg, ha a tanuló 

eleget tett a jelen fejezet szerinti képzési követelményeknek. 

 

4.1 A részszakma megnevezése: Bolti előkészítő 

 

4.1.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 
3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.5.1.6.1 Áruforgalmi ismeretek témakör 

3.5.2.6.1 
A kereskedelemben előforduló kockázatok és kockázatértékelés 
témakör 

3.5.2.6.2 Munka-, tűz- és balesetvédelem témakör 

3.5.2.6.3 Környezetvédelem témakör 

3.5.2.6.5 Áru- és vagyonvédelem témakör 

3.5.4.6.5 Termékkihelyezés témakör 

3.5.4.6.6 Csomagolás témakör 

 
 

4.2 A részszakma megnevezése: Pénztáros 

 

4.2.1 A részszakma ajánlott szakmai tartalma: 

 

Az oktatási egység 
3. fejezetben szereplő 

azonosító száma 

 

Az oktatási egység megnevezése 

3.5.1.6.1 Áruforgalmi ismeretek témakör 

3.5.3 Pénztárgépkezelés tantárgy 

 

  



345  

Diószegi Sámuel Baptista Technikum 

és Szakképző Iskola 

OM 100563 

 

A  

KERESKDELEM 

ÁGAZAT 

 

 

Kereskedő és webáruházi technikus 

szakképesítésének 

 

5 0416 13 03 

  

 

 

H E L Y I P R O G R A M J A 

 

 

 

 

 

 

2020. 

 
  



346  

A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Kereskedelem 

1.2 A szakma megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 0416 13 03 

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: Kereskedelem ágazati alapoktatás 

1.8 Kapcsolódó részszakmák megnevezése: — 

 

 

A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza-

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekintve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanműhelyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 

és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gyakorlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo-

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 
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Weblapkészítés és működtetés    27+36   27 
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A táblázatban szereplő tantárgyakhoz és témakörökhöz rendelt óraszámok, ha fekete színnel jelöltek, 

akkor elméleti órákat jelentenek, ha pirossal, akkor gyakorlatiakat. A szabad órasáv óráit ugyanilyen 

színnel „+”jelzéssel adtuk az eredeti óraszámokhoz. 
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9. évfolyam 

Elmélet: 
 

Munkavállalói ismeretek tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

megha-tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni 

munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható 

szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavál-laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

égek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

enciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití-
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma-

zására. Megjelené-

sében igényes, vi-

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

ett a szabályos 

foglalkoztatás mel-

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun-

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel-

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne-

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske-

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

ési portálokon 

információkat ke-

res, rendszerez. 
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A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés  5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

mun-kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés 

tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető 

kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése Munkaidő és 

pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

Gazdálkodási tevékenység megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a 

gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási 

terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek 

ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 
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Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

Gazdasági ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 

gaz-dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, 

piac), megis-mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 

pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai 

szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 

megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 

legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül 

mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi 

tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai módszerek, számítások, 

történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

 
Bemutatja az egyes 

alapfogalom cso-

portok jellegzetes-

ségeit. 

 
Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alap- 

fogalmak jellemző- 

it, fajtáit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Adatok, 

információk 

keresése a digitális 

eszközön vagy 

interneten, az ered-

mények kiválasztá-

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 
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Példákon keresztül 

bemutatja a háztar- 

tások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait 

és értelmezi a költ- 

ségvetés egyenle-

gét. 

 

Ismeri a háztartás 

feladatait, bevételeit 

és kiadásait, a ház- 

tartás pénzgazdál- 

kodását 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Belátja a gazdaság 

működési szabálya- 

inak fontosságát. 

 

Azonosítja az egyes 

vállalkozási formá-

kat és elemzi azok 

előnyeit és hátrá- 
nyait. 

Tisztában van az 

egyes vállalkozási 

formák jellemzői-

vel. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az állami 

költségvetés legfon- 

tosabb bevételeit, 
kiadásait. 

 

Ismeri az állam 

feladatait, az állam- 

háztartás rendszerét 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az alap- 

vető fogyasztói 

jogokat. 

 

Ismeri a jogi alap- 

fogalmakat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja a marke-

ting-eszközöket. 

Ismeri a marketing 

fogalmát és eszköz- 
rendszerét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bemutatja a nem-

zetközi kereskede-

lemből származó 

előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alap- 

vető formáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági alapfogalmak  24 óra 

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 

termelés, a munkamegosztás szerepe. 

Termelési tényezők típusai, jellemzői. 

A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása. 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. Piac és pénz. Pénz fejlődése, 

funkciói. 

A háztartás gazdálkodása  33 óra  

Család fogalma és funkciói. 

Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás. 

Háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése. 

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe. A háztartások 

vagyona. 

 

A vállalat termelői magatartása  51 óra 

Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, 

cél- rendszere, csoportjai. 

Vállalkozási formák. 

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése. 
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A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozások 

megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai. 

 

 

Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 

jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 

valamint az írásbeli kommu-nikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni 

és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. 

Biztosítson lehetőséget a tanulók számára az üzleti kultúra és információkezelés 

feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produk-tumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Kommunikáció tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 

formákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 

kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és 

tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek 

képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 

munkakapcsolatok helyes alakítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes-

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe-

tenciák 

 
Adott szituációnak 

megfelelően alkal-

mazza a kapcsolat-

tartás kulturált sza-

bályait. 

 

 
Ismeri a viselkedés- 

kultúra alapvető 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias kom- 

munikációra írásban 

és szóban egyaránt. 

Információk meg-

osztása, kommuni-

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 
tásával. 
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Adott szituációnak 

megfelelően alkal-

mazza a munkahe- 

lyi kapcsolatokat 

meghatározó szabá-

lyokat. 

 
 

Tisztában van a 

munkahelyi kapcso-

latokat meghatározó 

szabályokkal. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 
tásával. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelően levelet 

készít, használja a 

helyes beszédtech-

nikai módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

áció legelterjed- 

tebb formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakí-

tása, formázása, 

szerkesztése a szer- 

zői jogok figyelem- 
bevételével. 

Megadott kommu-

nikációs helyzet 

elemzésével megfo- 

galmazza a kom- 

munikációs problé- 

ma okát, megoldá- 

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo- 

kol, magyaráz, 
tanácsol. 

 

 

 
Ismeri a legfonto- 

sabb kommunikáci- 

ós technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Információk meg-

osztása, kommuni-

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar-

tásával. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kapcsolatok a mindennapokban  18 óra 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, 

megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak 

bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A 

mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése. Gasztronómiai 

alapismeretek, alapelvárások megismerése. 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 1 18 óra 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs 

problémák a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei 

(névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati 

alkalmazási lehetőségük, lehetőleg élet közeli helyzetekben. 
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Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

Digitális alkalmazások tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 

legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, 

betűtípus meg- választására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a 

kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és 

tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a 

tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesz-tővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat. Képzés javasolt helyszíne: 

számítógépterem. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az 

üzleti levél elkészítése során. Az informatikai készségek és tevékenységi formák 

használata felhasználói szinten. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
    Biztonságos jelsza- 

 

Számítógépes do- 

kumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat. 

Számítógépes fel- 

használói ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő keze- 

lése. 

 

 
Teljesen önállóan 

 vak megválasztása, 

előre megfelelően 

beállított szoftve- 

rek, eszközök 

használata az IKT 

biztonság növelése 
   

Törekszik a pontos, 
céljából. 

   

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alap- 

vető 

   áttekinthető munka- 
   végzésre. 

Megadott szempon-    
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tok szerint szöveg- 

szerkesztő szoftver- 

rel dokumentumot 

Ismeri a szöveg- 

formázás alapvető 

szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 funkciók beállítása, 

módosítása, gyak- 

ran 

előforduló, legegy- 

szerűbb 

probléma-helyzetek 

megoldása. 

formáz.    

 

Megadott szempon- 

tok szerint táblázat- 

kezelő szoftverrel 

táblázatokat, diag- 

ramokat készít. 

 
Ismeri a táblázatke- 

zelő program alap- 

vető felhasználási 

lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályai- 
nak betartásával. 

 

 

 

Megadott szempon- 

tok szerint prezen- 

tációt készít. 

 

 

 
Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető felhaszná- 

lási lehetőségeit. 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 
Megadott szempon- 

tok szerint informá- 

ciót keres az inter- 

neten, kiválasztja és 

feldolgozza. 

 
 

Ismeri a biztonsá- 

gos internet haszná- 

lat szabályait, és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy az 

interneten, az ered- 

mények közül a 

megfelelő(k) 

kiválasztása és 
feldolgozása útmu- 

tatás alapján. 

 

 

Tíz perc alatt leg- 

alább 900 leütés 

terjedelmű, össze- 

függő szöveget 

másol. 

 

 

 

 
Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé-

vel. 

 

A tantárgy témakörei 

 

Munkavédelmi ismeretek  4 óra 

A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető 

feladatok a tűz megelőzése érdekében. 
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Tízujjas vakírás  68 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. A jelek 

szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alapján. 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások  18 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, 

felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, 

mintázat stb. Prezentációkészítés. 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali 

üzenetküldés, hang-és videóalapú kommunikáció). 

 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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10. évfolyam 

Elmélet: 
 

Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

3.1 Gazdálkodási tevékenység ellátása megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a 

gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási 

terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek 

ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Gazdasági ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 

gaz-dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, 

piac), megis-mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 

pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai 

szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 

megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 

legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül 

mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi 

tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai módszerek, számítások, 

történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Bemutatja az egyes 

alapfogalom cso- 

portok jellegzetes- 

ségeit. 

 
Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alap- 

fogalmak jellemző- 

it, fajtáit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belátja a gazdaság 

működési szabálya- 

inak fontosságát. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Példákon keresztül 

bemutatja a háztar- 

tások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait 

és értelmezi a költ- 

ségvetés egyenle- 

gét. 

 

Ismeri a háztartás 
feladatait, bevételeit 

és kiadásait, a ház- 

tartás pénzgazdál- 

kodását 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az egyes 

vállalkozási formá- 

kat és elemzi azok 

előnyeit és hátrá- 
nyait. 

Tisztában van az 

egyes vállalkozási 

formák jellemzői- 

vel. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az állami 

költségvetés legfon- 

tosabb bevételeit, 
kiadásait. 

 

Ismeri az állam 

feladatait, az állam- 

háztartás rendszerét 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az alap- 

vető fogyasztói 

jogokat. 

 

Ismeri a jogi alap- 

fogalmakat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja a marke- 

ting-eszközöket. 

Ismeri a marketing 

fogalmát és eszköz- 
rendszerét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bemutatja a nem- 

zetközi kereskede- 

lemből származó 

előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alap- 

vető formáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  27 óra 

Az állam feladatai. Az állami szerepvállalás változása. 

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei. 

Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere.  

A központi költségvetés. 

 

Jogi alapfogalmak  15 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói. 

A jogforrás és jogforrási 
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hierarchiája.  

A jogviszony. 

A jogalkotás, a jogszabályok. A jogszabályok érvényesség és 

hatályossága.  

A jogrendszer felépítés. 

 

Tudatos fogyasztói magatartás  15 óra 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

A fogyasztók alapvető jogai. 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók. 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok 

gyakorlása. 

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás. 

 

Marketing alapfogalmak  24 óra 

A marketing szerepe a vállalkozásban. 

Marketingstratégia. 

Marketingmix és elemei. 

 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  27 óra 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi 

munkamegosztás. Kereskedelempolitikai irányzatok. 

A külkereskedelem alapvető 

formái. Nemzetközi 

elszámolások eszközei. 

A gazdasági integrációk szerepe és 

típusai.  

Az Európai Unió fejlődése és 

működése. 

 

 

Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A vállalkozások működtetése tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak 

előállítását profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és 

be tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását 

követeli meg. 

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. 

Ismerjék a költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Gazdasági ismertekben elsajátított vállalkozási 

formák ismerete. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Prezentálja a be- 

szerzés, termelés, 

értékesítés jellegze- 

tességeit. 

 
Ismeri a gazdálko- 

dási folyamat leg- 

fontosabb elemeit, 

jellemzőit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a pontos, 

áttekinthető munka- 

végzésre. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Meghatározza a 

vállalkozás gazdál- 

kodásának eredmé- 

nyét. 

Ismeri a költségek 

fajtáit és érti az 

árbevétel és költsé- 

gek kapcsolatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza és 
értelmezi a középér- 

tékeket (számtani és 

mértani átlag) és 

viszonyszámokat 

(megoszlási és 

dinamikus viszony- 

szám). 

 
 

Ismeri a statisztikai 

adatok megbízható- 

ságának jelentősé- 

gét. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A vállalkozások gazdálkodása  9 óra 

A gazdálkodási folyamat elemei. 

Beszerzési 

folyamat. 

Termelési 

folyamat. 

Értékesítési 

folyamat. 

 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  27 óra 

Árbevétel, kiadás, költség fogalma. 

Költségek csoportosítása, 

fajtái.  
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A kalkuláció, az önköltség. 

A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható 

tényezők.  

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben. 

 

Statisztikai alapfogalmak  36 óra 

A statisztika fogalma, ágai. 

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, 

jellemzői.  

A statisztikai ismérv és fajtái. 

Az információk forrásai, az információszerzés 

eszközei.  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének 

szabályai.  

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai. 

A statisztikai adatok ábrázolása. 

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és 

alkalmazásuk.  

A viszonyszámok csoportosítása. 

A dinamikus viszonyszámok és 

összefüggéseik.  

A megoszlási viszonyszám és összefüggései. 

Középértékek és alkalmazásuk. 

Számított középértékek (számtani átlag, súlyozott számtani átlag, mértani 

átlag) Helyzeti középértékek: módusz, medián. 
 

 

Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 

jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 

valamint az írásbeli kommu-nikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni 

és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. 

Biztosítson lehetőséget a tanulók számára az üzleti kultúra és információkezelés 

feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produk-tumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Kommunikáció tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 

formákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 

kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és 

tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek 

képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 

munkakapcsolatok helyes alakítására. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a kapcsolat- 

tartás kulturált sza- 

bályait. 

 

 
Ismeri a viselkedés- 

kultúra alapvető 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias kom- 

munikációra írásban 

és szóban egyaránt. 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 
tásával. 

 

Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a munkahe- 

lyi kapcsolatokat 

meghatározó szabá- 

lyokat. 

 
 

Tisztában van a 

munkahelyi kapcso- 

latokat meghatározó 

szabályokkal. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 
tásával. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelően levelet 

készít, használja a 

helyes beszédtech- 
nikai módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

káció legelterjed- 

tebb formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakí- 

tása, formázása, 

szerkesztése a szer- 

zői jogok figyelem- 
bevételével. 

Megadott kommu- 

nikációs helyzet 

elemzésével megfo- 

galmazza a kom- 

munikációs problé- 

ma okát, megoldá- 

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo- 

kol, magyaráz, 
tanácsol. 

 

 

 
Ismeri a legfonto- 

sabb kommunikáci- 

ós technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 
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A tantárgy témakörei 

 

A kommunikációs folyamat  36 óra 

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs 

kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, 

kommunikációs technikák gyakorlása. 

 

Ön-és társismeret fejlesztése  36 óra 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs 

stílusok használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 

 
 

Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

Digitális alkalmazások tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 

legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, 

betűtípus meg- választására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a 

kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és 

tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a 

tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesz-tővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat. Képzés javasolt helyszíne: 

számítógépterem. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az 

üzleti levél elkészítése során. Az informatikai készségek és tevékenységi formák 

használata felhasználói szinten. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
    Biztonságos jelsza- 

 

Számítógépes do- 

kumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat. 

Számítógépes fel- 

használói ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő keze- 

lése. 

 

 
Teljesen önállóan 

 vak megválasztása, 

előre megfelelően 

beállított szoftve- 

rek, eszközök 

használata az IKT 

biztonság növelése 
   

Törekszik a pontos, 
céljából. 

   

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alap- 

vető 

funkciók beállítása, 

módosítása, gyak- 

ran 

előforduló, legegy- 

szerűbb 

probléma-helyzetek 

megoldása. 

   áttekinthető munka- 
   végzésre. 

Megadott szempon-    

tok szerint szöveg- 

szerkesztő szoftver- 
rel dokumentumot 

Ismeri a szöveg- 

formázás alapvető 
szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

formáz.    

 

Megadott szempon- 

tok szerint táblázat- 

kezelő szoftverrel 

táblázatokat, diag- 

ramokat készít. 

 
Ismeri a táblázatke- 

zelő program alap- 

vető felhasználási 

lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályai- 

nak betartásával. 

 

 

 

Megadott szempon- 

tok szerint prezen- 

tációt készít. 

 

 

 
Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető felhaszná- 

lási lehetőségeit. 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 
Megadott szempon- 

tok szerint informá- 

ciót keres az inter- 

neten, kiválasztja és 

feldolgozza. 

 
 

Ismeri a biztonsá- 

gos internet haszná- 

lat szabályait, és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön  vagy az 

interneten, az ered- 

mények közül a 

megfelelő(k) 

kiválasztása és 
feldolgozása útmu- 

tatás alapján. 
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Tíz perc alatt leg- 

alább 900 leütés 

terjedelmű, össze- 

függő szöveget 

másol. 

 

 

 

 
Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Tízujjas vakírás  36 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. A jelek 

szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alapján. 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások  36 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, 

felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, 

mintázat stb. Prezentációkészítés. 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali 

üzenetküldés, hang-és videóalapú kommunikáció). 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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11. évfolyam 

Elmélet: 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület aktív tanulói magatartást és 

tanulási élményeket eredményező munkaformák segítségével mutatja be a kis- és nagykeres-

kedelmi, webáruházi és üzleti adminisztrációs munkahelyzetek sajátosságait. 

Lehetőséget biztosít a szakma munkaköreiben szükséges magatartás, pontos és minőségi 

munkavégzés elsajátításához, a tanulási és szakmai motiváció megerősítéséhez, 

fejlesztéséhez. 

Olyan feladathelyzeteket teremt, amelyek során felkelti a tanuló érdeklődését a mélyebb 

szakmai tartalmak iránt. 

Bemutatja a kereskedői szakma szépségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát és a 

szakterületen dolgozók tevékenységének távlatait. 

Segíti a tanulókat szakmai szerepük kiválasztásában, jövőképük megfogalmazásában és 

egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 126 óra 

3,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelem alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

betartsák a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismerjék az 

áruforgalmi folyamat elemeit, a beszerzés, készletezés és értékesítés helyét és szerepét 

az áruforgalomban, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendőket. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni az 

áruk megóvásáról, leltárt készíteni és előkészíteni az árut értékesítésre. Képesek 

legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és a pénzel-számolási/pénzkezelési 

szabályokat betartva kezelni a pénztárgépet. Legyenek képesek a sza-bályokat 

figyelembe véve megszervezni az áruforgalmi tevékenységet. A tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben tudják alkalmazni az elméletben elsajátított ismereteket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Információt ad a 

vezető árubeszerzé- 

si munkájához. 

Ismeri a beszerzés 

folyamatát, helyét 

és szerepét az áru- 

forgalomban. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 
Átveszi mennyisé- 

Ismeri az áruátvétel 

gyakorlatát és a 

teendőket hibás 

teljesítés esetén. 

   
gileg és minőségi-   

leg az árut, elvégzi Teljesen önállóan  

a hibás teljesítésből   

adódó teendőket.   

Készletre veszi az 

árut, és szakszerűen 

elhelyezi a raktár- 

ban. 

Elsajátította az áruk 

raktári elhelyezésé- 

nek módozatait és a 

digitális készletre 

vételt. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Leltárt készít vagy 

közreműködik a 
leltározásban. 

Ismeri a leltározás 

gyakorlatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Törekszik pontosan, 

megbízhatóan, a 

 

   

 
Előkészíti az árut 

értékesítésre, árut 

ajánl, segíti a vevők 

tájékozódását, elad. 

Megtanulta az áruk 
eladótéri elhelyezé- 

sének szabályait és 

az eladási techniká- 
kat. 

 

Teljesen önállóan 

meghatározott mód- 
szertan szerint el- 

járni, csapatban és 

önállóan is megfele- 
lő munkát végezni. 

Használja a keres- 

kedelmi egység 

gépeit, eszközeit. 

Ismeri a gépek, 

berendezések hasz- 

nálati szabályait a 

gyakorlatban. 

 
Teljesen önállóan 

  

Készpénzzel és Ismeri a pénztár-    
készpénzkímélő terminálok működé- Teljesen önállóan  

módon fizettet. sét.   

Betartja és betartat- 
Ismeri a veszélyfor- 

rásokat a munkahe- 

lyén, és tudja a 

teendőket. 

   
ja a munkahelyek-   

kel kapcsolatos Teljesen önállóan  

munka-, tűzvédelmi   

követelményeket.   

Betartja és betartat- Ismeri a veszélyes    

ja a munkahelyén a 
környezetvédelmi 

hulladékok kezelés- 
ének rendszerét és 

Teljesen önállóan 
 

szabályokat. szabályait.   

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat  98 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  
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A beszerzés fogalma, folyamata, a 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban.  

A leltárhiány és leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem  10 óra 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 

A munkaalkalmassági vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó 

előírások  

A közlekedő utakra, árutárolásra vonatkozó szabályok, előírások, jelölések 

Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos higiéniai, kémiai biztonsági 

előírások Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai 

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei Veszélyforrások és kockázati tényezők a 

munkahelyen 

Tűz- és égésvédelmi 

alapfogalmak Tűzvédelmi 

szabályzat 

Tűzriadó terv 

tartalma 

Tűzoltókészüléke

k 

A tűz jelzése, oltása 

Balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

meghatározása Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, 

adminisztrációja 

 

Környezetvédelem  18 óra 

A környezetvédelem célja és feladata a 

kereskedelemben Talaj- és légszennyezés 

Az üvegházhatás jelensége, 

következményei Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok fajtái, csoportosítása 

A hulladékok gyűjtésének és szállításának 

módozatai Veszélyes anyagok kezelése 

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés 

előnyei  

Víz-, zaj- és rezgésvédelem 
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A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási 

terület 
 

Termékismeret tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Termékismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

áruválasztékot, s azok fő jellemzőit. Megfelelően értelmezzék a termékeken található 

információkat, jelöléseket. Ismerjék az árfeltüntetés és az áruvédelmi eszközök 

használatának szabályait. 

Termékismereti tudásukra alapozva szakszerű tanácsokat tudjanak adni a vásárlók által 

keresett árukról, azok tárolásáról és felhasználási lehetőségükről. Legyenek tisztában a 

termékek használatával, kezelésével, a garanciális feltételekkel, az igénybe vehető 

szolgáltatásokkal, mindezzel elősegítve a vásárlói döntést. 

Tudják szakszerűen kezelni a vásárlói panaszokat, illetve legyenek nyitottak az új 

termékek és innovációk iránt. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak áruforgalom, biológia, kémia, fizika 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen előké- 

szíti, értékesítésre 

kihelyezi és bemu- 

tatja az árukat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és specifikus 

árucsoportosításból 

eredő követelmé- 
nyeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
A jó gyakorlatok és 

minták alkalmazá- 

sával törekszik a 

gazdasági eredmé- 

nyek javítására. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Ügyel az aktuális 

fogyasztói árak 
feltüntetésére. 

Elsajátította az 

árfeltüntetés szabá- 
lyait. 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen elhe- 

lyezi az áruvédelmi 

eszközöket az áru- 

kon. 

Megtanulta az eti- 

kettek és egyéb 

eszközök használa- 

tát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Kitölti a jótállási 

jegyet, megszervezi 

a garanciális javítá- 

sokat. 

 

Ismeri a jótállás és 

garancia szabályait. 

 
Teljesen önállóan 
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Ellenőrzi a fo- 

gyaszthatósági, 

minőségmegőrzési 
időket és szelektál. 

 

Ismeri a FIFO és 

FEFO elveket. 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelemmel kíséri 

a vásárlók könyvét, 

megteszi a megfele- 

lő intézkedéseket. 

Megtanulta a vásár- 

lói panaszok keze- 

lésének gyakorlatát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az új fogyasztói 

trendeknek megfe- 

lelő árut és kiegé- 

szítő termékeket 

ajánl a vevő igénye- 

inek megfelelően az 
árukészletből. 

 
Ismeri az innováci- 

ókat és új terméke- 

ket a kereskedelem- 

ben. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árufőcsoportok  9 óra 

Hagyományos árucsoportosítás 

Specifikus árucsoportosítás 

A témakör összes óraszámából 11. évfolyamon 9 órát gyakorlati helyszínen kell 

teljesíteni. 

 

Specifikus termékismeret  18 óra 

A külső gyakorlati helyszínen található vállalatspecifikus termékek ismerete 

 

Árurendszerek  9 óra 

Az árurendszerek jelentősége és szerepe a 

kereskedelemben  

A kódolás fogalma, kódok fajtái 

Vonalkód, QR kód 

GS-1, EAN (GTIN), ETK, VTSZ, TESZOR, EPC / RFID, PLU 

Az EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai 

 

Csomagolástechnika  18 óra 

A csomagolás fogalma, funkciói 

A csomagolásra vonatkozó előírások 

A csomagolásnál használt anyagok 

jellemzői  

A csomagolóeszközök fajtái, 

alkalmazásuk 

A csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések fajtái és 

értelmezésük 

Reverz logisztika, a csomagolóeszközök összegyűjtése, újrahasznosítása 
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Termékkihelyezés és forgalmazás  18 óra 

Az egyes értékesítési módok személyi és tárgyi feltételei, az eladó feladatai. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és/vagy előre csomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése 

A fogyasztói ár feltüntetése 

Az árazó-, címkézőgép, számítógép kezelése 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése 

Áruvédelmi címkék, eszközök elhelyezése a 

termékeken  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben 

Az eladóval szemben támasztott 

követelmények  

Az eladás technikája a gyakorlatban 

Rendkívüli események fajtái, kezelése 

 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek árkialakítási döntéseket hozni. Tudjanak készletgazdálkodási, létszám- és 

bérgazdálkodási, jövedelmezőségi mutatókat meghatározni, és azok eredményeit 

felhasználni a vállalkozás eredményes működtetéséhez. A bevételek tervezésekor 

legyenek tisztában az egyes költségekkel kapcsolatos döntések, fizetendő adók 

hatásával a vállalkozás eredményére és vagyonára vonatkozóan. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

  



375 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az ár- 

érték arány szem- 

pontjából legmegfe- 

lelőbb beszerzési 

forrást és kialakítja 
az eladási árat. 

 
 

Ismeri az árfelépí- 

tést. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontosságra, ala- 

posságra és együtt- 

működésre törek- 

szik a feladatok 

megoldása során. 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata. 

 
Gazdálkodik a kész- 

letekkel, és megha- 

tározza a leltár- 

eredményt. 

Megtanulta miként 

kell meghatározni a 

készletgazdálkodás 

mutatószámait, 

ismeri a nyers hiány 

és forgalomveszte- 

ség fogalmakat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Megállapítja a 

szükséges létszá- 

mot, és a hozzá 

kapcsolódó bérgaz- 

dálkodási feladato- 

kat el tudja látni. 

Ismeri a létszám- és 

bérgazdálkodás 

mutatószámainak 

meghatározási mód- 

ját. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elemzést készít, 

melynek során 

megtervezi a várha- 

tó bevételt, ráfordí- 

tásokat, költségeket 
és kiadásokat. 

Viszonyszámokkal 

és indexekkel meg- 

tanulta elemezni a 

jövedelmezőség és 

eredménykimutatás- 

ra ható tényezőket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Következtetéseket 

von le a tevékeny- 

ség eredményre és 

vagyonra gyakorolt 
hatásából. 

Ismeri a mérleg 

felépítését és kap- 

csolatát az ered- 

ménykimutatással. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árképzés  36 óra 

Az ár kialakításának jogszabályi háttere 

Árfelépítés, az áfa beépülése a beszerzési 

árba Árajánlatok közötti választás, 

beszerzési döntés 

Az eladási ár meghatározása, árkalkuláció, 

fogyasztói ár  

Az áfa bevallása, megfizetése 

 

Készletgazdálkodás  36 óra 

A készletgazdálkodás mutatószámai, 

értelmezésük  

Az áruforgalmi mérlegsor 

A leltáreredmény megállapítása 
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Humán erőforrás tervezés  36 óra 

A létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók számítása, 

értelmezése Bérgazdálkodás, bérezési mutatók számítása, 

értelmezése 

A létszám- és bérgazdálkodás átfogó elemzése 
 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az E-kereskedelem tanulási terület megismerteti a tanulóval az elektronikus 

kereskedelem kialakulását, területeit és meghatározó szereplőit. 

A tanuló elsajátíthatja a sikeres elektronikus kereskedelmi vállalkozás elindításának 

gazdasági és jogi feltételeit, az internetes vállalkozások, e-boltok, e-áruházak 

elindításának elemeit és működtetését. 

Megtanulhatja, hogy az internetes boltok hogyan aknázzák ki a webes felület adta 

lehetőségeket, milyen kockázatokkal szembesülnek, illetve hogyan ellensúlyozzák a 

személyes jelenlét hiányából adódó vélt és valós komplikációkat. 

A tanuló megismeri az elektronikus logisztikai rendszerek folyamatszervezését és 

informatikai megoldásait. 

Foglalkoznak az ügyféladatok kezelésével és azok védelmével továbbá az 

árukatalógusok, árjegyzékek kezelésével, a törzsvásárlói nyilvántartásokkal és a 

bónuszrendszerekkel. 

A tananyag foglalkozik az aktuális trendekkel, hatásokkal és az e-kereskedelem 

lehetséges jövőbeni irányvonalaival. 
 

Digitalizáció tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Digitalizáció tantárgy tanulásának célja a weblapkészítés és működtetés menetének 

elsajátítása. 

Az elektronikus kereskedelem szintjeiből kiindulva megtanulják a digitális rendszerek, 

szerverek működését, és feltérképezik a felmerülő költségeket. 

Megismerik az igénybe vehető multimédiás és kommunikációs alkalmazások által nyújtott 

lehetőségek legjobb kihasználási feltételeit. 

A tanulók megtanulnak bevitt adatokból létrehozott adatbázisokat kezelni, lekérdezéseket, 

jelentéseket és űrlapokat készíteni. 

Megismerik a szoftverekhez kapcsolódó jogokat és felhasználási formákat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak informatika, matematika, szövegértés 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Figyelemmel kíséri 

az infokommuniká- 

ciós piac fejlődését. 

Ismeri a multimédi- 

ás és kommunikáci- 

ós alkalmazások 

működését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A webes alkalmazá- 

sok fejlesztése so- 

rán a gyors és biz- 

tonságos technoló- 

gia használatára 

törekszik. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Online platformokat 

hozzáértően hasz- 
nál. 

Ismeri a weboldalak 

kialakítását és mű- 
ködési szabályait. 

 

Teljesen önállóan 

 

Felhasználói szinten 

kezel vevői és 

egyéb adatbáziso- 

kat. 

 

Megtanulta az adat- 

bázisok kezelését. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az interneten jog- 

tiszta webes eleme- 

ket keres és fel- 

használja a munkája 

során. 

 

Elsajátította a szoft- 

verhasználati jogo- 

kat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Mobil alkalmazáso- 

kat használ. 

Ismeri a mobil al- 

kalmazások műkö- 

dési mechanizmusa- 
it. 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

elektronikus beszál- 

lítói rendszerek 

folyamatszervezé- 

sét, logisztikáját, a 

szoftvereket. 

Ismeri a leginnova- 

tívabb technológiá- 

kat, szoftvereket, 

cégeket, platformo- 

kat. 

 

 
Irányítással 

 

Felméri a kiskeres- 

kedelemben alkal- 

mazott digitális 

technológiákat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és új digitális 

eszközöket. 

 
Irányítással 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A rendszer felépítése és működtetése  27 óra 

Az elektronikus kereskedelmi rendszer főbb részei 

Az elektronikus kereskedelem 

szintjei Infrastrukturális 

ellátottság 

Webszerver, alkalmazásszerver, 

adatbázisszerver  

A rendszer működtetése, költségek 

 

Multimédiás és kommunikációs alkalmazások  27 óra 
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Egyedi gépen alapuló multimédia 

Hálózaton (széles- és keskenysávú) alapuló 

multimédia Kommunikációs alkalmazások 
 

Marketing tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A marketing tanulási terület a vállalkozások és a piacgazdaság közti kapcsolatrendszert 

elemzi. A vásárlói magatartásból kiindulva bemutatja a marketing szerepét a 

stratégiatervezésben, ismerteti a gazdasági szereplők által alkalmazott 

marketingeszköz-rendszert, elemzi a területi sajátosságokat, trendeket, illetve 

feltérképezi és bemutatja a fejlődési irányokat. 

A tanulási terület elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy megértsék a 

marketing- szemlélet és döntési rendszer lényegét, és alkalmazni tudják a módszereket 

a stratégia megal-kotása és a mindennapi problémák kezelése során. 

 

Marketing alapjai tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulóknak azokat az ismereteket 

köz- vetítse és rendszerezze, amelyek segítségével meg tudják határozni a marketing 

gazdaságban betöltött szerepét. Mutassa be a tanulóknak a marketing feladatait, 

eszközeit és helyét a vál-lalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

termék-, ár- és értékesítéspolitika szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing 

jelentőségét a vállalkozás rövid, közép és hossz távú céljainak elérése végett. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felméri a fogyasz- 

tói szokásokat, és 

megteszi a szüksé- 
ges lépéseket. 

Ismeri a vásárlói 

magatartás modell- 

jét és azok befolyá- 
soló tényezőit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

alapszintű használa- 

ta 
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A termékek élet- 

görbéje és a fo- 

gyasztói szokások 

alapján kialakítja az 

üzlet választékát. 

Megtanulta a ter- 

mékpolitika elemeit 

és a termékpiaci 

stratégia jelentősé- 

gét. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Folyamatosan tö- 

rekszik a meglevő 

megoldások elem- 

zésére és fejleszté- 

sére. 

 

Alkalmazza az 

árpolitikában meg- 

ismert eszközöket. 

Ismeri az árstratégia 

és árdifferenciálás 
lényegét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Kiválasztja a leg- 

jobb beszerzési és 

értékesítési csator- 

nákat. 

Ismeri az értékesíté- 

si csatornák szerep- 

lőit, funkcióit és 

kiválasztásának 

módozatait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A marketing sajátosságai és területei  8 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése 

A marketing jellemző tendenciái 

napjainkban  

A marketing sajátosságai a 

kereskedelemben 

 

Vásárlói magatartás  16 óra 

A fogyasztói magatartás modellje 

A vásárlói magatartást befolyásoló 

tényezők Vásárlói típusok jellemzői 

Szervezeti vásárlói magatartás 

 

Piackutatás, -szegmentáció és célpiaci marketing  16 óra 

A vállalat környezetének elemei 

A piac fogalma, kategóriái 

A piac szerkezete, a piaci szereplők és piactípusok fajtái és 

jellemzői  

A piackutatás fajtái, módszerei és felhasználási területe 

Piacszegmentálás és célpiaci 

marketing  

A szervezeti vásárlók 

piacszegmentációja 

A marketingstratégiák típusai és megvalósításának elvei 

 

Termékpolitika  16 óra 

A termék, a termékpolitika elemei és 

termékfejlesztés Termékpiaci stratégia és annak 

jelentősége 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 
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Árpolitika  16 óra 

Árpolitika, árstratégia és az ártaktika 

lényege  

Az ár szerepe, árképzési rendszerek 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 
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Gyakorlat: 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Termékismeret tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árufőcsoportok  18 óra 

Hagyományos árucsoportosítás 

Specifikus árucsoportosítás 

A témakör összes óraszámából 11. évfolyamon 9 órát gyakorlati helyszínen kell teljesíteni. 

 

Specifikus termékismeret  18 óra 

A külső gyakorlati helyszínen található vállalatspecifikus termékek ismerete 

 

Árurendszerek  9 óra 

Az árurendszerek jelentősége és szerepe a 

kereskedelemben  

A kódolás fogalma, kódok fajtái 

Vonalkód, QR kód 

GS-1, EAN (GTIN), ETK, VTSZ, TESZOR, EPC / RFID, PLU 

Az EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai 

 

Csomagolástechnika  18 óra 

A csomagolás fogalma, funkciói 

A csomagolásra vonatkozó előírások 

A csomagolásnál használt anyagok 

jellemzői  

A csomagolóeszközök fajtái, 

alkalmazásuk 

A csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések fajtái és 

értelmezésük 

Reverz logisztika, a csomagolóeszközök összegyűjtése, újrahasznosítása 

 

Termékkihelyezés és forgalmazás  9 óra 

Az egyes értékesítési módok személyi és tárgyi feltételei, az eladó feladatai. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és/vagy előre csomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése 

A fogyasztói ár feltüntetése 

Az árazó-, címkézőgép, számítógép kezelése 
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Árjelző táblák, vonalkódok készítése 

Áruvédelmi címkék, eszközök elhelyezése a 

termékeken  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben 

Az eladóval szemben támasztott 

követelmények  

Az eladás technikája a gyakorlatban 

Rendkívüli események fajtái, kezelése 
 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140 óra 
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12. évfolyam 

Elmélet: 
 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az E-kereskedelem tanulási terület megismerteti a tanulóval az elektronikus kereskedelem 

kialakulását, területeit és meghatározó szereplőit. 

A tanuló elsajátíthatja a sikeres elektronikus kereskedelmi vállalkozás elindításának 

gazdasági és jogi feltételeit, az internetes vállalkozások, e-boltok, e-áruházak elindításának 

elemeit és működtetését. 

Megtanulhatja, hogy az internetes boltok hogyan aknázzák ki a webes felület adta 

lehetőségeket, milyen kockázatokkal szembesülnek, illetve hogyan ellensúlyozzák a 

személyes jelenlét hiányából adódó vélt és valós komplikációkat. 

A tanuló megismeri az elektronikus logisztikai rendszerek folyamatszervezését és 

informatikai megoldásait. 

Foglalkoznak az ügyféladatok kezelésével és azok védelmével továbbá az árukatalógusok, 

árjegyzékek kezelésével, a törzsvásárlói nyilvántartásokkal és a bónuszrendszerekkel. 

A tananyag foglalkozik az aktuális trendekkel, hatásokkal és az e-kereskedelem lehetséges 

jövőbeni irányvonalaival. 

 

Digitalizáció tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Digitalizáció tantárgy tanulásának célja a weblapkészítés és működtetés menetének 

elsajátítása. 

Az elektronikus kereskedelem szintjeiből kiindulva megtanulják a digitális rendszerek, 

szerverek működését, és feltérképezik a felmerülő költségeket. 

Megismerik az igénybe vehető multimédiás és kommunikációs alkalmazások által nyújtott 

lehetőségek legjobb kihasználási feltételeit. 

A tanulók megtanulnak bevitt adatokból létrehozott adatbázisokat kezelni, lekérdezéseket, 

jelentéseket és űrlapokat készíteni. 

Megismerik a szoftverekhez kapcsolódó jogokat és felhasználási formákat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak informatika, matematika, szövegértés 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Figyelemmel kíséri 

az infokommuniká- 

ciós piac fejlődését. 

Ismeri a multimédi- 

ás és kommunikáci- 

ós alkalmazások 

működését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A webes alkalmazá- 

sok fejlesztése so- 

rán a gyors és biz- 

tonságos technoló- 

gia használatára 

törekszik. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Online platformokat 

hozzáértően hasz- 
nál. 

Ismeri a weboldalak 

kialakítását és mű- 
ködési szabályait. 

 

Teljesen önállóan 

 

Felhasználói szinten 

kezel vevői és 

egyéb adatbáziso- 

kat. 

 

Megtanulta az adat- 

bázisok kezelését. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az interneten jog- 

tiszta webes eleme- 

ket keres és fel- 

használja a munkája 

során. 

 

Elsajátította a szoft- 

verhasználati jogo- 

kat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Mobil alkalmazáso- 

kat használ. 

Ismeri a mobil al- 

kalmazások műkö- 

dési mechanizmusa- 
it. 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

elektronikus beszál- 

lítói rendszerek 

folyamatszervezé- 

sét, logisztikáját, a 

szoftvereket. 

Ismeri a leginnova- 

tívabb technológiá- 

kat, szoftvereket, 

cégeket, platformo- 

kat. 

 

 
Irányítással 

 

Felméri a kiskeres- 

kedelemben alkal- 

mazott digitális 

technológiákat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és új digitális 

eszközöket. 

 
Irányítással 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Weblapkészítés és működtetés  63 óra 

Sablonok, HTML, CSS, domainnevek  

Webdesign, web hosting 

Szoftverspecifikáció, -tervezés, -vizsgálat és 

karbantartás  

A nyílt forráskódú szoftverek előnyei és hátrányai 

 

Adatbáziskezelés  27 óra 

Az adatbáziskezelő szoftver 
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munkakörnyezete Adatbevitel, adattábla 

létrehozása 

Műveletek az adatokkal, 

mezőkkel Táblák 

összekapcsolása 

Lekérdezések, jelentések, űrlapok 
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Gyakorlat: 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 162 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelem alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

betartsák a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismerjék az 

áruforgalmi folyamat elemeit, a beszerzés, készletezés és értékesítés helyét és szerepét 

az áruforgalomban, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendőket. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni az 

áruk megóvásáról, leltárt készíteni és előkészíteni az árut értékesítésre. Képesek 

legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és a pénzel- számolási/pénzkezelési 

szabályokat betartva kezelni a pénztárgépet. Legyenek képesek a sza-bályokat 

figyelembe véve megszervezni az áruforgalmi tevékenységet. A tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben tudják alkalmazni az elméletben elsajátított ismereteket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Információt ad a 
vezető árubeszerzé- 

si munkájához. 

Ismeri a beszerzés 

folyamatát, helyét 

és szerepét az áru- 

forgalomban. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 
Átveszi mennyisé- 

Ismeri az áruátvétel 

gyakorlatát és a 

teendőket hibás 

teljesítés esetén. 

   
gileg és minőségi-   

leg az árut, elvégzi Teljesen önállóan  

a hibás teljesítésből   

adódó teendőket.   

Készletre veszi az 

árut, és szakszerűen 

elhelyezi a raktár- 

ban. 

Elsajátította az áruk 

raktári elhelyezésé- 

nek módozatait és a 

digitális készletre 

vételt. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Leltárt készít vagy 

közreműködik a 
leltározásban. 

Ismeri a leltározás 

gyakorlatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Törekszik pontosan, 

megbízhatóan, a 
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Előkészíti az árut 

értékesítésre, árut 

ajánl, segíti a vevők 

tájékozódását, elad. 

Megtanulta az áruk 
eladótéri elhelyezé- 

sének szabályait és 

az eladási techniká- 
kat. 

 

Teljesen önállóan 

meghatározott mód- 
szertan szerint el- 

járni, csapatban és 

önállóan is megfele- 
lő munkát végezni. 

 

Használja a keres- 

kedelmi egység 

gépeit, eszközeit. 

Ismeri a gépek, 

berendezések hasz- 

nálati szabályait a 

gyakorlatban. 

 
Teljesen önállóan 

  

Készpénzzel és Ismeri a pénztár-    
készpénzkímélő terminálok működé- Teljesen önállóan  

módon fizettet. sét.   

Betartja és betartat- 
Ismeri a veszélyfor- 

rásokat a munkahe- 

lyén, és tudja a 

teendőket. 

   
ja a munkahelyek-   

kel kapcsolatos Teljesen önállóan  

munka-, tűzvédelmi   

követelményeket.   

Betartja és betartat- Ismeri a veszélyes    

ja a munkahelyén a 
környezetvédelmi 

hulladékok kezelés- 
ének rendszerét és 

Teljesen önállóan 
 

szabályokat. szabályait.   

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat  72 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek 

előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban.  

A leltárhiány és leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 
 

Digitális és analóg eszközök használata  54 óra 

Árumozgató gépek, eszközök fajtái, használati szabályai a 

gyakorlatban Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (hűtőberendezések, 

mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái 
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Gépek, berendezések használati szabályai a 

gyakorlatban Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

fajtái, fő jellemzői 

 

Pénzkezelés  36 óra 

A pénzforgalom általános 

szabályai Pénzforgalmi számla 

nyitása 

Készpénzes, készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési 

módok Fizetési számlák fajtái 

Pénztárgépek fajtái, szerepük a kereskedelemben 

A pénztárnyitás feladatai 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai  

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük 

szabályai  

A valutával történő fizetés szabályai 

Nyugtaadási kötelezettség 

Gépi/ kézi készpénzfizetési 

számla  

A pénztárzárás feladatai 

A pénztáros elszámoltatása 
 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Termékismeret tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Termékismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

áruválasztékot, és azok fő jellemzőit. Megfelelően értelmezzék a termékeken található 

információkat, jelöléseket. Ismerjék az árfeltüntetés és az áruvédelmi eszközök 

használatának szabályait. 

Termékismereti tudásukra alapozva szakszerű tanácsokat tudjanak adni a vásárlók által 

keresett árukról, azok tárolásáról és felhasználási lehetőségükről. Legyenek tisztában a 

termékek használatával, kezelésével, a garanciális feltételekkel, az igénybe vehető 

szolgáltatásokkal, mindezzel elősegítve a vásárlói döntést. 

Tudják szakszerűen kezelni a vásárlói panaszokat, illetve legyenek nyitottak az új 

termékek és innovációk iránt. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak áruforgalom, biológia, kémia, fizika 
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A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen előké- 

szíti, értékesítésre 

kihelyezi és bemu- 

tatja az árukat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és specifikus 

árucsoportosításból 

eredő követelmé- 
nyeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
A jó gyakorlatok és 

minták alkalmazá- 

sával törekszik a 

gazdasági eredmé- 

nyek javítására. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Ügyel az aktuális 

fogyasztói árak 
feltüntetésére. 

Elsajátította az 

árfeltüntetés szabá- 
lyait. 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen elhe- 

lyezi az áruvédelmi 

eszközöket az áru- 

kon. 

Megtanulta az eti- 

kettek és egyéb 

eszközök használa- 

tát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Kitölti a jótállási 

jegyet, megszervezi 

a garanciális javítá- 

sokat. 

 

Ismeri a jótállás és 

garancia szabályait. 

 
Teljesen önállóan 

  

Ellenőrzi a fo- 

gyaszthatósági, 

minőségmegőrzési 

időket és szelektál. 

 

Ismeri a FIFO és 

FEFO elveket. 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelemmel kíséri 

a vásárlók könyvét, 

megteszi a megfele- 

lő intézkedéseket. 

Megtanulta a vásár- 

lói panaszok keze- 

lésének gyakorlatát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az új fogyasztói 

trendeknek megfe- 

lelő árut és kiegé- 

szítő termékeket 

ajánl a vevő igénye- 

inek megfelelően az 
árukészletből. 

 
Ismeri az innováci- 

ókat és új terméke- 

ket a kereskedelem- 

ben. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Fogyasztóvédelmi alapok  54 óra 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályok  

A fogyasztóvédelem intézményrendszere 

A fogyasztókat megillető 

alapjogok Termékfelelősség, 

minőség 

Minőséget meghatározó tényezők, jellemzők, minőségi osztályok 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató 
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CE megfelelőségi 

jelölés Szabvány, 

szabványosítás  

A fogyasztók 

tájékoztatása 

A termékcímke 

adattartalma 

Szavatosság, jótállás 

Tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok Fogyasztói panaszok 

kezelése 

Vitás ügyek 

rendezése 

Hatósági 

ellenőrzés 

 

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban  18 óra 

Az új fogyasztói szokások és vevőtípusok megjelenése és azok 

megismerése Innovációk, új termékek 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek árkialakítási döntéseket hozni. Tudjanak készletgazdálkodási, létszám- és 

bérgazdálkodási, jövedelmezőségi mutatókat meghatározni, és azok eredményeit 

felhasználni a vállalkozás eredményes működtetéséhez. A bevételek tervezésekor 

legyenek tisztában az egyes költségekkel kapcsolatos döntések, fizetendő adók 

hatásával a vállalkozás eredményére és vagyonára vonatkozóan. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az ár- 

érték arány szem- 

pontjából legmegfe- 

lelőbb beszerzési 

forrást és kialakítja 
az eladási árat. 

 
 

Ismeri az árfelépí- 

tést. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontosságra, ala- 

posságra és együtt- 

működésre törek- 

szik a feladatok 

megoldása során. 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata. 

 
Gazdálkodik a kész- 

letekkel, és megha- 

tározza a leltár- 

eredményt. 

Megtanulta miként 

kell meghatározni a 

készletgazdálkodás 

mutatószámait, 

ismeri a nyers hiány 

és forgalomveszte- 

ség fogalmakat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Megállapítja a 

szükséges létszá- 

mot, és a hozzá 

kapcsolódó bérgaz- 

dálkodási feladato- 

kat el tudja látni. 

Ismeri a létszám- és 

bérgazdálkodás 

mutatószámainak 

meghatározási mód- 

ját. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elemzést készít, 

melynek során 

megtervezi a várha- 

tó bevételt, ráfordí- 

tásokat, költségeket 
és kiadásokat. 

Viszonyszámokkal 

és indexekkel meg- 

tanulta elemezni a 

jövedelmezőség és 

eredménykimutatás- 

ra ható tényezőket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Következtetéseket 

von le a tevékeny- 

ség eredményre és 

vagyonra gyakorolt 
hatásából. 

Ismeri a mérleg 

felépítését és kap- 

csolatát az ered- 

ménykimutatással. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Humán erőforrás tervezés  18 óra 

A létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók számítása, 

értelmezése Bérgazdálkodás, bérezési mutatók számítása, 

értelmezése 

A létszám- és bérgazdálkodás átfogó elemzése 

 

Közterhek  18 óra 

Az adózás fogalma, a közterhek fajtái 

Az adóztatás általános jellemzői, funkciói, alapelvei 

A vállalkozást és magánszemélyeket terhelő adónemek és járulékok fajtái, mértékük, 

bevallásuk, megfizetésük 

 

Költségek  36 óra 

A költségek fogalma, 
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összetétele  

A költségek csoportosítása 

A költségekre ható tényezők 

A költségek vizsgálata, elemzése abszolút mutatókkal, relatív mutatókkal 

 

Eredményesség  36 óra 

A jövedelmezőség kimutatása 

A forgalomalakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, az eredményességre való 

hatása  

Az eredmény keletkezésének folyamata 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

Az eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése 

 

 

Marketing tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A marketing tanulási terület a vállalkozások és a piacgazdaság közti kapcsolatrendszert 

elemzi. A vásárlói magatartásból kiindulva bemutatja a marketing szerepét a 

stratégiatervezésben, ismerteti a gazdasági szereplők által alkalmazott 

marketingeszköz-rendszert, elemzi a területi sajátosságokat, trendeket, illetve 

feltérképezi és bemutatja a fejlődési irányokat. 

A tanulási terület elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy megértsék a 

marketing-szemlélet és döntési rendszer lényegét, és alkalmazni tudják a módszereket 

a stratégia megal-kotása és a mindennapi problémák kezelése során. 

 

Marketing alapjai tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulóknak azokat az ismereteket 

köz-vetítse és rendszerezze, amelyek segítségével meg tudják határozni a marketing 

gazdaságban betöltött szerepét. Mutassa be a tanulóknak a marketing feladatait, 

eszközeit és helyét a vál-lalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

termék-, ár- és értékesítéspolitika szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing 

jelentőségét a vállalkozás rövid, közép és hossz távú céljainak elérése végett. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felméri a fogyasz- 

tói szokásokat, és 

megteszi a szüksé- 
ges lépéseket. 

Ismeri a vásárlói 

magatartás modell- 

jét és azok befolyá- 
soló tényezőit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
Folyamatosan tö- 

rekszik a meglevő 

megoldások elem- 

zésére és fejleszté- 

sére. 

A számítógép és 

mobileszközök 

alapszintű használa- 

ta 

A termékek élet- 

görbéje és a fo- 

gyasztói szokások 

alapján kialakítja az 

üzlet választékát. 

Megtanulta a ter- 

mékpolitika elemeit 

és a termékpiaci 

stratégia jelentősé- 

gét. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza az 

árpolitikában meg- 

ismert eszközöket. 

Ismeri az árstratégia 

és árdifferenciálás 
lényegét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Kiválasztja a leg- 

jobb beszerzési és 

értékesítési csator- 

nákat. 

Ismeri az értékesíté- 

si csatornák szerep- 

lőit, funkcióit és 

kiválasztásának 

módozatait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Értékesítéspolitika 3 36 óra 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák szereplői, funkciói és 

kiválasztása  

A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés 

A franchise lényege és jellemzői 

 

Szolgáltatásmarketing  36 óra 

Szolgáltatás marketing (7P) 

HIPI-elv, azaz megfoghatatlanság, minőségingadozás, romlékonyság, 

elválaszthatatlanság Interakció és egyediség 

A szolgáltatásminőség dimenziói 
 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  140 óra 
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13. évfolyam 

Elmélet: 
 

Munkavállalói idegen nyelv tanulási terület (technikus szakmák 

esetén) 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és 

eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek 

legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, 

önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi 

fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános 

társalgás során feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak 

szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni 

erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy 

tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott 

cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso-latosan kérdéseket, 

véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti 

tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési 

ismereteikre, valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló 

ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen 

nyelvek 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 
nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 
mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó 

szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 

tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja 

ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 

álláshirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően 

begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél  20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő 

helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges 

kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján 

begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás  11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a 

kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének 

fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett 

témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, 

fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 

(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, 

környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a 

kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a 

tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, 

elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik 

(beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 

hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 

kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai 

vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi 

arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

használt kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje 

a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív 

készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták 

szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület aktív tanulói 

magatartást és tanulási élményeket eredményező munkaformák segítségével mutatja be 

a kis- és nagykeres- kedelmi, webáruházi és üzleti adminisztrációs munkahelyzetek 

sajátosságait. 

Lehetőséget biztosít a szakma munkaköreiben szükséges magatartás, pontos és 

minőségi munkavégzés elsajátításához, a tanulási és szakmai motiváció 

megerősítéséhez, fejlesztéséhez. 

Olyan feladathelyzeteket teremt, amelyek során felkelti a tanuló érdeklődését a mélyebb 

szakmai tartalmak iránt. 
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Bemutatja a kereskedői szakma szépségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát és a 

szakterületen dolgozók tevékenységének távlatait. 

Segíti a tanulókat szakmai szerepük kiválasztásában, jövőképük megfogalmazásában és 

egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 

 

Vállalkozási ismeretek tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Vállalkozási ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a 

vállalko- zások indításának gyakorlati lépéseit. Átfogó képet kapjanak, és komplex 

módon tudják ér- telmezni a vállalkozások működését, összefüggéseit. Tudjanak közép 

és hosszabb távra tervezni, merjenek döntéseket hozni, és felelősen kockázatot vállalni. 

Az elsajátított tartalmak elősegítik a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának 

kialakulását és fejlesztését, hozzájárulnak a piacgazdaság működésének megértéséhez, 

ezáltal biztosítva a racionális gondolkodást. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja a meg- 

felelő vállalkozási 

formát, és vállalko- 
zást hoz létre. 

Ismeri a vállalkozá- 

si formákat és az 

alapítás lépéseit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vállalkozóként a 

szabályok betartása 

mellett a legjobb 

megoldások alkal- 

mazására törekszik. 

A számítógép ma- 

gas szintű használa- 

ta 

 
Üzleti tervet készít. 

Megtanulta a terve- 

zés lépéseit és az 

üzleti terv felépíté- 
sét. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Belső és külső for- 

rásokat vesz igény- 

be a vállalkozás 

finanszírozásához. 

Ismeri a saját és 

idegen források 

igénybevételének 

lehetőségeit, jel- 

lemzőit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Gazdálkodik a ren- 

delkezésre álló 

erőforrásokkal, 

működteti a vállal- 

kozást. 

 

Megtanulta a mér- 

legkészítés és - 

elemzés lépéseit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Szükség szerint 

gondoskodik vállal- 

kozásának átszerve- 

zéséről, megszünte- 

téséről. 

Ismeri a vállalkozá- 

sok megszűnésének 

és megszüntetésé- 

nek módozatait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági szervezetek  4 óra 

A gazdálkodó szervezetek szerepe, közös 

vonásai  

A gazdálkodó szervezetek fajtái és jellemzői 

Vállalkozások alapítására vonatkozó szabályozás 

A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás, 

adatszolgáltatási kötelezettségek 

A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai 

 

A vállalkozások vagyona és finanszírozása  18 óra 

A tőkeszükségletet befolyásoló tényezők 

Finanszírozási lehetőségek, előnyök, 

hátrányok. Belső források fajtái 

Külső források fajtái 

A banki hitelezés folyamata és 

alapfogalmai  

A lízingelés lényege, előnyei, hátrányai 

 

A közbeszerzés alapjai  4,5 óra 

A közbeszerzés alapfogalmai 

A közbeszerzés menete 

 

Likviditás és cash-flow  5 óra 

A likviditás fogalma és mutatószámai 

Likviditási mérleg 

A cash-flow elemzés lényege, fajtái 

A működési cash-flow felépítése és tartalma 

 

Hatóságok és felügyeleti szervek  4,5 óra 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Statisztikai 

Hivatal Gazdasági 

Versenyhivatal 

Területileg illetékes önkormányzatok, 

kormányhivatalok Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
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Üzleti tervezés  26 óra 

A tervezés, mint vállalati tevékenység és a döntések előkészítésének 

eszköze  

Az üzleti terv fogalma, a készítéséhez felhasználható információk 

Az üzleti terv felépítése, tartalma 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek árkialakítási döntéseket hozni. Tudjanak készletgazdálkodási, létszám- és 

bérgazdálkodási, jövedelmezőségi mutatókat meghatározni, és azok eredményeit 

felhasználni a vállalkozás eredményes működtetéséhez. A bevételek tervezésekor 

legyenek tisztában az egyes költségekkel kapcsolatos döntések, fizetendő adók 

hatásával a vállalkozás eredményére és vagyonára vonatkozóan. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az ár- 

érték arány szem- 

pontjából legmegfe- 

lelőbb beszerzési 

forrást és kialakítja 
az eladási árat. 

 
 

Ismeri az árfelépí- 

tést. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata. 

 
Gazdálkodik a kész- 

letekkel, és megha- 

tározza a leltár- 

eredményt. 

Megtanulta miként 

kell meghatározni a 

készletgazdálkodás 

mutatószámait, 

ismeri a nyers hiány 

és forgalomveszte- 

ség fogalmakat. 

 

 

Teljesen önállóan 
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Megállapítja a 

szükséges létszá- 

mot, és a hozzá 

kapcsolódó bérgaz- 

dálkodási feladato- 

kat el tudja látni. 

Ismeri a létszám- és 

bérgazdálkodás 

mutatószámainak 

meghatározási mód- 

ját. 

 

 
Teljesen önállóan 

Pontosságra, ala- 

posságra és együtt- 

működésre törek- 

szik a feladatok 

megoldása során. 

 

Elemzést készít, 

melynek során 

megtervezi a várha- 

tó bevételt, ráfordí- 

tásokat, költségeket 
és kiadásokat. 

Viszonyszámokkal 

és indexekkel meg- 

tanulta elemezni a 

jövedelmezőség és 

eredménykimutatás- 

ra ható tényezőket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Következtetéseket 

von le a tevékeny- 

ség eredményre és 

vagyonra gyakorolt 
hatásából. 

Ismeri a mérleg 

felépítését és kap- 

csolatát az ered- 

ménykimutatással. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Közterhek  8 óra 

Az adózás fogalma, a közterhek fajtái 

Az adóztatás általános jellemzői, funkciói, alapelvei 

A vállalkozást és magánszemélyeket terhelő adónemek és járulékok fajtái, mértékük, 

bevallásuk, megfizetésük 
 

Eredményesség  22 óra 

A jövedelmezőség kimutatása 

A forgalomalakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, az eredményességre való 

hatása  

Az eredmény keletkezésének folyamata 

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

Az eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése 

 

Vagyonvizsgálat  1 óra 

A vállalkozások vagyona 

Egyszerűsített mérleg szerkezete, 

tartalma Mérleg összeállítása 

A vagyon- és tőkeszerkezeti mutatók számítása, értékelése, következtetések levonása 

 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az E-kereskedelem tanulási terület megismerteti a tanulóval az elektronikus 

kereskedelem kialakulását, területeit és meghatározó szereplőit. 

A tanuló elsajátíthatja a sikeres elektronikus kereskedelmi vállalkozás elindításának 

gazdasági és jogi feltételeit, az internetes vállalkozások, e-boltok, e-áruházak 

elindításának elemeit és működtetését. 
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Megtanulhatja, hogy az internetes boltok hogyan aknázzák ki a webes felület adta 

lehetőségeket, milyen kockázatokkal szembesülnek, illetve hogyan ellensúlyozzák a 

személyes jelenlét hiányából adódó vélt és valós komplikációkat. 

A tanuló megismeri az elektronikus logisztikai rendszerek folyamatszervezését és 

informatikai megoldásait. 

Foglalkoznak az ügyféladatok kezelésével és azok védelmével továbbá az 

árukatalógusok, árjegyzékek kezelésével, a törzsvásárlói nyilvántartásokkal és a 

bónuszrendszerekkel. 

A tananyag foglalkozik az aktuális trendekkel, hatásokkal és az e-kereskedelem 

lehetséges jövőbeni irányvonalaival. 
 

Digitalizáció tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Digitalizáció tantárgy tanulásának célja a weblapkészítés és működtetés menetének 

elsajátítása. 

Az elektronikus kereskedelem szintjeiből kiindulva megtanulják a digitális rendszerek, 

szerverek működését, és feltérképezik a felmerülő költségeket. 

Megismerik az igénybe vehető multimédiás és kommunikációs alkalmazások által nyújtott 

lehetőségek legjobb kihasználási feltételeit. 

A tanulók megtanulnak bevitt adatokból létrehozott adatbázisokat kezelni, lekérdezéseket, 

jelentéseket és űrlapokat készíteni. 

Megismerik a szoftverekhez kapcsolódó jogokat és felhasználási formákat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak informatika, matematika, szövegértés 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Figyelemmel kíséri 

az infokommuniká- 

ciós piac fejlődését. 

Ismeri a multimédi- 

ás és kommunikáci- 

ós alkalmazások 

működését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Online platformokat 

hozzáértően hasz- 
nál. 

Ismeri a weboldalak 

kialakítását és mű- 
ködési szabályait. 

 

Teljesen önállóan 

 

Felhasználói szinten 

kezel vevői és 

egyéb adatbáziso- 

kat. 

 

Megtanulta az adat- 

bázisok kezelését. 

 
Teljesen önállóan 
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Az interneten jog- 

tiszta webes eleme- 

ket keres és fel- 

használja a munkája 

során. 

 

Elsajátította a szoft- 

verhasználati jogo- 

kat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 
A webes alkalmazá- 

sok fejlesztése so- 

rán a gyors és biz- 

tonságos technoló- 

gia használatára 

törekszik. 

 

 

Mobil alkalmazáso- 

kat használ. 

Ismeri a mobil al- 

kalmazások műkö- 

dési mechanizmusa- 
it. 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

elektronikus beszál- 

lítói rendszerek 

folyamatszervezé- 

sét, logisztikáját, a 

szoftvereket. 

Ismeri a leginnova- 

tívabb technológiá- 

kat, szoftvereket, 

cégeket, platformo- 

kat. 

 

 
Irányítással 

 

Felméri a kiskeres- 

kedelemben alkal- 

mazott digitális 

technológiákat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és új digitális 

eszközöket. 

 
Irányítással 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Mobil alkalmazások  22 óra 

Mobil eszközök fizikai paraméterei 

Applikációkhoz köthető szoftver platformok 

Mobil alkalmazási fejlesztési keretrendszer 

Tartalmi lapok és kapcsolható tartalmak 

 

Szoftverhasználati jogok  9 óra 

Szoftverekhez kapcsolódó jogok, felhasználási formák 

Shareware, freeware, adware, spyware 

EULA, BSA szervezet, 

Felhasználói jogok (OEM verzió, LP, OL) 
 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

Webáruház működtetése tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Webáruház működtetése tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az e-

kereskedelmi modellekhez rendelhető legszakszerűbb frameworkot. 

Legyen tudatában, hogy nem feltétlenül szükséges a webáruházat egyedileg 

megtervezni, ha- nem sok esetben költséghatékonyabb egy webshop motor vagy 

webáruház építő platform al-kalmazása. 

Értsék meg a logisztika jelentőségét a teljes áruforgalmi folyamat során. Ismerjék meg 

a ki-szervezett logisztika és főleg a dropshipping nyújtotta lehetőségeket. 
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Mérjék fel és tudatosuljon bennük a CRM fontossága a vevők megtartása és új vevők 

bevonzása érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A vállalkozási for- 

mák közül kivá- 

lasztja a vállalkozá- 

sának megfelelő 

működési 
keretet. 

Ismeri a vállalkozá- 

si formákat, a vál- 

lalkozások alapítá- 

sának és működésé- 

nek jellemzőit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A jogszabályok 

betartása mellett a 

legjobb megoldások 

alkalmazására tö- 

rekszik. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Kialakítja és kezeli a 

megfelelő raktár- 

készletet, hatéko- 

nyan értékesíti az 

elfekvő készleteket. 

Ismeri az árube- 

szerzés forrásait, a 

hatékony értékesítés 

módszereit és az 

online kereskedelmi 
platformokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Logisztikai partner- 

kapcsolatokat hoz 

létre. 

Ismeri a felmerülő 

logisztikai feladato- 

kat, a partnereket és 

az elosztási formá- 
kat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Feltérképezi a kü- 

lönböző webáruházi 

rendszereket. 

Megnevezi a külön- 

böző webáruházi 

rendszerek előnyeit, 

hátrányait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Nyomon követi a 

termék útját, és 

tájékoztatja róla a 
vásárlókat. 

Ismeri az ügyfél- 

kapcsolatok mene- 

dzselésének mód- 
szereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Online vállalkozások  30 óra 

Online vállalkozási formák alapítása és 

működtetése Online vállalkozások tárgyi 

feltételei 

Online vállalkozások személyi 
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feltételei  

E-kereskedelmi modellek típusai 

 

Online kereskedelmi platformok  21 óra 

Az internet kereskedelmi alkalmazása  

Frameworkök és webshop motorok 

Webshop plugin, webáruház építő 

platformok Közösségi média felületek 

 

Logisztikai feladatok  24 óra 

Termékmozgással egybekötött e-kereskedelmi ügyletek szervezése és 

lebonyolítása  

Az ellátásilánc-struktúra jellemzői 

E-beszerzés 

A logisztikai információs 

rendszer  

E-disztribúció 

Kiszervezett 

logisztika 

Dropshipping 

 

Ügyfélkapcsolatok menedzselése  18 óra 

Az ügyfélkapcsolatok jelentősége 

Új vásárló szerzése 

A vevő megtartása, alkalmazott 

technikák CRM ügyfélkapcsolati 

menedzsment Panaszkezelés 
 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

Jogi ismeretek tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Jogi ismeretek tantárgy tanulásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az 

interneten létrejött szerződések betartásának fontosságával. 

Értsék meg és fogadják el a tömeges szerződéskötést kísérő ÁSZF fontosságát. 

Ismerjék az abszolút elállás jogát, a szerzői jog nyújtotta védelem szerepét és a szerzői jog 

átruházásának lehetőségeit. 

Sajátítsák el az adatvédelmi szabályokat és a GDPR lényegét. 

Tanulják meg a használható fizetési lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szabályszerűen 

kezeli és intézi a 

fogyasztói reklamá- 

ciókat. 

Ismeri az e- 

kereskedelemre 

vonatkozó értékesí- 

tési és fogyasztóvé- 
delmi szabályokat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
Felelősséget vállal a 

törvényi előírások 

betartásáért és be- 

tartatásáért. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Értelmezi a külön- 

féle partnerkapcso- 

latok szerződéstípu- 

sait. 

Ismeri a partner- 

kapcsolati együtt- 

működés jogi fel- 

tételeit és lehetséges 
típusait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Szabályszerűen 

kiállítja és kezeli az 

online munka során 

használt bizonyla- 

tokat és okmányo- 
kat. 

Ismeri a kereske- 

delmi vállalkozások 

működési rendjéhez 

kapcsolódó jogsza- 

bályokat. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Üzemeltetés jogi feltételei  7 óra 

Az interneten létrejött szerződések követelményei 

A szolgáltatók felelőssége és a fogyasztói jogok védelme 

 

Általános szerződési feltételek  6 óra 

Az előzetes tájékoztatási kötelezettség 

A tömeges szerződéskötés 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelező 

előírások  

Az abszolút elállás jogának biztosítása 

 

Szerzői jog  6 óra 

A szerzői jog fogalma, jogi védelem 

A szerzői jog átruházásának lehetőségei 

 

Adatvédelemi szabályok, GDPR  6 óra 

Az ügyfelek személyes adatainak kezelése 

Adatkezelési tájékoztató és nyilvántartás 

Adatkezelők - adatfeldolgozói 
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szerződés Adatvédelmi szabályzat 

 

A pénzforgalom szabályozása  6 óra 

Fizetési lehetőségek (átutalás, paypal, utánvét, internetes 

bankkártya) Banki tranzakciók végrehajtásának szabályozása 

Két- és háromszereplős fizetés 
 

Marketing tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A marketing tanulási terület a vállalkozások és a piacgazdaság közti kapcsolatrendszert 

elemzi. A vásárlói magatartásból kiindulva bemutatja a marketing szerepét a 

stratégiatervezésben, ismerteti a gazdasági szereplők által alkalmazott 

marketingeszköz-rendszert, elemzi a területi sajátosságokat, trendeket, illetve 

feltérképezi és bemutatja a fejlődési irányokat. 

A tanulási terület elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy megértsék a 

marketing- szemlélet és döntési rendszer lényegét, és alkalmazni tudják a módszereket 

a stratégia megal- kotása és a mindennapi problémák kezelése során. 
 

Marketing kommunikáció tantárgy 77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók részletesen foglalkoznak a marketingkommunikáció fogalmával, 

jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen és 

közvetett eszközeivel. A tanulók megismerik a vállalati arculat lényegét, kialakításának 

fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Elsajátítják az online marketing elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Meghatározza a 
megfelelő eladáshe- 

lyi reklámeszközö- 

ket. 

Ismeri a lehetséges 

kommunikációs 

eszközöket és azok 

alkalmazási lehető- 

ségeit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

alapszintű használa- 

ta 
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Alkalmazza a tanult 

személyes eladási 

technikákat. 

Elsajátította a ke- 

reskedővel szemben 

támasztott elváráso- 
kat. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
Figyelemmel kíséri 

és alkalmazza az új 

kommunikációs 

lehetőségeket. 

 

Előkészíti, megter- 

vezi és értékeli az 

árubemutatókat és 

az értékesítési akci- 

ókat. 

 
Ismeri az adekvát 

SP módszereket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megtervezi és meg- 

valósítja a hatékony 

online kommuniká- 

ciós mixet. 

Ismeri az online 

marketing eszköztá- 

rának alkalmazási 
lehetőségeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Reklám  12 óra 

Marketingkommunikáció eszközrendszere, a kommunikációs mix 

elemei  

A reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

 

Személyes eladás  18 óra 

A személyes eladás fogalma, jellemzői, 

előnyei  

A PS területei 

A kereskedővel szemben támasztott követelmények, eladói magatartás 

Eladásösztönzés  2,5 óra 

Az eladásösztönzés fogalma, 

funkciói  

SP módszerek. 

POS eszközök és 

alkalmazásuk Akciók 

szervezése 

Bolti atmoszféra 

elemei Eladótér 

kialakítása 

 

Direkt marketing  9 óra 

A direkt marketing módszerei a közvetlen fogyasztói csatornákon 

keresztül  

A közvetlen üzletszerzés specifikumai 

A legfontosabb direkt marketing csatornák 

jellemzői  

A direkt marketing jogszabályi feltételei 

 

Arculatkialakítás  18 óra 

Az image lényege, fajtái 
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Az arculat fogalma, arculatot befolyásoló 

tényezők  

Az arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés 

A témakör összes óraszámából 13. évfolyamon 26 órát gyakorlati helyszínen kell 

teljesíteni. 

 

Online marketing  18 óra 

Az online marketing fogalma, célja és 

eszközei Webhelymarketing, email 

marketing 

Metakereső oldalak, keresőoptimalizálás, tölcsér-építés  

Bannerek, PPC hirdetések, adat-tápláló (datafeed) 

marketing 

Suttogó marketing, közösségi háló, blogolás, influencer 

marketing  

Az online marketing jogi szabályozása 
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Gyakorlat: 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület aktív tanulói 

magatartást és tanulási élményeket eredményező munkaformák segítségével mutatja be 

a kis- és nagykeres- kedelmi, webáruházi és üzleti adminisztrációs munkahelyzetek 

sajátosságait. 

Lehetőséget biztosít a szakma munkaköreiben szükséges magatartás, pontos és 

minőségi munkavégzés elsajátításához, a tanulási és szakmai motiváció 

megerősítéséhez, fejlesztéséhez. 

Olyan feladathelyzeteket teremt, amelyek során felkelti a tanuló érdeklődését a mélyebb 

szakmai tartalmak iránt. 

Bemutatja a kereskedői szakma szépségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát és a 

szakterületen dolgozók tevékenységének távlatait. 

Segíti a tanulókat szakmai szerepük kiválasztásában, jövőképük megfogalmazásában és 

egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelem alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

betartsák a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismerjék az 

áruforgalmi folyamat elemeit, a beszerzés, készletezés és értékesítés helyét és szerepét 

az áruforgalomban, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendőket. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni az 

áruk megóvásáról, leltárt készíteni és előkészíteni az árut értékesítésre. Képesek 

legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és a pénzel- számolási/pénzkezelési 

szabályokat betartva kezelni a pénztárgépet. Legyenek képesek a sza-bályokat 

figyelembe véve megszervezni az áruforgalmi tevékenységet. A tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben tudják alkalmazni az elméletben elsajátított ismereteket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Információt ad a 

vezető árubeszerzé- 

si munkájához. 

Ismeri a beszerzés 

folyamatát, helyét 

és szerepét az áru- 

forgalomban. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 
Átveszi mennyisé- 

Ismeri az áruátvétel 

gyakorlatát és a 

teendőket hibás 

teljesítés esetén. 

   
gileg és minőségi-   

leg az árut, elvégzi Teljesen önállóan  

a hibás teljesítésből   

adódó teendőket.   

Készletre veszi az 

árut, és szakszerűen 

elhelyezi a raktár- 

ban. 

Elsajátította az áruk 

raktári elhelyezésé- 

nek módozatait és a 

digitális készletre 

vételt. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Leltárt készít vagy 

közreműködik a 
leltározásban. 

Ismeri a leltározás 

gyakorlatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Törekszik pontosan, 

megbízhatóan, a 

 

   

 
Előkészíti az árut 

értékesítésre, árut 

ajánl, segíti a vevők 

tájékozódását, elad. 

Megtanulta az áruk 
eladótéri elhelyezé- 

sének szabályait és 

az eladási techniká- 
kat. 

 

Teljesen önállóan 

meghatározott mód- 
szertan szerint el- 

járni, csapatban és 

önállóan is megfele- 
lő munkát végezni. 

Használja a keres- 

kedelmi egység 

gépeit, eszközeit. 

Ismeri a gépek, 

berendezések hasz- 

nálati szabályait a 

gyakorlatban. 

 
Teljesen önállóan 

  

Készpénzzel és Ismeri a pénztár-    
készpénzkímélő terminálok működé- Teljesen önállóan  

módon fizettet. sét.   

Betartja és betartat- 
Ismeri a veszélyfor- 

rásokat a munkahe- 

lyén, és tudja a 

teendőket. 

   
ja a munkahelyek-   

kel kapcsolatos Teljesen önállóan  

munka-, tűzvédelmi   

követelményeket.   

Betartja és betartat- Ismeri a veszélyes    

ja a munkahelyén a 
környezetvédelmi 

hulladékok kezelés- 
ének rendszerét és 

Teljesen önállóan 
 

szabályokat. szabályait.   

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat  62 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  
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A beszerzés fogalma, folyamata, a 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek 

előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban. A leltárhiány és 

leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási 

terület 

 

Termékismeret tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Termékismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

áruválasztékot, és azok fő jellemzőit. Megfelelően értelmezzék a termékeken található 

információkat, jelöléseket. Ismerjék az árfeltüntetés és az áruvédelmi eszközök 

használatának szabályait. 

Termékismereti tudásukra alapozva szakszerű tanácsokat tudjanak adni a vásárlók által 

keresett árukról, azok tárolásáról és felhasználási lehetőségükről. Legyenek tisztában a 

termékek használatával, kezelésével, a garanciális feltételekkel, az igénybe vehető 

szolgáltatásokkal, mindezzel elősegítve a vásárlói döntést. 

Tudják szakszerűen kezelni a vásárlói panaszokat, illetve legyenek nyitottak az új 

termékek és innovációk iránt. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak áruforgalom, biológia, kémia, fizika 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen előké- 

szíti, értékesítésre 

kihelyezi és bemu- 

tatja az árukat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és specifikus 

árucsoportosításból 

eredő követelmé- 
nyeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
A jó gyakorlatok és 

minták alkalmazá- 

sával törekszik a 

gazdasági eredmé- 

nyek javítására. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Ügyel az aktuális 

fogyasztói árak 
feltüntetésére. 

Elsajátította az 

árfeltüntetés szabá- 
lyait. 

 

Teljesen önállóan 
 

Szakszerűen elhe- 

lyezi az áruvédelmi 

eszközöket az áru- 

kon. 

Megtanulta az eti- 

kettek és egyéb 

eszközök használa- 

tát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Kitölti a jótállási 

jegyet, megszervezi 

a garanciális javítá- 

sokat. 

 

Ismeri a jótállás és 

garancia szabályait. 

 
Teljesen önállóan 

  

Ellenőrzi a fo- 

gyaszthatósági, 

minőségmegőrzési 

időket és szelektál. 

 

Ismeri a FIFO és 

FEFO elveket. 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelemmel kíséri 

a vásárlók könyvét, 

megteszi a megfele- 

lő intézkedéseket. 

Megtanulta a vásár- 

lói panaszok keze- 

lésének gyakorlatát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az új fogyasztói 

trendeknek megfe- 

lelő árut és kiegé- 

szítő termékeket 

ajánl a vevő igénye- 

inek megfelelően az 
árukészletből. 

 
Ismeri az innováci- 

ókat és új terméke- 

ket a kereskedelem- 

ben. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Termékkihelyezés és forgalmazás  20 óra 

Az egyes értékesítési módok személyi és tárgyi feltételei, az eladó feladatai. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és/vagy előre csomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése 

A fogyasztói ár feltüntetése 

Az árazó-, címkézőgép, számítógép kezelése 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése 

Áruvédelmi címkék, eszközök elhelyezése a 

termékeken  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben 

Az eladóval szemben támasztott 

követelmények  
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Az eladás technikája a gyakorlatban 

Rendkívüli események fajtái, kezelése 

 

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban  11 óra 

Az új fogyasztói szokások és vevőtípusok megjelenése és azok 

megismerése Innovációk, új termékek 

 

 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Vállalkozási ismeretek tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági szervezetek  4 óra 

A gazdálkodó szervezetek szerepe, közös 

vonásai  

A gazdálkodó szervezetek fajtái és jellemzői 

Vállalkozások alapítására vonatkozó szabályozás 

A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás, 

adatszolgáltatási kötelezettségek 

A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai 

 

A vállalkozások vagyona és finanszírozása  18 óra 

A tőkeszükségletet befolyásoló tényezők 

Finanszírozási lehetőségek, előnyök, 

hátrányok. Belső források fajtái 

Külső források fajtái 

A banki hitelezés folyamata és 

alapfogalmai  

A lízingelés lényege, előnyei, hátrányai 

 

A közbeszerzés alapjai  4,5 óra 

A közbeszerzés alapfogalmai 

A közbeszerzés menete 

 

Likviditás és cash-flow  5 óra 

A likviditás fogalma és mutatószámai 

Likviditási mérleg 

A cash-flow elemzés lényege, fajtái 

A működési cash-flow felépítése és tartalma 
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Hatóságok és felügyeleti szervek  4,5 óra 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Statisztikai 

Hivatal Gazdasági 

Versenyhivatal 

Területileg illetékes önkormányzatok, 

kormányhivatalok Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

 

Üzleti tervezés  26 óra 

A tervezés, mint vállalati tevékenység és a döntések előkészítésének 

eszköze  

Az üzleti terv fogalma, a készítéséhez felhasználható információk 

Az üzleti terv felépítése, tartalma 

 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Vagyonvizsgálat  31 óra 

A vállalkozások vagyona 

Egyszerűsített mérleg szerkezete, 

tartalma Mérleg összeállítása 

A vagyon- és tőkeszerkezeti mutatók számítása, értékelése, következtetések levonása 

 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

Webáruház működtetése tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Online vállalkozások  30 óra 

Online vállalkozási formák alapítása és 

működtetése Online vállalkozások tárgyi 
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feltételei 

Online vállalkozások személyi 

feltételei  

E-kereskedelmi modellek típusai 

 

Online kereskedelmi platformok  21 óra 

Az internet kereskedelmi alkalmazása  

Frameworkök és webshop motorok 

Webshop plugin, webáruház építő 

platformok Közösségi média felületek 

 

Logisztikai feladatok  24 óra 

Termékmozgással egybekötött e-kereskedelmi ügyletek szervezése és 

lebonyolítása  

Az ellátásilánc-struktúra jellemzői 

E-beszerzés 

A logisztikai információs 

rendszer  

E-disztribúció 

Kiszervezett 

logisztika 

Dropshipping 

 

Ügyfélkapcsolatok menedzselése  18 óra 

Az ügyfélkapcsolatok jelentősége 

Új vásárló szerzése 

A vevő megtartása, alkalmazott 

technikák CRM ügyfélkapcsolati 

menedzsment Panaszkezelés 

 

 

 

Marketing tanulási terület 

Marketingkommunikáció tantárgy 77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Reklám  12 óra 

Marketingkommunikáció eszközrendszere, a kommunikációs mix 

elemei  

A reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

 

Személyes eladás  18 óra 
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A személyes eladás fogalma, jellemzői, 

előnyei  

A PS területei 

A kereskedővel szemben támasztott követelmények, eladói magatartás 

Eladásösztönzés  2,5 óra 

Az eladásösztönzés fogalma, 

funkciói  

SP módszerek. 

POS eszközök és 

alkalmazásuk Akciók 

szervezése 

Bolti atmoszféra 

elemei Eladótér 

kialakítása 

 

Direkt marketing  9 óra 

A direkt marketing módszerei a közvetlen fogyasztói csatornákon 

keresztül  

A közvetlen üzletszerzés specifikumai 

A legfontosabb direkt marketing csatornák 

jellemzői  

A direkt marketing jogszabályi feltételei 

 

Arculatkialakítás  18 óra 

Az image lényege, fajtái 

Az arculat fogalma, arculatot befolyásoló 

tényezők  

Az arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés 

A témakör összes óraszámából 13. évfolyamon 26 órát gyakorlati helyszínen kell 

teljesíteni. 

 

Online marketing  18 óra 

Az online marketing fogalma, célja és 

eszközei Webhelymarketing, email 

marketing 

Metakereső oldalak, keresőoptimalizálás, tölcsér-építés  

Bannerek, PPC hirdetések, adat-tápláló (datafeed) 

marketing 

Suttogó marketing, közösségi háló, blogolás, influencer 

marketing  

Az online marketing jogi szabályozása 

 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra  
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1/13. évfolyam 

Elmélet: 
 

Munkavállalói ismeretek tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

megha-tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. 

Megtanulja, milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni 

munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható 

szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavál-laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek 

elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

 

Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 

ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 
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A tantárgy témakörei 

 

Álláskeresés  5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak 

rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek  5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

köz- alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

mun-kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, 

turisztikai idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett 

diákmunka, önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése  5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés.  

A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái.  

Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség  3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel  

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, 

képzések, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai 

Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 
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Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a 

gazdasági élettel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási 

terület kiemelt célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek 

ellátásához kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Gazdasági ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, 

gaz-dasági körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, 

piac), megis-mertesse a gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat. 

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás 

pénzgazdálkodását. Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai 

szerkezetét. 

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és 

megkülönböztetni az egyes vállalkozási formákat. 

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés 

legfontosabb bevételeit és kiadásait. 

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül 

mutassák be az alapvető fogyasztói jogokat. 

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a 

közismereti tantárgyak, illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi 

tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a matematikai módszerek, számítások, 

történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi tapasztalatai. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Bemutatja az egyes 

alapfogalom cso- 

portok jellegzetes- 

ségeit. 

 
Ismeri a gazdasági 

legfontosabb alap- 

fogalmak jellemző- 

it, fajtáit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belátja a gazdaság 

működési szabálya- 

inak fontosságát. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Példákon keresztül 

bemutatja a háztar- 

tások legfontosabb 

bevételeit, kiadásait 

és értelmezi a költ- 

ségvetés egyenle- 

gét. 

 

Ismeri a háztartás 
feladatait, bevételeit 

és kiadásait, a ház- 

tartás pénzgazdál- 

kodását 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja az egyes 

vállalkozási formá- 

kat és elemzi azok 

előnyeit és hátrá- 
nyait. 

Tisztában van az 

egyes vállalkozási 

formák jellemzői- 

vel. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az állami 

költségvetés legfon- 

tosabb bevételeit, 
kiadásait. 

 

Ismeri az állam 

feladatait, az állam- 

háztartás rendszerét 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Példákon keresztül 

bemutatja az alap- 

vető fogyasztói 

jogokat. 

 

Ismeri a jogi alap- 

fogalmakat. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Azonosítja a marke- 

ting-eszközöket. 

Ismeri a marketing 

fogalmát és eszköz- 

rendszerét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Bemutatja a nem- 

zetközi kereskede- 

lemből származó 

előnyöket. 

Ismeri a nemzetközi 

kereskedelem alap- 

vető formáit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági alapfogalmak  12 óra 

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, 

termelés, a munkamegosztás szerepe. 

Termelési tényezők típusai, jellemzői. 

A gazdaság szereplői.  

Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása. 

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei.  

Piac és pénz. Pénz fejlődése, funkciói. 
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A háztartás gazdálkodása  12 óra 

Család fogalma és funkciói. 

Munkamegosztás a háztatásokban.  

Időgazdálkodás. 

Háztartások bevételei és kiadásai.  

A háztartások költségvetése. 

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe.  

A háztartások vagyona. 

 

A vállalat termelői magatartása  12 óra 

Háztartás és vállalat.  

Vállalat és vállalkozás.  

A vállalat környezete, piaci kapcsolatai, cél- rendszere, csoportjai. 

Vállalkozási formák. 

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése. 

A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai.  

A társas vállalkozások megszűnése.  

A társas vállalkozások formái, sajátosságai. 

 

Az állam gazdasági szerepe, feladatai  10 óra 

Az állam feladatai.  

Az állami szerepvállalás változása. 

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei. 

Az állam gazdálkodása, az államháztartás rendszere.  

A központi költségvetés. 

 

Jogi alapfogalmak  10 óra 

A jog lényege, fogalma, funkciói. 

A jogforrás és jogforrási 

hierarchiája.  

A jogviszony. 

A jogalkotás, a jogszabályok.  

A jogszabályok érvényesség és hatályossága.  

A jogrendszer felépítés. 

 

Tudatos fogyasztói magatartás  10 óra 

Fogyasztóvédelmi alapismeretek 

A fogyasztók alapvető jogai. 

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók. 

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok 

gyakorlása. 

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás. 

 

Marketing alapfogalmak  17 óra 

A marketing szerepe a vállalkozásban. 

Marketingstratégia. 
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Marketingmix és elemei. 

 

Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  25 óra 

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi 

munkamegosztás. Kereskedelempolitikai irányzatok. 

A külkereskedelem alapvető 

formái. Nemzetközi 

elszámolások eszközei. 

A gazdasági integrációk szerepe és 

típusai.  

Az Európai Unió fejlődése és 

működése. 

 

 

Gazdálkodási tevékenység ellátása tanulási terület 

 

A vállalkozások működtetése tantárgy 144 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak 

előállítását profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár. 

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és 

be tudják mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását 

követeli meg. 

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. 

Ismerjék a költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Gazdasági ismertekben elsajátított vállalkozási 

formák ismerete. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Prezentálja a be- 

szerzés, termelés, 

értékesítés jellegze- 

tességeit. 

 
Ismeri a gazdálko- 

dási folyamat leg- 

fontosabb elemeit, 

jellemzőit. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik a pontos, 

áttekinthető munka- 

végzésre. 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön vagy 

interneten, az ered- 

mények kiválasztá- 

sa és feldolgozása 
útmutató alapján. 

Meghatározza a 

vállalkozás gazdál- 

kodásának eredmé- 

nyét. 

Ismeri a költségek 

fajtáit és érti az 

árbevétel és költsé- 

gek kapcsolatát. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Meghatározza és 

értelmezi a középér- 

tékeket (számtani és 

mértani átlag) és 

viszonyszámokat 

(megoszlási és 

dinamikus viszony- 

szám). 

 
 

Ismeri a statisztikai 

adatok megbízható- 

ságának jelentősé- 

gét. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A vállalkozások gazdálkodása  18 óra 

A gazdálkodási folyamat elemei. 

Beszerzési 

folyamat. 

Termelési 

folyamat. 

Értékesítési 

folyamat. 

 

A gazdálkodási folyamatok elszámolása  54 óra 

Árbevétel, kiadás, költség fogalma. 

Költségek csoportosítása, 

fajtái.  

A kalkuláció, az önköltség. 

A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható 

tényezők.  

Az árak szerepe a gazdasági döntésekben. 

 

Statisztikai alapfogalmak  72 óra 

A statisztika fogalma, ágai. 

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, 

jellemzői.  

A statisztikai ismérv és fajtái. 

Az információk forrásai, az információszerzés 
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eszközei.  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének 

szabályai.  

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai. 

A statisztikai adatok ábrázolása. 

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és 

alkalmazásuk.  

A viszonyszámok csoportosítása. 

A dinamikus viszonyszámok és 

összefüggéseik.  

A megoszlási viszonyszám és összefüggései. 

Középértékek és alkalmazásuk. 

Számított középértékek (számtani átlag, súlyozott számtani átlag, mértani 

átlag) Helyzeti középértékek: módusz, medián. 

 

 

Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató 

szakmákban különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, 

jelentőségét. A tanulók elsajátítsák és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, 

valamint az írásbeli kommu-nikáció alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni 

és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs eszközökkel történő elősegítése. 

Biztosítson lehetőséget a tanulók számára az üzleti kultúra és információkezelés 

feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produk-tumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére. 

 

Kommunikáció tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési 

formákat. Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés 

kultúrájának fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és 

tágabb értelemben vett környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek 

képesek a konfliktusok elkerülésére vagy helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi 

munkakapcsolatok helyes alakítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a kapcsolat- 

tartás kulturált sza- 

bályait. 

 

 
Ismeri a viselkedés- 

kultúra alapvető 

szabályait. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Törekszik az üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias kom- 

munikációra írásban 

és szóban egyaránt. 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 
tásával. 

 

Adott szituációnak 

megfelelően alkal- 

mazza a munkahe- 

lyi kapcsolatokat 

meghatározó szabá- 

lyokat. 

 
 

Tisztában van a 

munkahelyi kapcso- 

latokat meghatározó 

szabályokkal. 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 
tásával. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelően levelet 

készít, használja a 

helyes beszédtech- 
nikai módokat. 

 

Ismeri az írásbeli és 

szóbeli kommuni- 

káció legelterjed- 

tebb formáit. 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális tartalmak 

létrehozása, átalakí- 

tása, formázása, 

szerkesztése a szer- 

zői jogok figyelem- 
bevételével. 

Megadott kommu- 

nikációs helyzet 

elemzésével megfo- 

galmazza a kom- 

munikációs problé- 

ma okát, megoldá- 

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo- 

kol, magyaráz, 
tanácsol. 

 

 

 
Ismeri a legfonto- 

sabb kommunikáci- 

ós technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait. 

 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 
 

Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, 

a netikett egyszerű 

szabályainak betar- 

tásával. 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Kapcsolatok a mindennapokban  8 óra 

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, 

megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak 

bemutatása és gyakorlati alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A 

mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés megismerése. Gasztronómiai 

alapismeretek, alapelvárások megismerése. 

 

A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  18 óra 

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs 

problémák a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei 
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(névjegy és névjegyhasználat, telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati 

alkalmazási lehetőségük, lehetőleg élet közeli helyzetekben. 

 

A kommunikációs folyamat  22 óra 

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs 

kapcsolatok, az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, 

kommunikációs technikák gyakorlása. 

 

Ön-és társismeret fejlesztése  24 óra 

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs 

stílusok használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés. 

 

 

Üzleti kultúra és információkezelés tanulási terület 

 

Digitális alkalmazások tantárgy 162 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, 

legyenek képesek dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, 

betűtípus meg- választására. Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a 

kiemelési módokat. 

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és 

tartalmi megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a 

tízujjas vakíráson alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg 

másolására, a szövegszerkesz-tővel történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára. 

Ismerjék az online kommunikációt biztosító 

szolgáltatásokat. Képzés javasolt helyszíne: 

számítógépterem. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A 

Gazdasági ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az 

üzleti levél elkészítése során. Az informatikai készségek és tevékenységi formák 

használata felhasználói szinten. 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
    Biztonságos jelsza- 

 

Számítógépes do- 

kumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat. 

Számítógépes fel- 

használói ismeretek, 

szövegszerkesztő és 

táblázatkezelő keze- 

lése. 

 

 
Teljesen önállóan 

 vak megválasztása, 

előre megfelelően 

beállított szoftve- 

rek, eszközök 

használata az IKT 

biztonság növelése 
   

Törekszik a pontos, 
céljából. 

   

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, alap- 

vető 

funkciók beállítása, 

módosítása, gyak- 

ran 

előforduló, legegy- 

szerűbb 

probléma-helyzetek 

megoldása. 

   áttekinthető munka- 
   végzésre. 

Megadott szempon-    

tok szerint szöveg- 

szerkesztő szoftver- 
rel dokumentumot 

Ismeri a szöveg- 

formázás alapvető 
szabályait. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

formáz.    

 

Megadott szempon- 

tok szerint táblázat- 

kezelő szoftverrel 

táblázatokat, diag- 

ramokat készít. 

 
Ismeri a táblázatke- 

zelő program alap- 

vető felhasználási 

lehetőségeit. 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 Információk meg- 

osztása, kommuni- 

káció 

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű szabályai- 

nak betartásával. 

 

 

 

Megadott szempon- 

tok szerint prezen- 

tációt készít. 

 

 

 
Ismeri a prezentáció 

készítő program 

alapvető felhaszná- 

lási lehetőségeit. 

 

 

 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 
Megadott szempon- 

tok szerint informá- 

ciót keres az inter- 

neten, kiválasztja és 

feldolgozza. 

 
 

Ismeri a biztonsá- 

gos internet haszná- 

lat szabályait, és a 

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit. 

 

 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Adatok, informáci- 

ók keresése a digitá- 

lis eszközön  vagy az 

interneten, az ered- 

mények közül a 

megfelelő(k) 

kiválasztása és 
feldolgozása útmu- 

tatás alapján. 
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Tíz perc alatt leg- 

alább 900 leütés 

terjedelmű, össze- 

függő szöveget 

másol. 

 

 

 

 
Ismeri a tízujjas 

vakírás technikáját. 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Egyszerű digitális 

tartalmak létrehozá- 

sa és módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott 

legalapvetőbb sza- 

bályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételé- 

vel. 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Munkavédelmi ismeretek  4 óra 

A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. 

A munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető feladatok 

a tűz megelőzése érdekében. 

 

Tízujjas vakírás  104 óra 

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén 

gátlás pszichológiai elvének érvényesítésével 

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. A jelek 

szabályai 

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei 

alapján. 

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai 

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása. 

 

Digitális alkalmazások  54 óra 

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának 

adott időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, 

felsorolás, tabulátor, szöveg igazítása, előfej, élőláb stb. 

Táblázatkészítés, formázás, szegély, 

mintázat stb. Prezentációkészítés. 

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. 

Az online kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali 

üzenetküldés, hang-és videoalapú kommunikáció). 
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A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület aktív tanulói 

magatartást és tanulási élményeket eredményező munkaformák segítségével mutatja be 

a kis- és nagykeres- kedelmi, webáruházi és üzleti adminisztrációs munkahelyzetek 

sajátosságait. 

Lehetőséget biztosít a szakma munkaköreiben szükséges magatartás, pontos és 

minőségi munkavégzés elsajátításához, a tanulási és szakmai motiváció 

megerősítéséhez, fejlesztéséhez. 

Olyan feladathelyzeteket teremt, amelyek során felkelti a tanuló érdeklődését a mélyebb 

szakmai tartalmak iránt. 

Bemutatja a kereskedői szakma szépségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát és a 

szakterületen dolgozók tevékenységének távlatait. 

Segíti a tanulókat szakmai szerepük kiválasztásában, jövőképük megfogalmazásában és 

egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelem alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

betartsák a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismerjék az 

áruforgalmi folyamat elemeit, a beszerzés, készletezés és értékesítés helyét és szerepét 

az áruforgalomban, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendőket. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni az 

áruk megóvásáról, leltárt készíteni és előkészíteni az árut értékesítésre. Képesek 

legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és a pénzel-számolási/pénzkezelési 

szabályokat betartva kezelni a pénztárgépet. Legyenek képesek a sza-bályokat 

figyelembe véve megszervezni az áruforgalmi tevékenységet. A tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben tudják alkalmazni az elméletben elsajátított ismereteket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Információt ad a 

vezető árubeszerzé- 

si munkájához. 

Ismeri a beszerzés 

folyamatát, helyét 

és szerepét az áru- 

forgalomban. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 
Átveszi mennyisé- 

Ismeri az áruátvétel 

gyakorlatát és a 

teendőket hibás 

teljesítés esetén. 

   
gileg és minőségi-   

leg az árut, elvégzi Teljesen önállóan  

a hibás teljesítésből   

adódó teendőket.   

Készletre veszi az 

árut, és szakszerűen 

elhelyezi a raktár- 

ban. 

Elsajátította az áruk 

raktári elhelyezésé- 

nek módozatait és a 

digitális készletre 

vételt. 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Leltárt készít vagy 

közreműködik a 
leltározásban. 

Ismeri a leltározás 

gyakorlatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Törekszik pontosan, 

megbízhatóan, a 

 

   

 
Előkészíti az árut 

értékesítésre, árut 

ajánl, segíti a vevők 

tájékozódását, elad. 

Megtanulta az áruk 
eladótéri elhelyezé- 

sének szabályait és 

az eladási techniká- 
kat. 

 

Teljesen önállóan 

meghatározott mód- 
szertan szerint el- 

járni, csapatban és 

önállóan is megfele- 
lő munkát végezni. 

Használja a keres- 

kedelmi egység 

gépeit, eszközeit. 

Ismeri a gépek, 

berendezések hasz- 

nálati szabályait a 

gyakorlatban. 

 
Teljesen önállóan 

  

Készpénzzel és Ismeri a pénztár-    
készpénzkímélő terminálok működé- Teljesen önállóan  

módon fizettet. sét.   

Betartja és betartat- 
Ismeri a veszélyfor- 

rásokat a munkahe- 

lyén, és tudja a 

teendőket. 

   
ja a munkahelyek-   

kel kapcsolatos Teljesen önállóan  

munka-, tűzvédelmi   

követelményeket.   

Betartja és betartat- Ismeri a veszélyes    

ja a munkahelyén a 
környezetvédelmi 

hulladékok kezelés- 
ének rendszerét és 

Teljesen önállóan 
 

szabályokat. szabályait.   

 
A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat  72 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a 



432 

 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek 

előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban.  

A leltárhiány és leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem  8 óra 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása 

A munkaalkalmassági vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó 

előírások  

A közlekedő utakra, árutárolásra vonatkozó szabályok, előírások, jelölések 

Az üzlet tisztántartásával kapcsolatos higiéniai, kémiai biztonsági 

előírások Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai 

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei Veszélyforrások és kockázati tényezők a 

munkahelyen 

Tűz- és égésvédelmi 

alapfogalmak Tűzvédelmi 

szabályzat 

Tűzriadó terv 

tartalma 

Tűzoltókészüléke

k 

A tűz jelzése, oltása 

Balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

meghatározása Munkabalesetek kivizsgálása, bejelentése, 

adminisztrációja 

 

Környezetvédelem  9 óra 

A környezetvédelem célja és feladata a 

kereskedelemben Talaj- és légszennyezés 

Az üvegházhatás jelensége, 

következményei Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok fajtái, csoportosítása 

A hulladékok gyűjtésének és szállításának 

módozatai Veszélyes anyagok kezelése 

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés 

előnyei  

Víz-, zaj- és rezgésvédelem 
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Digitális és analóg eszközök használata  19 óra 

Árumozgató gépek, eszközök fajtái, használati szabályai a 

gyakorlatban Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (hűtőberendezések, 

mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái 

Gépek, berendezések használati szabályai a 

gyakorlatban Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

fajtái, fő jellemzői 

 

Kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

Termékismeret tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Termékismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az 

áruválasztékot, és azok fő jellemzőit. Megfelelően értelmezzék a termékeken található 

információkat, jelöléseket. Ismerjék az árfeltüntetés és az áruvédelmi eszközök 

használatának szabályait. 

Termékismereti tudásukra alapozva szakszerű tanácsokat tudjanak adni a vásárlók által 

keresett árukról, azok tárolásáról és felhasználási lehetőségükről. Legyenek tisztában a 

termékek használatával, kezelésével, a garanciális feltételekkel, az igénybe vehető 

szolgáltatásokkal, mindezzel elősegítve a vásárlói döntést. 

Tudják szakszerűen kezelni a vásárlói panaszokat, illetve legyenek nyitottak az új 

termékek és innovációk iránt. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak áruforgalom, biológia, kémia, fizika 

 

A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szakszerűen előké- 

szíti, értékesítésre 

kihelyezi és bemu- 

tatja az árukat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és specifikus 

árucsoportosításból 

eredő követelmé- 
nyeket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 
A jó gyakorlatok és 

minták alkalmazá- 

sával törekszik a 

gazdasági eredmé- 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Ügyel az aktuális 

fogyasztói árak 
feltüntetésére. 

Elsajátította az 

árfeltüntetés szabá- 
lyait. 

 

Teljesen önállóan 
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Szakszerűen elhe- 

lyezi az áruvédelmi 

eszközöket az áru- 

kon. 

Megtanulta az eti- 

kettek és egyéb 

eszközök használa- 

tát. 

 
Teljesen önállóan 

nyek javítására.  

Kitölti a jótállási 

jegyet, megszervezi 

a garanciális javítá- 

sokat. 

 

Ismeri a jótállás és 

garancia szabályait. 

 
Teljesen önállóan 

  

Ellenőrzi a fo- 

gyaszthatósági, 

minőségmegőrzési 
időket és szelektál. 

 

Ismeri a FIFO és 

FEFO elveket. 

 
Teljesen önállóan 

 

Figyelemmel kíséri 

a vásárlók könyvét, 

megteszi a megfele- 

lő intézkedéseket. 

Megtanulta a vásár- 

lói panaszok keze- 

lésének gyakorlatát. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az új fogyasztói 

trendeknek megfe- 

lelő árut és kiegé- 

szítő termékeket 

ajánl a vevő igénye- 

inek megfelelően az 
árukészletből. 

 
Ismeri az innováci- 

ókat és új terméke- 

ket a kereskedelem- 

ben. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árufőcsoportok  18 óra 

Hagyományos árucsoportosítás 

Specifikus árucsoportosítás 

A témakör összes óraszámából 11. évfolyamon 9 órát gyakorlati helyszínen kell teljesíteni. 

 

Specifikus termékismeret  36 óra 

A külső gyakorlati helyszínen található vállalatspecifikus termékek ismerete 

 

Csomagolástechnika  15 óra 

A csomagolás fogalma, funkciói 

A csomagolásra vonatkozó előírások 

A csomagolásnál használt anyagok 

jellemzői  

A csomagolóeszközök fajtái, 

alkalmazásuk 

A csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések fajtái és 

értelmezésük 

Reverz logisztika, a csomagolóeszközök összegyűjtése, újrahasznosítása 

 

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban  21 óra 

Az új fogyasztói szokások és vevőtípusok megjelenése és azok 

megismerése Innovációk, új termékek 
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A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy 144 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek árkialakítási döntéseket hozni. Tudjanak készletgazdálkodási, létszám- és 

bérgazdálkodási, jövedelmezőségi mutatókat meghatározni, és azok eredményeit 

felhasználni a vállalkozás eredményes működtetéséhez. A bevételek tervezésekor 

legyenek tisztában az egyes költségekkel kapcsolatos döntések, fizetendő adók 

hatásával a vállalkozás eredményére és vagyonára vonatkozóan. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az ár- 

érték arány szem- 

pontjából legmegfe- 

lelőbb beszerzési 

forrást és kialakítja 
az eladási árat. 

 
 

Ismeri az árfelépí- 

tést. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontosságra, ala- 

posságra és együtt- 

működésre törek- 

szik a feladatok 

megoldása során. 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata. 

 
Gazdálkodik a kész- 

letekkel, és megha- 

tározza a leltár- 

eredményt. 

Megtanulta miként 

kell meghatározni a 

készletgazdálkodás 

mutatószámait, 

ismeri a nyers hiány 

és forgalomveszte- 

ség fogalmakat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Megállapítja a 

szükséges létszá- 

mot, és a hozzá 

kapcsolódó bérgaz- 

dálkodási feladato- 

kat el tudja látni. 

Ismeri a létszám- és 

bérgazdálkodás 

mutatószámainak 

meghatározási mód- 

ját. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elemzést készít, 

melynek során 

megtervezi a várha- 

tó bevételt, ráfordí- 

tásokat, költségeket 
és kiadásokat. 

Viszonyszámokkal 

és indexekkel meg- 

tanulta elemezni a 

jövedelmezőség és 

eredménykimutatás- 

ra ható tényezőket. 

 

 
Teljesen önállóan 
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Következtetéseket 

von le a tevékeny- 

ség eredményre és 

vagyonra gyakorolt 
hatásából. 

Ismeri a mérleg 

felépítését és kap- 

csolatát az ered- 

ménykimutatással. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árképzés  36 óra 

Az ár kialakításának jogszabályi háttere 

Árfelépítés, az áfa beépülése a beszerzési 

árba Árajánlatok közötti választás, 

beszerzési döntés 

Az eladási ár meghatározása, árkalkuláció, 

fogyasztói ár  

Az áfa bevallása, megfizetése 

 

Készletgazdálkodás  36 óra 

A készletgazdálkodás mutatószámai, 

értelmezésük  

Az áruforgalmi mérlegsor 

A leltáreredmény megállapítása 

 

Humán erőforrás tervezés  46 óra 

A létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók számítása, 

értelmezése Bérgazdálkodás, bérezési mutatók számítása, 

értelmezése 

A létszám- és bérgazdálkodás átfogó elemzése 

Közterhek  26 óra 

Az adózás fogalma, a közterhek fajtái 

Az adóztatás általános jellemzői, funkciói, alapelvei 

A vállalkozást és magánszemélyeket terhelő adónemek és járulékok fajtái, mértékük, 

bevallásuk, megfizetésük 

 

 

Marketing tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A marketing tanulási terület a vállalkozások és a piacgazdaság közti kapcsolatrendszert 

elemzi. A vásárlói magatartásból kiindulva bemutatja a marketing szerepét a 

stratégiatervezésben, ismerteti a gazdasági szereplők által alkalmazott 

marketingeszköz-rendszert, elemzi a területi sajátosságokat, trendeket, illetve 

feltérképezi és bemutatja a fejlődési irányokat. 

A tanulási terület elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy megértsék a 

marketing- szemlélet és döntési rendszer lényegét, és alkalmazni tudják a módszereket 

a stratégia megal-kotása és a mindennapi problémák kezelése során. 
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Marketing alapjai tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulóknak azokat az ismereteket 

köz- vetítse és rendszerezze, amelyek segítségével meg tudják határozni a marketing 

gazdaságban betöltött szerepét. Mutassa be a tanulóknak a marketing feladatait, 

eszközeit és helyét a vál-lalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

termék-, ár- és értékesítéspolitika szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing 

jelentőségét a vállalkozás rövid, közép és hossz távú céljainak elérése végett. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felméri a fogyasz- 

tói szokásokat, és 

megteszi a szüksé- 
ges lépéseket. 

Ismeri a vásárlói 

magatartás modell- 

jét és azok befolyá- 
soló tényezőit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
Folyamatosan tö- 

rekszik a meglevő 

megoldások elem- 

zésére és fejleszté- 

sére. 

A számítógép és 

mobileszközök 

alapszintű használa- 

ta 

A termékek élet- 

görbéje és a fo- 

gyasztói szokások 

alapján kialakítja az 

üzlet választékát. 

Megtanulta a ter- 

mékpolitika elemeit 

és a termékpiaci 

stratégia jelentősé- 

gét. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza az 

árpolitikában meg- 

ismert eszközöket. 

Ismeri az árstratégia 

és árdifferenciálás 
lényegét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Kiválasztja a leg- 

jobb beszerzési és 

értékesítési csator- 

nákat. 

Ismeri az értékesíté- 

si csatornák szerep- 

lőit, funkcióit és 

kiválasztásának 

módozatait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

A marketing sajátosságai és területei  8 óra 

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése 
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A marketing jellemző tendenciái 

napjainkban  

A marketing sajátosságai a 

kereskedelemben 

 

Vásárlói magatartás  16 óra 

A fogyasztói magatartás modellje 

A vásárlói magatartást befolyásoló 

tényezők Vásárlói típusok jellemzői 

Szervezeti vásárlói magatartás 

 

Piackutatás, -szegmentáció és célpiaci marketing  16 óra 

A vállalat környezetének elemei 

A piac fogalma, kategóriái 

A piac szerkezete, a piaci szereplők és piactípusok fajtái és 

jellemzői  

A piackutatás fajtái, módszerei és felhasználási területe 

Piacszegmentálás és célpiaci 

marketing  

A szervezeti vásárlók 

piacszegmentációja 

A marketingstratégiák típusai és megvalósításának elvei 

 

Termékpolitika  16 óra 

A termék, a termékpolitika elemei és 

termékfejlesztés Termékpiaci stratégia és annak 

jelentősége 

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői 

 

Árpolitika  16 óra 

Árpolitika, árstratégia és az ártaktika 

lényege  

Az ár szerepe, árképzési rendszerek 

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció 

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők 
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Gyakorlat: 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 126 óra 

3,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat  72 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban.  

A leltárhiány és leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 

 

Környezetvédelem  9 óra 

A környezetvédelem célja és feladata a 

kereskedelemben Talaj- és légszennyezés 

Az üvegházhatás jelensége, 

következményei Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok fajtái, csoportosítása 

A hulladékok gyűjtésének és szállításának 

módozatai Veszélyes anyagok kezelése 

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés 

előnyei  

Víz-, zaj- és rezgésvédelem 

 

Digitális és analóg eszközök használata  17 óra 

Árumozgató gépek, eszközök fajtái, használati szabályai a 

gyakorlatban Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (hűtőberendezések, 

mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái 
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Gépek, berendezések használati szabályai a 

gyakorlatban Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

fajtái, fő jellemzői 

 

Pénzkezelés  28 óra 

A pénzforgalom általános 

szabályai Pénzforgalmi számla 

nyitása 

Készpénzes, készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési 

módok Fizetési számlák fajtái 

Pénztárgépek fajtái, szerepük a kereskedelemben 

A pénztárnyitás feladatai 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai  

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük 

szabályai  

A valutával történő fizetés szabályai 

Nyugtaadási kötelezettség 

Gépi/ kézi készpénzfizetési 

számla  

A pénztárzárás feladatai 

A pénztáros elszámoltatása 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Termékismeret tantárgy 216 óra 

6 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Árurendszerek  34 óra 

Az árurendszerek jelentősége és szerepe a 

kereskedelemben  

A kódolás fogalma, kódok fajtái 

Vonalkód, QR kód 

GS-1, EAN (GTIN), ETK, VTSZ, TESZOR, EPC / RFID, PLU 

Az EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai 

 

Csomagolástechnika  51 óra 

A csomagolás fogalma, funkciói 

A csomagolásra vonatkozó előírások 

A csomagolásnál használt anyagok 

jellemzői  

A csomagolóeszközök fajtái, 

alkalmazásuk 

A csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések fajtái és 
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értelmezésük 

Reverz logisztika, a csomagolóeszközök összegyűjtése, újrahasznosítása 

 

Termékkihelyezés és forgalmazás  58 óra 

Az egyes értékesítési módok személyi és tárgyi feltételei, az eladó feladatai. 

Az áruk eladásra történő előkészítése.  

Az áruk kicsomagolása és/vagy előre csomagolása, a vevők tájékoztatását szolgáló 

információk meglétének ellenőrzése 

A fogyasztói ár feltüntetése 

Az árazó-, címkézőgép, számítógép kezelése 

Árjelző táblák, vonalkódok készítése 

Áruvédelmi címkék, eszközök elhelyezése a 

termékeken  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben 

Az eladóval szemben támasztott 

követelmények  

Az eladás technikája a gyakorlatban 

Rendkívüli események fajtái, kezelése 

 

Fogyasztóvédelmi alapok  57 óra 

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályok  

A fogyasztóvédelem intézményrendszere 

A fogyasztókat megillető 

alapjogok Termékfelelősség, 

minőség 

Minőséget meghatározó tényezők, jellemzők, minőségi osztályok 

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati 

kezelési útmutató 

CE megfelelőségi 

jelölés Szabvány, 

szabványosítás 

A fogyasztók 

tájékoztatása 

A termékcímke 

adattartalma 

Szavatosság, jótállás 

Tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok Fogyasztói panaszok 

kezelése 

Vitás ügyek 

rendezése 

Hatósági 

ellenőrzés 

 

Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban  16 óra 

Az új fogyasztói szokások és vevőtípusok megjelenése és azok 

megismerése Innovációk, új termékek 
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Egybefüggő szakmai gyakorlat:  160 óra 
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2/14. évfolyam 

Elmélet: 
 

Munkavállalói idegen nyelv tanulási terület (technikus szakmák 

esetén) 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, 

az állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek 

álláshirdetésre jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és 

eredményesen meg tudják valósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek 

legyenek a munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, 

önéletrajzot írni és motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek 

megfelelően megfogalmazni, megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi 

fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai 

vonatkozást is beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános 

társalgás során feltett kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak 

szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni 

erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy 

tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék az adott 

cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso-latosan kérdéseket, 

véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti 

tantárgyak keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési 

ismereteikre, valamint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló 

ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott 

idegen nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen 

nyelvek 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kész- 

ségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 

ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 

talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 
nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 
mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó 

szókincset idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt 

tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja 

ismerni, hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az 

álláshirdetés követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően 

begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia 

fejlesztése történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív 

kompetenciákat fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél  20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, 

tipikus szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő 

helyességgel és igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai 

követelményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában 

használt gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges 

kulcsfontosságú kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján 

begyakorolja, hogyan lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás  11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. 

Segíti a beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a 

kínos csendet, oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének 

fenntartásában és a beszélgetés lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett 

témák semlegesek legyenek a beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, 

fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés 

(odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, 

környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók begyakorolják a 

kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a 

tanulónak fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, 

elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik 

(beszédkészség), de a témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok 

hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony 

kommunikációt folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai 

vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi 

arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja 

emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran 

használt kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje 

a munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz 

arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és 

értelmezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), 

de a témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív 

készségek is fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták 

szövegének olvasása során az olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület aktív tanulói 

magatartást és tanulási élményeket eredményező munkaformák segítségével mutatja be 

a kis- és nagykeres- kedelmi, webáruházi és üzleti adminisztrációs munkahelyzetek 

sajátosságait. 

Lehetőséget biztosít a szakma munkaköreiben szükséges magatartás, pontos és 

minőségi munkavégzés elsajátításához, a tanulási és szakmai motiváció 

megerősítéséhez, fejlesztéséhez. 

Olyan feladathelyzeteket teremt, amelyek során felkelti a tanuló érdeklődését a mélyebb 
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szakmai tartalmak iránt. 

Bemutatja a kereskedői szakma szépségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát és a 

szakterületen dolgozók tevékenységének távlatait. 

Segíti a tanulókat szakmai szerepük kiválasztásában, jövőképük megfogalmazásában és 

egyéni életpályájuk reális megtervezésében. 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kereskedelem alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és 

betartsák a baleset-, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismerjék az 

áruforgalmi folyamat elemeit, a beszerzés, készletezés és értékesítés helyét és szerepét 

az áruforgalomban, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendőket. A tanulók 

legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, átvenni az árut, gondoskodni az 

áruk megóvásáról, leltárt készíteni és előkészíteni az árut értékesítésre. Képesek 

legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és a pénzel-számolási/pénzkezelési 

szabályokat betartva kezelni a pénztárgépet. Legyenek képesek a sza-bályokat 

figyelembe véve megszervezni az áruforgalmi tevékenységet. A tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben tudják alkalmazni az elméletben elsajátított ismereteket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Információt ad a 
vezető árubeszerzé- 

si munkájához. 

Ismeri a beszerzés 

folyamatát, helyét 

és szerepét az áru- 

forgalomban. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 
Átveszi mennyisé- 

Ismeri az áruátvétel 

gyakorlatát és a 

teendőket hibás 

teljesítés esetén. 

   
gileg és minőségi-   

leg az árut, elvégzi Teljesen önállóan  

a hibás teljesítésből   

adódó teendőket.   

Készletre veszi az 

árut, és szakszerűen 

elhelyezi a raktár- 

ban. 

Elsajátította az áruk 

raktári elhelyezésé- 

nek módozatait és a 

digitális készletre 

vételt. 

 
 

Teljesen önállóan 

  



448 

 

Leltárt készít vagy 

közreműködik a 
leltározásban. 

Ismeri a leltározás 

gyakorlatát. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Törekszik pontosan, 

megbízhatóan, a 

 

   

 
Előkészíti az árut 

értékesítésre, árut 

ajánl, segíti a vevők 

tájékozódását, elad. 

Megtanulta az áruk 
eladótéri elhelyezé- 

sének szabályait és 

az eladási techniká- 
kat. 

 

Teljesen önállóan 

meghatározott mód- 
szertan szerint el- 

járni, csapatban és 

önállóan is megfele- 
lő munkát végezni. 

Használja a keres- 

kedelmi egység 

gépeit, eszközeit. 

Ismeri a gépek, 

berendezések hasz- 

nálati szabályait a 

gyakorlatban. 

 
Teljesen önállóan 

  

Készpénzzel és Ismeri a pénztár-    
készpénzkímélő terminálok működé- Teljesen önállóan  

módon fizettet. sét.   

Betartja és betartat- 
Ismeri a veszélyfor- 

rásokat a munkahe- 

lyén, és tudja a 

teendőket. 

   
ja a munkahelyek-   

kel kapcsolatos Teljesen önállóan  

munka-, tűzvédelmi   

követelményeket.   

Betartja és betartat- Ismeri a veszélyes    

ja a munkahelyén a 
környezetvédelmi 

hulladékok kezelés- 
ének rendszerét és 

Teljesen önállóan 
 

szabályokat. szabályait.   

 
A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat 31 31 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek 

előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban.  

A leltárhiány és leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 
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A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Vállalkozási ismeretek tantárgy 77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Vállalkozási ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a 

vállalkozások indításának gyakorlati lépéseit. Átfogó képet kapjanak, és komplex 

módon tudják értelmezni a vállalkozások működését, összefüggéseit. Tudjanak közép 

és hosszabb távra tervezni, merjenek döntéseket hozni, és felelősen kockázatot vállalni. 

Az elsajátított tartalmak elősegítik a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának 

kialakulását és fejlesztését, hozzájárulnak a piacgazdaság működésének megértéséhez, 

ezáltal biztosítva a racionális gondolkodást. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja a meg- 

felelő vállalkozási 

formát, és vállalko- 
zást hoz létre. 

Ismeri a vállalkozá- 

si formákat és az 

alapítás lépéseit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vállalkozóként a 

szabályok betartása 

mellett a legjobb 

megoldások alkal- 

mazására törekszik. 

A számítógép ma- 

gas szintű használa- 

ta 

 
Üzleti tervet készít. 

Megtanulta a terve- 

zés lépéseit és az 

üzleti terv felépíté- 
sét. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Belső és külső for- 

rásokat vesz igény- 

be a vállalkozás 

finanszírozásához. 

Ismeri a saját és 

idegen források 

igénybevételének 

lehetőségeit, jel- 

lemzőit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Gazdálkodik a ren- 

delkezésre álló 

erőforrásokkal, 

működteti a vállal- 

kozást. 

 

Megtanulta a mér- 

legkészítés és - 

elemzés lépéseit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 
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Szükség szerint 

gondoskodik vállal- 

kozásának átszerve- 

zéséről, megszünte- 

téséről. 

Ismeri a vállalkozá- 

sok megszűnésének 

és megszüntetésé- 

nek módozatait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Gazdasági szervezetek  8 óra 

A gazdálkodó szervezetek szerepe, közös 

vonásai  

A gazdálkodó szervezetek fajtái és jellemzői 

Vállalkozások alapítására vonatkozó szabályozás 

A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás, 

adatszolgáltatási kötelezettségek 

A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai 

 

A vállalkozások vagyona és finanszírozása  41,5 óra 

A tőkeszükségletet befolyásoló tényezők 

Finanszírozási lehetőségek, előnyök, 

hátrányok. Belső források fajtái 

Külső források fajtái 

A banki hitelezés folyamata és 

alapfogalmai  

A lízingelés lényege, előnyei, hátrányai 

 

A közbeszerzés alapjai  9 óra 

A közbeszerzés alapfogalmai 

A közbeszerzés menete 

 

Likviditás és cash-flow  10 óra 

A likviditás fogalma és mutatószámai 

Likviditási mérleg 

A cash-flow elemzés lényege, fajtái 

A működési cash-flow felépítése és tartalma 

 

Hatóságok és felügyeleti szervek  9 óra 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Központi Statisztikai 

Hivatal Gazdasági 

Versenyhivatal 

Területileg illetékes önkormányzatok, 

kormányhivatalok Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
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E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Az E-kereskedelem tanulási terület megismerteti a tanulóval az elektronikus 

kereskedelem kialakulását, területeit és meghatározó szereplőit. 

A tanuló elsajátíthatja a sikeres elektronikus kereskedelmi vállalkozás elindításának 

gazdasági és jogi feltételeit, az internetes vállalkozások, e-boltok, e-áruházak 

elindításának elemeit és működtetését. 

Megtanulhatja, hogy az internetes boltok hogyan aknázzák ki a webes felület adta 

lehetőségeket, milyen kockázatokkal szembesülnek, illetve hogyan ellensúlyozzák a 

személyes jelenlét hiányából adódó vélt és valós komplikációkat. 

A tanuló megismeri az elektronikus logisztikai rendszerek folyamatszervezését és 

informatikai megoldásait. 

Foglalkoznak az ügyféladatok kezelésével és azok védelmével továbbá az 

árukatalógusok, árjegyzékek kezelésével, a törzsvásárlói nyilvántartásokkal és a 

bónuszrendszerekkel. 

A tananyag foglalkozik az aktuális trendekkel, hatásokkal és az e-kereskedelem 

lehetséges jövőbeni irányvonalaival. 

 

Digitalizáció tantárgy 124 óra 

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Digitalizáció tantárgy tanulásának célja a weblapkészítés és működtetés menetének 

elsajátítása. 

Az elektronikus kereskedelem szintjeiből kiindulva megtanulják a digitális rendszerek, 

szerverek működését, és feltérképezik a felmerülő költségeket. 

Megismerik az igénybe vehető multimédiás és kommunikációs alkalmazások által nyújtott 

lehetőségek legjobb kihasználási feltételeit. 

A tanulók megtanulnak bevitt adatokból létrehozott adatbázisokat kezelni, lekérdezéseket, 

jelentéseket és űrlapokat készíteni. 

Megismerik a szoftverekhez kapcsolódó jogokat és felhasználási formákat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak informatika, matematika, szövegértés 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Figyelemmel kíséri 

az infokommuniká- 

ciós piac fejlődését. 

Ismeri a multimédi- 

ás és kommunikáci- 

ós alkalmazások 

működését. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A webes alkalmazá- 

sok fejlesztése so- 

rán a gyors és biz- 

tonságos technoló- 

gia használatára 

törekszik. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Online platformokat 

hozzáértően hasz- 
nál. 

Ismeri a weboldalak 

kialakítását és mű- 
ködési szabályait. 

 

Teljesen önállóan 
 

Felhasználói szinten 

kezel vevői és 

egyéb adatbáziso- 

kat. 

 

Megtanulta az adat- 

bázisok kezelését. 

 
Teljesen önállóan 

 

Az interneten jog- 

tiszta webes eleme- 

ket keres és fel- 

használja a munkája 

során. 

 

Elsajátította a szoft- 

verhasználati jogo- 

kat. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Mobil alkalmazáso- 

kat használ. 

Ismeri a mobil al- 

kalmazások műkö- 

dési mechanizmusa- 
it. 

 
Teljesen önállóan 

 

Megtervezi az 

elektronikus beszál- 

lítói rendszerek 

folyamatszervezé- 

sét, logisztikáját, a 

szoftvereket. 

Ismeri a leginnova- 

tívabb technológiá- 

kat, szoftvereket, 

cégeket, platformo- 

kat. 

 

 
Irányítással 

 

Felméri a kiskeres- 

kedelemben alkal- 

mazott digitális 

technológiákat. 

Ismeri a hagyomá- 

nyos és új digitális 

eszközöket. 

 
Irányítással 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

A rendszer felépítése és működtetése  27 óra 

Az elektronikus kereskedelmi rendszer főbb részei 

Az elektronikus kereskedelem 

szintjei Infrastrukturális 

ellátottság 

Webszerver, alkalmazásszerver, 

adatbázisszerver  

A rendszer működtetése, költségek 

 

Multimédiás és kommunikációs alkalmazások  27 óra 

Egyedi gépen alapuló multimédia 

Hálózaton (széles- és keskenysávú) alapuló 
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multimédia Kommunikációs alkalmazások 

 

Weblapkészítés és működtetés  27 óra 

Sablonok, HTML, CSS, domainnevek  

Webdesign, web hosting 

Szoftverspecifikáció, -tervezés, -vizsgálat és 

karbantartás  

A nyílt forráskódú szoftverek előnyei és hátrányai 

 

Adatbáziskezelés  17 óra 

Az adatbáziskezelő szoftver 

munkakörnyezete Adatbevitel, adattábla 

létrehozása 

Műveletek az adatokkal, 

mezőkkel Táblák 

összekapcsolása 

Lekérdezések, jelentések, űrlapok 

 

Mobil alkalmazások  18 óra 

Mobil eszközök fizikai paraméterei 

Applikációkhoz köthető szoftver platformok 

Mobil alkalmazási fejlesztési keretrendszer 

Tartalmi lapok és kapcsolható tartalmak 

 

Szoftverhasználati jogok  8 óra 

Szoftverekhez kapcsolódó jogok, felhasználási formák 

Shareware, freeware, adware, spyware 

EULA, BSA szervezet, 

Felhasználói jogok (OEM verzió, LP, OL) 

 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

Webáruház működtetése tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Webáruház működtetése tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az e-

kereskedelmi modellekhez rendelhető legszakszerűbb frameworkot. 

Legyen tudatában, hogy nem feltétlenül szükséges a webáruházat egyedileg 

megtervezni, ha- nem sok esetben költséghatékonyabb egy webshop motor vagy 

webáruház építő platform al-kalmazása. 

Értsék meg a logisztika jelentőségét a teljes áruforgalmi folyamat során. Ismerjék meg 
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a ki-szervezett logisztika és főleg a dropshipping nyújtotta lehetőségeket. 

Mérjék fel és tudatosuljon bennük a CRM fontossága a vevők megtartása és új vevők 

bevonzása érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A vállalkozási for- 

mák közül kivá- 

lasztja a vállalkozá- 

sának megfelelő 

működési 
keretet. 

Ismeri a vállalkozá- 

si formákat, a vál- 

lalkozások alapítá- 

sának és működésé- 

nek jellemzőit. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A jogszabályok 

betartása mellett a 

legjobb megoldások 

alkalmazására tö- 

rekszik. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Kialakítja és kezeli a 

megfelelő raktár- 

készletet, hatéko- 

nyan értékesíti az 

elfekvő készleteket. 

Ismeri az árube- 

szerzés forrásait, a 

hatékony értékesítés 

módszereit és az 

online kereskedelmi 
platformokat. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Logisztikai partner- 

kapcsolatokat hoz 

létre. 

Ismeri a felmerülő 

logisztikai feladato- 

kat, a partnereket és 

az elosztási formá- 
kat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Feltérképezi a kü- 

lönböző webáruházi 

rendszereket. 

Megnevezi a külön- 

böző webáruházi 

rendszerek előnyeit, 

hátrányait. 

 
Teljesen önállóan 

 

Nyomon követi a 

termék útját, és 

tájékoztatja róla a 
vásárlókat. 

Ismeri az ügyfél- 

kapcsolatok mene- 

dzselésének mód- 
szereit. 

 
Teljesen önállóan 

 

 
 

A tantárgy témakörei 

 

Online vállalkozások  30 óra 

Online vállalkozási formák alapítása és 

működtetése Online vállalkozások tárgyi 

feltételei 
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Online vállalkozások személyi 

feltételei  

E-kereskedelmi modellek típusai 

 

Online kereskedelmi platformok  21 óra 

Az internet kereskedelmi alkalmazása  

Frameworkök és webshop motorok 

Webshop plugin, webáruház építő 

platformok Közösségi média felületek 

 

Logisztikai feladatok  24 óra 

Termékmozgással egybekötött e-kereskedelmi ügyletek szervezése és 

lebonyolítása  

Az ellátásilánc-struktúra jellemzői 

E-beszerzés 

A logisztikai információs 

rendszer  

E-disztribúció 

Kiszervezett 

logisztika 

Dropshipping 

 

Ügyfélkapcsolatok menedzselése  18 óra 

Az ügyfélkapcsolatok jelentősége 

Új vásárló szerzése 

A vevő megtartása, alkalmazott 

technikák CRM ügyfélkapcsolati 

menedzsment Panaszkezelés 

 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

Jogi ismeretek tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Jogi ismeretek tantárgy tanulásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az 

interneten létrejött szerződések betartásának fontosságával. 

Értsék meg és fogadják el a tömeges szerződéskötést kísérő ÁSZF fontosságát. 

Ismerjék az abszolút elállás jogát, a szerzői jog nyújtotta védelem szerepét és a szerzői 

jog átruházásának lehetőségeit. 

Sajátítsák el az adatvédelmi szabályokat és a GDPR lényegét. 

Tanulják meg a használható fizetési lehetőségek előnyeit és hátrányait. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Szabályszerűen 

kezeli és intézi a 

fogyasztói reklamá- 

ciókat. 

Ismeri az e- 

kereskedelemre 

vonatkozó értékesí- 

tési és fogyasztóvé- 
delmi szabályokat. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 
Felelősséget vállal a 

törvényi előírások 

betartásáért és be- 

tartatásáért. 

A számítógép, digi- 

tális eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata 

Értelmezi a külön- 

féle partnerkapcso- 

latok szerződéstípu- 

sait. 

Ismeri a partner- 

kapcsolati együtt- 

működés jogi fel- 

tételeit és lehetséges 
típusait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Szabályszerűen 

kiállítja és kezeli az 

online munka során 

használt bizonyla- 

tokat és okmányo- 
kat. 

Ismeri a kereske- 

delmi vállalkozások 

működési rendjéhez 

kapcsolódó jogsza- 

bályokat. 

 
 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Üzemeltetés jogi feltételei  7 óra 

Az interneten létrejött szerződések követelményei 

A szolgáltatók felelőssége és a fogyasztói jogok védelme 

 

Általános szerződési feltételek  6 óra 

Az előzetes tájékoztatási kötelezettség 

A tömeges szerződéskötés 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelező 

előírások  

Az abszolút elállás jogának biztosítása 

 

Szerzői jog  6 óra 

A szerzői jog fogalma, jogi védelem 

A szerzői jog átruházásának lehetőségei 

 

Adatvédelemi szabályok, GDPR  6 óra 
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Az ügyfelek személyes adatainak kezelése 

Adatkezelési tájékoztató és nyilvántartás 

Adatkezelők - adatfeldolgozói 

szerződés Adatvédelmi szabályzat 

 

A pénzforgalom szabályozása  6 óra 

Fizetési lehetőségek (átutalás, paypal, utánvét, internetes 

bankkártya) Banki tranzakciók végrehajtásának szabályozása 

Két- és háromszereplős fizetés 

 

 

Marketing tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A marketing tanulási terület a vállalkozások és a piacgazdaság közti kapcsolatrendszert 

elemzi. A vásárlói magatartásból kiindulva bemutatja a marketing szerepét a 

stratégiatervezésben, ismerteti a gazdasági szereplők által alkalmazott 

marketingeszköz-rendszert, elemzi a területi sajátosságokat, trendeket, illetve 

feltérképezi és bemutatja a fejlődési irányokat. 

A tanulási terület elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy megértsék a 

marketing- szemlélet és döntési rendszer lényegét, és alkalmazni tudják a módszereket 

a stratégia megal-kotása és a mindennapi problémák kezelése során. 

 

Marketing alapjai tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulóknak azokat az ismereteket 

köz- vetítse és rendszerezze, amelyek segítségével meg tudják határozni a marketing 

gazdaságban betöltött szerepét. Mutassa be a tanulóknak a marketing feladatait, 

eszközeit és helyét a vál-lalkozás piaci működése során. Tudatosítsa a tanulókban a 

termék-, ár- és értékesítéspolitika szerepét. A tanulók ismerjék meg a marketing 

jelentőségét a vállalkozás rövid, közép és hossz távú céljainak elérése végett. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Felméri a fogyasz- 

tói szokásokat, és 

megteszi a szüksé- 
ges lépéseket. 

Ismeri a vásárlói 

magatartás modell- 

jét és azok befolyá- 
soló tényezőit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 
Folyamatosan tö- 

rekszik a meglevő 

megoldások elem- 

zésére és fejleszté- 

sére. 

A számítógép és 

mobileszközök 

alapszintű használa- 

ta 

A termékek élet- 

görbéje és a fo- 

gyasztói szokások 

alapján kialakítja az 

üzlet választékát. 

Megtanulta a ter- 

mékpolitika elemeit 

és a termékpiaci 

stratégia jelentősé- 

gét. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Alkalmazza az 

árpolitikában meg- 

ismert eszközöket. 

Ismeri az árstratégia 

és árdifferenciálás 
lényegét. 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

Kiválasztja a leg- 

jobb beszerzési és 

értékesítési csator- 

nákat. 

Ismeri az értékesíté- 

si csatornák szerep- 

lőit, funkcióit és 

kiválasztásának 

módozatait. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

  

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Értékesítéspolitika  15 óra 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák szereplői, funkciói és 

kiválasztása  

A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés 

A franchise lényege és jellemzői 

 

Szolgáltatásmarketing  16 óra 

Szolgáltatás marketing (7P) 

HIPI-elv, azaz megfoghatatlanság, minőségingadozás, romlékonyság, 

elválaszthatatlanság Interakció és egyediség 

A szolgáltatásminőség dimenziói 

 

 

Marketing tanulási terület 

 

Marketing kommunikáció tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók részletesen foglalkoznak a marketingkommunikáció fogalmával, 

jelentőségével, a marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen és 

közvetett eszközeivel. A tanulók megismerik a vállalati arculat lényegét, kialakításának 
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fontosságát, tartalmi és formai elemeit. Elsajátítják az online marketing elemeit. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Meghatározza a 

megfelelő eladáshe- 

lyi reklámeszközö- 

ket. 

Ismeri a lehetséges 

kommunikációs 

eszközöket és azok 

alkalmazási lehető- 

ségeit. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

 

 

 

 
Figyelemmel kíséri 

és alkalmazza az új 

kommunikációs 

lehetőségeket. 

A számítógép és 

mobileszközök 

alapszintű használa- 

ta 

Alkalmazza a tanult 

személyes eladási 

technikákat. 

Elsajátította a ke- 

reskedővel szemben 

támasztott elváráso- 
kat. 

 
Teljesen önállóan 

 

Előkészíti, megter- 

vezi és értékeli az 

árubemutatókat és 

az értékesítési akci- 

ókat. 

 
Ismeri az adekvát 

SP módszereket. 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Megtervezi és meg- 

valósítja a hatékony 

online kommuniká- 

ciós mixet. 

Ismeri az online 

marketing eszköztá- 

rának alkalmazási 
lehetőségeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Reklám  12 óra 

Marketingkommunikáció eszközrendszere, a kommunikációs mix 

elemei  

A reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

 

Személyes eladás  18 óra 

A személyes eladás fogalma, jellemzői, 

előnyei  

A PS területei 

A kereskedővel szemben támasztott követelmények, eladói magatartás 

Eladásösztönzés  18 óra 
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Az eladásösztönzés fogalma, 

funkciói  

SP módszerek. 

POS eszközök és 

alkalmazásuk Akciók 

szervezése 

Bolti atmoszféra 

elemei Eladótér 

kialakítása 

 

Direkt marketing  9 óra 

A direkt marketing módszerei a közvetlen fogyasztói csatornákon 

keresztül  

A közvetlen üzletszerzés specifikumai 

A legfontosabb direkt marketing csatornák 

jellemzői  

A direkt marketing jogszabályi feltételei 

 

Arculatkialakítás  18 óra 

Az image lényege, fajtái 

Az arculat fogalma, arculatot befolyásoló 

tényezők  

Az arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés 

A témakör összes óraszámából 13. évfolyamon 26 órát gyakorlati helyszínen kell 

teljesíteni. 

 

Online marketing  18 óra 

Az online marketing fogalma, célja és 

eszközei Webhelymarketing, email 

marketing 

Metakereső oldalak, keresőoptimalizálás, tölcsér-építés  

Bannerek, PPC hirdetések, adat-tápláló (datafeed) 

marketing 

Suttogó marketing, közösségi háló, blogolás, influencer 

marketing  

Az online marketing jogi szabályozása 

  



461 

 

Gyakorlat: 
 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelem alapjai tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Áruforgalmi folyamat 31 62 óra 

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, 

tagozódása  

Az áruforgalomi folyamat elemei 

Az árubeszerzés helye, szerepe az 

áruforgalomban  

A beszerzés fogalma, folyamata, a 

megrendelés 

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel 

bizonylatai Teendő hibás teljesítés esetén 

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek 

előkészítése  

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása 

Tárolási rendszerek és tárolási módok 

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása 

A leltár és leltározás a gyakorlatban.  

A leltárhiány és leltártöbblet oka  

Az áruk eladásra történő előkészítése 

Az áruk eladótéri elhelyezése 

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai 

 

Digitális és analóg eszközök használata  23 óra 

Árumozgató gépek, eszközök fajtái, használati szabályai a 

gyakorlatban Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok 

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (hűtőberendezések, 

mérlegek, szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái 

Gépek, berendezések használati szabályai a 

gyakorlatban Áru- és vagyonvédelmi eszközök 

fajtái, fő jellemzői 

 

Pénzkezelés  8 óra 

A pénzforgalom általános 

szabályai Pénzforgalmi számla 

nyitása 

Készpénzes, készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési 

módok Fizetési számlák fajtái 
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Pénztárgépek fajtái, szerepük a kereskedelemben 

A pénztárnyitás feladatai 

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai  

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük 

szabályai  

A valutával történő fizetés szabályai 

Nyugtaadási kötelezettség 

Gépi/ kézi készpénzfizetési 

számla  

A pénztárzárás feladatai 

A pénztáros elszámoltatása 

 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Vállalkozási ismeretek tantárgy 77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Üzleti tervezés  77,5 óra 

A tervezés, mint vállalati tevékenység és a döntések előkészítésének 

eszköze  

Az üzleti terv fogalma, a készítéséhez felhasználható információk 

Az üzleti terv felépítése, tartalma 

 

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület 

 

Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy 155 óra 

5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek 

képesek árkialakítási döntéseket hozni. Tudjanak készletgazdálkodási, létszám- és 

bérgazdálkodási, jövedelmezőségi mutatókat meghatározni, és azok eredményeit 

felhasználni a vállalkozás eredményes működtetéséhez. A bevételek tervezésekor 

legyenek tisztában az egyes költségekkel kapcsolatos döntések, fizetendő adók 

hatásával a vállalkozás eredményére és vagyonára vonatkozóan. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.1.1.1 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Kiválasztja az ár- 

érték arány szem- 

pontjából legmegfe- 

lelőbb beszerzési 

forrást és kialakítja 
az eladási árat. 

 
 

Ismeri az árfelépí- 

tést. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pontosságra, ala- 

posságra és együtt- 

működésre törek- 

szik a feladatok 

megoldása során. 

 

A számítógép és 

mobileszközök 

magas szintű hasz- 

nálata. 

 
Gazdálkodik a kész- 

letekkel, és megha- 

tározza a leltár- 

eredményt. 

Megtanulta miként 

kell meghatározni a 

készletgazdálkodás 

mutatószámait, 

ismeri a nyers hiány 

és forgalomveszte- 

ség fogalmakat. 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Megállapítja a 

szükséges létszá- 

mot, és a hozzá 

kapcsolódó bérgaz- 

dálkodási feladato- 

kat el tudja látni. 

Ismeri a létszám- és 

bérgazdálkodás 

mutatószámainak 

meghatározási mód- 

ját. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elemzést készít, 

melynek során 

megtervezi a várha- 

tó bevételt, ráfordí- 

tásokat, költségeket 
és kiadásokat. 

Viszonyszámokkal 

és indexekkel meg- 

tanulta elemezni a 

jövedelmezőség és 

eredménykimutatás- 

ra ható tényezőket. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Következtetéseket 

von le a tevékeny- 

ség eredményre és 

vagyonra gyakorolt 
hatásából. 

Ismeri a mérleg 

felépítését és kap- 

csolatát az ered- 

ménykimutatással. 

 
Instrukció alapján 

részben önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

 

Költségek  67 óra 

A költségek fogalma, 

összetétele  

A költségek csoportosítása 

A költségekre ható tényezők 

A költségek vizsgálata, elemzése abszolút mutatókkal, relatív mutatókkal 

 

Eredményesség  56 óra 

A jövedelmezőség kimutatása 

A forgalomalakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, az eredményességre való 

hatása  

Az eredmény keletkezésének folyamata 
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Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők 

Az eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése 

 

Vagyonvizsgálat  32 óra 

A vállalkozások vagyona 

Egyszerűsített mérleg szerkezete, 

tartalma Mérleg összeállítása 

A vagyon- és tőkeszerkezeti mutatók számítása, értékelése, következtetések levonása 

 

 

E-kereskedelem / Digitális világunk tanulási terület 

 

Webáruház működtetése tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Online vállalkozások  30 óra 

Online vállalkozási formák alapítása és 

működtetése Online vállalkozások tárgyi 

feltételei 

Online vállalkozások személyi 

feltételei  

E-kereskedelmi modellek típusai 

 

Online kereskedelmi platformok  21 óra 

Az internet kereskedelmi alkalmazása  

Frameworkök és webshop motorok 

Webshop plugin, webáruház építő 

platformok Közösségi média felületek 

 

Logisztikai feladatok  24 óra 

Termékmozgással egybekötött e-kereskedelmi ügyletek szervezése és 

lebonyolítása  

Az ellátásilánc-struktúra jellemzői 

E-beszerzés 

A logisztikai információs 

rendszer  

E-disztribúció 

Kiszervezett 

logisztika 

Dropshipping 

 

Ügyfélkapcsolatok menedzselése  18 óra 
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Az ügyfélkapcsolatok jelentősége 

Új vásárló szerzése 

A vevő megtartása, alkalmazott 

technikák CRM ügyfélkapcsolati 

menedzsment Panaszkezelés 

 

 

Marketing tanulási terület 

 

Marketing alapjai tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Értékesítéspolitika  16 óra 

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák szereplői, funkciói és 

kiválasztása  

A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés 

A franchise lényege és jellemzői 

 

Szolgáltatásmarketing  15 óra 

Szolgáltatás marketing (7P) 

HIPI-elv, azaz megfoghatatlanság, minőségingadozás, romlékonyság, 

elválaszthatatlanság Interakció és egyediség 

A szolgáltatásminőség dimenziói 

 

 

Marketing tanulási terület 

 

Marketing kommunikáció tantárgy 93 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy témakörei 

 

Reklám  12 óra 

Marketingkommunikáció eszközrendszere, a kommunikációs mix 

elemei  

A reklám fogalma, szerepe, fajtái 

Reklámeszközök fogalma, fajtái 

 

Személyes eladás  18 óra 

A személyes eladás fogalma, jellemzői, 

előnyei  
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A PS területei 

A kereskedővel szemben támasztott követelmények, eladói magatartás 

Eladásösztönzés  18 óra 

Az eladásösztönzés fogalma, 

funkciói  

SP módszerek. 

POS eszközök és 

alkalmazásuk Akciók 

szervezése 

Bolti atmoszféra 

elemei Eladótér 

kialakítása 

 

Direkt marketing  9 óra 

A direkt marketing módszerei a közvetlen fogyasztói csatornákon 

keresztül  

A közvetlen üzletszerzés specifikumai 

A legfontosabb direkt marketing csatornák 

jellemzői  

A direkt marketing jogszabályi feltételei 

 

Arculatkialakítás  18 óra 

Az image lényege, fajtái 

Az arculat fogalma, arculatot befolyásoló 

tényezők  

Az arculat formai és tartalmi elemei 

Arculattervezés 

A témakör összes óraszámából 13. évfolyamon 26 órát gyakorlati helyszínen kell 

teljesíteni. 

 

Online marketing  18 óra 

Az online marketing fogalma, célja és 

eszközei Webhelymarketing, email 

marketing 

Metakereső oldalak, keresőoptimalizálás, tölcsér-építés  

Bannerek, PPC hirdetések, adat-tápláló (datafeed) 

marketing 

Suttogó marketing, közösségi háló, blogolás, influencer 

marketing  

Az online marketing jogi szabályozása 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0 óra 
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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: —  

  

  

A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

  

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra 

szabadon felhasználható időkeretet (szabad sáv).  

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni.  

  

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. 

Az egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát 

tekintve az órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között 

(tanműhelyben, termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének 

gyakorlatigényességét mutatja, és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az 

elméleti tudáselemek gyakorlatba ágyazottan történő oktatására.  

  

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, 

a témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának 

évfolyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – 

pedig ajánlás.  

  

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó 

tantárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni.  
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A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 

Évfolyam  9.  10.  11.  12.  13.  1/13.  2/14.  

 
Évfolyam összes óraszáma  252  324  455+49 455+49 712+32  1162+98  910+175  

 

Munkavállalói ismeretek  0  18  0  0  0  18  0  

Álláskeresés     5           5     

Munkajogi alapismeretek     5           5     

Munkaviszony létesítése     5           5     

Munkanélküliség     3           3     

 

Munkavállalói idegen nyelv  0  0  0  0  62  0  62  

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések              11     11  

Önéletrajz és motivációs levél              20     20  

„Small talk” – általános társalgás              11     11  

Állásinterjú              20     20  

 

Szépészeti kommunikáció és 

szolgáltatásetika  
36  36  0  0  0  36  0  

A normák és szerepük: viselkedési normák 

– illik, nem illik  
5              4     

Kommunikáció a vendéggel  8              5     

Vendégtípusok  5              4     

A kommunikáció gyakorlata a 

szépségszalonban  
6              6     

A normák és szerepük: jog és etika  5              3     
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 Nyilvánosság és kommunikáció: 

információforrások használata és 

információterjesztés a szépségszalonban  
7              4     

Konfliktus- és reklamációkezelés, 

tanácsadás  
   18           5     

Személyes adatok kezelése a szépészetben     18           5     

Szépészeti informatika  18  18  0  0  0  36  0  

 IKT-eszközök a szépészetben  3              3     

IKT-eszközök használata, digitális 

írástudás  
15              15     

Prezentációkészítés     18           18     

Szépészeti ábrázoló művészet  72  72  0  0  0  72+18 0  

Szabadkézi rajz    26  24           16     

 Kollázstechnika  8              4     

Ecsetkezelési technikák  22              20     

Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy 

agyaggal  
16              8+18     

Maszkkészítés különböző technikákkal     12           4     

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított 

anyagokból  
   12           4     

Ékszerkészítés     24           16     

 

Művészet- és divattörténet  18  36  0  0  0  54+18  0  

Képzőművészeti alapfogalmak  4              4     

Az ókor művészete és divatja  7              7     

A középkor művészete és divatja  7              7+18    

 Az újkor művészete és divatja     10           10     

A modern kor művészete és divatja     8           8     
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Stílustan     18           18     

 

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei  36  0  0  0  0  36  0  

Szépészeti szolgáltatások, feladatok  12              12     

Higiénia és fertőtlenítés a 

szépségszalonban  
12              12     

Szépészeti életutak, szervezetek  12              12     

 

Munka- és környezetvédelem  36  0  0  0  0  36  0  

Elsősegélynyújtás  10              10     

Munka-, tűz- és balesetvédelem  12              12     

Ergonómia a szépségszalonban  4              4     

Környezetvédelem  10              10     

 

Alkalmazott biológia  0  108  0  0  0  72  0  

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek     46           30     

A bőr felépítése és működése     24           16     

Elváltozások, rendellenességek     18           16     

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló 

tényezők, működési zavarok  
   20           10     

Alkalmazott kémia gyakorlat  36  36  0  0  0  72  0  

Kémiai alapok  20              20     

Anyagi halmazok és a szépészetben 

alkalmazott készítmények  
16  18           34     

Szakmai számítások     18           18     
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Fodrász anatómia, élettan  0  0  54  0  0  36+18 0  

Biokémia        18        8     

Sejttan        18        10+18     

A szőrtüsző és a hajszál felépítése, 

élettana  
      18        18     

Alkalmazott kémia  0  0  65+7 0  0  54+18  0  

Elemek és szervetlen vegyületek a 

fodrászatban  
      28+7        20+18    

Szerves vegyületek a fodrászatban        37        34     

 

Hajviselet-történet  0  0  0  0  29+2  0  31+31  

Egyiptom              2     2+2  

Ókori Görögország              4     4+4  

Ókori Róma              2     2+2 

Bizánc              1+2     1+1 

Román kor              2     2+2  

Gótika              2     2+2  

Reneszánsz              4     4+4  

Barokk, rokokó              2     2+2  

Klasszicizmus, empire              2     2+2  

Romantika, biedermeier              4     5+5  

XX. századi divat              4     5+5  

Fodrász szakmai ismeretek  0  0  62+10  65+43 56+6  108+18  62+62  

Vendégfogadás, vendégkártya        2+4       2     

A diagnosztizálás fogalma, a 

rendellenességek felismerése   
      4+4       4     
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Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj 

formázása  
      12+2        12     

A haj tartós formaváltoztatása        30+2       26     

 

 Hajfestés, hajszínezés        14  24+38    30+18    

Színelvonás, szőkítés           26+2     20     

Melírozás           15+3     14     

Borotválás, férfiarcápolás, 

arcszőrzetformázás  
            13+2    16+16  

Férfihajvágás              13+2     16+16 

Női hajvágás              18     18+18  

Alkalmifrizura-készítés              12+2     12+12  

Anyagismeret  0  0  62+28  66+6  56+6  108  62+62  

Fodrászati általános anyagismeret        8+21        4     

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz 

hajformázás  
      14+3       14     

A haj tartós formaváltoztatása        26        26     

Hajfestés, hajszínezés        14+4 24+2     26     

Színelvonás, szőkítés           28+2     24     

Melírozás           14+2     14     

A borotválás anyagai, eszközei, 

vérzéscsillapítás  
            24     26+26  

Hajpakolók, hajformázás              20     22+22  

Anyagismeret összefoglalás              12+6     14+14  

Fodrász szakmai gyakorlat  0  0  212+4  324  424+10  424+8  600+20  

Vendégfogadás, vendégkártya        6+2        8+4    

Diagnosztizálás, rendellenességek        6+2        6+4     

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz 

hajformázás  
      40        40     
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A haj tartós formaváltoztatása        100        100     

Hajfestés, hajszínezés        60  94     110  50  

Színelvonás, szőkítés           130     90  50  

Melírozás           100     70  40+10 

Borotválás, férfiarcápolás, 

arcszőrzetformázás  
            28+10    30+10  

Férfihajvágás              80     90  

 Női hajvágások              280     300  

Alkalmifrizura-készítés, hajhosszabbítás              36     40  

 

Vállalkozói ismeretek és marketing  0  0  0  0  56+6 0  62  

Vállalkozói ismeretek              28+3    31  

Marketing              28+3     31  

Alkalmazott számítástechnika  0  0  0  0  29+2  0  31  

Informatikai eszközök a fodrászatban              15+1     16  

Dokumentálás és nyilvántartás 

számítógépen  
            14+1     15  

Egybefüggő szakmai gyakorlat:  0  0  105  70     160     

  

 A táblázatban szereplő tantárgyakhoz és témakörökhöz rendelt óraszámok, ha fekete színnel 

jelöltek, akkor elméleti órákat jelentenek, ha pirossal, akkor gyakorlatiakat. A szabad órasáv 

óráit ugyanilyen színnel „+”jelzéssel adtuk az eredeti óraszámokhoz. 
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9. évfolyam 

Elmélet: 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, 

kommunikációelméleti ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül 

fontosak a szakma gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák 

fejlesztése a szépészeti szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű 

megismerése a vállalkozások hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése 

érdekében. 

A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, valamint a 

szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek elsajátítása a cél. 

Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a csoportos, 

kooperatív 

munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és a finommotoros mozgás 

is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és önreflektív képessége is 

fejlődik. 

A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, munka-

, tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szervezetek 

megismerése. 

 

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy  36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: 

‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, valamint ‒ 

a kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját; 

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció); 

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára érthető módon 

kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Erkölcstan 7–8. osztály: 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet 

Magyar nyelv és irodalom 7–8. osztály: 

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle 

beszédhelyzetekben való részvétel formái) 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrásjegyzék 

önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése 

Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály: 
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A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás)  

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommunikációs helyzet tér- 

és időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) megfelelően 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja a 

kommunikáció 

célját.  

Kommunikációs 

cél:    
a beszélők szándéka  

eléri a kívánt hatást.  

Teljesen önállóan  

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, 

nézőpontváltás, 

indulatkezelés  
Udvariasság, 

tisztelet, empátia a 

ven- 
déggel  szemben  
Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés 

 Képes az 

ügyfél érdekeit a 

saját  érdekei elé 

helyezni  Az 

időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az 

adatkezelési, 

szolgáltatásetikai és 

etikai normákat  

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus 

levelezés  
Irodai gépek, 

alkalmazások 

használata: 

fénymásoló, 

szkenner, QR-

kódolvasó stb.  

Azonosítja a 

megadott 

kommunikációs 

helyzet összetevőit 

és jellemzőit.  

Szereppartnerek  
Üzenetek kódolása, 

dekódolása  
A résztvevők 

viszonya 

(hierarchikus,  
érzelmi, érték-)  
Körülmények 

(alkalom, tér, 

helyszín,  
időbeli jellemzők) A 

kommunikációs 

helyzet normái  
(formális, informá- 
lis)  

Teljesen önállóan    

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja, hogy a 

beszélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet 

tartalmi és formai 

elvárásainak.  

A szóbeli és az  
írásbeli 

kommunikáció 

jellemző  
eltérései  
A nem nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus,  
térközszabályozás  
stb.)  
A cset, az sms és a 

képi üzenetek 

előnyei és 

kockázatai A szöveg 

és a kép viszonya  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása  
a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
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A megadott 

problémahelyzet 

alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan  

 

  

A megadott 

konfliktushelyzet 

megoldására 

javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, 

indokol, magyaráz, 

tanácsol.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan    

Információt, 

tájékoztatást kér.  
Pontos kérdezés  Teljesen önállóan    

Írásban rövid 

üzeneteket és 

tájékoztató szöveget 

alkot. A szöveget 

illusztrálja ábrával, 

képpel, fotóval.  

Személyes és 

publikus üzenetek  
A bizalom, a bizal- 
mas  információ  
jellemzői  
Adatvédelem  
Hiteles 

információforrás  
A honlap és a 

szellemi tulajdon  

Teljesen önállóan  

Internetes kártevők 

ismerete 

 (vírusok, 

férgek,  malware 

programok stb.)  
Kiberbűnözők  és  
zaklatás elleni 

védelem  

Adatvédelmi 

beállítások  

A vendég 

habitusának és 

életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon 

keresztül.  

Személyiség, 

személyiségtípusok 

A  
kommunikáció  
stílusai, illemtan, a  
kommunikáció 

csatornái   
A kommunikációt 

támogató 

IKTeszközök  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása a 

vendéggel történő 

kommunikáció során 

(honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz 

illeszkedő 

kommunikációs 

helyzeteket.  

Témaváltás, elterelés  Teljesen önállóan    

  

A tantárgy témakörei 

A normák és szerepük: viselkedési normák – illik, nem illik 5 óra 

A köszönéstől a kapcsolattartásig (a formális és az informális kommunikáció jellemzői szóban és 

írásban) 

Megjelenés Problémák és konfliktushelyzetek kezelése 
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Kommunikáció a vendéggel 8 óra 

A vendég és a szolgáltató kapcsolatrendszere, viszonya a szépészeti szolgáltatásban (szerepek, 

ebből adódó elvárások) 

Személyes adatok kezelése a szolgáltatásnyújtás során 

Kommunikációs helyzetek a szalonban (kapcsolattartás személyesen, telefonon, elektronikus 

csatornákon, különös tekintettel a közösségi portálokra, applikációkra) 

 

Vendégtípusok 5 óra 

Személyiségtípusok, uralkodó személyiségjegyek (introvertált/extrovertált, szangvinikus, 

kolerikus, melankolikus és flegmatikus) 

A kommunikáció stílusai, viselkedési módok kommunikációs helyzetekben (a passzív, agresszív, 

asszertív, manipulatív viselkedés jellemzői) 

Kommunikációs helyzetgyakorlatok különböző korú, társadalmi státuszú, stílusú, személyiségű 

vendéggel 

 

A kommunikáció gyakorlata a szépségszalonban 6 óra 

A kommunikáció fogalma, ismérvei, gyakorlata hierarchikus és egyenrangú szituációkban A 

kommunikációs helyzet résztvevői: a szereppartnerek viszonya (érzelmi, érték-, hierarchikus) 

A kommunikációs tér és a kommunikáció sikere (méret, hangulat, berendezés, rendezettség) 

Az időgazdálkodás mint kommunikációs jellemző (időpont, időtartam, időbeosztás) 

A beszédmód (szókincs, stílus) és a szereppartnerrel való viszony (magán és nyilvános) 

Helyzetgyakorlatok vendéggel, felettessel, kollégával 

 

A normák és szerepük: jog és etika 5 óra 

Mi a norma? 

Saját ismeretek és tapasztalatok gyűjtése (normaszegés, normasértés és következményei) 

Bizalmas információk kezelése 

Ár-érték 

Szolgáltatási és értékesítési tanácsok 

Üzleti partnerekkel való kapcsolatok 

Adatvédelem 

 

 

Nyilvánosság és kommunikáció: információforrások használata és információterjesztés a 

szépségszalonban 7 óra 

A szolgáltatás promotálása, kommunikáció a meglévő és leendő partnerekkel (honlap, közösségi 

oldalak, papíralapú tájékoztatók stb.) 

Kreatív szövegek alkotása ábrák, fotók, filmek beillesztésével 

Információgyűjtés az internetről (kulcsszavas keresés, információforrások hitelességének 

megállapítása) 

Internetes kereskedelem és adatbiztonság 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

 

Szépészeti informatika tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

 

A tantárgy tanításának fő célja 
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Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy 

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során 

használja az 

IKTeszközöket 

(számítógép, 

mobiltelefon, 

nyomtató).  

Az  IKT-eszközök 

fogalma  
Az IKT-eszközöket 

működtető szoftverek 

célszerű választásának 

alapelvei  

Teljesen önállóan  

Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete  
Felhasználói 

programok  

Használja a 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

prezentációs, 

weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat.  

A szövegszerkesztés 

fogalma, a program 

felépítése A 

 táblázatkezelé

s fogalma, a program 

felépítése  
A prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése  
A weblapszerkesztés 

alapelvei, a  
program felépítése 

Kiadványszerkesztés, a 

szövegdoboz fogalma, 

a program felépítése  

Teljesen önállóan  

 

Felhasználói 

programok  

Használja az 

internetet munkája 

során (böngészés, 

levele- 
zés,  e-

kereskedelem,  e-

szolgáltatások).  

Az internet fogalma, 

szolgáltatásai, a  
böngészőprogramok  
felülete  

Teljesen önállóan    
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Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott 

szempontoknak 

megfelelően.  

Az önéletrajz fogalma, 

tartalmi elemei  
A motivációs levél 

célja, elemei  
A prezentációkészítés 

szabályai   
A névjegy fogalma,  
felépítése   
A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdoboz 

fogalma A 

weblapszerkesztés 

szabályai  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program  

 

 

A tantárgy témakörei 

IKT-eszközök a szépészetben 3 óra 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata, felhasználói szintű karbantartása 

 

IKT-eszközök használata, digitális írástudás 15 óra 

Felhasználói programok használata a gyakorlatban: 

– Szövegszerkesztő 

– Ttáblázatkezelő 

– Prezentációkészítő 

– Weblapszerkesztő 

– Kiadványszerkesztő 

Internethasználat: böngészés, levelezés, e-kereskedelem, e-szolgáltatások 

Infokommunikációs eszközök és összekapcsolási lehetőségeik: 

– Naptár használata, megosztása 

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása 

– Csoportmunka az interneten 

 

Információ keresése: 

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából 

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.) 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partner, ügyfél és 

hatósági kapcsolattartásban) 

Az információ- és adatbiztonság kérdései az internetes kapcsolattartás során 

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapja 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok 

Nyilatkozatok kezelése (hozzájárulás, belegyezés, GDPR…). 

Digitális fotók készítése, tárolása(pl. kezelés előtt/után) 

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása 

Adatmentés, tárolás, a megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

 

Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakítása, 
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a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ceruza, toll, 

ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása. 

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és férfi 

viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok 

segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a 

stílusok, színek, formák tekintetében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), vizuális kultúra 

(a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), matematika (síkbeli és 

térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Színelméletek 

Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

önálló 

munkavégzés, 

kreativitás, 

pontosság, koopera- 
tivitás, 

kitartás,  

kudarctűrés.  

  

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet.  

Színelméletek  
Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan    

Kollázst készít 

megadott 

témakörben.  

A kollázstechnika,  a 

kollázsalkotás  
folyamatának lépé- 
sei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 

ötletek keresése  
Vegyes technikával 

vagy egy 

kiválasztott 

festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására.  

Ecsetkezelési 

technikák különböző 

festéktípusokkal  
Teljesen önállóan    

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy 

kisplasztikát, modell 

alapján.  

Alapvető plasztikai 

ábrázolási 

technikák, fogások  
Teljesen önállóan    
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Díszít és/vagy 

elkészít saját tervek 

alapján egy 

választott karneváli 

maszkot, a tanult 

technikák 

segítségével.  

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői,  a 

maszkok 

készítésének 

technikai elemei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás 

díszítőelemeinek, 

egyéb technikai 

megoldásainak 

témájában  

Alkotást készít, 

amelyhez 

újrahasznosítható 

háztartási hulladékot 

használ fel.  

A plasztikai ábrázolás 

technikái különböző 

anyagok esetében  
Teljesen önállóan  

Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves 

technikával.  

Kézműves 

 ékszerkészít

ési  technikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, fülbevaló, 

medál, gyűrű… 

készítése  

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei 

Szabadkézi rajz 26 óra 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák) 

Tónus- és vonalgyakorlatok (tónus, perspektíva, kompozíció stb.) 

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szögletes 

arc stb.) 

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák 

Emberi haj ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell) 

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött bajusz, 

oldalszakáll, modern szakállformák) 

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák) 

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, alapszínek, 

kiegészítő színek) 

 

Kollázstechnika 8 óra 

A kollázs fogalma 

Papír, textil, természetes anyagok összeillesztése mozaikszerűen, képalkotás céljából 

 

Ecsetkezelési technikák 22 óra 

Az akrilfestészet technikái 

A temperafestészet technikái 

Akvarelltechnikák 

 

Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy agyaggal 16 óra 

Alapformák készítése (gömb, kocka, csőformák) 

Kreatív gyakorlatok (szobor, emberi fej, kéz, láb készítése gyurmakéssel, pálcikával) 
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Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

 

Művészet- és divattörténet tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A három fő 

képzőművészeti ág 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, értelmezi, 

elemzi.  

Faragás  
Mintázás  
Öntés   
Festészet  
Grafika  
Figuratív, 

nonfiguratív 

ábrázolás  
Belsőépítészet  
Tájépítészet 

(japánkert, 

angolkert) 

Urbanisztika  

Teljesen önállóan  Nyitottság, 

érdeklődés  
Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát  
és a szakma szabá- 
lyait   
Hordható, 

alkalomhoz illő 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez  

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján 

az ókori kultúrák 

(római, egyiptomi, 

görög) alkotásait, 

viseleteit.  

Monumentális épí- 
tészet   
Geometrikus 

 formák  
Síkművészet  
Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek  

Teljesen önállóan  

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Adott kultúrák 

alkotásainak 
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Elkülöníti 

jellemzőik alapján a 

középkori kultúrák 

(bizánci, román, 

gótika) alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását. A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja.  

A  bizánci 

 stílus 

jellemzői   
A  román 

 stílus 

jellemzői A gótikus 

stílus jellemzői  
A középkori 

szépségápolás és 

viseletek jellemzői  

Teljesen önállóan  

felkutatása, 

képletöltés, mentés, 

megosztás.  

Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.   
A  legismertebb  
alkotásokat, stíluso- 
kat,  viseleteket 

azonosítja.   

Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között.  

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó  
stílus jellemzői  
Az újkori 

szépségápolás és 
viseletek  
jellemzői  

Teljesen önállóan  

  

Elkülöníti, illetve 

megnevezi 

jellemzőik alapján a 

modern kori 

stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.  A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenés 

összefüggéseit.  

Klasszicizmus Em- 
pire   
Romantika   
Biedermeier   
Realizmus  
Naturalizmus  
Impresszionizmus  

Szimbolizmus 

Szecesszió  
Expresszionizmus   
Fauvizmus   
Futurizmus   
Kubizmus   
Dadaizmus  

Szürrealizmus  
Konstruktivizmus – 

Bauhaus  

Teljesen önállóan  

A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez, választ.  

Stílus, vendég 

stílusok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, 

színtani 

alapfogalmak, az 

optikai korrekció 

lehetőségei, 

arcformák, szem- és 

szájformák, évszak 

szerinti 

vendégtípusok, 

alkalmak 

stílusjegyei, 

dresscode stb.  

Teljesen önállóan  

Online 

információgyűjtés 

(képek, videók), 

rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése  
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A tantárgy témakörei 

Képzőművészeti alapfogalmak 4 óra 

Építészet: téralkotó művészet, tömeghatás, forma és jelentés kapcsolata, rendeltetésfüggő 

alaprajz 

Szobrászat: formaalkotó művészet, tömeg-, fény-árnyék-, tér- és színhatás; dombormű, 

épületdíszítő szobor, szobor 

Festészet: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, mozaik, intarzia, 

miniatúra 

 

Az ókor művészete és divatja 7 óra 

Egyiptom művészete: templom, oszloprendek, a szobrászati nyelv fejlődése 

Ókori Görögország: oszloprendek, templomok, színház, szobrok 

Római építészet: Colosseum, Colosseum-motívum, szobrok 

Ókori divat: az ókori Egyiptom, az ókori Görögország és az ókori Róma viselete, bőr- és 

szépségápolása 

 

A középkor művészete és divatja 7 óra 

Bizánc: templomépítészet, mozaikművészet. 

Román stílus: román stílusú épületek, miniatúrák, freskók, a formanyelv és a funkció metszete. 

Gótikus művészet: gótikus templomok, kastélyok jellemzői, gótikus szobrászat formanyelve, 

szárnyasoltárok, üvegfestés 

Ókeresztény és bizánci viseletek, bőr- és szépségápolás 

Középkor: a román kor és a gótika viselete, bőr- és szépségápolása 

 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

 

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei tantárgy  36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje a szépészeti szakmák tevékenységi körét, alapvető szolgáltatásait, a szakmai 

életpályák lehetséges irányait. A szépségszalon higiénikus működésének általános szabályait, 

eljárásait, a szépészetben működő szakmai szervezeteket, versenyeket, a lehetséges példaértékű 

életutakat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Valamely szépészeti szakma mestere (fodrászmester, kozmetikus mester, kézápoló és 

műkörömépítő mester vagy lábápoló mester) felsőfokú pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott kémia gyakorlat kozmetikumok témaköre, valamint szakmai ismeretek és gyakorlat 

alapozó tantárgya 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Tájékoztatja a 

vendéget a 

szépségszalon 

szolgáltatásairól.  

A fodrászat, 

kozmetika, 

kézápolás, 

műkörömépítés, 

körömkozmetika, 

lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, 

szolgáltatásai  

Teljesen önállóan  

Felelősség, 

körültekintés, 

szabálykövetés, 

precizitás, 

alaposság, tisztelet  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten 

Prezentációs 

szoftverek 

használata  

A szépségszalonban 

tiszta és fertőzés- 
mentes 

munkakörnyezetet 

alakít ki.  

Higiénia, 

fertőtlenítés, 

fertőtlenítőszerek, 

kórokozók 

Biztonsági 

adatlapok  

Teljesen önállóan  

 
Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

Felsorolja és 

ismerteti a 

szépészetben 

közismert szakmai 

szervezeteket és fő 

tevékenységeiket, 

valamint a 

versenyeket.  

Kamarák 

Ipartestületek 

Szakmai 

alapítványok  
Közhasznú egyesü- 
letek  
World Skills  
Euroskills  
OMC   
Szakma Sztár  
SZKTV 

Nemzetközi, 

országos és 

regionális versenyek  

Teljesen önállóan  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

Bemutatja a 

lehetséges életutakat 

hazai és nemzetközi 

példákon keresztül.  

Szakmai életutak 

lehetséges irányai  
Teljesen önállóan  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

 

A tantárgy témakörei 

Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12 óra 

A fodrászat, kozmetika, kézápolás, műkörömépítés/körömkozmetika, lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, szolgáltatásai 

 

Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalonban 12 óra 

A higiénia és a fertőtlenítés fogalma, a szépészetben alkalmazott eljárásaik 

Higiéniai szabályok és alkalmazásuk a szépségszalonokban 

 

Szépészeti életutak, szervezetek 12 óra 

A szépészeti szakmák jellemző életpályái: 

‒ Versenyző 

‒ Oktató 

‒ Szakmai képzőintézmény vezetése 

‒ Gazdasági szereplő / szalontulajdonos 

‒ Továbbtanulás a felsőoktatás irányában 

Szakmai versenyek: 

‒ Szakma Sztár / Szakma Kiváló Tanulója 
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‒ EuroSkills, WorldSkills – „a szakmák olimpiája” 

‒ OMC-versenyek 

‒ Iskolák, kamarák, egyesületek (pl. MFKKE, Beauty and Style) versenyei 

‒ Nemzetközi, országos és regionális versenyek 

Szakmai szervezetek 

‒ Kamarák (országos, fővárosi, területi) 

‒ Ipartestületek 

‒ Alapítványok 

‒ Közhasznú társaságok 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

 

Munka- és környezetvédelem tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a tanuló megismerje a biztonságos, ergonomikus és környezetbarát 

munkavégzés feltételeit; a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói és 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket; felismerje a munkahelyi balesetek esetén 

bekövetkezett sérüléseket, és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtási ismereteket. Ismerje fel a 

szakmára jellemző foglalkozási megbetegedések kialakulását, illetve ismerje ezek 

adminisztrációját, és ismereteit legyen képes alkalmazni a gyakorlatban. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: biológia, környezetismeret, földrajz 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Betartja a 

munkavédelmi 

szabályokat.  

Munkavállaló és 

munkáltató 

munkavédelemmel 

kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei  

Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

alkalmazkodás, 

odafigyelés mások- 
ra,  
szabálykövetés, 

kooperativitás, 

segítőkészség, 

empátia  

Munkabaleseti 

sablon kitöltése  

Betartja a 

tűzvédelmi 

szabályokat.  

Tűzveszélyes 

anyagok tárolása, 

teendők tűz esetén  
Teljesen önállóan    

Elsősegélyt nyújt.  

Kisebb sérülések 

ellátása: 

nyomókötés, 

szorítókötés, 

fertőtlenítés 

Teendők baleset 

esetén  

Teljesen önállóan  
Elsősegélynyújtást 

segítő internetes 

tartalmak használata  
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Környezetvédelmi 

és ergonómiai 

szempontok 

figyelembevételével 

tervezi munkáját.  

Környezetvédelmi 

szabályok, hulladék, 

veszélyes hulladék, 

környezeti kockázati 

tényezők, 

ergonómia, 

kényszertesthelyzet, 

foglakozási ártalom, 

megbetegedés  

Teljesen önállóan  

Internetes 

adatgyűjtés hiteles 

források 

alkalmazásával, 

veszélyes 

hulladékkal 

kapcsolatos 

dokumentáció  
kezelése  

 

A tantárgy témakörei 

Elsősegélynyújtás 10 óra 

Elsősegélynyújtás 

Segélyhívás, elsősegély 

Vérzések ellátása 

Törések, zúzódások ellátása 

Égések ellátása 

Újraélesztés 

Áramütött ellátása 

Mérgezések ellátása 

Testtájékok sérüléseinek ellátása 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem 12 óra 

A munkavédelem alapfogalmai 

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei 

A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei 

Szépségszalonokban előforduló munkabalesetek és elkerülésük 

Baleset, munkabaleset 

Munkabalesetek adminisztrációja és a munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatos 

dokumentációs feladatok 

A szépségiparban dolgozókra jellemző foglalkozási megbetegedések és azok elkerülése 

Foglalkozási megbetegedések elkerülése 

Tűzvédelem a szépségszalonokban 

A szépségszalonok kialakítására vonatkozó előírások 

A szépségszalonban használt gépekre és berendezésekre vonatkozó előírások 

Munkavállalók személyi védelme – védőfelszerelések 

 

Ergonómia a szépségszalonban 4 óra 

Az ergonómia (ember-gép-környezet egészségtudatos kialakításának) jelentősége, a 

szépségszalon 

sajátos ergonómiai jellemzői: pl. sajátos testtartás, ismétlődő mozdulatok, megvilágítás, 

szellőzés, szálló por stb. 

Munkaeszközök, berendezések használatának ergonómiai követelménye 

 

Környezetvédelem 10 óra 

Környezetvédelem a szépségiparban 

Fogyasztási szokások, hulladék képződése, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

A veszélyes hulladékok fajtái, gyűjtésük, tárolásuk a szépségszalonban 

A hulladékkezelés, tárolás szabályai a szépészeti tevékenységek vonatkozásában 

Környezetvédelmi hatóságok 
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Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakorlat 

hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismeretekhez 

juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész pedagógus 

szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

 

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és 

vendégének 

elmagyarázza az 

általa előidézett 

fizikai és kémiai 

változásokat.  

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati munkáját 

tudatosan tervezi, 

végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális) elvárásai 

teljesítése 

érdekében.  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az inter-

neten  

Használati útmutató, 

recept alapján 

szakszerűen 

anyagkeverékeket 

készít, vizsgál, 

kémiai számításokat 

végez.  

Tömeg- és 

térfogatmérés, 

mértékegységek 

használa- 
ta,  
mérés, becslés, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

 számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok  

Teljesen önállóan  

Telefon, 

számítógép, 

számológép 

használata a 

számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a 

mértékegység-

átváltáshoz és az 

oldatkészítéshez, 

motivációként  
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Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat.  

Szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai tulajdonságai  

Teljesen önállóan  
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és 

rendszerezés  

 

A tantárgy témakörei 

Kémiai alapok 20 óra 

‒ A kémia mint anyagtudomány, anyagi részecskék 

Az alkalmazott kémia szerepe a szépészetben – motiváló kísérletek kozmetikai összetevőkkel (pl. 

tanári demonstrációként a hidrogén-peroxid katalitikus bomlása, klórgáz előállítása hipoklorit és 

sav reakciójából, fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapódása a folyamatok gyakorlati 

jelentőségének tudatosításával) 

‒ A kémia mint anyagtudomány a szépészetben 

‒ Fizikai tulajdonságok szépészeti szemszögből: megfigyelési gyakorlat – különféle kozmetikai 

összetevők (víz, etanol, citromsav, szódabikarbóna, glicerin, ammónia) fizikai tulajdonságainak 

(szín, szag, halmazállapot, oldhatóság stb.) vizsgálata, tapasztalatok rögzítése jegyzőkönyvben 

‒ Kémiai tulajdonságok szépészeti szemszögből: anyagok összetétele, kémiai reakciói –fizikai 

oldódás vs. kémiai oldódás, a reakcióképesség, reakciósebesség megfigyelése‒ Anyagi 

részecskék 

Elemi részecskék (proton, neutron, elektron, foton) 

Kémiai részecskék (atom, ion, molekula) 

A fény és a színek kémiája (lángfestés, emisszió, abszorpció) – a molekulaszerkezet, az 

elektronrendszer és a szín kapcsolatának demonstrálása (pl. „paradicsomszivárvány”/likopin 

brómozása/PPD-oxidációja) 

– Kémiai jelölések, periódusos rendszer 

Vegyjel, kémiai elem 

A periódusos rendszer felépítése, alkalmazása: a kémiai elemek csoportjai, fémek, nemfémek, 

félfémek – fémek, nemfémek tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata (pl. kén, oxigén, vas, 

alumínium) 

Képletek (összegképlet, molekulaképlet) jelentései, fajtái, használata, vegyületek, szervetlen 

anyag (elemek, vegyületek), szerves vegyületek 

– Kémiai kötések 

Elsőrendű kötések (kovalens, ionos, fémes) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. peroxo-, 

diszulfid-, peptidkötések a kovalens kötések közül; sókötés mint ionos kötés) 

Másodrendű kötések (hidrogénhíd-kötés, Van der Waals-erők, dipólus-dipólus kölcsönhatás, 

diszperziós kölcsönhatás) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. hidrogénkötések, hidrofób 

kölcsönhatások jelentősége a keratin szerkezetének stabilizálásában) 

– Anyagi változások 

Kémiai változások szépészeti szemszögből: egyesülés, bomlás, helyettesítés, izomerizáció, 

polimerizáció, exoterm, endoterm, transzportfolyamatok, sav-bázis reakciók és redoxireakciók 

megfigyelése 

Kémiai egyensúly (pl. szénsav képződése és bomlása) és befolyásolása 

Sav-bázis elméletek (Arrhenius és Brønsted), kémhatás, indikátor, pH-érték, pH-érték vizsgálata 

indikátorok segítségével, pH-mérés 

Közömbösítés, semlegesítés, hidrolízis: kísérletek savakkal, bázisokkal és sókkal 

Redoxifolyamatok megfigyelése, pl. hipokloritoldatok, hidrogén-peroxid és kén-dioxid 

színtelenítő hatása, szépészeti jelentősége 

Kémiai folyamatok jelölése: a kémiai egyenlet 

Megmaradási törvények a kémiai folyamatok során, kémiai egyenletírás a megmaradási törvények 

(anyag, tömeg, töltés, energia) alkalmazásával 
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Fizikai változások szépészeti szemszögből: pl. titán-dioxid szemcseméret-jelentőségének 

vizsgálata a púderek és fizikai fényvédők alkalmazása során 

Halmazállapot-változások megfigyelése 

Oldódás és olvadás különbségeinek vizsgálata 

 

Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 16 óra 

Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben 

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, 

kolloidrendszerek fogalma, tulajdonságai) 

Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, 

szuszpenzió, emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén 

– A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulajdonságainak 

vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása 

– Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített oldat 

vizsgálata, homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségével) 

– Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és makromolekuláris 

kolloidok vizsgálata 

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és 

tulajdonságainak vizsgálata) 

– Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának (O/V, 

V/O) vizsgálata, azonosítása 

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók– Porkeverékek, szilárd anyagok a 

szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizsgálata) 

 

  



492  

10. évfolyam 

Elmélet: 

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 

milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 

tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 

ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a 

gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza 

saját karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak pozitívumait.  

Teljesen önállóan  

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

viszszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan    

Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat keres, 

rendszerez.  
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A tantárgy témakörei 

Álláskeresés 5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség 3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, 

kommunikációelméleti ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül 

fontosak a szakma gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák 

fejlesztése a szépészeti szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű 

megismerése a vállalkozások hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése 

érdekében. 

A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, valamint a 

szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek elsajátítása a cél. 

Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a csoportos, 

kooperatív munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és a 

finommotoros mozgás is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és 

önreflektív képessége is fejlődik. 
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A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, munka-

, tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szervezetek 

megismerése. 

 

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: 

‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, valamint 

‒ a kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját; 

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció); 

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára érthető módon 

kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Erkölcstan 7–8. osztály: 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet 

Magyar nyelv és irodalom 7–8. osztály: 

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle 

beszédhelyzetekben való részvétel formái) 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrásjegyzék 

önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése 

Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály: 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás) 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommunikációs helyzet tér- 

és időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) megfelelően 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja a 

kommunikáció 

célját.  

Kommunikációs 

cél:    
a beszélők szándéka  

eléri a kívánt hatást.  

Teljesen önállóan  

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, 

nézőpontváltás, 

indulatkezelés  
Udvariasság, 

tisztelet, empátia a 

ven- 
déggel  szemben  
Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés 

 Képes az 

ügyfél érdekeit a 

saját  érdekei elé 

helyezni  Az 

időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az 

adatkezelési, 

szolgáltatásetikai és 

etikai normákat  

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus 

levelezés  
Irodai gépek, 

alkalmazások 

használata: 

fénymásoló, 

szkenner, QR-

kódolvasó stb.  

Azonosítja a 

megadott 

kommunikációs 

helyzet összetevőit 

és jellemzőit.  

Szereppartnerek  
Üzenetek kódolása, 

dekódolása  
A résztvevők 

viszonya 

(hierarchikus,  
érzelmi, érték-)  
Körülmények 

(alkalom, tér, 

helyszín,  
időbeli jellemzők) A 

kommunikációs 

helyzet normái  
(formális, informá- 
lis)  

Teljesen önállóan    

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja, hogy a 

beszélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet 

tartalmi és formai 

elvárásainak.  

A szóbeli és az  
írásbeli 

kommunikáció 

jellemző  
eltérései  
A nem nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus,  
térközszabályozás  
stb.)  
A cset, az sms és a 

képi üzenetek 

előnyei és 

kockázatai A szöveg 

és a kép viszonya  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása  
a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  

A megadott 

problémahelyzet 

alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan  
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A megadott 

konfliktushelyzet 

megoldására 

javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, 

indokol, magyaráz, 

tanácsol.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan    

Információt, 

tájékoztatást kér.  
Pontos kérdezés  Teljesen önállóan    

Írásban rövid 

üzeneteket és 

tájékoztató szöveget 

alkot. A szöveget 

illusztrálja ábrával, 

képpel, fotóval.  

Személyes és 

publikus üzenetek  
A bizalom, a bizal- 
mas  információ  
jellemzői  
Adatvédelem  
Hiteles 

információforrás  
A honlap és a 

szellemi tulajdon  

Teljesen önállóan  

Internetes kártevők 

ismerete 

 (vírusok, 

férgek,  malware 

programok stb.)  
Kiberbűnözők  és  
zaklatás elleni 

védelem  

Adatvédelmi 

beállítások  

A vendég 

habitusának és 

életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon 

keresztül.  

Személyiség, 

személyiségtípusok 

A  
kommunikáció  
stílusai, illemtan, a  
kommunikáció 

csatornái   
A kommunikációt 

támogató 

IKTeszközök  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása a 

vendéggel történő 

kommunikáció során 

(honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz 

illeszkedő 

kommunikációs 

helyzeteket.  

Témaváltás, elterelés  Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei 

Konfliktus- és reklamációkezelés, tanácsadás 18 óra 

A sikeres kommunikáció alapfeltételei mint a konfliktushelyzet elkerülésének lehetséges eszközei 

A konfliktus fogalma, fajtái, megelőzésének lehetőségei Konfliktuskezelés módszerei, eljárásai 

Helyzetgyakorlatok (pl. kerülendő témakörök, elégedetlen, nem fizető, lekötött időpontot igénybe 

nem vevő vendég, reklamáció kezelése a szépségszalonban) 

Amennyiben a vendég olyan szolgáltatások igénybevételét várja el, amelyek egészségi állapotán 

negatív változást idézhetnek elő, úgy a kezelés visszautasítása mellett támogató segítség nyújtása 

az esetleges megoldás kiválasztásához 

Figyelemfelhívás az igénybe veendő szolgáltatás eredményessége kapcsán, amennyiben az 

kérdéses a szolgáltató számára 

 

Személyes adatok kezelése a szépészetben 18 óra 

A személyes adatok fogalma, kezelésük szabályai 

A GDPR szépészeti alkalmazásának gyakorlata 
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Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Szépészeti informatika tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy 

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során 

használja az 

IKTeszközöket 

(számítógép, 

mobiltelefon, 

nyomtató).  

Az  IKT-eszközök 

fogalma  
Az IKT-eszközöket 

működtető szoftverek 

célszerű választásának 

alapelvei  

Teljesen önállóan  

Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete  
Felhasználói 

programok  

Használja a 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

prezentációs, 

weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat.  

A szövegszerkesztés 

fogalma, a program 

felépítése A 

 táblázatkezelé

s fogalma, a program 

felépítése  
A prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése  
A weblapszerkesztés 

alapelvei, a  
program felépítése 

Kiadványszerkesztés, a 

szövegdoboz fogalma, 

a program felépítése  

Teljesen önállóan  

 

Felhasználói 

programok  

Használja az 

internetet munkája 

során (böngészés, 

levele- 
zés,  e-

kereskedelem,  e-

szolgáltatások).  

Az internet fogalma, 

szolgáltatásai, a  
böngészőprogramok  
felülete  

Teljesen önállóan    
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Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott 

szempontoknak 

megfelelően.  

Az önéletrajz fogalma, 

tartalmi elemei  
A motivációs levél 

célja, elemei  
A prezentációkészítés 

szabályai   
A névjegy fogalma,  
felépítése   
A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdoboz 

fogalma A 

weblapszerkesztés 

szabályai  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program  

 

A tantárgy témakörei 

Prezentációkészítés 18 óra 

Prezentációkészítésre alkalmas felhasználói programok használata 

Portfólió összeállítása 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakítása, 

a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ceruza, toll, 

ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása. 

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és férfi 

viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok 

segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a 

stílusok, színek, formák tekintetében. 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Színelméletek 

Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

önálló 

munkavégzés, 

kreativitás, 

pontosság, koopera- 
tivitás, 

kitartás,  

kudarctűrés.  

  

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet.  

Színelméletek  
Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan    

Kollázst készít 

megadott 

témakörben.  

A kollázstechnika,  a 

kollázsalkotás  
folyamatának lépé- 
sei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 

ötletek keresése  
Vegyes technikával 

vagy egy 

kiválasztott 

festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására.  

Ecsetkezelési 

technikák különböző 

festéktípusokkal  
Teljesen önállóan    

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy 

kisplasztikát, modell 

alapján.  

Alapvető plasztikai 

ábrázolási 

technikák, fogások  
Teljesen önállóan    

Díszít és/vagy 

elkészít saját tervek 

alapján egy 

választott karneváli 

maszkot, a tanult 

technikák 

segítségével.  

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői,  a 

maszkok 

készítésének 

technikai elemei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás 

díszítőelemeinek, 

egyéb technikai 

megoldásainak 

témájában  

Alkotást készít, 

amelyhez 

újrahasznosítható 

háztartási hulladékot 

használ fel.  

A plasztikai ábrázolás 

technikái különböző 

anyagok esetében  
Teljesen önállóan  

Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves 

technikával.  

Kézműves 

 ékszerkészít

ési  technikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, fülbevaló, 

medál, gyűrű… 

készítése  

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei 

Szabadkézi rajz 24 óra 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák) 

Tónus- és vonalgyakorlatok (tónus, perspektíva, kompozíció stb.) 

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szögletes 

arc stb.) 

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák 
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Emberi haj ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell) 

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött bajusz, 

oldalszakáll, modern szakállformák) 

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák) 

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, alapszínek, 

kiegészítő színek) 

 

 

Maszkkészítés különböző technikákkal 12 óra 

Papírmasé készítése, ragasztási, festési gyakorlatok 

Gipszmintára készített „velencei” maszk tervezése 

Szemmaszk készítése kartonból, textilből 

 

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított anyagokból 12 óra 

Szobor készítése háztartási hulladékból (szabadon választott formák) 

 

Ékszerkészítés 24 óra 

Bőrfonás 

Gyöngyfűzés 

Fülbevaló, fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű, medál készítése kézműves technikával 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Művészet- és divattörténet tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A három fő 

képzőművészeti ág 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, értelmezi, 

elemzi.  

Faragás  
Mintázás  
Öntés   
Festészet  
Grafika  
Figuratív, 

nonfiguratív 

ábrázolás  
Belsőépítészet  
Tájépítészet 

(japánkert, 

angolkert) 

Urbanisztika  

Teljesen önállóan  

Nyitottság, 

érdeklődés  
Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát  
és a szakma szabá- 
lyait   
Hordható, 

alkalomhoz illő 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez  

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján 

az ókori kultúrák 

(római, egyiptomi, 

görög) alkotásait, 

viseleteit.  

Monumentális épí- 
tészet   
Geometrikus 

 formák  
Síkművészet  
Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek  

Teljesen önállóan  
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Adott kultúrák 

alkotásainak 

felkutatása, 

képletöltés, mentés, 

megosztás.  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján a 

középkori kultúrák 

(bizánci, román, 

gótika) alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását. A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja.  

A  bizánci 

 stílus 

jellemzői   
A  román 

 stílus 

jellemzői A gótikus 

stílus jellemzői  
A középkori 

szépségápolás és 

viseletek jellemzői  

Teljesen önállóan  

Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.   
A  legismertebb  
alkotásokat, stíluso- 
kat,  viseleteket 

azonosítja.   
Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között.  

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó  
stílus jellemzői  
Az újkori 
szépségápolás és 

viseletek  
jellemzői  

Teljesen önállóan  
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Elkülöníti, illetve 

megnevezi 

jellemzőik alapján a 

modern kori 

stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.  A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenés 

összefüggéseit.  

Klasszicizmus Em- 
pire   
Romantika   
Biedermeier   
Realizmus  
Naturalizmus  
Impresszionizmus  

Szimbolizmus 

Szecesszió  
Expresszionizmus   
Fauvizmus   
Futurizmus   
Kubizmus   
Dadaizmus  

Szürrealizmus  
Konstruktivizmus – 

Bauhaus  

Teljesen önállóan  

A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez, választ.  

Stílus, vendég 

stílusok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, 

színtani 

alapfogalmak, az 

optikai korrekció 

lehetőségei, 

arcformák, szem- és 

szájformák, évszak 

szerinti 

vendégtípusok, 

alkalmak 

stílusjegyei, 

dresscode stb.  

Teljesen önállóan  

Online 

információgyűjtés 

(képek, videók), 

rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése  

 

A tantárgy témakörei 

Az újkor művészete és divatja 10 óra 

Reneszánsz építészet: Michelangelo, Loire menti kastélyok, Szent Péter-bazilika 

Reneszánsz szobrászat: Donatello, Michelangelo szobrai, formanyelv, kontraposzt stb. 

Reneszánsz festészet: vonal-szín-levegő perspektíva, Raffaello, Leonardo festményei 

Barokk, rokokó művészet: zsúfolt építészet, megtört egyenesek, formák hullámzása, a 

képzőművészeti ágak összemosódása, Versailles, fertődi Esterházy-kastély, a festészetben El 

Greco, Velázquez, Rubens, Rembrandt, Mányoki Ádám alkotásai 

A reneszánsz kor viselete, bőr- és szépségápolása 

A barokk kor viselete, bőr- és szépségápolása 

 

A modern kor művészete és divatja 8 óra 

Klasszicizmus, empire 

Építészet: újrafelhasználás, görög-római elődök, szabályok használata, geometria, letisztult stílus, 

esztergomi bazilika, debreceni Nagytemplom, Nemzeti Múzeum 

Szobrászat: Ferenczy István 

Romantika, biedermeier: Barabás Miklós, Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Viktor 

A XIX. század második felének uralkodó stílusai: realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió 

Az adott stílus megjelenése különböző képzőművészeti területeken: expresszionizmus, 

fauvizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus – Bauhaus 

Klasszicista divat: empire, directoire, biedermeyer; bőr- és szépségápolás a klasszicizmus idején 
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A romantika öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása 

A szecesszió öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása 

Reformöltözékek a XX. század első felében: Paul Poiret, Coco Chanel 

Az 1940-es, 50-es, 60-as évek divatja: új alapanyagok az öltözködésben /farmer, jersey, lycraszál/, 

Christian Dior, Givenchy, Balenciaga stb., a rock and roll divatja 

Az 1970-es, 80-as, 90-es évek divatja: Mary Quant, a hippi divat, a pop zene divatja /pl. Madonna/, 

Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yohji Yamamoto stb. 

Kortárs divat: Alexander McQueen, Stella McCartney stb., kortárs magyar tervezők /pl. USE 

unused, Nanuschka, Je Suis Belle, Konsánszky Dóra, Náray Tamás stb./ 

A XX. és a XXI. század bőr- és szépségápolásának története 

 

Stílustan 18 óra 

A stílus fogalma, stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag-használat, kortárs 

divattrendek, szubkultúrák és stílusok, hangulatlapok, montázsok, kompozíciós gyakorlatok 

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtípusok 

alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák /grafit, filc, 

akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, arc-, szem-, szemöldök- és szájformák 

megjelenítése 

Az emberi test jellegzetes alkatai, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, alma stb./, a 

testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és elrejtik hátrányait, 

jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, sminkek tervezése 

Alkalom - stílus, dresscode 

A Bauhaus-színtan, kontrasztok; tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín- és formavilága, kompozíciós 

gyakorlatok 

 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmák gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek 

mélysége és terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartalmaitól 

 

 

 

Alkalmazott biológia tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmák biológia alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcsolódó anatómiai és élettani 

ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megnevezi, leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek  
felépítésével és 

működésével 

kapcsolatos 

összefüggéseket.  

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének 

ismerete, 

amelyeknek hatása 

van a kültakaróra  

Teljesen önállóan  

Figyelem,  kreatív 

gondolkodás, 

koherens 

gondolkodás, 

nyitott- 
ság,   
az órákon való aktív 

részvétel,  a 

munkában való 

kooperatív 

részvétel, 

felelősségtudat  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Megnevezi és leírja 

a bőr és 

függelékeinek 

működését.  

A bőr felépítése és 

működése; a bőr- és 

függelékei  
Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Kép alapján is 

megnevezi és leírja 

az elemi 

elváltozásokat, a 

fertőző 

elváltozásokat, 

egyéb 

rendellenességeket, 

valamint az időskori 

bőrelváltozásokat.  

A bőr elváltozásai, 

rendellenességei  
Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Azonosítja az alap 

bőrtípusok,  a 

bőrtípusokat 

befolyásoló 

bőrműködé- 
sek jellemzőit;  a 

bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési 

zavarokat, 

valamint a 

keringési rendszer 

betegségei 

következtében 

kialakuló 

bőrtüneteket.  

A bőrtípusok 

jellemzői, a 

bőrtípust 

befolyásoló 

tényezők működési 

zava- 
rai  

Teljesen önállóan  

 

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

 

A tantárgy témakörei 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek 46 óra 

 

1. A sejt és a sejtet felépítő anyagok 

Biogén elemek, élő szervezetet felépítő vegyületek csoportjai 

Emberi sejteket felépítő sejtalkotók, sejtszervecskék: sejtmag, sejtplazma, sejthártya, 

mitokondrium, RER, SER, Golgi-készülék, lizoszóma, sejtközpont, sejtváz, aktív- és paszszív 

transzport 
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2. A szövetek fogalma, az emberi szervezetet felépítő szövettípusok és csoportosításuk ‒ 

Hámszövetek és általános jellemzőik laphám, köbhám, hengerhám, egyrétegű és többrétegű 

hámok, védő-/fedőhám, pigmenthám, érzékhám, felszívóhám, mirigyhám, exokrin, endokrin, 

exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis‒ Kötő- 

és támasztószövetek 

Laza rostos kötőszövet: rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács (retikuláris) 

rost, hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt 

(fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, festéktartó sejt, zsírsejt, tömött 

rostos kötőszövet, fehér és barna zsírszövet 

Porcszövet: üvegporc, rugalmatlan és rugalmas rostos porc 

Csontszövet: csontsejt, szivacsos és tömör csontállomány, sárga és vörös csontvelő‒ 

Izomszövetek 

simaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, szívizomszövet 

‒ Idegszövet 

neuron, axon, dendrit, végfácska, gliasejtek, Nissl-testek (tigroid szemcse), szinapszis, 

ingerületátvitel 

 

3. Szervek, szervrendszerek 

‒ A kültakaró 

Az emberi bőr feladatai, fő rétegei, függelékei 

o Mirigyek (faggyú- és verejtékmirigy) 

o Szőr, szőrtüsző 

o Köröm, körömegység 

‒ A mozgás szervrendszere: az aktív/passzív mozgásrendszer részei, feladatai, a csontok feladatai, 

csoportosításuk, csontkapcsolódások, az ízület részei, koponya, a törzs és a végtagok csontjai, 

Koponya: homlokcsont, fali csont, halántékcsont, nyakszirtcsont, ékcsont, állkapocs, járomcsont, 

felső állcsont, szájpadcsont, orrtőcsont, rostacsont, ekecsont, hallócsontocskák 

Törzs: csigolyák régiónként, gerincoszlop, szegycsont, bordák (valódi és álborda, lengőborda), 

Végtagok: 

a váll- és a medenceöv csontjai (kulcscsont, lapocka, csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont) 

felkarcsont, sing- és orsócsont, kéztőcsontok egyenként, kézközépcsontok, ujjpercek, 

combcsont, térdkalács, sípcsont, szárkapocscsont, lábtőcsontok egyenként, lábközépcsontok, 

lábujjpercek 

a kéz és a láb ízületei 

az izmok feladatai, fajtái, felépítése, inak 

a fej izmai: homlokizom, halántékizom, nyakszirtizom, a szem és a száj körkörös izma, a 

felső és az alsó ajak négyszögizma, járomizom, állizom, az alsó ajak háromszögizma, 

trombitás izom, nevetőizom 

a törzs izmai: széles nyakizom, fejfordító izom, szíjizom, trapézizom 

a kéz és a láb izmai 

 

‒ A keringés szervrendszere 

o Vérkeringés: zárt keringés, szív és erek (artéria, kapilláris, véna, anasztomózis), vérkörök, 

endothel, pitvarok, kamrák, szívsövény, koszorúerek, vegetatív szabályozás, a szív 

ingerületképzése, adrenalin, noradrenalin 

o Nyirokkeringés: nyirokerek, nyirokszervek (vörös csontvelő, csecsemőmirigy, mandulák, lép, 

féregnyúlvány, Peyer-plakkok, nyirokcsomók; a fej és a nyak nyirokcsomói) 

o Immunrendszer, immunitás az immunitás fogalma, fajtái; immunogén, antigén, antitest, a 

gyulladás-allergia biológiai alapjai, a bőr mint immunszerv, sejtes és humorális immunválasz, 

specifikus és nem specifikus immunválasz; veleszületett és szerzett immunitás, faji, anyai, egyedi 

immunitás, védőoltás, aktív és passzív immunizálás 
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A gyulladás és az allergia 

lokális érreakció, mikrokeringés, arteriola, kapilláris, venula, a gyulladás öt fő ismérve, savós és 

gennyes gyulladás, allergén, anafilaxia, túlérzékenység, az allergének csoportosítása, az allergiás 

reakciók csoportosítása, az irritáció fogalma, a gyulladás mediátorai, sejtes immunválasz 

 

‒ A szabályozás szervrendszere 

ideg- és hormonrendszer, neuroendokrin rendszer, az idegrendszer felosztása, a fontosabb 

hormontermelő szervek és hormonjaik 

‒ Az anyagcsere szervrendszerei, élettana, szerepe és felépítése 

‒ A táplálkozás szervrendszere 

szájnyílás, ajkak, szájüreg, fogak, nyelv, nagy és kis nyálmirigyek, torok, garat, nyelőcső, gyomor, 

vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), bélbolyhok, vastagbél (vakbél, felszálló, haránt és leszálló 

ág), normál bélflóra, végbél, végbélnyílás, máj, hasnyálmirigy, hasnyál, bélnedv, gyomornedv 

‒ A légzés szervrendszere 

Légutak: orrnyílás, orrüreg, orrkagylók, garat, fülkürt, gége, gégefedőporc, pajzsporc, 

ádámcsutka, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcske, léghólyagocskák 

‒ A kiválasztás szervrendszere 

A vese felépítése (vesekapu, tok, kéregállomány, velőállomány, vesepiramisok, vesekelyhek, 

vesemedence), a vese működése, húgyutak (húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső), nefron, 

Bowman-tok, hajszálérgomolyag, szűrlet 

‒ A szabályozás szervrendszerei 

A neuroendokrin rendszer fogalma, felépítése (hormon, feedback, antagonista, szinergista) 

‒ A hormonrendszer felépítése, működése 

Agyalapi mirigy (adenohipofízis, középső lebeny, neurohipofízis): növekedési hormon, 

pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható hormon, tejelválasztásra ható hormon, tüszőérést 

serkentő hormon, sárgatestre ható hormon, melanocitákat stimuláló hormon 

Pajzsmirigy: tiroxin 

Hasnyálmirigy: inzulin, glukagon 

Mellékvese: mineralo-, gliko-, szexuálkortikoidok, adrenalin 

Gonádok (petefészek, here): menstruációs ciklus, tüszőhormon, sárgatesthormon, tesztoszteron 

Szövethormonok (pl. endorfinok, hisztamin) 

‒ Az idegrendszer felépítése, működése 

reflexív, reflexkör, feltétlen és feltételes reflexek, szomatikus és vegetatív idegrendszer, központi 

és környéki idegrendszer, gerincagy (gerincvelő), agyhártyák, agyfolyadék, koponyaagy 

(agyvelő): nagyagy, lebenyek, tekervények, barázdák, agykéreg, kisagy, agytörzs, hipotalamusz, 

nyúltagy, hipothalamo-hipofizeális rendszer 

Érzékszervek: a látás, a hallás, az ízérzékelés, az egyensúlyérzékelés, a szaglás érzékszerveinek 

alapvető anatómiája, a bőr mint érzékszerv 

‒ A szem és védőkészülékeinek felépítése és működése szempilla, szemhéj, kötőhártya, könny, 

könnymirigyek, Zeiss-, Moll- és Meibommirigyek, ínhártya, szaruhártya, szivárványhártya, 

sugártest, üvegtest, szemlencse, pupilla, érhártya, retina, sárgafolt, vakfolt, látóideg 

‒ A szaporodás szervrendszere 

Külső és belső nemi szervek 

Férfi és női nemi szervek működése 

Női nemi szervek (petefészek, petevezeték, méh, hüvely, szeméremajkak, csikló, gát) 

Férfi nemi szervek (here, mellékhere, ondóvezeték, ondóhólyag, prosztata, hímvessző, húgycső) 

 

A bőr felépítése és működése 24 óra 

‒ Derma, hám (epiderma), irha (cutis, dermis), bőralja (subcutis, hypodermis) 
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Hámréteg: alaphártya/bazális membrán, bazális/osztódó/csírázó réteg (stratum basale), 

melanocita, melanoszóma, hemidezmoszóma, sejtváz (citoszkeleton), citokeratinok, cisztein, 

cisztin, Merkel-testecske, hengerhámsejt, mitózis, őssejt, törzssejt, tüskés réteg, Langerhans-

sejtek, limfociták, dezmoszóma, sejtkapcsoló struktúra, köbhámsejt, szemcsés réteg, 

lamelláris/Odland-testek, keratohialin, laphámsejt, fénylő réteg, eleidin, szaruréteg, tégla-habarcs 

modell, intercelluláris lipid, szaruzsír, ceramidok, koleszterin, zsírsavak, szabad (csupasz) 

idegvégződések, többrétegű elszarusodó laphám, barrier, lamelláris folyadékkristályos szerkezet 

Irharéteg: kötőszöveti szemölcs (papilla), szemölcsös réteg, rácsrosti réteg, laza rostos kötőszövet, 

rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács- (retikuláris) rost, hialuronsav, 

proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt (fibroblaszt/fibrocita), 

hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, garanulocita, monocita, zsírsejt, festéktartó sejt, 

szubpapilláris, kután érhálózat és ideghálózat, hajszálér, artéria, véna, nyirokér, Merkel-, 

Meissner-, Krause-, Ruffini-féle idegvégződések 

Bőralja: laza rostos kötőszövet, fehér/sárga zsírszövet, zsírlebeny, szeptum, szubkután érhálózat 

és ideghálózat, Vater–Pacini-féle idegvégződések 

‒ A bőr függelékei 

A bőr függelékei: hámmódosulás, szőrtüsző, köröm és körömegység 

Mirigy (glandula): faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy 

Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőrtüsző- 

kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr- /hajhagyma, 

szőr-/hajmerevítő simaizmocska 

Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőállomány 

(medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum (előfonal), intermedier 

filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin, kitt Köröm (unguis), a 

körömegység fő részei és feladatai: mátrix, körömlemez, körömágy, hyponychium, eponichium, 

kutikula, körömbarázda, körömsánc, lunula, szabadszél, sarokpont, támasztás, védelem, passzív 

mozgásszerv 

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, 

holokrin, diffúzió, exocitózis 

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak (pl. 

tejsav, vajsav) 

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum), 

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalén, koleszterin 

Lipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier 

A bőr működése: védelmi, hőszabályozó, kiválasztó, légző, érző, raktározó, endokrin és felszívó 

szerep, barrier, kifelé irányuló védekezés (autogén sterilizáció), befelé irányuló védekezés 

(esophylaxia), RES/MPS, permeabilitás, bőrrokon és nem bőrrokon zsiradékok 

 

Elváltozások, rendellenességek 18 óra 

‒ Elemi elváltozások: 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások: folt (macula), göbök: göbcse (papula), göb (tuber), 

mély csomó (nodus, furunculus), hólyagok: kis savós hólyag/hólyagcsa (vesicula), nagy savós 

hólyag (bulla), gennyhólyag (pustula), papulopustula, csalángöb (urtica), ciszta (cysta), daganat 

(tumor); Átmeneti: pikkely (squama): púderszerű, korpapikkely, lemezes, hámlás, heg (cicatrix): 

normál, atrófiás, hipertrófiás, hegdaganat (keloid), repedés (fissura), lichenizáció, pörk (crusta), 

fekély (ulcus), hámfoszlás (erosio), kikaparás (excoriatio), sipoly (fistula) ‒ Rendellenességek: 

a) Fertőző elváltozások: 

Vírusos elváltozások: 

Szövetszaporulatok: humán papillómavírus (HPV): közönséges szemölcs, fiatalkori vagy futó 

szemölcs, hegyes függöly, verruca filiformis, bőrszarv, poxvírus: uszodaszemölcs 

Hólyagos: herpes vírus: herpes simplex I. és II., bárányhimlő és övsömör: herpes zoster/varicella 
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Kiütéses elváltozások 

Bakteriális: coccus, pyoderma, szőrtüszőgyulladás enyhe és súlyos verziója: folliculitis, kelés 

(furunculus), ótvar, orbánc 

Gombás fertőzések (mikózisok): mikrospória/tinea capitis, trichophytia, trichomycosis, tinea 

corporis, tarka hámlás (pityriasis versicolor), összefekvő (intertriginózus) bőrfelületek 

gombásodása, körömgombásodások, „atlétaláb”, szájzug berepedezése 

Tetvesség: haj-/fej-/ruhatetű, lapostetű; rühesség 

 

b) Nem fertőző elváltozások: 

Daganatok, ciszták: a daganat fogalma, jó- és rosszindulatú (benignus és malignus), az anyajegy 

(naevus) fogalma, hámeredetű rosszindulatú, basalioma, spinalioma, melanoma, kötőszöveti 

rosszindulatú, szarugyöngy (milium), kásadaganat (atheroma), hidrocystoma, adenoma (adenoma 

sebaceum, syringoma, faggyúmirigy hiperplázia), fibróma, kemény (dermatofibroma) és lágy, 

neurofibroma, xanthoma, xanthelasma, lipoma, myoma 

 

Időskori bőrelváltozások: bőratrófia, időskori szemölcs, szoláris keratózis, keratoakantóma, 

angioma senile, pigmentfoltok, acanthosis nigricans 

Anyajegyek: festékes/melanocitás: kis festékes anyajegy/lencsefolt/lentigo, nagy festékes 

anyajegy, állatbőranyajegy, szemölcsös festékes anyajegy, szemölcsös szőrös festékes anyajegy; 

hámeredetű/epidermális naevus; kötőszöveti: mongol folt, kék naevus; éranyajegy (angioma): 

hemangióma (haemangioma), lymphangioma, angioma senile, tűzfolt, üreges érdaganat, vénás 

tavacska, pókangióma 

 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok 20 óra 

‒ Alapbőrtípusok: 

az alap- és a kísérő bőrtípus fogalma, a diagnosztizálás fogalma, objektív és szubjektív tünet, a 

bőrtípust kialakító bőrműködések/tulajdonságok, normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos 

(alipikus), olajos és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, 

kialakító tényezői, objektív tünetei, kezelésük célja, anyagai, házi ápolásuk 

‒ A bőrtípust befolyásoló bőrműködések: 

A faggyúmirigy-működés rendellenességei: alipia, szeborrea, atheroma, acne, az acne fogalma, 

kialakulása, típusai nagy vonalakban 

A szaruképzés és hámlás zavarai mint bőrtípus-meghatározó tényezők: a szeborrea és az alipia 

szaruképzése, a dehidratáció hatása a hámlásra 

A hajas fejbőr rendellenességei: alopécia (ism.), szeborreás és alipikus fejbőr, szeborreás 

dermatitisz 

‒ A bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó működési zavarok: 

A szőrnövés rendellenességei: a szőr/haj növekedésének fázisai, lanugo, vellus, hipertichózis, 

virilizmus, hirzutizmus; 

Hajrendellenességek: hajhullás (alopécia), öröklött és szerzett hajszálszerkezeti elváltozások 

Pigment-rendellenességek: fogalma, achromia, hipopigmentáció, hiperpigmentáció, szeplő, 

fiatalkori és időskori, lipofuszcin, májfolt, melanózis, pellagra, karotinémia, sárgaság, bronzkór, 

piebaldizmus, leukoderma, vitiligo, albinizmus, tetoválás 

Verejték-rendellenességek: fokozott, csökkent, színes és bűzös verejtékezés 

‒ Keringési szervrendszerek zavarai: 

fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és passzív vérbőség, bőrpír (erythema), 

érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulladásra hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek 

szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, 

érszűkület, Raynaud-jelenség 

‒ Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek: érbeidegzési zavarok, 
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angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz kezelést befolyásoló, kizáró 

állapotai 

‒ Hormonrendszeri zavarok okozta elváltozások a kozmetikában: az agyalapi mirigy, pajzsmirigy, 

mellékpajzsmirigy, mellékvese, petefészek, here, hasnyálmirigy, tobozmirigy és a bőr hormonjai, 

ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei a bőrön, a cukorbetegség és a PCOS kozmetikai 

vonatkozásai 

‒ A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: tápanyaghiányok, 

-túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által 

kiváltott bőrtünetek. 

‒ Az immunrendszer hibás működése és bőrt érintő tünetei: allergiás és autoimmun betegségek és 

bőrtüneteik, kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

 

Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakorlat 

hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismeretekhez 

juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész pedagógus 

szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és 

vendégének 

elmagyarázza az 

általa előidézett 

fizikai és kémiai 

változásokat.  

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati munkáját 

tudatosan tervezi, 

végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális) elvárásai 

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az inter-

neten  
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Használati útmutató, 

recept alapján 

szakszerűen 

anyagkeverékeket 

készít, vizsgál, 

kémiai számításokat 

végez.  

Tömeg- és 

térfogatmérés, 

mértékegységek 

használa- 
ta,  
mérés, becslés, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

 számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok  

Teljesen önállóan  

teljesítése 

érdekében.  Telefon, 

számítógép, 

számológép 

használata a 

számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a 

mértékegység-

átváltáshoz és az 

oldatkészítéshez, 

motivációként  

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat.  

Szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai tulajdonságai  

Teljesen önállóan  
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és 

rendszerezés  

 

A tantárgy témakörei 

Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 18 óra 

– Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben 

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, kolloid 

rendszerek fogalma, tulajdonságai) 

Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, 

szuszpenzió, emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén 

– A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulajdonságainak 

vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása 

– Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített oldat 

vizsgálata, homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségével) 

– Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és makromolekuláris 

kolloidok vizsgálata 

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és 

tulajdonságainak vizsgálata) 

– Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának (O/V, 

V/O) vizsgálata, azonosítása 

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók – Porkeverékek, szilárd anyagok a 

szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizsgálata) 

 

Szakmai számítások 18 óra 

– Tömeg- és térfogatmérés a szépségszalonban, a mértékegységek használata: a tömegbecslés és 

-mérés gyakorlata, digitális táramérleg használata, a mérési hibák gyakori okai, a térfogatmérés 

és -becslés gyakorlata, mértékegységek (g, dkg, kg, mg, cg, l, ml, dl, m³, dm³, cm³; mértékegység-

átváltás, tömeg és térfogat kapcsolata víz, híg vizes oldatok esetén – Oldatok összetétele, tömeg-

, térfogat- és vegyesszázalék-számítása, oldatkészítés – Elegyítés, hígítás, töményítés, 

oldatkészítés – Mérési és számolási gyakorlatok  
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11. évfolyam 

Elmélet: 

Fodrász szakmai alapok megnevezésű tanulási terület 
 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek mélysége és 

terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartalmaitól.   

  

Fodrász anatómia, élettan tantárgy  54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A diagnosztizáláshoz, a szakma gyakorlásához szükséges biológiai alapok elsajátítása, az ehhez 

kapcsolódó anatómiai és élettani ismeretek, összefüggések felismerése   

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár   

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A szakmákhoz 

kapcsolódó biokémiai 

fogalmakat, 

kifejezéseket alkalmaz 

a szakmai 

kommunikáció során.  

Az emberi sejteket 

felépítő és 

szabályozó anyagok 

jellemzői  

Teljesen önállóan  

Figyelem, kreatív 

gondolkodás, 

koherens 

gondolkodás, 

nyitottság,  az 

órákon való aktív  
részvétel,  a 

munkában való 

kooperatív 

részvétel, 

felelősségtudat  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas 

keresés használata, 

kritikus adatgyűjtés  

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, működését, 

a sejtben zajló 

transzportfolyamatokat 

leírja.  

A sejtek felépítése, 

működése, a 

sejtanyagcserével 

kapcsolatos 

fogalmak  

Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas 

keresés használata, 

kritikus adatgyűjtés  
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Megnevezi, felismeri, 

leírja a bőr és 

függelékeinek 

működését (szőrtüsző, 

hajszál, mirigyek).  

A bőr- és 

függelékeinek 

felépítése és  
működése  

Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas 

keresés használata, 

kritikus adatgyűjtés  

 

A tantárgy témakörei 

Biokémia 18 óra 

 

Víz   

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban  

‒ A víz szerepe a hőtárolásban  

‒ A víz mint építőanyag  

‒ A víz mint oldószer  

‒ A víz mint szállítóközeg  

‒ A víz mint reakciópartner  

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió  

Ásványi sók  

‒ nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Se 

jelentősége Szénhidrátok   

‒ mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, keményítő, 

glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás  

index, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok  

Aminosavak, fehérjék  

Amino- és karboxil-csoport, peptid, polipeptid, protein, a fehérjék felépítése és feladatai, 

kiemelten az enzimek és a vázfehérjék ‒ Lipidek és lipoidok  

Glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szteroidok (koleszterin), 

foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének Vitaminok   

Hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, a vitaminok élettani szerepe, szépészeti 

szerepük, előfordulásuk  

  

Sejttan 18 óra 

 ‒  Sejtek felépítése  

Sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, biológiai membránok, foszfolipid, lecitin, 

membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid oldat, durva diszperz rendszer, 

sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, kis és nagy alegység, 

fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán sejtalkotók: DER, SER, 

Golgikészülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, lizoszóma, melanoszóma, 

sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma ‒ Sejtek működése, sejtanyagcsere   

Transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffúzió, ozmózis, facilitált diffúzió, 

pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzportfolyamatok (endo- és exocitózis)  sejtek 

szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis) aktív és passzív 

sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és 

sejtciklus szabályozása  
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A szőrtüsző és a hajszál felépítése, élettana 18 óra 

A bőr függelékei, hámmódosulás, szőrtüsző  

Mirigy (glandula), faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy    

Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőrtüsző-

kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr/hajhagyma, szőr-

/hajmerevítő simaizmocska  

Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőállomány 

(medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum (előfonal), intermedier 

filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin,  

kitt  

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, 

holokrin, diffúzió, exocitózis  

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak (pl. 

tejsav, vajsav)  

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum), 

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalán, koleszterin  

Llipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier A hajszál keresztmetszete, vastagsága  

A nagyrasszokra jellemző hajszáltípusok  

A hajszálakban található kémiai kötések: peptidkötés, hidrogénhíd, diszulfidhíd, ionos kötés, 

hidrofób kölcsönhatás  

A hajszálak fodrászati szempontból fontos tulajdonságai: hajszín, rugalmasság, duzzadási 

képesség, elektrosztatikusság, kapillaritás  

A hajváltás folyamata, hajhullások, hajszálbetegségek, hajszál-rendellenességek  

 

 Fodrász szakmai alapok megnevezésű tanulási terület 
 

Alkalmazott kémia tantárgy  72 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza a fodrász anyagismeret és a szakmai 

gyakorlat hatékony elsajátítást. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredően biztos elméleti 

ismeretekhez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók  

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei  
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat, és úgy 

használja őket, hogy 

ne károsítsa a 

vendég egészségét.  

A szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai 

tulajdonságai, bőrre, 

hajra és körömre 

gyakorolt hatása.  

Teljesen önállóan  

Biztonságos, 

szabálykövető 

munkavégzés a 

vegyszerek okozta 

ártalmak megelőzése 

érdekében. 

Összekapcsolja a 

kémiai és szakmai 

ismereteit, képes 

tudásának bővítésre, 

önálló 

alkalmazására.  

Szakmai adatgyűjtés 

és rendszerezés  

 

A tantárgy témakörei 

Elemek és szervetlen vegyületek a fodrászatban 35 óra 

 –  A víz fizikai és kémiai tulajdonságai   

A párolgáshő, hőkapacitás jelentőségének tapasztalati megfigyelése, a megfelelő vízhőfok 

fodrászati jelentősége  

A víz mint poláris oldószer – tisztítás vizes oldatokkal  

Hidratáció, vízkeménység (állandó és változó keménység); jelentőségük a fodrászatban Kísérletek 

kemény és lágy vízzel, a vízlágyítás lehetőségei (pl. ioncsere, vízlágyítók alkalmazása); a kemény 

víz hajra, bőrre gyakorolt hatásai  

A víz disszociációja, a kémhatás és a pH-érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok szerepe és 

alkalmazása a fodrászatban  

A hidrolízis fogalma, fajtái; sók hidrolízisének vizsgálata és értelmezése; fehérjék és észterek 

hidrolízise, fodrászati jelentősége   

– Bázisok a fodrászatban: bázisok, lúgos oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata  

(bőr, haj, lipidek esetén); alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

Ammónia és származékai  

Lúgosan hidrolizáló sók, az elszappanosítás vizsgálata, értelmezése; a szappanok 

tulajdonságainak vizsgálata, értelmezése.  

– Savak a fodrászatban: savak, savas oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata 

(bőr, haj, lipidek esetén); alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

– Oxidálószerek a fodrászatban  

A hidrogén-peroxid tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei  

Egyéb peroxovegyületek, pl. nátrium-, kálium- és ammónium-perszulfát a fodrászcikkekben  

Bromátok és más oxidálószerek a fodrászcikkekben  

– Redukálószerek a fodrászatban; a kén és vegyületei mint redukálószerek Tulajdonságaik 

vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  
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– Fémoxidok és sók a fodrászatban, pl. MgO, TiO₂, ZnO, fém-szulfitok, szulfátok, kloridok, 

karbonátok, hidrogén-karbonátok, szilikátok, metaszilikátok tulajdonságainak vizsgálata, 

alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben   

    

Szerves vegyületek a fodrászatban  37 óra 

– Szerves vegyületek csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint), 

jelölése (a képletek fajtái, jelentése)   

– Paraffinok a fodrászatban, pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffinkeverékek, 

szkvalán; tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a 

fodrászcikkekben  

– Szerves kénvegyületek a fodrászatban, pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, 

tioglikolsav, tiotejsav és származékaik, szerves szulfátok; tulajdonságaik vizsgálata, 

alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Alkoholok a fodrászatban, pl. etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok 

(propilénglikol, glicerin, cukoralkoholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol); 

tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben – 

Fenolok, aromás vegyületek a fodrászatban, pl. rezorcin, aromás hidroxil-aminok, aromás 

diaminok mint az oxidációs színváltoztatás hatóanyagai; tulajdonságaik vizsgálata, 

alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Aldehidek, ketonok, éterek a fodrászatban, pl. a formaldehid, metilén-glikol, aceton, 

dimetil-éter jellemzőinek megismerése, vizsgálata  

– Szénhidrátok a fodrászatban; cukrok és poliszacharidok vizsgálata, alkalmazási 

lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Karbonsavak a fodrászatban, pl. citromsav, borkősav, tejsav, szalicilsav, benzoesav, 

zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a 

fodrászcikkekben.  

– Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a fodrászatban; szervetlen savak észterei, pl. 

zsíralkohol-szulfátok; gyümölcsészterek, gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak 

vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Aminok a fodrászatban, pl. MEA, TEA tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási 

lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Aminosavak, peptidek, fehérjék a fodrászatban; aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, 

cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak 

vizsgálata, jelentőségük, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

  

  

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket 

tartalmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a fodrászati szolgáltatásokhoz, elősegítik, hogy a leendő 

szakember képes legyen balesetmentesen, pontosan, precízen és kreatívan önálló vagy 

csapatmunkát végezni. 
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Fodrász szakmai ismeretek tantárgy  72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A szakma gyakorlása során alkalmazott technikák, technológiák, munkafolyamatok, valamint az 

azokhoz tartozó ismeretek, fogalmak és összefüggések elsajátítása  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Biológia szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológia témájú tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia tantárgy valamennyi témaköre, az anyagismeret 

tantárgy témakörei, a szakmai gyakorlat tantárgy tartalma   

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alkalmazza az 

alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

normákat 

telefonálás, 

vendégfogadás 

alkalmával.  

A szépészeti munka 

területein 

használatos alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete.  

Teljesen önállóan  Udvarias 

magatartás, 

nyitottság, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri és 

megnevezi az 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos, bakteriális, 

gombás fertőzések), 

állati élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a 

hajmosás, hajápolás 

munkafolyamatát a 

munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak 

megfelelően, az 

eszközök és az 

anyagok 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

Hajmosás, 

hajápolás, vizes és 

száraz haj formázása 

(pl. szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás)  

Teljesen önállóan    

 

Megtervezi a tartós 

formaváltoztatás 

munkafolyamatát a 

különböző tartós 

formaváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. a 

hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, hatóidő, 

hóhatás, csavarási 

technikák, formák, 

első dauer, tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, bőrirritáció)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

hajszínváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusát és 

az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. fő- 

és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színskála, 

színmélység, színirány, 

mixton, oxidálószer, a 

felvilágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvonás, 

első festés, tőfestés, 

ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

Teljesen önállóan    
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és oxidációs 

hajfestékek)  

Megtervezi a 

szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmusát 

és az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a melírozás 

munkafolyamatát a 

különböző 

melírozóanyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

borotválás 

munkafolyamatát a  
férfiarcápoló anyagok 

és eszközök 

sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Bajusz- és 

szakállformákat  
tervez az aktuális 

trendeknek 

megfelelően.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- és 

női hajvágások 

munkafolyamatait a 

technikák és 

technológiák 

alkalmazási 

lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

A férfi- és női 

hajvágás eszköze, 

anyaga, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    
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Alkalmi frizurákat 

tervez a technológiák 

és technikák, az 

aktuális trendek és 

stílusjegyek alapján.  

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajhosszabbítási 

eljárások, hajfelvarrás, 

hőillesztés,  
mikrogyűrűzés,  
díszítés stb.)  

Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei 

Vendégfogadás, vendégkártya 6 óra 

Életvezetési képességek, professzionális megjelenés  

Hazai és nemzetközi szakmai versenyek, rendezvények, szaklapok  

Hazai és nemzetközi „fodrászlegendák”  

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrászszalonban:   

 ‒  Telefonos és szalonetikett   

 ‒  Kommunikáció az üzletben   

 ‒  Szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs helyzetekre  

Vendégtípusok (pl. elegáns, konzervatív, rebellis)  

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével  

  

A diagnosztizálás fogalma, a rendellenességek felismerése 8 óra 

A diagnosztizálás fogalma, szubjektív és objektív tünetek  

A hajas fejbőr, a haj és az arcbőr diagnosztizálása  

 ‒  Bőrtípusok  

 ‒  Az elváltozások, rendellenességek csoportosítása, felismerése  

 ‒  A hajszál felépítése, tulajdonságai, hajszálkárosodások, hajszál-rendellenességek  

 ‒  A szolgáltatás elvégzését kizáró tényezők  

  

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázása 14 óra 

A hajápolás célja  

Hajápolás munkafolyamata  

A hajmosás célja   

A hajmosás eszközei, anyagai   

A hajmosás fajtái (egyszerű tisztítómosás, gyógymosás, szárazmosás, gyorsmosás), 

munkafolyamata  

Egyéb hajápoló anyagok   

 ‒  Azonnal hatók   

 ‒  Fokozatosan hatók   

 ‒  Kúraszerűen hatók  

Szeszbedörzsölés  

Fejmasszázs   

Vegyszeres műveletek előtti és vegyszeres műveletek utáni hajmosás  
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Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolók alkalmazása a vegyszeres műveletek befejezéseként  

A fodrászatban kezelhető hajasfejbőr-problémákra speciális hatóanyag-tartalmú termékek 

alkalmazása: korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében stb.  

Vizes haj formázása   

Főnhullám   

Száraz haj formázása különböző technológiákkal  

  

A haj tartós formaváltoztatása 32 óra 

A hideg tartós hullámosítás/dauer története  

A HTH eszközei, az eszközök fertőtlenítése  

A HTH anyagai  

A hullámosítószerek összetevői, hullámosítókészítmények  

A fixálószerek összetétele, felhasználási formái  

Kémiai folyamatok a HTH során (a keratin szerkezete, kötései)  

Hullámosítószerek tárolása, baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A HTH munkafolyamata (első dauer, tődauer, részdauer, hajkiegyenesítés)  

 ‒  Diagnosztizálás  

 ‒  Kezelési terv készítése  

‒ Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, átmérőben és hosszúságban 

különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező)  

‒ A csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazásuk (pl. papilotten, piskóta stb.) ‒ A  

csavarási technikák ismerete (lapos, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, egyéb 

csavarási technikák)  

‒ A csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségeik (hagyományos, formadauer, tő- és 

utándauer, részdauer, spiráldauer stb.)  

 ‒  Hullámosító felvitele  

 ‒  Hatóidő, hőhatás  

 ‒  Közömbösítés  

 ‒  A fixálás munkafolyamata  

 ‒  Utókezelés  

 ‒  Frizurakészítés  

Volumennövelővel történő formaváltoztatás (volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, 

alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátosságai)  

A volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata   

Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátosságai  

A hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata   

A keratinos hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás anyagainak ismerete, alkalmazási 

lehetősége, munkafolyamata, sajátossága   

A hibák felismerése, korrigálása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Hajfestés, hajszínezés 14 óra 

Színtan (színelmélet, színek fajtái, színkör, színkeverés)  

A színtan fodrászipari jelentősége  
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A színkeverés szabályai  

Szín- és anyagszerkezet, színkezelés  

A haj színe (eumelanin és feomelanin)  

Hajfestő anyagok és csoportosításuk   

Az oxidációs hajfesték összetétele  

Az oxidációs hajfestés során bekövetkező kémiai változások, hatásmechanizmus  

Színskála (színmélység, színirány)  

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék- és kontúrfestés)  

Bőrpróba  

Ősz haj festése, őszfedő képesség  

A hajfestés különböző esetei  

A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása  

Hajfestés és HTH egy technológiai folyamatban  

A haj színezése  

A színezők csoportosítása  

Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 

Színezőanyagok   

A természetes hajszínváltoztatás hatóanyagai: a növényi eredetű hajszínváltoztatás hatóanyagai 

és azok működése (kémiai: oxidáció, fizikai: adszorpció), alkalmazásuk lehetőségei, szabályai  

Fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük  

Kémiai hajszínezők fajtái, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

A féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete  

Férfihajszínezők alkalmazási lehetőségei  

Ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A hibák felismerése és kijavítása 

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

 

 Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Anyagismeret tantárgy  90 óra  

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek, fertőtlenítőszerek, egyéb anyagok professzionális 

felhasználáshoz szükséges kompetenciák megszerzése. Beleértve ebbe az ezek okozta jellegzetes 

ártalmakat is. Az anyagismeret tantárgy fontos feladata, hogy a tanuló megértse az általa nyújtott 

szolgáltatás során bekövetkező anyagváltozások lényegét, ezáltal képessé váljon az egészséget 

nem veszélyeztető, biztonságos vegyszeres munkavégzésre és a vendég szakszerű tájékoztatására 

egyaránt.  
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy kémiai tartalmai, továbbá a kémia tantárgy 

általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek 

tantárgyból a haj felépítése, a formaváltoztatás lehetőségei és az összes vegyszeres művelet. 

Szakmai gyakorlat: vegyszeres műveletek, a haj formaváltoztatásai, frizurakészítés. 

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Vendégének 

elmagyarázza, 

értelmezi a haj 

forma- és 

színváltoztatása 

terén általa 

előidézett fizikai és 

kémiai változásokat.  

A fodrászatban 

alkalmazott 

készítmények 

kémiai és fizikai 

tulajdonságai, bőrre 

és hajra gyakorolt 

hatásai  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati 

munkáját tudatosan 

tervezi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális)  

Hiteles szakmai 

információk gyűjtése 

az interneten,  
termékdokumentációs 

információk kezelése  
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Szakszerűen 

tisztítja, tárolja és 

fertőtleníti 

eszközeit.  

Eszközök és 

szerszámok anyagai  
A fodrászatban 

alkalmazott fémek 

jellemzői  
Korrózió és 

korrózióvédelem a 
fodrászatban  
Természetes  és 

mesterséges eredetű 

műanyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és 

jellemzőik  
Természetes eredetű 

anyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és  
jellemzőik  
Higiénia  
A fertőzés és 

fertőtlenítés 

fogalma A 

fertőtlenítő hatás 

fokozatai  
Fertőtlenítő 

eljárások 

csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek 

csoportosítása 

alkalmazási terület 

és 

hatásmechanizmus 

szerint, továbbá 

jellemzésük  

Teljesen önállóan  

elvárásai teljesítése 

érdekében.  
Szakszerűen és 

tisztelettel 

kommunikál a 

vendéggel a kívánt 

szolgáltatásról.  

  
Felelős, pontos 

munkavégzés és 

rendszeresség 

jellemzi.   
Minden  használat 

után következetesen 

és precízen elvégzi a 

tisztítást.   
Minden használat 

előtt gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Óvatos, precíz és 

szabálykövető 

magatartásával 

betartja a  
biztonsági előíráso- 
kat a balesetek 

megelőzése 

érdekében.  
  
A vendéggel  

tisztelettel bánik.  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

Szakszerűen és 

biztonságosan 

tárolja a 

fodrászatban 

alkalmazott vegyi 

anyagokat.  

A vegyi anyagok 

biztonságos és 

szakszerű tárolása  
Teljesen önállóan  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
Szakszerűen és 

biztonságosan 

választja ki a 

borotváláshoz és 

arcápoláshoz 

szükséges 

készítményeket. 

Borotválás előtt 

gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Alapos diagnózis 

alapján megtervezi, 

majd elvégzi a 

szolgáltatást.  

A fertőtlenítés és a 

borotválás során 

alkalmazott 

anyagok összetétele 

és  
hatásai  

Teljesen önállóan  

Információkeresés,  
rendszerezés az 

internet segítségével  
Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
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A tantárgy témakörei 

Fodrászati általános anyagismeret 29 óra 

Higiénia a fodrászatban, fertőtlenítés  

– A fertőzés és a fertőtlenítés fogalma  

– A fertőtlenítő hatás fokozatai  

– A fertőtlenítő eljárások csoportosítása  

– A fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus 

szerint, továbbá jellemzésük  

A víz a fodrásziparban  

– A víz mint oldószer, kémhatás, pH  

– Vízkeménység – a vízlágyítás lehetőségei a gyakorlatban  

– A víz alkalmazása a szépészetben (természetes és mesterséges vizek)  

Eszközök és szerszámok anyagai   

– A fodrászatban alkalmazott fémek jellemzői  

– Korrózió, korrózióvédelem a szépészetben  

– Természetes és mesterséges eredetű műanyagok szépészeti alkalmazása és 

jellemzőik  

– Természetes eredetű anyagok fodrászati alkalmazása és jellemzőik  

A kozmetikumok összetétele: alapanyagok, vivőszerek, hatóanyagok, segédanyagok   

 –  Az INCI alkalmazása a gyakorlatban  

  

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj formázása 17 óra 

A haj kémiai felépítése (fehérjék, lipidek, színezőanyagok, ásványi anyagok) és a víz szerepe   

A hajmosás anyagai   

– A víz mint oldószer, kémhatás, pH, vízkeménység, a vízlágyítás lehetőségei a 

gyakorlatban  

– Hajmosó anyagok (tenzidek, a folyékony, a szilárd és a porsamponok anyagai, 

gyógyhatású anyagok) A hajápolás anyagai   

– Hajápoló hatóanyagok  

– Hajápoló készítmények  

Finish termékek fajtái és jellemzésük   

Hajrögzítők anyagai és jellemzésük   

A hajkozmetikumok összetétele (alapanyagok, vivőszerek, hatóanyagok, segédanyagok)  

 –  Az INCI alkalmazása a gyakorlatban  

  

A haj tartós formaváltoztatása 26 óra 

Aminosavak, fehérjék, a haj szerkezete, kötések a hajban  

A tartós formaváltoztatás lehetőségei, a készítmények típusai  

A HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok, változások a hajszálban  

A tartós hullámosítás anyagai, biztonságos és szakszerű alkalmazásuk szabályai  

A HTH-vizek fajtái, összetételük, hatásuk (redukálószerek, tenzidek, pH-szabályozók, 

vivőszerek, segédanyagok, egyéb összetevők, pl. hajvédő, -ápoló anyagok)  

A korszerű oxidálóanyagok összetétele, hatása (oxidálószerek, szerves savak, habképzők, 

védőanyagok, segédanyagok)  
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Előkezelők, utókezelők összetétele, hatásai  

Volumennövelő készítmények összetétele és hatásai, a biztonságos alkalmazás szabályai  

A tartós hajkiegyenesítés anyagai (lúgos, tioglikolátos, keratinos, szilikonos, guanidines), hatásaik 

a hajszálra, biztonságos és szakszerű alkalmazásuk szabályai  

A vegyszerek szakszerű használatának és tárolásának szabályai a fodrászatban  

  

Hajfestés, hajszínezés 18 óra 

A színezőanyagok fogalma, csoportosítása (színezék, pigment, természetes, mesterséges), 

alkalmazásuk a fodrászatban  

A hajfestékek, hajszínezők csoportjai, összetételük, működési elvük, hatásaik  A hajfestés, -

színezés módjai:   

– A fizikai, kémiai színmódosítás elve, anyagai   

– Az ideiglenes (temporary), a féltartós (semi-/demi-permanent) hajszínezők és a tartós 

hajfestékek működési elve, anyagai   

– A természetes és mesterséges hajszínezők, hajfestékek anyagai, működésük, használatuk 

szabályai  

A fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük  

Oxidációs hajfestékek és kémiai (oxidációs) hajszínezők; természetes hajszínváltozató anyagok 

összetétele, működése, hatásai: oxidációs színezőanyagok (PPD, PTD és alternatíváik), 

kapcsolómolekulák (pl. többértékű fenolok, aminofenolok stb.), indofestékek, direkt színezékek, 

pH-szabályozó anyagok (ammónium-hidroxid, aminok), felületaktív anyagok, vivőszerek, 

segédanyagok, egyéb (pl. ápoló) anyagok; az oxidálószerek összetétele, hatásai  

A hajszínváltozás, -változtatás különleges esetei: a nehézfémek (pl. a vendég által alkalmazott 

ezüstkolloid) festést, szőkítést befolyásoló hatásai; fokozatosan ható hajszínváltoztató 

készítmények  

Kontúrkrémek, festékeltávolítók anyagai, működése 
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Gyakorlat: 
Fodrász szakmai gyakorlat tantárgy  216 óra  

6 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafolyamatok 

elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, pontos, precíz 

munkavégzésre. Az udvarias viselkedés normáinak megtanítása.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Szakmai végzettség, mestervizsga és pedagógiai vagy szakoktatói végzettség  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy, kémia tantárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai Szakmai tartalmak: az 

alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek, anyagismeret 

tantárgy, hajviselet-történet tantárgy tartalmai  

  

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A telefonálás 

normáit alkalmazva 

hívja vendégeit és 

fogadja a hívásokat.  

Az alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete, 

melyek a szépészeti 

munka területein 

használatosak  

Teljesen önállóan  
Udvarias 

magatartás, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

kreativitás, 

munkafegyelem, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

Anyagnyilvántartó 

szoftver használata, 

illetve 

munkavállaláshoz 

kapcsolódó portálok 

ismerete, használata  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri a tanult 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos-, 

bakteriális-, gombás 

fertőzések), állati 

élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságát 

figyelembe véve 

megtervezi és 

elvégzi a hajmosást 

és a hajápolást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

Hajmosás, hajápolás, 

vizes és száraz haj 

formázása;  

szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően, tartós 

formázást tervez és 

végez a hajon.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

a hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, 

hatóidő, hőhatás, 

csavarási technikák, 

formák, első dauer, 

tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, 

bőrirritáció)  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a 

hajszínváltást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

fő- és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, 

színskála, 

színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a 

felvilágosítás 

mértéke, bőrpróba, 

hajfestés, színezés, 

színelvonás, első 

festés, tőfestés, ősz 

haj, előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

 

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a szőkítést. A 

vendéget tanácsok- 
kal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a melírozást.  

A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan    
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Az előírásoknak 

megfelelően meg- 
tervezi és elvégzi a 

borotválást, a bajusz- 

és szakállformázást.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák, 

férfiarcápoló anyagok)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágást a 

vendég 

kívánságainak 

figyelembevételével, 

és pontosan, 

precízen elvégzi.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.  

A féri- és női hajvágás 

eszközei, anyagai, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurát 

tervez és készít a 

vendég kívánságát, 

a különböző 

trendeket és 

stílusokat 

figyelembe véve.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.   

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajfelvarrás,  
hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

hajhosszabbítási 

eljárások)  

Teljesen önállóan  

 

  

Az elvégzett 

szolgáltatást 

ellenőrzi, és szükség 

esetén elvégzi a 

korrekciót.  

A frizurakészítés 

valamennyi 

műveletéhez tartozó 

ismeretanyag  
Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei 

Vendégfogadás, vendégkártya 8 óra 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés  

A munkanapló vezetésének szabályai  

Elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája  

Fertőtlenítés (eszköz-, helyiség-, felület-, bőr- és textíliafertőtlenítés)  

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése  

Vendégfogadás, vendégkártya  
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Vendégfogadás (a szolgáltatás előtti kommunikáció, a vendég beterítése a szolgáltatáshoz, a 

környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez)   

Etikai kódex a fodrászatban  

A hatáskör és a hatáskörtúllépés veszélyei  

Kommunikáció és szolgáltatásetika  

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrászszalonban (telefonos és szalonetikett, 

kommunikáció az üzletben), szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs helyzetekre  

Vendégtípusok  

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével  

  

Diagnosztizálás, rendellenességek 8 óra 

Információkérés, a vendég kívánsága  

A diagnosztizáláshoz használt eszközök (fésű, hajvastagságmérő, hajvizsgáló kamera) 

alkalmazása a diagnosztizálás során  

A  diagnosztizálás  technológiái  (szemrevételezéssel,  tapintással,  kikérdezéssel, 

hajvastagságmérővel, hajvizsgáló kamera segítségével)  

A hajas fejbőr állapotának felmérése, elváltozásai, problémái, ezek rögzítése a vendégkártyán  

A szolgáltatás elvégzését kizáró tényezők  

A haj keresztmetszetének, vastagságának, egyéb tulajdonságainak vizsgálata a szolgáltatás 

elvégzése szempontjából  

A haj szerkezetének, előéletének a szolgáltatást meghatározó szempontjai  

    

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázás 40 óra 

Hajmosás  

– Információkérés  

– Diagnosztizálás  

– Munkatervezés  

– Eszközfertőtlenítés  

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

– A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

– Termékválasztás: a szükséges sampon, balzsam, ápolószer kiválasztása a diagnózis 

alapján  

– A munkafolyamat, a technológia meghatározása  

– A hajmosótál beállítása a vendég számára  

– A víz hőfokának beállítása  

– A tisztító hajmosás, majd a második hajmosás elvégzése  

– Fejmasszírozás alkalmazása (nyugtató, élénkítő stb.)  

– A haj és a fejbőr ápolása (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével)  

– A problémás eseteknél az alkalmazott termékek meghatározása  

– A problémás fejbőr kezelése (korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében stb.) – 

Vegyszeres műveletek után a szükséges sampon meghatározása és a vegyszeres munkához 

a haj mosása  

– Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolók alkalmazása a vegyszeres műveletek 

befejezéseként  
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– A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

– A hibák felismerése és kijavítása  

Vizes és száraz haj formázása  

– Marcell-vízhullám kialakítása babafejen  

– Helyes eszközválasztás  

– A művelethez megfelelő hajhosszal és mennyiséggel rendelkező babafej, tartóval  

– Marcell-fésű, hullámcsipesz, csipesz, vizező, fixálótermék  

– A hullám irányának, formájának meghatározása  

– Választékkészítés  

– Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám  

– Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése: kétujjnyi széles, max. 4 cm 

távolság alakuljon ki a két hullámél között  

– A fennmaradó hajkontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése  

– A hibák felismerése és kijavítása  

Berakás, gyűrűzés  

Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, különböző átmérőjű és hoszszúságú 

műanyag berakócsavarók, berakócsipeszek, hajkefék, berakótűk, hajtűk, hajrögzítők, lekötőháló, 

hajlakk, hajfényolaj stb.)  

– A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése  

– A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása  

Száraz haj formázása, a fizikai formaváltoztatás eszközei  

– Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos csavarás, spirálcsavarás, krepp stb.) – 

 Főnhullám  

– Hajszárítóval, kézzel, különböző fésűk, kefék segítségével történő hajformázás 

(soros, egyoldalú kefe)  

    

A haj tartós formaváltoztatása 100 óra 

Dauercsavarás egész fejen (babafejen, vegyszer használata nélkül)  

– Munkatervezés  

– Eszközfertőtlenítés  

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

– Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező)  

– Csavarási technikák (lapos csavarás, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű 

csavarás, egyéb csavarási technikák) ismerete  

– Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl. papilotten, 

piskóta stb.)  

– Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.)  

– A komplex művelet gyakoroltatása  

– A hibák felismerése, kijavítása  

Hideg tartós hullámosítás, vegyszer használatával (dauercsavarás egész fejen – babafejen)  

– Információkérés  

– Diagnosztizálás  
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– Munkatervezés  

– Eszközfertőtlenítés  

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

– A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

– Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador–, stílfésű, átmérőben és 

hosszúságban különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező)  

– Csavarási technikák (lapos csavarás, spirálcsavarás, egyéb csavarási technikák) 

ismerete  

– Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása   

– Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.)  

– HTH-vizek, -fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa –  A HTH 

munkafolyamata  

– A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve  

– A dauercsavarók felcsavarása a tervezett frizuraforma szerint  

– A dauercsavarásnál szükséges felválasztás meghatározása, a csavarók átmérőjét és 

hosszát figyelembe véve  

– A dauerpapír helyes alkalmazása a pipamentes csavarás érdekében  

– A hajtincs helyes csavarási szöge 100–110 fok a koponya érintőjéhez viszonyítva 

–  Tiszta csavarás (leválasztások, feszesség, hajvég)  

– A dauertűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett A 

tő- és az utándauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, 

bemutatása  

– Volumennövelővel történő formaváltoztatás  

– Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazásuk, 

hatásmechanizmusuk, sajátosságaik  

– A volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent)  

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás  

– A hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és 

hatásmechanizmusa, sajátossága  

– A hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent)  

A dauercsavarás gyakoroltatása egész fejen, babafejen   

A hibák felismerése és kijavítása  

A dauercsavarás egész fejen, babafejen; vizsgaidőre való begyakoroltatása  

 

Hajfestés, hajszínezés 60 óra 

A színelmélet, a színkör ismerete  

Színskála, színmélység, színirány, mixton  

Oxidációs hajfestékkel történő tartós hajszínváltoztatás  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  
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Bőrpróba  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Az alapszín, a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  

Az oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás  

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

A tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Divathajszínek festése  

Extraszőke hajszínek festése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek festése  

Világosabbra festés  

Sötétebbre festés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az ősz haj 

fedése és a felvilágosítás tekintetében  

A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása, mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  

Hajmosás  
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A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

A hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,  

A tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Fizikai hajszínezés  

A fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés A hőhatás 

alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 105 óra 
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12. évfolyam 

Elmélet: 

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  
  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket 

tartalmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a fodrászati szolgáltatásokhoz, elősegítik, hogy a leendő 

szakember képes legyen balesetmentesen, pontosan, precízen és kreatívan önálló vagy 

csapatmunkát végezni. 

 

Fodrász szakmai ismeretek tantárgy  108 óra  

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A szakma gyakorlása során alkalmazott technikák, technológiák, munkafolyamatok, valamint az 

azokhoz tartozó ismeretek, fogalmak és összefüggések elsajátítása  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Biológia szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológia témájú tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia tantárgy valamennyi témaköre, az anyagismeret 

tantárgy témakörei, a szakmai gyakorlat tantárgy tartalma   

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alkalmazza az 

alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

normákat 

telefonálás, 

vendégfogadás 

alkalmával.  

A szépészeti munka 

területein 

használatos alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete.  

Teljesen önállóan  

Udvarias 

magatartás, 

nyitottság, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  



536  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri és 

megnevezi az 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos, bakteriális, 

gombás fertőzések), 

állati élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan  

munkában való 

aktív részvétel, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

  

Megtervezi a 

hajmosás, hajápolás 

munkafolyamatát a 

munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak 

megfelelően, az 

eszközök és az 

anyagok 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

Hajmosás, 

hajápolás, vizes és 

száraz haj formázása 

(pl. szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás)  

Teljesen önállóan    

 

Megtervezi a tartós 

formaváltoztatás 

munkafolyamatát a 

különböző tartós 

formaváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. a 

hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, hatóidő, 

hóhatás, csavarási 

technikák, formák, 

első dauer, tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, bőrirritáció)  

Teljesen önállóan  
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Megtervezi a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

hajszínváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusát és 

az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. fő- 

és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színskála, 

színmélység, színirány, 

mixton, oxidálószer, a 

felvilágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvonás, 

első festés, tőfestés, 

ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a 

szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmusát 

és az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a melírozás 

munkafolyamatát a 

különböző 

melírozóanyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

borotválás 

munkafolyamatát a  
férfiarcápoló anyagok 

és eszközök 

sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Bajusz- és 

szakállformákat  
tervez az aktuális 

trendeknek 

megfelelően.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák)  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a férfi- és 

női hajvágások 

munkafolyamatait a 

technikák és 

technológiák 

alkalmazási 

lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

A férfi- és női 

hajvágás eszköze, 

anyaga, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurákat 

tervez a technológiák 

és technikák, az 

aktuális trendek és 

stílusjegyek alapján.  

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajhosszabbítási 

eljárások, hajfelvarrás, 

hőillesztés,  
mikrogyűrűzés,  
díszítés stb.)  

Teljesen önállóan    

  

A tantárgy témakörei 

Hajfestés, hajszínezés 62 óra 

Színtan (színelmélet, színek fajtái, színkör, színkeverés)  

A színtan fodrászipari jelentősége  

A színkeverés szabályai  

Szín- és anyagszerkezet, színkezelés  

A haj színe (eumelanin és feomelanin)  

Hajfestő anyagok és csoportosításuk   

Az oxidációs hajfesték összetétele  

Az oxidációs hajfestés során bekövetkező kémiai változások, hatásmechanizmus  

Színskála (színmélység, színirány)  

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék- és kontúrfestés)  

Bőrpróba  

Ősz haj festése, őszfedő képesség  

A hajfestés különböző esetei  

A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása  

Hajfestés és HTH egy technológiai folyamatban  

A haj színezése  

A színezők csoportosítása  

Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 

Színezőanyagok   
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A természetes hajszínváltoztatás hatóanyagai: a növényi eredetű hajszínváltoztatás hatóanyagai 

és azok működése (kémiai: oxidáció, fizikai: adszorpció), alkalmazásuk lehetőségei, szabályai  

Fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük  

Kémiai hajszínezők fajtái, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

A féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete  

Férfihajszínezők alkalmazási lehetőségei  

Ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A hibák felismerése és kijavítása Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Színelvonás, szőkítés 28 óra 

A szőkítés története  

A szőkítés anyagai, eszközei  

A szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére  

A szőkítőszerek összetétele, fajtái  

A szőkítés során lezajló kémiai folyamatok  

Szőkítési alap  

Az oxidálószer töménysége, a hőmérséklet és a hatóidő összefüggései Veszélyek a szőkítés során  

A szőkítés munkafolyamata (első szőkítés, után- vagy tőszőkítés)  

Előszőkítés vagy alapozás  

Szőkítés utáni színkorrekció   

A hibák felismerése és kijavítása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

A szőkítőkészítmény egyéb felhasználási lehetőségei  

  

Melírozás 18 óra 

A melírozás fogalma, szempontjai  

A melírozás különböző technikái és technológiái (lapmelír, fűzött lapmelír, sapkás melír, fésűs 

melír, shoeshine/„cipőfényező” stb.) A melírozás fajtái, munkafolyamata  

Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  
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Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  
 

Anyagismeret tantárgy  72 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek, fertőtlenítőszerek, egyéb anyagok professzionális 

felhasználáshoz szükséges kompetenciák megszerzése. Beleértve ebbe az ezek okozta jellegzetes 

ártalmakat is. Az anyagismeret tantárgy fontos feladata, hogy a tanuló megértse az általa nyújtott 

szolgáltatás során bekövetkező anyagváltozások lényegét, ezáltal képessé váljon az egészséget 

nem veszélyeztető, biztonságos vegyszeres munkavégzésre és a vendég szakszerű tájékoztatására 

egyaránt.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy kémiai tartalmai, továbbá a kémia tantárgy 

általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek 

tantárgyból a haj felépítése, a formaváltoztatás lehetőségei és az összes vegyszeres művelet. 

Szakmai gyakorlat: vegyszeres műveletek, a haj formaváltoztatásai, frizurakészítés. 

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Vendégének 

elmagyarázza, 

értelmezi a haj 

forma- és 

színváltoztatása 

terén általa 

előidézett fizikai és 

kémiai változásokat.  

A fodrászatban 

alkalmazott 

készítmények 

kémiai és fizikai 

tulajdonságai, bőrre 

és hajra gyakorolt 

hatásai  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati 

munkáját tudatosan 

tervezi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális)  

Hiteles szakmai 

információk gyűjtése 

az interneten,  
termékdokumentációs 

információk kezelése  

Szakszerűen 

tisztítja, tárolja és 

fertőtleníti 

eszközeit.  

Eszközök és 

szerszámok anyagai  
A fodrászatban 

alkalmazott fémek 

jellemzői  
Korrózió és 

korrózióvédelem a 
fodrászatban  
Természetes  és 

mesterséges eredetű 

műanyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és 

jellemzőik  
Természetes eredetű 

anyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és  
jellemzőik  
Higiénia  
A fertőzés és 

fertőtlenítés 

fogalma A 

fertőtlenítő hatás 

fokozatai  
Fertőtlenítő 

eljárások 

csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek 

csoportosítása 

alkalmazási terület 

és 

hatásmechanizmus 

szerint, továbbá 

jellemzésük  

Teljesen önállóan  

elvárásai teljesítése 

érdekében.  
Szakszerűen és 

tisztelettel 

kommunikál a 

vendéggel a kívánt 

szolgáltatásról.  

  
Felelős, pontos 

munkavégzés és 

rendszeresség 

jellemzi.   
Minden  használat 

után következetesen 

és precízen elvégzi a 

tisztítást.   
Minden használat 

előtt gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Óvatos, precíz és 

szabálykövető 

magatartásával 

betartja a  
biztonsági előíráso- 
kat a balesetek 

megelőzése 

érdekében.  
  
A vendéggel  

tisztelettel bánik.  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

Szakszerűen és 

biztonságosan 

tárolja a 

fodrászatban 

alkalmazott vegyi 

anyagokat.  

A vegyi anyagok 

biztonságos és 

szakszerű tárolása  
Teljesen önállóan  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
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Szakszerűen és 

biztonságosan 

választja ki a 

borotváláshoz és 

arcápoláshoz 

szükséges 

készítményeket. 

Borotválás előtt 

gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Alapos diagnózis 

alapján megtervezi, 

majd elvégzi a 

szolgáltatást.  

A fertőtlenítés és a 

borotválás során 

alkalmazott 

anyagok összetétele 

és  
hatásai  

Teljesen önállóan  

Információkeresés,  
rendszerezés az 

internet segítségével  
Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

 

A tantárgy témakörei 

 

Hajfestés, hajszínezés 26 óra 

A színezőanyagok fogalma, csoportosítása (színezék, pigment, természetes, mesterséges), 

alkalmazásuk a fodrászatban  

A hajfestékek, hajszínezők csoportjai, összetételük, működési elvük, hatásaik  A hajfestés, -

színezés módjai:   

– A fizikai, kémiai színmódosítás elve, anyagai   

– Az ideiglenes (temporary), a féltartós (semi-/demi-permanent) hajszínezők és a tartós 

hajfestékek működési elve, anyagai   

– A természetes és mesterséges hajszínezők, hajfestékek anyagai, működésük, használatuk 

szabályai  

A fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük  

Oxidációs hajfestékek és kémiai (oxidációs) hajszínezők; természetes hajszínváltozató anyagok 

összetétele, működése, hatásai: oxidációs színezőanyagok (PPD, PTD és alternatíváik), 

kapcsolómolekulák (pl. többértékű fenolok, aminofenolok stb.), indofestékek, direkt színezékek, 

pH-szabályozó anyagok (ammónium-hidroxid, aminok), felületaktív anyagok, vivőszerek, 

segédanyagok, egyéb (pl. ápoló) anyagok; az oxidálószerek összetétele, hatásai  

A hajszínváltozás, -változtatás különleges esetei: a nehézfémek (pl. a vendég által alkalmazott 

ezüstkolloid) festést, szőkítést befolyásoló hatásai; fokozatosan ható hajszínváltoztató 

készítmények  

Kontúrkrémek, festékeltávolítók anyagai, működése  

  

Színelvonás, szőkítés 30 óra 

A hajszíntelenítők (dekolorálók) és a szőkítőkészítmények típusai, alkalmazási, tárolási 

szabályaik  

A hajszíntelenítő készítmények típusai, összetételük, hatásaik: szőkítőporok (perszulfátok, pH-

szabályozók, tenzidek, sűrítőanyagok, egyéb összetevők: pl. védőanyagok, hamvasító 

színezékek), szőkítőkrémek (oxidálószer, pH-szabályozó, stabilizátor, tenzid, vivőszer, 

segédanyagok, egyéb összetevők), egyéb szőkítőkészítmények (pl. szőkítőpermetek)  

  

Melírozás 16 óra 

A melírozás speciális anyagai, készítményei (a melírporok összetétele, hatásai)  
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Melírozófestékek, speciális (sűrítő) adalékok melírozáshoz  

A melírfóliák anyagai  
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Gyakorlat: 

Fodrász szakmai gyakorlat tantárgy  324 óra  

9 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafolyamatok 

elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, pontos, precíz 

munkavégzésre. Az udvarias viselkedés normáinak megtanítása.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Szakmai végzettség, mestervizsga és pedagógiai vagy szakoktatói végzettség  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy, kémia tantárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai Szakmai tartalmak: az 

alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek, anyagismeret 

tantárgy, hajviselet-történet tantárgy tartalmai  

  

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A telefonálás 

normáit alkalmazva 

hívja vendégeit és 

fogadja a hívásokat.  

Az alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete, 

melyek a szépészeti 

munka területein 

használatosak  

Teljesen önállóan  
Udvarias 

magatartás, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

kreativitás, 

munkafegyelem, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

Anyagnyilvántartó 

szoftver használata, 

illetve 

munkavállaláshoz 

kapcsolódó portálok 

ismerete, használata  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri a tanult 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos-, 

bakteriális-, gombás 

fertőzések), állati 

élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságát 

figyelembe véve 

megtervezi és 

elvégzi a hajmosást 

és a hajápolást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

Hajmosás, hajápolás, 

vizes és száraz haj 

formázása;  

szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően, tartós 

formázást tervez és 

végez a hajon.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

a hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, 

hatóidő, hőhatás, 

csavarási technikák, 

formák, első dauer, 

tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, 

bőrirritáció)  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a 

hajszínváltást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

fő- és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, 

színskála, 

színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a 

felvilágosítás 

mértéke, bőrpróba, 

hajfestés, színezés, 

színelvonás, első 

festés, tőfestés, ősz 

haj, előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

 

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a szőkítést. A 

vendéget tanácsok- 
kal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a melírozást.  

A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan    
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Az előírásoknak 

megfelelően meg- 
tervezi és elvégzi a 

borotválást, a bajusz- 

és szakállformázást.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák, 

férfiarcápoló anyagok)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágást a 

vendég 

kívánságainak 

figyelembevételével, 

és pontosan, 

precízen elvégzi.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.  

A féri- és női hajvágás 

eszközei, anyagai, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurát 

tervez és készít a 

vendég kívánságát, 

a különböző 

trendeket és 

stílusokat 

figyelembe véve.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.   

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajfelvarrás,  
hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

hajhosszabbítási 

eljárások)  

Teljesen önállóan  

 

  

Az elvégzett 

szolgáltatást 

ellenőrzi, és szükség 

esetén elvégzi a 

korrekciót.  

A frizurakészítés 

valamennyi 

műveletéhez tartozó 

ismeretanyag  
Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei  

Hajfestés, hajszínezés  94 óra 

A színelmélet, a színkör ismerete  

Színskála, színmélység, színirány, mixton  

Oxidációs hajfestékkel történő tartós hajszínváltoztatás  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  
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Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

Bőrpróba  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Az alapszín, a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  

Az oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás  

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

A tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Divathajszínek festése  

Extraszőke hajszínek festése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek festése  

Világosabbra festés  

Sötétebbre festés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az ősz haj 

fedése és a felvilágosítás tekintetében  

A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása, mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  
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Hajmosás  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

A hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,  

A tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Fizikai hajszínezés  

A fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés A hőhatás 

alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

    

  

Színelvonás, szőkítés  130 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  
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Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Szőkítőkészítmények ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Az alapozás fogalma, a haj színtelenítésének, szőkítésének definíciója Szőkítési alap  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első szőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Bőrpróba  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

A színképzés sajátosságai a szőkítőkészítményeknél  

Szőkítőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítőpor, szőkítőkrém stb. és az 

oxidálószer keverési arányának [1+2, 1+3, „tejfölsűrűség”] meghatározása mennyiség és erősség 

%, volumen tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, 

mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, szőkítőkeverék felvitele  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és a fejterület tekintetében, ellenőrzés  

(Alacsony oxidálószer-származék és hosszú hatóidő)  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága  

A hőtorlódás sajátossága, veszélye  

A hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás  

A tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Szőkítés utáni színképzés (pasztellizálás)  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Melírozás 100 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

A melírozás definíciója  

A színelmélet és a színkör ismerete  

Az alapszín és a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  
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Helyes eszközmeghatározás (bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, 

mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, védőeszközök stb.) A melírozáshoz 

használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

A melírozáshoz használt keverék összeállítása  

A melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök kiválasztásával( 

„fóliás”, plasztiklapos technikáknál a felválasztások: cikcakk, fűzött, lap, melírlapát, melírfésű, 

melírpisztoly, melírsapka, sunshine stb.)  

A melírozás technológiájának meghatározása  

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás  

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, területmelír  

Egész fejen diffúz melír  

A tő utánmelírozása a lenövés függvényében  

A hajszál hosszában különválasztott színek  

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél  

Hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban, a munkafolyamat ismerete és alkalmazása, 

vizsgaidőre történő begyakoroltatása  

A melírozás munkafolyamatának ismerete és alkalmazása, vizsgaidőre történő begyakoroltatása  

  

Egybefüggő szakmai gyakorlat  70 óra 
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13. évfolyam 

Elmélet: 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén)  
  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

  

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy  62 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani 

a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

  

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 

kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek   

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek,  

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és  

felelősség mértéke  

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános  és 

szakmához   
kötődő digitális 

kompetenciák  

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét.  

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, állásokat 

hirdető vagy 

álláskeresésben 

segítő szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket.  

Teljesen önállóan  

Törekszik kompe- 
tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, 

íráskészség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni.  

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz.  

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Teljesen önállóan  

Ki tud tölteni 

önéletrajzsablonokat, 

pl. Europass 

CVsablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet ír, 

melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz 

igazít.  

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, valamint 

tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven.  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat.  

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével.  

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát.  
Teljesen önállóan  

Digitális 

formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, emailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása.  
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Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során.  

Ismeri az állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik.  

Teljesen önállóan  

A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt szerezni.  

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 

válaszokat ad.  

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek.   

Teljesen önállóan  

 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz.  

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival.  

Teljesen önállóan    

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

főbb elemeit, 

leggyakoribb idegen 

nyelvű  
kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

értelmezni tudja.  

Teljesen önállóan    

  

A tantárgy témakörei 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy 

saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 

fejlesztünk (íráskészség).   
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Önéletrajz és motivációs levél   20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   

  

„Small talk” – általános társalgás   11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 

a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során 

elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó 

internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás 

utáni értés).   

  

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 

leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 
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Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket 

tartalmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a fodrászati szolgáltatásokhoz, elősegítik, hogy a leendő 

szakember képes legyen balesetmentesen, pontosan, precízen és kreatívan önálló vagy 

csapatmunkát végezni.   

  

Hajviselet-történet tantárgy  31 óra  

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához kapcsolódó divattörténeti korszakok stílusjegyeinek, fogalmainak 

megismerése, felismerése, hajviseletek, hajdíszek, fejfedők ismerete, stílusjegyei  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

9–13. évfolyam: művészettörténet (stílusok, korok), szabadkézi rajz/szakrajz 9–12. évfolyam: 

magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Jellemzőik alapján 

felismeri az ókori 

Egyiptom, 

Görögország és 

Róma divatját. 

Azonosítja a 

jellemző ruhákat és 

szépészeti 

tevékenységeket.  

Az ókori Egyiptom, 

Görögország és  
Róma divatjának és 

hajviselettörténetének 

elemei,  
jellemzői,  például: 

kalaszirisz, 

balzsamkúp, melldí- 
szek,  hatalmi 

jelképek: kettős 

korona, parókák,   
illatszeres tégelyek,   
ragasztott szakáll, 

udzsatszem  

Teljesen önállóan  
Együttműködési 

hajlandóság  

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  
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Jellemzőik alapján 

felismeri a 

középkori Bizánc,  

a romanika és  a 

gótika divatját. 

Azonosítja és 

megnevezi a 

jellemző ruhákat, 

szépészeti 

tevékenységeket 

és produktumokat.  

A  középkori 

 Bizánc, a 

romanika, valamint a 

gótika divatjának és 

hajviselet-

történetének 

legfontosabb 

 elemei, 

jellemzői, például: 

abroncskorona, 

zománcdísz, 

 körszakáll, 

 koncentrikus 

frizura, apródfrizura, 

chapelle, gebende, 

hennin, diaboló, 

gótikus turbán  

Teljesen önállóan  

 

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  

Jellemzőik alapján 

felismeri a 

reneszánsz, a 

barokk és a rokokó 

divatját. Azonosítja 

és megnevezi a 

jellemző ruhákat, 

szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat.  

A  reneszánsz, 

 a barokk és a 

rokokó divatjának és 

hajviselet-

történetének 

legfontosabb 

 elemei, 

jellemzői, például:  
barettsapka, 

hódkalap, spanyol 

bajusz, gretchen-

hajviselet, kutyafül-

hajviselet, a la 

Cadenette, Alonge, 

Fontages  

Teljesen önállóan  

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  

Jellemzőik alapján 

felismeri a XIX.,  
XX. század divatját. 

Azonosítja és 

megnevezi a 

jellemző ruhákat, 

szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat.  

A XIX., XX. század 

divatjának és 

hajviselet-

történetének 

legfontosabb elemei, 

jellemzői, például: 

Titus-,  
Brutus-hajviselet, női 

Titusz, aranyezüst 

 abroncsok, 

Napóleon-kalap, 

kürtőkalap,  empire 

konty, Apolló-

frizura, oldalloknis 

biedermeier 

 hajviselet, 

magas tetejű 

kürtőkalap (cilinder), 

bubifrizura, Marcell-

hullám, 

Etonhajviselet, 

kefehaj stb.  

Teljesen önállóan  

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  
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A tantárgy témakörei  

Egyiptom 2 óra 

Kalaszirisz, balzsamkúp, melldíszek  

Hatalmi jelképek: kettős korona, parókák, illatszeres tégelyek, ragasztott szakáll, udzsatszem 

 

Ókori Görögország  4 óra 

Kontyok, Lampaidosz-konty, szakállformák, diadém, petaszosz, khiton, hymation  

 

Ókori Róma  2 óra 

Tutulusz, aranyifjak, szőkítés, tóga, tunika, stóla  

 

Bizánc  3 óra 

Abroncskorona, zománcdísz, körszakáll, koncentrikus frizura  

  

Román kor  2 óra 

Apródfrizura, chapelle, gebende  

 

Gótika  2 óra 

Hennin, diaboló, gótikus turbán (dekadens divat az olaszoknál)  

  

Reneszánsz  4 óra 

Barettsapka, hódkalap, spanyol bajusz, gretchen-hajviselet  

  

Barokk, rokokó   2 óra 

Kutyafül-hajviselet, a la Cadenette, Alonge, Fontages  

  

Klasszicizmus, empire   2 óra 

Titus-, Brutus-hajviselet, női Titusz, arany-ezüst abroncsok, Napóleon-kalap, kürtőkalap, empire 

konty  

  

Romantika, biedermeier  4 óra 

Apolló-frizura, oldalloknis biedermeier hajviselet, magas tetejű kürtőkalap (cilinder)  

  

XX. századi divat   4 óra 

Bubifrizura, Marcell-hullám, Eton-hajviselet, kefehaj  

 

 

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Fodrász szakmai ismeretek tantárgy  62 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A szakma gyakorlása során alkalmazott technikák, technológiák, munkafolyamatok, valamint az 

azokhoz tartozó ismeretek, fogalmak és összefüggések elsajátítása  
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Biológia szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológia témájú tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia tantárgy valamennyi témaköre, az anyagismeret 

tantárgy témakörei, a szakmai gyakorlat tantárgy tartalma   

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alkalmazza az 

alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

normákat 

telefonálás, 

vendégfogadás 

alkalmával.  

A szépészeti munka 

területein 

használatos alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete.  

Teljesen önállóan  

Udvarias 

magatartás, 

nyitottság, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri és 

megnevezi az 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos, bakteriális, 

gombás fertőzések), 

állati élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a 

hajmosás, hajápolás 

munkafolyamatát a 

munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak 

megfelelően, az 

eszközök és az 

anyagok 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

Hajmosás, 

hajápolás, vizes és 

száraz haj formázása 

(pl. szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás)  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a tartós 

formaváltoztatás 

munkafolyamatát a 

különböző tartós 

formaváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. a 

hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, hatóidő, 

hóhatás, csavarási 

technikák, formák, 

első dauer, tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, bőrirritáció)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

hajszínváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusát és 

az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. fő- 

és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színskála, 

színmélység, színirány, 

mixton, oxidálószer, a 

felvilágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvonás, 

első festés, tőfestés, 

ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a 

szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmusát 

és az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a melírozás 

munkafolyamatát a 

különböző 

melírozóanyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

borotválás 

munkafolyamatát a  
férfiarcápoló anyagok 

és eszközök 

sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Bajusz- és 

szakállformákat  
tervez az aktuális 

trendeknek 

megfelelően.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- és 

női hajvágások 

munkafolyamatait a 

technikák és 

technológiák 

alkalmazási 

lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

A férfi- és női 

hajvágás eszköze, 

anyaga, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurákat 

tervez a technológiák 

és technikák, az 

aktuális trendek és 

stílusjegyek alapján.  

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajhosszabbítási 

eljárások, hajfelvarrás, 

hőillesztés,  
mikrogyűrűzés,  
díszítés stb.)  

Teljesen önállóan    
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A tantárgy témakörei  

Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzetformázás   15 óra 

A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok  

Borotvafogások  

A borotválás munkafolyamata  

Klasszikus és modern bajusz- és szakállformák  

Az arcszőrzet formázása  

Az arcszőrzet festése és színezése  

    

  

Férfihajvágás  15 óra 

A hajvágás célja, feladata  

A hajvágás anyagai és eszközei  

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek  

Vágástechnikák (tompa vágás, átmenetvágás/stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, 

„szabad kéz” technika, csúsztatás stb.  

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok  

Frizuratervezés  

A hajvágás munkafolyamata  

Férfi klasszikus és divatfrizurák Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Női hajvágás 18 óra 

A hajvágás anyagai és eszközei  

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek  

Vágástechnikák (tompa vágás, stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, „szabad kéz” 

technika, csúsztatás stb.  

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok  

Frizuratervezés  

Arcformák, fejformák  

Előnytelennek vélt adottságok és a testalkat korrigálása frizura segítségével  

Női alaphajvágások  

Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata  

Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata  

Uniform hajvágás munkafolyamata  

Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata  

Trendek, irányzatok  

A női divathajvágás és -szárítás munkafolyamata  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Alkalmifrizura-készítés   14 óra 

Frizuratervezés  

Díszítési lehetőségek (póthajtincs, különböző díszek, épített konty stb.)  

A női alkalmifrizura-készítés munkafolyamata  

Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák  

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés stb.)  
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Ismétlés  

Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével, gyakorlás  

 

 

 Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Anyagismeret tantárgy  62 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek, fertőtlenítőszerek, egyéb anyagok professzionális 

felhasználáshoz szükséges kompetenciák megszerzése. Beleértve ebbe az ezek okozta jellegzetes 

ártalmakat is. Az anyagismeret tantárgy fontos feladata, hogy a tanuló megértse az általa nyújtott 

szolgáltatás során bekövetkező anyagváltozások lényegét, ezáltal képessé váljon az egészséget 

nem veszélyeztető, biztonságos vegyszeres munkavégzésre és a vendég szakszerű tájékoztatására 

egyaránt.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy kémiai tartalmai, továbbá a kémia tantárgy 

általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek 

tantárgyból a haj felépítése, a formaváltoztatás lehetőségei és az összes vegyszeres művelet. 

Szakmai gyakorlat: vegyszeres műveletek, a haj formaváltoztatásai, frizurakészítés. 

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Vendégének 

elmagyarázza, 

értelmezi a haj 

forma- és 

színváltoztatása 

terén általa 

előidézett fizikai és 

kémiai változásokat.  

A fodrászatban 

alkalmazott 

készítmények 

kémiai és fizikai 

tulajdonságai, bőrre 

és hajra gyakorolt 

hatásai  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati 

munkáját tudatosan 

tervezi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális)  

Hiteles szakmai 

információk gyűjtése 

az interneten,  
termékdokumentációs 

információk kezelése  
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Szakszerűen 

tisztítja, tárolja és 

fertőtleníti 

eszközeit.  

Eszközök és 

szerszámok anyagai  
A fodrászatban 

alkalmazott fémek 

jellemzői  
Korrózió és 

korrózióvédelem a 
fodrászatban  
Természetes  és 

mesterséges eredetű 

műanyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és 

jellemzőik  
Természetes eredetű 

anyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és  
jellemzőik  
Higiénia  
A fertőzés és 

fertőtlenítés 

fogalma A 

fertőtlenítő hatás 

fokozatai  
Fertőtlenítő 

eljárások 

csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek 

csoportosítása 

alkalmazási terület 

és 

hatásmechanizmus 

szerint, továbbá 

jellemzésük  

Teljesen önállóan  

elvárásai teljesítése 

érdekében.  
Szakszerűen és 

tisztelettel 

kommunikál a 

vendéggel a kívánt 

szolgáltatásról.  

  
Felelős, pontos 

munkavégzés és 

rendszeresség 

jellemzi.   
Minden  használat 

után következetesen 

és precízen elvégzi a 

tisztítást.   
Minden használat 

előtt gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Óvatos, precíz és 

szabálykövető 

magatartásával 

betartja a  
biztonsági előíráso- 
kat a balesetek 

megelőzése 

érdekében.  
  
A vendéggel  

tisztelettel bánik.  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

Szakszerűen és 

biztonságosan 

tárolja a 

fodrászatban 

alkalmazott vegyi 

anyagokat.  

A vegyi anyagok 

biztonságos és 

szakszerű tárolása  
Teljesen önállóan  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
Szakszerűen és 

biztonságosan 

választja ki a 

borotváláshoz és 

arcápoláshoz 

szükséges 

készítményeket. 

Borotválás előtt 

gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Alapos diagnózis 

alapján megtervezi, 

majd elvégzi a 

szolgáltatást.  

A fertőtlenítés és a 

borotválás során 

alkalmazott 

anyagok összetétele 

és  
hatásai  

Teljesen önállóan  

Információkeresés,  
rendszerezés az 

internet segítségével  
Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
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A tantárgy témakörei  

A borotválás anyagai, eszközei, vérzéscsillapítás   24 óra 

A fertőtlenítés és anyagai borotválás során  

A fertőtlenítőhatás szükséges fokozatai borotváláskor  

Fertőtlenítőeljárások csoportosítása   

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület (bőr-, eszköz-, felület-, higiénés kéz-, textil-

, helyiségfertőtlenítők), hatás/hatásspektrum szerint, valamint jellemzésük – konkrét 

fertőtlenítőszerek és hatóanyagaik, alkalmazásuk, tárolásuk szabályai  

A vérzéscsillapítás anyagai (véralvadást elősegítő anyagok), hatásuk, jellemzőik Összehúzó 

anyagok  

A borotválás anyagi  

Borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahabok, borotvagélek és anyagaik  

Alkoholok (alkoholok és származékaik: az alkoholok jellemzése, az etanol élettani hatása, bőrre 

gyakorolt hatása, alkalmazása a fodrászatban; a többértékű alkoholok képviselői, bőrre gyakorolt 

hatásuk, alkalmazásuk; a zsíralkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatásuk, alkalmazásuk a 

szépészetben) és alkoholtartalmú készítmények (arcvizek, arcszeszek, pl. preshave, after shave)  

Borotválás utáni balzsamok, alkoholmentes készítmények  

Irritáció- és gyulladáscsökkentő hatóanyagok   

Bajusz- és szakállápoló készítmények (samponok, olajok, waxok)  

Illatosítók csoportosítása (természetes, mesterséges), hatásaik, fontosabb képviselőik  

Férfibőrápoló készítmények, hidratálók, anti-aging hatóanyagok  

Konzerválószerek és anyagaik (avasodást gátlók, penészedést gátlók, erjedést és rothadást gátlók)  

Púderek, hintőporok csoportosítása, alapanyagaik, felhasználásuk  

  

Hajpakolók, hajformázás  20 óra 

Ápoló- és védőkészítmények termékcsoportjai, működési elvük  

Ápolóanyagok a haj és a fejbőr kezeléséhez, fajtáik és jellemzésük (fejbőrt tápláló, regeneráló, 

hidratáló, szeborrea elleni, korpásodás elleni, hajhullást csökkentő, hajnövekedést fokozó, 

gyulladáscsökkentő, viszketéscsillapító hatóanyagok, készítmények)  

A hajszálat ápoló, védő készítmények és hatóanyagaik (hővédők, fényvédők, hajvégápolók), a haj 

szerkezetjavításának lehetőségei, anyagai  

Gyorsszárító készítmények anyagai, működése  

Hajrögzítők, finish termékek  

Hajrögzítők anyagai és jellemzésük (nyákanyagok, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, 

habok, aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények) Finish termékek egyéb fajtái és 

jellemzésük  

  

Anyagismeret összefoglalás  18 óra 

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek összetétele; alap-, segéd- és hatóanyagok; az INCI 

alkalmazása felhasználói szinten  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai termékek csoportosítása felhasználás szerint:  – Hajkezelő 

és hajápoló termékek (színezők, festékek, színelvonók; hullámosítók, kiegyenesítők, fixálók, 

tartós hullámhoz használandó termékek; tisztítók [sampon, porsampon]; kondicionálók, táplálók, 

védők, erősítők [lotion, krém, hab, olaj, maszk, „plex” stb.]; finish termékek)   
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– Borotválkozótermékek (krém, hab, lotion stb.); az egyes termékcsoportok tipikus 

alapanyagai és hatóanyagcsoportjai   

– A kozmetikai termékek segédanyagainak csoportjai (pl. tartósító-, színező-, 

illatosítóanyagok, konzisztenciaszabályozók)   

A fodrászatban alkalmazott készítmények összetételének felhasználói szintű elemzése az  

INCI szerint, tipikus összetevők, terméktípusok felismerése  

Hajápoló szerek hatóanyagai, csoportosításuk (fejbőrön keresztül felszívódva ható anyagok; 

hajszálon, hajszálban ható anyagok; eredet szerinti csoportosítás: természetes és mesterséges)   

Hajápoló hatóanyagok és fajtáik (gyógynövénykivonatok, enzimek, hormonok, vitaminok, 

szervkivonatok, algák, szerkezetjavító, tömegnövelő anyagok, kötésvédő anyagok [aminosavak, 

fehérjék, szénhidrátok, mesterséges polimerek, kationos ápolóanyagok stb.], védőanyagok 

[olajok, viaszok, szilikonok, UV-szűrő anyagok]   

Különleges regeneráló hatóanyagok (Repair Complex, őssejtes készítmények, peptidek); 

hajhullás és őszülés ellen ható speciális készítmények hatóanyagai és hatásai   

Hajrögzítők (oldatok, gélek, habok, aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények)  

Hajolajok, hajfényfokozó, hővédő és hajvégápoló készítmények (paraffinok, szilikonok; az 

illékony és nem illékony, valamint reaktív és nem reaktív szilikonok fodrászati jelentősége)  

Finish termékek fajtái, jellegzetes összetevői és hatásai  

  

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület  

  

   

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulók megismerjék a vállalkozási formákat és képesek legyenek vállalkozást létesíteni. 

Alapvető számítástechnikai készségek, képességek fejlesztése. Ismerjék a számítógép 

használatának lehetőségeit a szépségszalon üzemeltetésében.  

  

 

Vállalkozói ismeretek és marketing tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók megismerjék a vállalkozási formákat. Képesek legyenek vállalkozást létesíteni, 

megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket, üzleti tervet készíteni. Képesek legyenek pénzügyi 

számításokat elvégezni. Tudjanak bizonylatokat kitölteni a vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

Ismerjék a vállalkozásokra jellemző adófajtákat. Tudjanak árat képezni. Ismerjék a 

szépségiparban használatos szerződéseket.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Közgazdász tanár  

  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: 12. évfolyam: történelem, matematika (százalékszámítás) Szakmai tartalom: fodrász 

kommunikáció – üzleti kommunikáció  
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 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Önéletrajzot, 

motivációs levelet 

készít, felkészül  az 

állásinterjúra.  

Önéletrajz tartalma, 

motivációs levél 

tartalma, europass  
Teljesen önállóan  

Kritikusság,  
szabálykövetés,  
saját  problémák 

felmérése,  
kezdeményezőkészség, 

önállóság, 

önérvényesítés, a saját 

teljesítőképesség 

becslése, 

önmeghatározás, 

céltudatosság, 

konszenzuskeresés, 

kooperativitás,  

www.europass.hu, 

hr-portálok 

készségszintű 

használata, 

elektronikus 

levelezés ismerete  

Megválasztja és létesíti 

a megfelelő 

vállalkozási formát.  

Vállalkozások 

 jellemzői,  
vállalkozási formák, 

vállalkozások 

létesítése  

Teljesen önállóan  

www.nyivantarto.h 

u használata, 

ügyfélkapu, KAÜ 

használata  

Üzleti tervet készít.  

Üzleti terv 

felépítése, tartalma, 

marketingterv, 

pénzügyi terv részei  

Teljesen önállóan  
Online dokumentum 

készítése, 

prezentáció készítése  

Költség-, bevétel-, 

fedezetszámításokat 

végez.  

Bevételkalkuláció, 

árkalkuláció, 

kiadások tervezése, 

fedezeti pont, 

vállalkozást terhelő 

adók kiszámítása  

Teljesen önállóan  

önérvényesítés,  
figyelem másokra, 

tapintat, 

alkalmazkodás, 

önbemutatás, 

önkifejezés  

Táblázatkezelő 

program használata  

Pénzügyi és 

készletnyilvántartásokat 

vezet.  

Készletezésbizonyla 
tok (számla, nyug- 
ta),  
pénztárkönyv  

Teljesen önállóan  
Készletező-, 
számlázószoftverek  
használata  

Vállalkozói és 

megbízási 

szerződéseket értelmez, 

köt.  

Szerződések fajtái, 

jellemző tartalmi 

elemei  
Teljesen önállóan    

Felméri és elemzi  a 

piaci igényeket. 

Meghatározza   
a szolgáltatásait a piaci 

igényeknek 

megfelelően. 

Célcsoportokat képez.  

A piackutatás fajtái, 

módszerei, 

felhasználási 

 területe, 

funkciói, folyamata, 

módszerei  
Kérdőívszerkesztés, 

a célpiac fogalma, a 

pozicionálás 

fogalma, menete 

Emberi motivációk 

A célcsoport 

jellemzői  

Teljesen önállóan  
Kérdőívszerkesztő 

programok haszná- 
lata  

Árakat kalkulál.  

Az  ár  fogalma,  
szerepe  
Az árképzés 

folyamata  
Az árképzés 

módszerei  

Teljesen önállóan    
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Vásárlásösztönző 

akciókat dolgoz ki.  
A vásárlásösztönzés 

fogalma, módjai  
Teljesen önállóan  

Szöveg-, 

kiadványszerkesztő 

programok, 

prezentációkészítő 

programok ismerete, 

használata  

Reklámkampányt 

tervez és valósít meg.  

A reklám fogalma, 

szerepe, fajtái  
A reklámeszközök 

fogalma, fajtái  

Teljesen önállóan  
Prezentációkészítő 

programok ismerete, 

használata  

 

A tantárgy témakörei  

Vállalkozói ismeretek  31 óra 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások)  

Munkaerőpiac  

Álláskeresés (önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú)  

A vállalkozások környezete, személyi feltételei  

A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák  

 ‒  Egyéni vállalkozás, egyéni cég  

 ‒  Betéti társaság (bt.)  

 ‒  Korlátolt felelősségű társaság (kft.)  

 ‒  Részvénytársaságok (zrt., nyrt.)  

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállalkozás 

vagyona, tulajdoni hányad, nyereség)  

A vállalkozás működése  

 ‒  Üzleti tervezés  

 ‒  Finanszírozás  

 ‒  Pályázatok, hitelfelvétel  

 ‒  Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció  

 ‒  Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció  

 ‒  A szépségiparban alkalmazott árképzés menete  

 ‒  Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei  

 ‒  Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során  

Adózási ismeretek – az adó szerepe a gazdaságban ‒ 

 Adózási alapfogalmak  

 ‒  Központi adók – áfa, társasági adó, kata, kiva  

 ‒  A munkabért terhelő adók  

 ‒  Helyi adók – iparűzési adó  

 ‒  Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek  

A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége  

 ‒  Munkaügyi bizonylatok  

 ‒  Eszközök, anyagok bizonylatai  

 ‒  Leltározás bizonylatai  

 ‒  Pénzforgalmi bizonylatok  

 ‒  Bizonylatok megőrzése, selejtezése  

 ‒  Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem  
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Készletgazdálkodás a szépségiparban  

 ‒  A nyitókészlet meghatározása  

 ‒  A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai  

 ‒  Selejtezés  

Dokumentumok a szépségszalonokban  

 ‒  Megrendelő  

 ‒  Szállítólevél  

 ‒  Üzleti levelezés  

A szépségipari vállalkozás fejlesztési lehetőségei  

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések  

 ‒  Bérleti szerződés  

 ‒  Adásvételi szerződés  

 ‒  Tanulószerződés  

 ‒  Munkaszerződés  

‒  Megbízási szerződés ‒ 

 Vállalkozói szerződés  

Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya  

 ‒  A paypass fizetés feltételei  

 ‒  Befektetések, hitelek  

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők  

 ‒  Ügyvéd  

 ‒  Könyvelő  

 ‒  Területi képviselők  

 ‒  Grafikus  

 ‒  Webmester  

 ‒  A szépségszalonban dolgozó kollégák  

    

Marketing  31 óra 

A marketing szerepe a szépészeti vállalkozásokban  

A marketing alapfogalmai, alapkérdései  

Szépségipari vállalkozások marketingkörnyezete  

Marketingmenedzsment  

Fogyasztói magatartás  

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők  

Vásárlási döntési folyamat A piac megismerése – piackutatás  

A piac szegmentálása  

A célpiac megválasztása  

Pozicionálás  

Marketingstratégia  

Marketingprogramok – marketingmix  

Termékpolitika  

Árpolitika  

Értékesítési politika  

Kommunikációs politika  
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 ‒  Vásárlásösztönzés  

 ‒  Közönségkapcsolatok  

 ‒  Személyes eladás  

‒  Eladáshelyi reklámok ‒ 

 Reklámok  

 ‒  Reklámkampány készítése  

 ‒  Eseménymarketing és rendezvények  

 ‒  Szolgáltatásmarketing – emberi tényező, fizikai környezet, folyamat  

Online marketing ‒ 

 Honlap  

 ‒  Közösségi média  

 ‒  Blog  

 ‒  Vlog  

 ‒  Direkt mail  

 ‒  Google  

 ‒  Egyéb online lehetőségek  

 

 

 Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület  

 

Alkalmazott számítástechnika tantárgy  31 óra  

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Informatika szakos tanár  

    

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy Szakmai 

tartalom: munkavállalói ismeretek  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Az internetről 

munkájához 

információkat gyűjt 

és kér, betartja az 

adatvédelemi 

előírásokat.  

Az információ 

fogalma, a hitelesség  
feltételeinek ismere- 
te   
A  keresés 

 fajtái, 

fájltípusok 

Adatvédelem, a 

szerzői jog fogalma  

Teljesen önállóan  

Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Monotóniatűrés  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Internetes keresés, 

adatok gyűjtése, 

szűrése és tárolása  

Kommunikációs 

eszközeit 

összekapcsolja.  

A kommunikációs 

eszközök csoporto- 
sítása  
A hálózatok, 

felhőszolgáltatás 

fogalma A 

Bluetooth fogalma  

Teljesen önállóan  

Számítógép, 

mobiltelefon, 

hálózatok, 

Bluetooth, 

felhőszolgáltatások 

használata  

Ismeri és használja 

az e-ügyintézés 

oldalait.  

Az e-ügyintézés 

módja és oldalai A 

vállalkozás 

indításának 

feltételei, lépései  
A regisztráció 

feltételei  

Teljesen önállóan  

Ügyfélkapu  
Magyar  Kereske- 
delmi és Iparkamara  
Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi 

Szolgálat  
(ÁNTSZ)  
Nemzeti Adó- és  
Vámhivatal (NAV)  
Pályázatfigyelő 

Szakmaspecifikus 

tartalmak, oldalak  

Ismeri és a 

gyakorlatban 

használja a 

dokumentálási és 

nyilvántartási 

programokat, 

betartja az 

adatvédelmi 

előírásokat.  

A program 

felépítése, az 

adatbázis fogalma  

Az ügyfél, vendég 

fogalma  
A termék, 

szolgáltatás fogalma  
A bizonylat 

fogalma, elemei, 

szükséges adatok  
A számla fogalma, 

tartalma  
Az adatok 

tárolására 

vonatkozó jogi 

szabályozás  

Teljesen önállóan  
Számla- és 

készletnyilvántartó 

program  
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A tantárgy témakörei  

Informatikai eszközök a fodrászatban 16 óra 

Információ keresése  

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából  

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.)  

Adatvédelem, szerzői jog  

Kommunikációs eszközök összekapcsolási lehetőségei  

– Naptár használata, megosztása  

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása  

– Csoportmunka az interneten E-ügyintézés  

– Ügyfélkapu  

– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  

– Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

– Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  

– Pályázatfigyelő  

– Szakmaspecifikus oldalak stb.  

  

Dokumentálás és nyilvántartás számítógépen  15 óra 

Program felépítése, használata, hozzáférhetősége  

Ügyfelek nyilvántartása  

Termékek, szolgáltatások nyilvántartása  

Raktárkészlet nyilvántartása, bizonylatok készítése  

Számlázás  

Adatvédelem 
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Gyakorlat: 

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

Fodrász szakmai gyakorlat tantárgy  434 óra  

14 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafolyamatok 

elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, pontos, precíz 

munkavégzésre. Az udvarias viselkedés normáinak megtanítása.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Szakmai végzettség, mestervizsga és pedagógiai vagy szakoktatói végzettség  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy, kémia tantárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai Szakmai tartalmak: az 

alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek, anyagismeret 

tantárgy, hajviselet-történet tantárgy tartalmai  

  

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A telefonálás 

normáit alkalmazva 

hívja vendégeit és 

fogadja a hívásokat.  

Az alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete, 

melyek a szépészeti 

munka területein 

használatosak  

Teljesen önállóan  
Udvarias 

magatartás, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

kreativitás, 

munkafegyelem, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

Anyagnyilvántartó 

szoftver használata, 

illetve 

munkavállaláshoz 

kapcsolódó portálok 

ismerete, használata  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri a tanult 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos-, 

bakteriális-, gombás 

fertőzések), állati 

élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságát 

figyelembe véve 

megtervezi és 

elvégzi a hajmosást 

és a hajápolást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

Hajmosás, hajápolás, 

vizes és száraz haj 

formázása;  

szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően, tartós 

formázást tervez és 

végez a hajon.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

a hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, 

hatóidő, hőhatás, 

csavarási technikák, 

formák, első dauer, 

tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, 

bőrirritáció)  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a 

hajszínváltást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

fő- és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, 

színskála, 

színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a 

felvilágosítás 

mértéke, bőrpróba, 

hajfestés, színezés, 

színelvonás, első 

festés, tőfestés, ősz 

haj, előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

 

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a szőkítést. A 

vendéget tanácsok- 
kal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a melírozást.  

A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan    
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Az előírásoknak 

megfelelően meg- 
tervezi és elvégzi a 

borotválást, a bajusz- 

és szakállformázást.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák, 

férfiarcápoló anyagok)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágást a 

vendég 

kívánságainak 

figyelembevételével, 

és pontosan, 

precízen elvégzi.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.  

A féri- és női hajvágás 

eszközei, anyagai, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurát 

tervez és készít a 

vendég kívánságát, 

a különböző 

trendeket és 

stílusokat 

figyelembe véve.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.   

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajfelvarrás,  
hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

hajhosszabbítási 

eljárások)  

Teljesen önállóan  

 

  

Az elvégzett 

szolgáltatást 

ellenőrzi, és szükség 

esetén elvégzi a 

korrekciót.  

A frizurakészítés 

valamennyi 

műveletéhez tartozó 

ismeretanyag  
Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei  

Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzet formázás   38 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás  

Munkatervezés  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez  

Eszközfertőtlenítés  
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Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, előkészítése 

(félpengés borotva, borotvapenge, borotvahab, borotvakrém, ecset, tál, kis kendő, vérzéscsillapító, 

fejtámasz)  

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása  

A borotválás munkafolyamata  

Helyes habképzés ecsettel  

Az arc borotválása a helyes borotvafogások alkalmazásával  

Szükség szerint ismételt habképzés  

Baleset- és sérülésmentes munkavégzés  

Bajuszmentes borotválás elvégzése  

Szőr- és habmentes arc kialakítása  

A borotválás utáni arckezelés, arcszesz, hintőpor stb.  

A modell hajának megfésülése borotválás után  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása  

  

Szakáll- és bajuszformázás   

Információkérés  

Diagnosztizálás, arc és arcszőrzet diagnosztizálása  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez  

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése (félpengés borotva, 

borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép alátétekkel, borotvahab, borotvakrém, ecset, tál, kis 

kendő, vérzéscsillapító, fejtámasz)  

Bajusz- és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében  

Bajuszformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával  

Szakállformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval Szakáll és bajusz 

formázása kefékkel és hajszárítóval  

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval stb.  

Szakáll, bajusz festése, színezése és szőkítése  

  

Férfihajvágás  80 óra 

A hajvágás célja, feladata  

A hajvágás anyagai és eszközei  

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek  

Vágástechnikák (tompa vágás, átmenetvágás/stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, 

„szabad kéz” technika, csúsztatás)  

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez  
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Eszközfertőtlenítés  

Helyes eszközválasztás, a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, előkészítése 

(fésűk, hajvágó ollók, hajvágó gép, borotva, nyeső stb.)  

Frizuratervezés  

A hajvágás munkafolyamata  

Férfi klasszikus és divatfrizurák  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Női hajvágások  280 óra 

Női alaphajvágások I., II., III., IV.   

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése (ritka fogú fésű, 

stuccolófésű, hajvágó fésű, hajvágó olló, nyakszirtkefe, hajvágó kendő, hajvágó csipesz, vizező, 

vatta, hajszárító szűkítővel, lakk, olaj stb.)  

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, a leválasztások irányai, kiemelési szögek, a haj körvonala, 

hajvágási technikák, tompa hajvágási technika  

Arcformák, fejformák, koponyaformák  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása  

Frizuratervezés  

A női alaphajvágások munkafolyamata  

Hajmosás  

A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése  

Az alaphajvágási formának megfelelő területi felosztás az anatómiai pontok és a geometriai 

ismeretek figyelembevételével A vezetőpasszé meghatározása  

A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát (horizontális, előre 

hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó); a hajvágás 

formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket (0–22,5°, –45°, –67,5°, –90° vagy 

90–180°)  

Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét  

A szimmetria folyamatos ellenőrzése  

A tükör szükséges használata  

Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek 

figyelembevételével, a szükséges kefékkel  

A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt  

A komplex művelet gyakoroltatása  

A hibák felismerése, kijavítása  

A női alaphajvágás (I., II., III. és IV.) és formaszárítás komplex művelet vizsgaidőre való 

gyakoroltatása Divat női hajvágások  

Információkérés  
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Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése (hajvágó fésűk, hajvágó 

ollók, nyakszirtkefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, hajszárító, hajsimítók, kreppelők, lapos 

kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj stb.)  

Arcformák, fejformák, koponyaformák  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása  

Frizuratervezés  

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  

Az előre elkészítendő hajszín kialakítása a forma hangsúlyozása érdekében  

A női divatos hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során  

A hajvágás kialakítása a fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pontjaik 

meghatározásával   

A vezetőpasszé helyének, hosszának, kiemelési szögeinek meghatározása  

A fej többi területének a vezetőpasszéhoz való viszonyítása  

A különböző hajvágó technológiák és technikák adta lehetőségek alkalmazása  

A fej területi elkülönítési lehetőségeinek hangsúlyozása, kapcsolat nélküli hajvágás   

Az aszimmetria adta lehetőségek alkalmazása a formajegyek kialakításában  

Folyamatos ellenőrzés végzése  

A kialakított forma hajszárítással való hangsúlyozása   

Száraz hajon történő hajvágás alkalmával a hajtömeg megváltoztatásában, a végső forma 

kialakításában való jártasság bizonyítása; a megjelenés fokozása a száraz hajvágási technológia 

segítségével   

A divatidőszak formaváltoztató eszközeinek (hajsimító, kreppelő stb.) kihasználása  

A stílus hangsúlyozása finish termékekkel  

A komplex művelet gyakoroltatása  

A hibák felismerése, kijavítása  

A női divatos hajvágás-szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása  

    

  

Alkalmifrizura-készítés, hajhosszabbítás  36 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Arcformák, fejformák, koponyaformák  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása  

Frizuratervezés  
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Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  Helyes 

eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, hajkefék, hajtűk, hajcsatok, hajbetétek, 

pótrészek, póttincsek, díszek, díszek hajból, hajrögzítők, hajsütő vasak, hajsimítók, kreppelők, 

hajlakk, hajfényolaj, wax, zselé stb.)  

A frizura stílus- és formajegyeinek ismerete, meghatározása (konty, alkalmi, koktél, estélyi, 

extrém stb.)  

Az alkalmi frizura készítésének fontosabb szempontjai az oktatás során  

A fésülés helyes és szükséges sorrendjének meghatározása  

A fésülés során a kialakításhoz szükséges technikák, technológiák alkalmazása  

A formajegyek hangsúlyos megjelenéséhez kiegészítők, póthaj, hajbetét, póttincs stb. 

felhasználása  

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés stb.)  

Csatok, hajtűk stb. alkalmazása a feltűzés, eltűzés, díszek elhelyezése során  

Hajlakk, hajfényolaj stb. tudatos alkalmazása a frizura készítése során  

A díszek tudatos tervezése, elkészítése, alkalmazása és használata a kiválasztott és megtervezett 

frizura formajegyeinek megfelelően  

A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfényolaj, zselé, wax stb. segítségével  

Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a munkafolyamat során  

Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során  

A tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során  

A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése és 

elkészítése  

A frizurakészítés során a szükséges simítók, hullámosítók, hajsütő vasak tudatos alkalmazása   

A komplex munkafolyamat gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása  

A konty, az alkalmi, a koktél-, az estélyi, az extrém stb. frizuraművelet vizsgaidőre való 

begyakoroltatása  

A hosszabbítás, hajhosszabbítás anyagai, eszközei, hajhosszabbítási eljárások Gyakorlás a 

szakmai vizsgára  
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1/13. évfolyam 

Elmélet: 

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, 

meghatározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, 

milyen foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy 

tanulói jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az 

ehhez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a 

gyakorlati, mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud.    

  

Munkavállalói ismeretek tantárgy  18 óra  

0,5 óra/hét 

 

 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza 

saját karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak pozitívumait.  

Teljesen önállóan  

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

viszszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan    

Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat keres, 

rendszerez.  



582  

 

A tantárgy témakörei  

Álláskeresés 5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete   

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága   

  

Munkajogi alapismeretek 5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka  

  

Munkaviszony létesítése 5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő  

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

  

Munkanélküliség 3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel  Az 

álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  
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Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, 

kommunikációelméleti ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül 

fontosak a szakma gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák 

fejlesztése a szépészeti szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű 

megismerése a vállalkozások hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése 

érdekében. A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, 

valamint a szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek 

elsajátítása a cél. Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a 

csoportos, kooperatív munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és 

a finommotoros mozgás is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és 

önreflektív képessége is fejlődik.  

A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, munka-

, tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szervezetek 

megismerése.  

  

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy  36 óra  

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: ‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, 

valamint  

‒ a kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját;  

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció);  

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára érthető módon 

kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár   

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Erkölcstan 7–8. osztály:   

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet Magyar nyelv és irodalom 7–8. 

osztály:   

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle 

beszédhelyzetekben való részvétel formái)   

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrásjegyzék 

önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály:   

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás)   

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 
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kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző 

szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommunikációs helyzet tér- 

és időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) megfelelően  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja a 

kommunikáció 

célját.  

Kommunikációs 

cél:    
a beszélők szándéka  

eléri a kívánt hatást.  

Teljesen önállóan  

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, 

nézőpontváltás, 

indulatkezelés  
Udvariasság, 

tisztelet, empátia a 

ven- 
déggel  szemben  
Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés 

 Képes az 

ügyfél érdekeit a 

saját  érdekei elé 

helyezni  Az 

időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az 

adatkezelési, 

szolgáltatásetikai és 

etikai normákat  

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus 

levelezés  
Irodai gépek, 

alkalmazások 

használata: 

fénymásoló, 

szkenner, QR-

kódolvasó stb.  

Azonosítja a 

megadott 

kommunikációs 

helyzet összetevőit 

és jellemzőit.  

Szereppartnerek  
Üzenetek kódolása, 

dekódolása  
A résztvevők 

viszonya 

(hierarchikus,  
érzelmi, érték-)  
Körülmények 

(alkalom, tér, 

helyszín,  
időbeli jellemzők) A 

kommunikációs 

helyzet normái  
(formális, informá- 
lis)  

Teljesen önállóan    

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja, hogy a 

beszélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet 

tartalmi és formai 

elvárásainak.  

A szóbeli és az  
írásbeli 

kommunikáció 

jellemző  
eltérései  
A nem nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus,  
térközszabályozás  
stb.)  
A cset, az sms és a 

képi üzenetek 

előnyei és 

kockázatai A szöveg 

és a kép viszonya  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása  
a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
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A megadott 

problémahelyzet 

alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan  

 

  

A megadott 

konfliktushelyzet 

megoldására 

javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, 

indokol, magyaráz, 

tanácsol.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan    

Információt, 

tájékoztatást kér.  
Pontos kérdezés  Teljesen önállóan    

Írásban rövid 

üzeneteket és 

tájékoztató szöveget 

alkot. A szöveget 

illusztrálja ábrával, 

képpel, fotóval.  

Személyes és 

publikus üzenetek  
A bizalom, a bizal- 
mas  információ  
jellemzői  
Adatvédelem  
Hiteles 

információforrás  
A honlap és a 

szellemi tulajdon  

Teljesen önállóan  

Internetes kártevők 

ismerete 

 (vírusok, 

férgek,  malware 

programok stb.)  
Kiberbűnözők  és  
zaklatás elleni 

védelem  

Adatvédelmi 

beállítások  

A vendég 

habitusának és 

életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon 

keresztül.  

Személyiség, 

személyiségtípusok 

A  
kommunikáció  
stílusai, illemtan, a  
kommunikáció 

csatornái   
A kommunikációt 

támogató 

IKTeszközök  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása a 

vendéggel történő 

kommunikáció során 

(honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz 

illeszkedő 

kommunikációs 

helyzeteket.  

Témaváltás, elterelés  Teljesen önállóan    

  

A tantárgy témakörei  

A normák és szerepük: viselkedési normák – illik, nem illik 4 óra 

A köszönéstől a kapcsolattartásig (a formális és az informális kommunikáció jellemzői szóban és 

írásban)  

Megjelenés  
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Problémák és konfliktushelyzetek kezelése  

  

 

Kommunikáció a vendéggel 5 óra 

A vendég és a szolgáltató kapcsolatrendszere, viszonya a szépészeti szolgáltatásban (szerepek, 

ebből adódó elvárások)   

Személyes adatok kezelése a szolgáltatásnyújtás során  

Kommunikációs helyzetek a szalonban (kapcsolattartás személyesen, telefonon, elektronikus 

csatornákon, különös tekintettel a közösségi portálokra, applikációkra)  

  

Vendégtípusok 4 óra 

Személyiségtípusok, uralkodó személyiségjegyek (introvertált/extrovertált, szangvinikus, 

kolerikus, melankolikus és flegmatikus)  

A kommunikáció stílusai, viselkedési módok kommunikációs helyzetekben (a passzív, agresszív, 

asszertív, manipulatív viselkedés jellemzői)   

Kommunikációs helyzetgyakorlatok különböző korú, társadalmi státuszú, stílusú, személyiségű 

vendéggel  

  

A kommunikáció gyakorlata a szépségszalonban 6 óra 

A kommunikáció fogalma, ismérvei, gyakorlata hierarchikus és egyenrangú szituációkban  A 

kommunikációs helyzet résztvevői: a szereppartnerek viszonya (érzelmi, érték-, hierarchikus)  

A kommunikációs tér és a kommunikáció sikere (méret, hangulat, berendezés, rendezettség)  

Az időgazdálkodás mint kommunikációs jellemző (időpont, időtartam, időbeosztás)   

A beszédmód (szókincs, stílus) és a szereppartnerrel való viszony (magán és nyilvános)  

Helyzetgyakorlatok vendéggel, felettessel, kollégával  

  

A normák és szerepük: jog és etika 3 óra 

Mi a norma?   

Saját ismeretek és tapasztalatok gyűjtése (normaszegés, normasértés és következményei) 

Bizalmas információk kezelése  

Ár-érték   

Szolgáltatási és értékesítési tanácsok  

Üzleti partnerekkel való kapcsolatok  

Adatvédelem  

  

Nyilvánosság és kommunikáció: információforrások használata és információterjesztés a 

szépségszalonban 4 óra 

A szolgáltatás promotálása, kommunikáció a meglévő és leendő partnerekkel (honlap, közösségi 

oldalak, papíralapú tájékoztatók stb.)   

Kreatív szövegek alkotása ábrák, fotók, filmek beillesztésével  

Információgyűjtés az internetről (kulcsszavas keresés, információforrások hitelességének 

megállapítása)   

Internetes kereskedelem és adatbiztonság  

  



587  

Konfliktus- és reklamációkezelés, tanácsadás 5 óra 

A sikeres kommunikáció alapfeltételei mint a konfliktushelyzet elkerülésének lehetséges eszközei   

A konfliktus fogalma, fajtái, megelőzésének lehetőségei   

Konfliktuskezelés módszerei, eljárásai   

Helyzetgyakorlatok (pl. kerülendő témakörök, elégedetlen, nem fizető, lekötött időpontot igénybe 

nem vevő vendég, reklamáció kezelése a szépségszalonban)   

Amennyiben a vendég olyan szolgáltatások igénybevételét várja el, amelyek egészségi állapotán 

negatív változást idézhetnek elő, úgy a kezelés visszautasítása mellett támogató segítség nyújtása 

az esetleges megoldás kiválasztásához   

Figyelemfelhívás az igénybe veendő szolgáltatás eredményessége kapcsán, amennyiben az 

kérdéses a szolgáltató számára   

  

Személyes adatok kezelése a szépészetben 5 óra 

A személyes adatok fogalma, kezelésük szabályai   

A GDPR szépészeti alkalmazásának gyakorlata  

  

  

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület  

 

Szépészeti informatika tantárgy  36 óra  

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Informatika szakos tanár    

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy Szakmai 

tartalom: munkavállalói ismeretek  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során 

használja az 

IKTeszközöket 

(számítógép, 

mobiltelefon, 

nyomtató).  

Az  IKT-eszközök 

fogalma  
Az IKT-eszközöket 

működtető szoftverek 

célszerű választásának 

alapelvei  

Teljesen önállóan  

Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete  
Felhasználói 

programok  

Használja a 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

prezentációs, 

weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat.  

A szövegszerkesztés 

fogalma, a program 

felépítése A 

 táblázatkezelé

s fogalma, a program 

felépítése  
A prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése  
A weblapszerkesztés 

alapelvei, a  
program felépítése 

Kiadványszerkesztés, a 

szövegdoboz fogalma, 

a program felépítése  

Teljesen önállóan  

 

Felhasználói 

programok  

Használja az 

internetet munkája 

során (böngészés, 

levele- 
zés,  e-

kereskedelem,  e-

szolgáltatások).  

Az internet fogalma, 

szolgáltatásai, a  
böngészőprogramok  
felülete  

Teljesen önállóan    

Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott 

szempontoknak 

megfelelően.  

Az önéletrajz fogalma, 

tartalmi elemei  
A motivációs levél 

célja, elemei  
A prezentációkészítés 

szabályai   
A névjegy fogalma,  
felépítése   
A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdoboz 

fogalma A 

weblapszerkesztés 

szabályai  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program  

 

A tantárgy témakörei  

 IKT-eszközök a szépészetben 3 óra 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata, felhasználói szintű karbantartása  

  

IKT-eszközök használata, digitális írástudás 15 óra 

Felhasználói programok használata a gyakorlatban:  
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– Szövegszerkesztő  

– Ttáblázatkezelő  

– Prezentációkészítő  

– Weblapszerkesztő  

– Kiadványszerkesztő   

Internethasználat: böngészés, levelezés, e-kereskedelem, e-szolgáltatások Infokommunikációs 

eszközök és összekapcsolási lehetőségeik:  

– Naptár használata, megosztása  

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása  

– Csoportmunka az interneten   

Információ keresése:  

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából  

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.)  

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partner, ügyfél és 

hatósági kapcsolattartásban)   

Az információ- és adatbiztonság kérdései az internetes kapcsolattartás során  

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapja  

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok  

Nyilatkozatok kezelése (hozzájárulás, belegyezés, GDPR…).  

Digitális fotók készítése, tárolása(pl. kezelés előtt/után)  

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása Adatmentés, tárolás, 

a megsemmisítés szabályai, gyakorlata  

  

Prezentációkészítés 18 óra 

Prezentációkészítésre alkalmas felhasználói programok használata  

Portfólió összeállítása  

 

 

  

 Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület  

 

Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy  90 óra  

2,5 óra/hét 

 A tantárgy tanításának fő célja  

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakítása, 

a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ceruza, toll, 

ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása.  

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és férfi 

viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok 

segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit.  

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a 

stílusok, színek, formák tekintetében.  
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), vizuális kultúra 

(a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), matematika (síkbeli és 

térbeli alakzatok)  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Színelméletek 

Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

önálló 

munkavégzés, 

kreativitás, 

pontosság, koopera- 
tivitás, 

kitartás,  

kudarctűrés.  

  

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet.  

Színelméletek  
Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan    

Kollázst készít 

megadott 

témakörben.  

A kollázstechnika,  a 

kollázsalkotás  
folyamatának lépé- 
sei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 

ötletek keresése  
Vegyes technikával 

vagy egy 

kiválasztott 

festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására.  

Ecsetkezelési 

technikák különböző 

festéktípusokkal  
Teljesen önállóan    

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy 

kisplasztikát, modell 

alapján.  

Alapvető plasztikai 

ábrázolási 

technikák, fogások  
Teljesen önállóan    

Díszít és/vagy 

elkészít saját tervek 

alapján egy 

választott karneváli 

maszkot, a tanult 

technikák 

segítségével.  

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői,  a 

maszkok 

készítésének 

technikai elemei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás 

díszítőelemeinek, 

egyéb technikai 

megoldásainak 

témájában  
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Alkotást készít, 

amelyhez 

újrahasznosítható 

háztartási hulladékot 

használ fel.  

A plasztikai ábrázolás 

technikái különböző 

anyagok esetében  
Teljesen önállóan  

Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves 

technikával.  

Kézműves 

 ékszerkészít

ési  technikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, fülbevaló, 

medál, gyűrű… 

készítése  

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei  

 Szabadkézi rajz 16 óra 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák)  

Tónus- és vonalgyakorlatok (tónus, perspektíva, kompozíció stb.)  

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szögletes 

arc stb.)  

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák  

Emberi haj ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell)  

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött bajusz, 

oldalszakáll, modern szakállformák)  

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák)  

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, alapszínek, 

kiegészítő színek)  

  

 Kollázstechnika 4 óra 

A kollázs fogalma  

Papír, textil, természetes anyagok összeillesztése mozaikszerűen, képalkotás céljából  

  

 Ecsetkezelési technikák 20 óra 

Az akrilfestészet technikái  

A temperafestészet technikái  

Akvarelltechnikák  

  

 Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy agyaggal 26 óra 

Alapformák készítése (gömb, kocka, csőformák)   

Kreatív gyakorlatok (szobor, emberi fej, kéz, láb készítése gyurmakéssel, pálcikával)  

  

 Maszkkészítés különböző technikákkal 4 óra 

Papírmasé készítése, ragasztási, festési gyakorlatok  

Gipszmintára készített „velencei” maszk tervezése  

Szemmaszk készítése kartonból, textilből  

  

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított anyagokból 4 óra 

Szobor készítése háztartási hulladékból (szabadon választott formák)  
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Ékszerkészítés 16 óra 

Bőrfonás  

Gyöngyfűzés  

Fülbevaló, fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű, medál készítése kézműves technikával  

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület   

  

Művészet- és divattörténet tantárgy  72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése   

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár   

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), vizuális kultúra 

(a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), matematika (síkbeli és 

térbeli alakzatok)  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A három fő 

képzőművészeti ág 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, értelmezi, 

elemzi.  

Faragás  
Mintázás  
Öntés   
Festészet  
Grafika  
Figuratív, 

nonfiguratív 

ábrázolás  
Belsőépítészet  
Tájépítészet 

(japánkert, 

angolkert) 

Urbanisztika  

Teljesen önállóan  

Nyitottság, 

érdeklődés  
Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát  
és a szakma szabá- 
lyait   
Hordható, 

alkalomhoz illő 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez  

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  
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Elkülöníti 

jellemzőik alapján 

az ókori kultúrák 

(római, egyiptomi, 

görög) alkotásait, 

viseleteit.  

Monumentális épí- 
tészet   
Geometrikus 

 formák  
Síkművészet  
Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek  

Teljesen önállóan  
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Adott kultúrák 

alkotásainak 

felkutatása, 

képletöltés, mentés, 

megosztás.  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján a 

középkori kultúrák 

(bizánci, román, 

gótika) alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását. A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja.  

A  bizánci 

 stílus 

jellemzői   
A  román 

 stílus 

jellemzői A gótikus 

stílus jellemzői  
A középkori 

szépségápolás és 

viseletek jellemzői  

Teljesen önállóan  

Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.   
A  legismertebb  
alkotásokat, stíluso- 
kat,  viseleteket 

azonosítja.   
Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között.  

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó  
stílus jellemzői  
Az újkori 

szépségápolás és 

viseletek  
jellemzői  

Teljesen önállóan  

  

Elkülöníti, illetve 

megnevezi 

jellemzőik alapján a 

modern kori 

stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.  A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenés 

összefüggéseit.  

Klasszicizmus Em- 
pire   
Romantika   
Biedermeier   
Realizmus  
Naturalizmus  
Impresszionizmus  

Szimbolizmus 

Szecesszió  
Expresszionizmus   
Fauvizmus   
Futurizmus   
Kubizmus   
Dadaizmus  

Szürrealizmus  
Konstruktivizmus – 

Bauhaus  

Teljesen önállóan  
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A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez, választ.  

Stílus, vendég 

stílusok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, 

színtani 

alapfogalmak, az 

optikai korrekció 

lehetőségei, 

arcformák, szem- és 

szájformák, évszak 

szerinti 

vendégtípusok, 

alkalmak 

stílusjegyei, 

dresscode stb.  

Teljesen önállóan  

Online 

információgyűjtés 

(képek, videók), 

rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése  

 

A tantárgy témakörei  

Képzőművészeti alapfogalmak 4 óra 

Építészet: téralkotó művészet, tömeghatás, forma és jelentés kapcsolata, rendeltetésfüggő alaprajz  

Szobrászat: formaalkotó művészet, tömeg-, fény-árnyék-, tér- és színhatás; dombormű, 

épületdíszítő szobor, szobor  

Festészet: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, mozaik, intarzia, 

miniatúra  

  

  

Az ókor művészete és divatja 7 óra 

Egyiptom művészete: templom, oszloprendek, a szobrászati nyelv fejlődése  

Ókori Görögország: oszloprendek, templomok, színház, szobrok  

Római építészet: Colosseum, Colosseum-motívum, szobrok  

Ókori divat: az ókori Egyiptom, az ókori Görögország és az ókori Róma viselete, bőr- és 

szépségápolása  

  

A középkor művészete és divatja 25 óra 

Bizánc: templomépítészet, mozaikművészet.  

Román stílus: román stílusú épületek, miniatúrák, freskók, a formanyelv és a funkció metszete.  

Gótikus művészet: gótikus templomok, kastélyok jellemzői, gótikus szobrászat formanyelve, 

szárnyasoltárok, üvegfestés  

Ókeresztény és bizánci viseletek, bőr- és szépségápolás  

Középkor: a román kor és a gótika viselete, bőr- és szépségápolása  

  

Az újkor művészete és divatja 10 óra 

Reneszánsz építészet: Michelangelo, Loire menti kastélyok, Szent Péter-bazilika Reneszánsz 

szobrászat: Donatello, Michelangelo szobrai, formanyelv, kontraposzt stb.  

Reneszánsz festészet: vonal-szín-levegő perspektíva, Raffaello, Leonardo festményei Barokk, 

rokokó művészet: zsúfolt építészet, megtört egyenesek, formák hullámzása, a képzőművészeti 

ágak összemosódása, Versailles, fertődi Esterházy-kastély, a festészetben El Greco, Velázquez, 

Rubens, Rembrandt, Mányoki Ádám alkotásai  

A reneszánsz kor viselete, bőr- és szépségápolása  
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A barokk kor viselete, bőr- és szépségápolása  

  

 A modern kor művészete és divatja 8 óra 

Klasszicizmus, empire   

Építészet: újrafelhasználás, görög-római elődök, szabályok használata, geometria, letisztult stílus, 

esztergomi bazilika, debreceni Nagytemplom, Nemzeti Múzeum   

Szobrászat: Ferenczy István  

Romantika, biedermeier: Barabás Miklós, Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Viktor  

A XIX. század második felének uralkodó stílusai: realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió  

Az adott stílus megjelenése különböző képzőművészeti területeken: expresszionizmus, 

fauvizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus – Bauhaus 

Klasszicista divat: empire, directoire, biedermeyer; bőr- és szépségápolás a klasszicizmus idején  

A romantika öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása  

A szecesszió öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása  

Reformöltözékek a XX. század első felében: Paul Poiret, Coco Chanel  

Az 1940-es, 50-es, 60-as évek divatja: új alapanyagok az öltözködésben /farmer, jersey, lycraszál/, 

Christian Dior, Givenchy, Balenciaga stb., a rock and roll divatja  

Az 1970-es, 80-as, 90-es évek divatja: Mary Quant, a hippi divat, a pop zene divatja /pl. Madonna/, 

Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yohji Yamamoto stb.  

Kortárs divat: Alexander McQueen, Stella McCartney stb., kortárs magyar tervezők   

/pl. USE unused, Nanuschka, Je Suis Belle, Konsánszky Dóra, Náray Tamás stb./  

A XX. és a XXI. század bőr- és szépségápolásának története 

 

Stílustan 18 óra 

A stílus fogalma, stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag-használat, kortárs 

divattrendek, szubkultúrák és stílusok, hangulatlapok, montázsok, kompozíciós gyakorlatok  

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtípusok 

alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák /grafit, filc, 

akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, arc-, szem-, szemöldök- és szájformák 

megjelenítése  

Az emberi test jellegzetes alkatai, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, alma stb./, a 

testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és elrejtik hátrányait, 

jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, sminkek tervezése   

Alkalom - stílus, dresscode  

A Bauhaus-színtan, kontrasztok; tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín- és formavilága, kompozíciós 

gyakorlatok  
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Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület  

  

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei tantárgy  36 óra  

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló megismerje a szépészeti szakmák tevékenységi körét, alapvető szolgáltatásait, a szakmai 

életpályák lehetséges irányait.  A szépségszalon higiénikus működésének általános szabályait, 

eljárásait, a szépészetben működő szakmai szervezeteket, versenyeket, a lehetséges példaértékű 

életutakat.   

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Valamely szépészeti szakma mestere (fodrászmester, kozmetikus mester, kézápoló és 

műkörömépítő mester vagy lábápoló mester) felsőfokú pedagógiai végzettséggel   

  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Alkalmazott kémia gyakorlat kozmetikumok témaköre, valamint szakmai ismeretek és gyakorlat 

alapozó tantárgya  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Tájékoztatja a 

vendéget a 

szépségszalon 

szolgáltatásairól.  

A fodrászat, 

kozmetika, 

kézápolás, 

műkörömépítés, 

körömkozmetika, 

lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, 

szolgáltatásai  

Teljesen önállóan  

Felelősség, 

körültekintés, 

szabálykövetés, 

precizitás, 

alaposság, tisztelet  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten 

Prezentációs 

szoftverek 

használata  

A szépségszalonban 

tiszta és fertőzés- 
mentes 

munkakörnyezetet 

alakít ki.  

Higiénia, 

fertőtlenítés, 

fertőtlenítőszerek, 

kórokozók 

Biztonsági 

adatlapok  

Teljesen önállóan  

 
Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  
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Felsorolja és 

ismerteti a 

szépészetben 

közismert szakmai 

szervezeteket és fő 

tevékenységeiket, 

valamint a 

versenyeket.  

Kamarák 

Ipartestületek 

Szakmai 

alapítványok  
Közhasznú egyesü- 
letek  
World Skills  
Euroskills  
OMC   
Szakma Sztár  
SZKTV 

Nemzetközi, 

országos és 

regionális versenyek  

Teljesen önállóan  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

Bemutatja a 

lehetséges életutakat 

hazai és nemzetközi 

példákon keresztül.  

Szakmai életutak 

lehetséges irányai  
Teljesen önállóan  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

 

A tantárgy témakörei 

 Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12 óra 

A fodrászat, kozmetika, kézápolás, műkörömépítés/körömkozmetika, lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, szolgáltatásai   

  

Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalonban 12 óra 

A higiénia és a fertőtlenítés fogalma, a szépészetben alkalmazott eljárásaik   

Higiéniai szabályok és alkalmazásuk a szépségszalonokban  

  

Szépészeti életutak, szervezetek 12 óra 

A szépészeti szakmák jellemző életpályái:   

‒ Versenyző  

‒ Oktató  

‒ Szakmai képzőintézmény vezetése  

‒ Gazdasági szereplő / szalontulajdonos  

‒ Továbbtanulás a felsőoktatás irányában Szakmai versenyek:  

‒ Szakma Sztár / Szakma Kiváló Tanulója ‒ EuroSkills, WorldSkills – „a szakmák olimpiája”  

‒ OMC-versenyek  

‒ Iskolák, kamarák, egyesületek (pl. MFKKE, Beauty and Style) versenyei  

‒ Nemzetközi, országos és regionális versenyek  

Szakmai szervezetek  

‒ Kamarák (országos, fővárosi, területi)   

‒ Ipartestületek  

‒ Alapítványok  

‒ Közhasznú társaságok  
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Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület  

  

Munka- és környezetvédelem tantárgy  36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy fő célja, hogy a tanuló megismerje a biztonságos, ergonomikus és környezetbarát 

munkavégzés feltételeit; a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói és 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket; felismerje a munkahelyi balesetek esetén 

bekövetkezett sérüléseket, és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtási ismereteket. Ismerje fel a 

szakmára jellemző foglalkozási megbetegedések kialakulását, illetve ismerje ezek 

adminisztrációját, és ismereteit legyen képes alkalmazni a gyakorlatban.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismeret: biológia, környezetismeret, földrajz  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Betartja a 

munkavédelmi 

szabályokat.  

Munkavállaló és 

munkáltató 

munkavédelemmel 

kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei  

Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

alkalmazkodás, 

odafigyelés mások- 
ra,  
szabálykövetés, 

kooperativitás, 

segítőkészség, 

empátia  

Munkabaleseti 

sablon kitöltése  

Betartja a 

tűzvédelmi 

szabályokat.  

Tűzveszélyes 

anyagok tárolása, 

teendők tűz esetén  
Teljesen önállóan    

Elsősegélyt nyújt.  

Kisebb sérülések 

ellátása: 

nyomókötés, 

szorítókötés, 

fertőtlenítés 

Teendők baleset 

esetén  

Teljesen önállóan  
Elsősegélynyújtást 

segítő internetes 

tartalmak használata  

Környezetvédelmi 

és ergonómiai 

szempontok 

figyelembevételével 

tervezi munkáját.  

Környezetvédelmi 

szabályok, hulladék, 

veszélyes hulladék, 

környezeti kockázati 

tényezők, 

ergonómia, 

kényszertesthelyzet, 

foglakozási ártalom, 

megbetegedés  

Teljesen önállóan  

Internetes 

adatgyűjtés hiteles 

források 

alkalmazásával, 

veszélyes 

hulladékkal 

kapcsolatos 

dokumentáció  
kezelése  
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A tantárgy témakörei  

Elsősegélynyújtás  10 óra 

Elsősegélynyújtás  

Segélyhívás, elsősegély  

Vérzések ellátása  

Törések, zúzódások ellátása  

Égések ellátása  

Újraélesztés  

Áramütött ellátása  

Mérgezések ellátása  

Testtájékok sérüléseinek ellátása  

  

Munka-, tűz- és balesetvédele 12 óra 

A munkavédelem alapfogalmai  

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei  

A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei  

Szépségszalonokban előforduló munkabalesetek és elkerülésük   

Baleset, munkabaleset  

Munkabalesetek adminisztrációja és a munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatos 

dokumentációs feladatok  

A szépségiparban dolgozókra jellemző foglalkozási megbetegedések és azok elkerülése  

Foglalkozási megbetegedések elkerülése  

Tűzvédelem a szépségszalonokban  

A szépségszalonok kialakítására vonatkozó előírások  

A szépségszalonban használt gépekre és berendezésekre vonatkozó előírások  

Munkavállalók személyi védelme – védőfelszerelések  

  

 Ergonómia a szépségszalonban 4 óra 

Az ergonómia (ember-gép-környezet egészségtudatos kialakításának) jelentősége, a 

szépségszalon sajátos ergonómiai jellemzői: pl. sajátos testtartás, ismétlődő mozdulatok, 

megvilágítás, szellőzés, szálló por stb.    

Munkaeszközök, berendezések használatának ergonómiai követelménye  

  

 Környezetvédelem 10 óra 

Környezetvédelem a szépségiparban   

Fogyasztási szokások, hulladék képződése, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás A veszélyes 

hulladékok fajtái, gyűjtésük, tárolásuk a szépségszalonban  

A hulladékkezelés, tárolás szabályai a szépészeti tevékenységek vonatkozásában 

Környezetvédelmi hatóságok   
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Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A szépészeti szakmák gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek 

mélysége és terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartalmaitól   

  

 Alkalmazott biológia tantárgy  72 óra  

2 óra/hét 

 

 A tantárgy tanításának fő célja  

A szépészeti szakmák biológia alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcsolódó anatómiai és élettani 

ismeretek, összefüggések felismerése  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár    

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Megnevezi, leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek  
felépítésével és 

működésével 

kapcsolatos 

összefüggéseket.  

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének 

ismerete, 

amelyeknek hatása 

van a kültakaróra  

Teljesen önállóan  

Figyelem,  kreatív 

gondolkodás, 

koherens 

gondolkodás, 

nyitott- 
ság,   
az órákon való aktív 

részvétel,  a 

munkában való 

kooperatív 

részvétel, 

felelősségtudat  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Megnevezi és leírja 

a bőr és 

függelékeinek 

működését.  

A bőr felépítése és 

működése; a bőr- és 

függelékei  
Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Kép alapján is 

megnevezi és leírja 

az elemi 

elváltozásokat, a 

fertőző 

elváltozásokat, 

egyéb 

rendellenességeket, 

A bőr elváltozásai, 

rendellenességei  
Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  
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valamint az időskori 

bőrelváltozásokat.  

Azonosítja az alap 

bőrtípusok,  a 

bőrtípusokat 

befolyásoló 

bőrműködé- 
sek jellemzőit;  a 

bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési 

zavarokat, 

valamint a 

keringési rendszer 

betegségei 

következtében 

kialakuló 

bőrtüneteket.  

A bőrtípusok 

jellemzői, a 

bőrtípust 

befolyásoló 

tényezők működési 

zava- 
rai  

Teljesen önállóan  

 

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

 

A tantárgy témakörei  

 Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek 30 óra 

1. A sejt és a sejtet felépítő anyagok   

Biogén elemek, élő szervezetet felépítő vegyületek csoportjai  

Emberi sejteket felépítő sejtalkotók, sejtszervecskék: sejtmag, sejtplazma, sejthártya, 

mitokondrium, RER, SER, Golgi-készülék, lizoszóma, sejtközpont, sejtváz, aktív- és paszszív 

transzport  

2. A szövetek fogalma, az emberi szervezetet felépítő szövettípusok és csoportosításuk ‒ 

 Hámszövetek és általános jellemzőik  

laphám, köbhám, hengerhám, egyrétegű és többrétegű hámok, védő-/fedőhám, pigmenthám, 

érzékhám, felszívóhám, mirigyhám, exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, 

merokrin, apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis  

 ‒  Kötő- és támasztószövetek  

Laza rostos kötőszövet: rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács (retikuláris) 

rost, hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt 

(fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, festéktartó sejt, zsírsejt, tömött 

rostos kötőszövet, fehér és barna zsírszövet  

Porcszövet: üvegporc, rugalmatlan és rugalmas rostos porc  

Csontszövet: csontsejt, szivacsos és tömör csontállomány, sárga és vörös csontvelő  

 ‒  Izomszövetek  

simaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, szívizomszövet  

 ‒  Idegszövet  

neuron, axon, dendrit, végfácska, gliasejtek, Nissl-testek (tigroid szemcse), szinapszis, 

ingerületátvitel  

3. Szervek, szervrendszerek  
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 ‒  A kültakaró  

Az emberi bőr feladatai, fő rétegei, függelékei  o Mirigyek (faggyú- és verejtékmirigy)  o Szőr, 

szőrtüsző  o Köröm, körömegység  

‒ A mozgás szervrendszere: az aktív/passzív mozgásrendszer részei, feladatai, a csontok feladatai, 

csoportosításuk, csontkapcsolódások, az ízület részei,  koponya, a törzs és a végtagok csontjai,   

Koponya: homlokcsont, fali csont, halántékcsont, nyakszirtcsont, ékcsont, állkapocs, járomcsont, 

felső állcsont, szájpadcsont, orrtőcsont, rostacsont, ekecsont, hallócsontocskák  Törzs: csigolyák 

régiónként, gerincoszlop, szegycsont, bordák (valódi és álborda, lengőborda),  Végtagok:  a váll- 

és a medenceöv csontjai (kulcscsont, lapocka, csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont) felkarcsont, 

sing- és orsócsont, kéztőcsontok egyenként, kézközépcsontok, ujjpercek, combcsont, térdkalács, 

sípcsont, szárkapocscsont, lábtőcsontok egyenként, lábközépcsontok, lábujjpercek a kéz és a láb 

ízületei  

az izmok feladatai, fajtái, felépítése, inak a fej izmai: homlokizom, halántékizom, nyakszirtizom, 

a szem és a száj körkörös izma, a felső és az alsó ajak négyszögizma, járomizom, állizom, az alsó 

ajak háromszögizma, trombitás izom, nevetőizom  

a törzs izmai: széles nyakizom, fejfordító izom, szíjizom, trapézizom a kéz és a láb izmai  

‒ A keringés szervrendszere o Vérkeringés: zárt keringés, szív és erek (artéria, kapilláris, véna, 

anasztomózis), vérkörök, endothel, pitvarok, kamrák, szívsövény, koszorúerek, vegetatív 

szabályozás, a szív ingerületképzése, adrenalin, noradrenalin  

o Nyirokkeringés: nyirokerek, nyirokszervek (vörös csontvelő, csecsemőmirigy, 

mandulák, lép, féregnyúlvány, Peyer-plakkok, nyirokcsomók; a fej és a nyak 

nyirokcsomói)  

o Immunrendszer, immunitás  

az immunitás fogalma, fajtái; immunogén, antigén, antitest, a gyulladás-allergia biológiai alapjai, 

a bőr mint immunszerv, sejtes és humorális immunválasz, specifikus és nem specifikus 

immunválasz; veleszületett és szerzett immunitás, faji, anyai, egyedi immunitás, védőoltás, aktív 

és passzív immunizálás A gyulladás és az allergia  

lokális érreakció, mikrokeringés, arteriola, kapilláris, venula, a gyulladás öt fő ismérve, savós és 

gennyes gyulladás, allergén, anafilaxia, túlérzékenység, az allergének csoportosítása, az allergiás 

reakciók csoportosítása, az irritáció fogalma, a gyulladás mediátorai, sejtes immunválasz  

 ‒  A szabályozás szervrendszere  

ideg- és hormonrendszer, neuroendokrin rendszer, az idegrendszer felosztása, a fontosabb 

hormontermelő szervek és hormonjaik   

 ‒  Az anyagcsere szervrendszerei, élettana, szerepe és felépítése  

 ‒  A táplálkozás szervrendszere  

szájnyílás, ajkak, szájüreg, fogak, nyelv, nagy és kis nyálmirigyek, torok, garat, nyelőcső, gyomor, 

vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), bélbolyhok, vastagbél (vakbél, felszálló, haránt és leszálló 

ág), normál bélflóra, végbél, végbélnyílás, máj, hasnyálmirigy, hasnyál, bélnedv, gyomornedv ‒ 

A légzés szervrendszere  

Légutak: orrnyílás, orrüreg, orrkagylók, garat, fülkürt, gége, gégefedőporc, pajzsporc, 

ádámcsutka, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcske, léghólyagocskák  

 ‒  A kiválasztás szervrendszere  

A vese felépítése (vesekapu, tok, kéregállomány, velőállomány, vesepiramisok, vesekelyhek, 

vesemedence), a vese működése, húgyutak (húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső), nefron, 

Bowman-tok, hajszálérgomolyag, szűrlet  



603  

 ‒  A szabályozás szervrendszerei  

A neuroendokrin rendszer fogalma, felépítése (hormon, feedback, antagonista, szinergista) ‒ 

 A hormonrendszer felépítése, működése   

Agyalapi mirigy (adenohipofízis, középső lebeny, neurohipofízis): növekedési hormon, 

pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható hormon, tejelválasztásra ható hormon, tüszőérést 

serkentő hormon, sárgatestre ható hormon, melanocitákat stimuláló hormon Pajzsmirigy: tiroxin  

Hasnyálmirigy: inzulin, glukagon  

Mellékvese: mineralo-, gliko-, szexuálkortikoidok, adrenalin   

Gonádok (petefészek, here): menstruációs ciklus, tüszőhormon, sárgatesthormon, tesztoszteron  

Szövethormonok (pl. endorfinok, hisztamin)  

‒ Az idegrendszer felépítése, működése reflexív, reflexkör, feltétlen és feltételes reflexek, 

szomatikus és vegetatív idegrendszer, központi és környéki idegrendszer, gerincagy (gerincvelő), 

agyhártyák, agyfolyadék, koponyaagy (agyvelő): nagyagy, lebenyek, tekervények, barázdák, 

agykéreg, kisagy, agytörzs, hipotalamusz, nyúltagy, hipothalamo-hipofizeális rendszer  

Érzékszervek: a látás, a hallás, az ízérzékelés, az egyensúlyérzékelés, a szaglás érzékszerveinek 

alapvető anatómiája, a bőr mint érzékszerv ‒ A szem és védőkészülékeinek felépítése és működése  

szempilla, szemhéj, kötőhártya, könny, könnymirigyek, Zeiss-, Moll- és Meibommirigyek, 

ínhártya, szaruhártya, szivárványhártya, sugártest, üvegtest, szemlencse, pupilla, érhártya, retina, 

sárgafolt, vakfolt, látóideg  

 ‒  A szaporodás szervrendszere  

Külső és belső nemi szervek  

Férfi és női nemi szervek működése  

Női nemi szervek (petefészek, petevezeték, méh, hüvely, szeméremajkak, csikló, gát) Férfi nemi 

szervek (here, mellékhere, ondóvezeték, ondóhólyag, prosztata, hímvessző, húgycső)  

  

A bőr felépítése és működése 16 óra 

 ‒  Derma, hám (epiderma), irha (cutis, dermis), bőralja (subcutis, hypodermis)  

Hámréteg: alaphártya/bazális membrán, bazális/osztódó/csírázó réteg (stratum basale), 

melanocita, melanoszóma, hemidezmoszóma, sejtváz (citoszkeleton), citokeratinok, cisztein, 

cisztin, Merkel-testecske, hengerhámsejt, mitózis, őssejt, törzssejt, tüskés réteg, Langerhans-

sejtek, limfociták, dezmoszóma, sejtkapcsoló struktúra, köbhámsejt, szemcsés réteg, 

lamelláris/Odland-testek, keratohialin, laphámsejt, fénylő réteg, eleidin, szaruréteg, tégla-habarcs 

modell, intercelluláris lipid, szaruzsír, ceramidok, koleszterin, zsírsavak, szabad (csupasz) 

idegvégződések, többrétegű elszarusodó laphám, barrier, lamelláris folyadékkristályos szerkezet  

Irharéteg: kötőszöveti szemölcs (papilla), szemölcsös réteg, rácsrosti réteg, laza rostos kötőszövet, 

rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács- (retikuláris) rost, hialuronsav, 

proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt (fibroblaszt/fibrocita), 

hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, garanulocita, monocita, zsírsejt, festéktartó sejt, 

szubpapilláris, kután érhálózat és ideghálózat, hajszálér, artéria, véna, nyirokér, Merkel-, 

Meissner-, Krause-, Ruffini-féle idegvégződések  

Bőralja: laza rostos kötőszövet, fehér/sárga zsírszövet, zsírlebeny, szeptum, szubkután érhálózat 

és ideghálózat, Vater–Pacini-féle idegvégződések  

 ‒  A bőr függelékei  

A bőr függelékei: hámmódosulás, szőrtüsző, köröm és körömegység  

Mirigy (glandula): faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy    
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Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőrtüsző-

kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr- 

/hajhagyma, szőr-/hajmerevítő simaizmocska  

Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőállomány 

(medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum (előfonal), intermedier 

filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin,  

kitt  

Köröm (unguis), a körömegység fő részei és feladatai: mátrix, körömlemez, körömágy, 

hyponychium, eponichium, kutikula, körömbarázda, körömsánc, lunula, szabadszél, sarokpont, 

támasztás, védelem, passzív mozgásszerv  

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, 

holokrin, diffúzió, exocitózis  

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak (pl. 

tejsav, vajsav)  

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum),  

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalén, koleszterin  

Lipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier  

A bőr működése: védelmi, hőszabályozó, kiválasztó, légző, érző, raktározó, endokrin és felszívó 

szerep, barrier, kifelé irányuló védekezés (autogén sterilizáció), befelé irányuló védekezés 

(esophylaxia), RES/MPS, permeabilitás, bőrrokon és nem bőrrokon zsiradékok  

  

Elváltozások, rendellenességek ‒ Elemi elváltozások 16 óra 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások: folt (macula), göbök: göbcse (papula), göb (tuber), 

mély csomó (nodus, furunculus), hólyagok: kis savós hólyag/hólyagcsa (vesicula), nagy savós 

hólyag (bulla), gennyhólyag (pustula), papulopustula, csalángöb (urtica), ciszta (cysta), daganat 

(tumor);   

Átmeneti: pikkely (squama): púderszerű, korpapikkely, lemezes, hámlás, heg (cicatrix): normál, 

atrófiás, hipertrófiás, hegdaganat (keloid), repedés (fissura), lichenizáció, pörk (crusta), fekély 

(ulcus), hámfoszlás (erosio), kikaparás (excoriatio), sipoly (fistula) ‒ Rendellenességek:  

a) Fertőző elváltozások:   

Vírusos elváltozások:   

Szövetszaporulatok: humán papillómavírus (HPV): közönséges szemölcs, fiatalkori vagy futó 

szemölcs, hegyes függöly, verruca filiformis, bőrszarv, poxvírus: uszodaszemölcs Hólyagos: 

herpes vírus: herpes simplex I. és II., bárányhimlő és övsömör: herpes zoster/varicella Kiütéses 

elváltozások  

Bakteriális: coccus, pyoderma, szőrtüszőgyulladás enyhe és súlyos verziója: folliculitis, kelés 

(furunculus), ótvar, orbánc  

Gombás fertőzések (mikózisok): mikrospória/tinea capitis, trichophytia, trichomycosis, tinea 

corporis, tarka hámlás (pityriasis versicolor), összefekvő (intertriginózus) bőrfelületek 

gombásodása, körömgombásodások, „atlétaláb”, szájzug berepedezése Tetvesség: haj-/fej-

/ruhatetű, lapostetű; rühesség b) Nem fertőző elváltozások:  

Daganatok, ciszták: a daganat fogalma, jó- és rosszindulatú (benignus és malignus), az anyajegy 

(naevus) fogalma, hámeredetű rosszindulatú, basalioma, spinalioma, melanoma, kötőszöveti 

rosszindulatú, szarugyöngy (milium), kásadaganat (atheroma), hidrocystoma, adenoma (adenoma 

sebaceum, syringoma, faggyúmirigy hiperplázia), fibróma, kemény  
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(dermatofibroma) és lágy, neurofibroma, xanthoma, xanthelasma, lipoma, myoma  

Időskori bőrelváltozások: bőratrófia, időskori szemölcs, szoláris keratózis, keratoakantóma, 

angioma senile, pigmentfoltok, acanthosis nigricans  

Anyajegyek: festékes/melanocitás: kis festékes anyajegy/lencsefolt/lentigo, nagy festékes 

anyajegy, állatbőranyajegy, szemölcsös festékes anyajegy, szemölcsös szőrös festékes anyajegy; 

hámeredetű/epidermális naevus; kötőszöveti: mongol folt, kék naevus; éranyajegy (angioma): 

hemangióma (haemangioma), lymphangioma, angioma senile, tűzfolt, üreges érdaganat, vénás 

tavacska, pókangióma  

  

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok ‒ Alapbőrtípusok 10 óra 

 

az alap- és a kísérő bőrtípus fogalma, a diagnosztizálás fogalma, objektív és szubjektív tünet, a 

bőrtípust kialakító bőrműködések/tulajdonságok, normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos 

(alipikus), olajos és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, 

kialakító tényezői, objektív tünetei, kezelésük célja, anyagai, házi ápolásuk  

 ‒  A bőrtípust befolyásoló bőrműködések:   

A faggyúmirigy-működés rendellenességei: alipia, szeborrea, atheroma, acne, az acne fogalma, 

kialakulása, típusai nagy vonalakban  

A szaruképzés és hámlás zavarai mint bőrtípus-meghatározó tényezők: a szeborrea és az alipia 

szaruképzése, a dehidratáció hatása a hámlásra  

A hajas fejbőr rendellenességei: alopécia (ism.), szeborreás és alipikus fejbőr, szeborreás 

dermatitisz  

 ‒  A bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó működési zavarok:   

A szőrnövés rendellenességei: a szőr/haj növekedésének fázisai, lanugo, vellus, hipertichózis, 

virilizmus, hirzutizmus;   

Hajrendellenességek: hajhullás (alopécia), öröklött és szerzett hajszálszerkezeti elváltozások 

Pigment-rendellenességek: fogalma, achromia, hipopigmentáció, hiperpigmentáció, szeplő, 

fiatalkori és időskori, lipofuszcin, májfolt, melanózis, pellagra, karotinémia, sárgaság,  

bronzkór, piebaldizmus, leukoderma, vitiligo, albinizmus, tetoválás Verejték-rendellenességek: 

fokozott, csökkent, színes és bűzös verejtékezés ‒ Keringési szervrendszerek zavarai:  fogalma, 

szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és passzív vérbőség, bőrpír (erythema), érzékeny bőr: 

kipirosodásra hajlamos bőr, gyulladásra hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek szederjessége, 

fagydaganat, rosacea passiva, visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, érszűkület, 

Raynaud-jelenség  

‒ Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek: érbeidegzési zavarok, angioneurózis, 

a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz kezelést befolyásoló, kizáró állapotai  

‒ Hormonrendszeri zavarok okozta elváltozások a kozmetikában: az agyalapi mirigy, pajzsmirigy, 

mellékpajzsmirigy, mellékvese, petefészek, here, hasnyálmirigy, tobozmirigy és a bőr hormonjai, 

ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei a bőrön, a cukorbetegség és a   

PCOS kozmetikai vonatkozásai  

‒ A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: tápanyaghiányok, 

-túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által kiváltott bőrtünetek.  

‒ Az immunrendszer hibás működése és bőrt érintő tünetei: allergiás és autoimmun betegségek és 

bőrtüneteik, kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 
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Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület  

 

Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakorlat 

hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismeretekhez 

juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész pedagógus 

szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók  

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 

 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és 

vendégének 

elmagyarázza az 

általa előidézett 

fizikai és kémiai 

változásokat.  

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati munkáját 

tudatosan tervezi, 

végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális) elvárásai 

teljesítése 

érdekében.  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az inter-

neten  

Használati útmutató, 

recept alapján 

szakszerűen 

anyagkeverékeket 

készít, vizsgál, 

kémiai számításokat 

végez.  

Tömeg- és 

térfogatmérés, 

mértékegységek 

használa- 
ta,  
mérés, becslés, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

 számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

Teljesen önállóan  

Telefon, 

számítógép, 

számológép 

használata a 

számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a 

mértékegység-

átváltáshoz és az 

oldatkészítéshez, 

motivációként  
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hígítás, töményítés, 

keverési arányok  

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat.  

Szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai tulajdonságai  

Teljesen önállóan  
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és 

rendszerezés  

 

A tantárgy témakörei  

Kémiai alapok 20 óra 

 ‒  A kémia mint anyagtudomány, anyagi részecskék   

Az alkalmazott kémia szerepe a szépészetben – motiváló kísérletek kozmetikai összetevőkkel (pl. 

tanári demonstrációként a hidrogén-peroxid katalitikus bomlása, klórgáz előállítása hipoklorit és 

sav reakciójából, fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapódása a folyamatok gyakorlati 

jelentőségének tudatosításával)  

 ‒  A kémia mint anyagtudomány a szépészetben  

‒ Fizikai tulajdonságok szépészeti szemszögből: megfigyelési gyakorlat – különféle kozmetikai 

összetevők (víz, etanol, citromsav, szódabikarbóna, glicerin, ammónia) fizikai tulajdonságainak 

(szín, szag, halmazállapot, oldhatóság stb.) vizsgálata, tapasztalatok rögzítése jegyzőkönyvben   

‒ Kémiai tulajdonságok szépészeti szemszögből: anyagok összetétele, kémiai reakciói – fizikai 

oldódás vs. kémiai oldódás, a reakcióképesség, reakciósebesség megfigyelése  

 ‒  Anyagi részecskék   

Elemi részecskék (proton, neutron, elektron, foton)  

Kémiai részecskék (atom, ion, molekula)  

A fény és a színek kémiája (lángfestés, emisszió, abszorpció) – a molekulaszerkezet, az 

elektronrendszer és a szín kapcsolatának demonstrálása (pl. „paradicsomszivárvány”/likopin 

brómozása/PPD-oxidációja)  

 –  Kémiai jelölések, periódusos rendszer  

Vegyjel, kémiai elem  

A periódusos rendszer felépítése, alkalmazása: a kémiai elemek csoportjai, fémek, nemfémek, 

félfémek – fémek, nemfémek tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata (pl. kén, oxigén, vas, 

alumínium)  

Képletek (összegképlet, molekulaképlet) jelentései, fajtái, használata, vegyületek, szervetlen 

anyag (elemek, vegyületek), szerves vegyületek  

– Kémiai kötések Elsőrendű kötések (kovalens, ionos, fémes) jellemzői, fajtái szépészeti 

szemszögből (pl. peroxo-, diszulfid-, peptidkötések a kovalens kötések közül; sókötés mint ionos 

kötés) Másodrendű kötések (hidrogénhíd-kötés, Van der Waals-erők, dipólus-dipólus 

kölcsönhatás, diszperziós kölcsönhatás) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. 

hidrogénkötések, hidrofób kölcsönhatások jelentősége a keratin szerkezetének stabilizálásában) – 

Anyagi változások  
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Kémiai változások szépészeti szemszögből: egyesülés, bomlás, helyettesítés, izomerizáció, 

polimerizáció, exoterm, endoterm, transzportfolyamatok, sav-bázis reakciók és redoxireakciók 

megfigyelése   

Kémiai egyensúly (pl. szénsav képződése és bomlása) és befolyásolása   

Sav-bázis elméletek (Arrhenius és Brønsted), kémhatás, indikátor, pH-érték, pH-érték vizsgálata 

indikátorok segítségével, pH-mérés   

Közömbösítés, semlegesítés, hidrolízis: kísérletek savakkal, bázisokkal és sókkal 

Redoxifolyamatok megfigyelése, pl. hipokloritoldatok, hidrogén-peroxid és kén-dioxid 

színtelenítő hatása, szépészeti jelentősége Kémiai folyamatok jelölése: a kémiai egyenlet   

Megmaradási törvények a kémiai folyamatok során, kémiai egyenletírás a megmaradási törvények 

(anyag, tömeg, töltés, energia) alkalmazásával  

Fizikai változások szépészeti szemszögből: pl. titán-dioxid szemcseméret-jelentőségének 

vizsgálata a púderek és fizikai fényvédők alkalmazása során   

Halmazállapot-változások megfigyelése   

Oldódás és olvadás különbségeinek vizsgálata  

 

Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 34 óra 

Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben  

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, kolloid 

rendszerek fogalma, tulajdonságai)   

Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, 

szuszpenzió, emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén  

A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulajdonságainak 

vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása   

Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített oldat vizsgálata, 

homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségével)  

Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és makromolekuláris 

kolloidok vizsgálata   

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és 

tulajdonságainak vizsgálata)   

Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának (O/V, 

V/O) vizsgálata, azonosítása   

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók  

Porkeverékek, szilárd anyagok a szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizsgálata)  

  

Szakmai számítások 18 óra 

Tömeg- és térfogatmérés a szépségszalonban, a mértékegységek használata: a tömegbecslés és -

mérés gyakorlata, digitális táramérleg használata, a mérési hibák gyakori okai, a térfogatmérés és 

-becslés gyakorlata, mértékegységek (g, dkg, kg, mg, cg, l, ml, dl, m³, dm³, cm³; mértékegység-

átváltás, tömeg és térfogat kapcsolata víz, híg vizes oldatok esetén  

Oldatok összetétele, tömeg-, térfogat- és vegyesszázalék-számítása, oldatkészítés  

Elegyítés, hígítás, töményítés, oldatkészítés  

Mérési és számolási gyakorlatok  
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Fodrász szakmai alapok megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A szakma gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek mélysége és 

terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartalmaitól.   

  

Fodrász anatómia, élettan tantárgy  54 óra  

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A diagnosztizáláshoz, a szakma gyakorlásához szükséges biológiai alapok elsajátítása, az ehhez 

kapcsolódó anatómiai és élettani ismeretek, összefüggések felismerése   

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár   

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A szakmákhoz 

kapcsolódó biokémiai 

fogalmakat, 

kifejezéseket alkalmaz 

a szakmai 

kommunikáció során.  

Az emberi sejteket 

felépítő és 

szabályozó anyagok 

jellemzői  

Teljesen önállóan  
Figyelem, kreatív 

gondolkodás, 

koherens 

gondolkodás, 

nyitottság,  az 

órákon való aktív  
részvétel,  a 

munkában való 

kooperatív 

részvétel, 

felelősségtudat  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas 

keresés használata, 

kritikus adatgyűjtés  

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, működését, 

a sejtben zajló 

transzportfolyamatokat 

leírja.  

A sejtek felépítése, 

működése, a 

sejtanyagcserével 

kapcsolatos 

fogalmak  

Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas 

keresés használata, 

kritikus adatgyűjtés  

Megnevezi, felismeri, 

leírja a bőr és 

függelékeinek 

működését (szőrtüsző, 

hajszál, mirigyek).  

A bőr- és 

függelékeinek 

felépítése és  
működése  

Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas 

keresés használata, 

kritikus adatgyűjtés  

 

  



610  

A tantárgy témakörei  

 Biokémia 8 óra 

Víz   

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban  

‒ A víz szerepe a hőtárolásban  

‒ A víz mint építőanyag  

‒ A víz mint oldószer  

‒ A víz mint szállítóközeg  

‒ A víz mint reakciópartner  

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió  

Ásványi sók  

‒ nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Se jelentősége 

Szénhidrátok   

‒ mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, keményítő, glikogén, 

cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás  

index, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok  

Aminosavak, fehérjék  

Amino- és karboxil-csoport, peptid, polipeptid, protein, a fehérjék felépítése és feladatai, 

kiemelten az enzimek és a vázfehérjék ‒ Lipidek és lipoidok  

Glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szteroidok (koleszterin), 

foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének Vitaminok   

Hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, a vitaminok élettani szerepe, szépészeti 

szerepük, előfordulásuk  

  

Sejttan 28 óra 

 ‒  Sejtek felépítése  

Sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, biológiai membránok, foszfolipid, lecitin, 

membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid oldat, durva diszperz rendszer, 

sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, kis és nagy alegység, 

fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán sejtalkotók: DER, SER, 

Golgikészülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, lizoszóma, melanoszóma, 

sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma ‒ Sejtek működése, sejtanyagcsere   

Transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffúzió, ozmózis, facilitált diffúzió, 

pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzportfolyamatok (endo- és exocitózis)  sejtek 

szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis) aktív és passzív 

sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és 

sejtciklus szabályozása  

  

 A szőrtüsző és a hajszál felépítése, élettana 18 óra 

A bőr függelékei, hámmódosulás, szőrtüsző  

Mirigy (glandula), faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy    

Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőrtüsző-

kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr/hajhagyma, szőr-

/hajmerevítő simaizmocska  
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Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőállomány 

(medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum (előfonal), intermedier 

filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin, kitt  

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, 

holokrin, diffúzió, exocitózis  

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak (pl. 

tejsav, vajsav)  

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum), 

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalán, koleszterin  

Llipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier A hajszál keresztmetszete, vastagsága  

A nagyrasszokra jellemző hajszáltípusok  

A hajszálakban található kémiai kötések: peptidkötés, hidrogénhíd, diszulfidhíd, ionos kötés, 

hidrofób kölcsönhatás  

A hajszálak fodrászati szempontból fontos tulajdonságai: hajszín, rugalmasság, duzzadási 

képesség, elektrosztatikusság, kapillaritás  

A hajváltás folyamata, hajhullások, hajszálbetegségek, hajszál-rendellenességek  

 

  

 Fodrász szakmai alapok megnevezésű tanulási terület  

 

Alkalmazott kémia tantárgy  72 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza a fodrász anyagismeret és a szakmai 

gyakorlat hatékony elsajátítást. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredően biztos elméleti 

ismeretekhez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók  

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat, és úgy 

használja őket, hogy 

ne károsítsa a 

vendég egészségét.  

A szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai 

tulajdonságai, bőrre, 

hajra és körömre 

gyakorolt hatása.  

Teljesen önállóan  

Biztonságos, 

szabálykövető 

munkavégzés a 

vegyszerek okozta 

ártalmak megelőzése 

érdekében. 

Összekapcsolja a 

kémiai és szakmai 

ismereteit, képes 

tudásának bővítésre, 

önálló 

alkalmazására.  

Szakmai adatgyűjtés 

és rendszerezés  

 

 

A tantárgy témakörei  

Elemek és szervetlen vegyületek a fodrászatban 38 óra 

 –  A víz fizikai és kémiai tulajdonságai   

A párolgáshő, hőkapacitás jelentőségének tapasztalati megfigyelése, a megfelelő vízhőfok 

fodrászati jelentősége  

A víz mint poláris oldószer – tisztítás vizes oldatokkal  

Hidratáció, vízkeménység (állandó és változó keménység); jelentőségük a fodrászatban Kísérletek 

kemény és lágy vízzel, a vízlágyítás lehetőségei (pl. ioncsere, vízlágyítók alkalmazása); a kemény 

víz hajra, bőrre gyakorolt hatásai  

A víz disszociációja, a kémhatás és a pH-érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok szerepe és 

alkalmazása a fodrászatban  

A hidrolízis fogalma, fajtái; sók hidrolízisének vizsgálata és értelmezése; fehérjék és észterek 

hidrolízise, fodrászati jelentősége   

– Bázisok a fodrászatban: bázisok, lúgos oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata  

(bőr, haj, lipidek esetén); alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben 

Ammónia és származékai  

Lúgosan hidrolizáló sók, az elszappanosítás vizsgálata, értelmezése; a szappanok 

tulajdonságainak vizsgálata, értelmezése.  

– Savak a fodrászatban: savak, savas oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, haj, 

lipidek esetén); alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben – Oxidálószerek a 

fodrászatban  

A hidrogén-peroxid tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei  

Egyéb peroxovegyületek, pl. nátrium-, kálium- és ammónium-perszulfát a fodrászcikkekben  

Bromátok és más oxidálószerek a fodrászcikkekben  

– Redukálószerek a fodrászatban; a kén és vegyületei mint redukálószerek Tulajdonságaik 

vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Fémoxidok és sók a fodrászatban, pl. MgO, TiO₂, ZnO, fém-szulfitok, szulfátok, kloridok, 

karbonátok, hidrogén-karbonátok, szilikátok, metaszilikátok tulajdonságainak vizsgálata, 

alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben   
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Szerves vegyületek a fodrászatban 34 óra 

– Szerves vegyületek csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint), 

jelölése (a képletek fajtái, jelentése)   

– Paraffinok a fodrászatban, pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffinkeverékek, 

szkvalán; tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a 

fodrászcikkekben  

– Szerves kénvegyületek a fodrászatban, pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, 

tioglikolsav, tiotejsav és származékaik, szerves szulfátok; tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási 

lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Alkoholok a fodrászatban, pl. etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok 

(propilénglikol, glicerin, cukoralkoholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol); 

tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben – 

Fenolok, aromás vegyületek a fodrászatban, pl. rezorcin, aromás hidroxil-aminok, aromás 

diaminok mint az oxidációs színváltoztatás hatóanyagai; tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási 

lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Aldehidek, ketonok, éterek a fodrászatban, pl. a formaldehid, metilén-glikol, aceton, 

dimetil-éter jellemzőinek megismerése, vizsgálata  

– Szénhidrátok a fodrászatban; cukrok és poliszacharidok vizsgálata, alkalmazási 

lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Karbonsavak a fodrászatban, pl. citromsav, borkősav, tejsav, szalicilsav, benzoesav, 

zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a 

fodrászcikkekben.  

– Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a fodrászatban; szervetlen savak észterei, pl. 

zsíralkohol-szulfátok; gyümölcsészterek, gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak vizsgálata, 

alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Aminok a fodrászatban, pl. MEA, TEA tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási 

lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

– Aminosavak, peptidek, fehérjék a fodrászatban; aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, 

cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak 

vizsgálata, jelentőségük, alkalmazási lehetőségeik a fodrászatban és a fodrászcikkekben  

  

  

 

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

   

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket 

tartalmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a fodrászati szolgáltatásokhoz, elősegítik, hogy a leendő 

szakember képes legyen balesetmentesen, pontosan, precízen és kreatívan önálló vagy 

csapatmunkát végezni.  

  

Fodrász szakmai ismeretek tantárgy  126 óra  

3,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  
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A szakma gyakorlása során alkalmazott technikák, technológiák, munkafolyamatok, valamint az 

azokhoz tartozó ismeretek, fogalmak és összefüggések elsajátítása  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Biológia szakos tanár  

  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológia témájú tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia tantárgy valamennyi témaköre, az anyagismeret 

tantárgy témakörei, a szakmai gyakorlat tantárgy tartalma   

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alkalmazza az 

alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

normákat 

telefonálás, 

vendégfogadás 

alkalmával.  

A szépészeti munka 

területein 

használatos alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete.  

Teljesen önállóan  

Udvarias 

magatartás, 

nyitottság, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri és 

megnevezi az 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos, bakteriális, 

gombás fertőzések), 

állati élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a 

hajmosás, hajápolás 

munkafolyamatát a 

munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak 

megfelelően, az 

eszközök és az 

anyagok 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

Hajmosás, 

hajápolás, vizes és 

száraz haj formázása 

(pl. szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás)  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a tartós 

formaváltoztatás 

munkafolyamatát a 

különböző tartós 

formaváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. a 

hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, hatóidő, 

hóhatás, csavarási 

technikák, formák, 

első dauer, tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, bőrirritáció)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

hajszínváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusát és 

az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. fő- 

és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színskála, 

színmélység, színirány, 

mixton, oxidálószer, a 

felvilágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvonás, 

első festés, tőfestés, 

ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a 

szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmusát 

és az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a melírozás 

munkafolyamatát a 

különböző 

melírozóanyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

borotválás 

munkafolyamatát a  
férfiarcápoló anyagok 

és eszközök 

sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Bajusz- és 

szakállformákat  
tervez az aktuális 

trendeknek 

megfelelően.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- és 

női hajvágások 

munkafolyamatait a 

technikák és 

technológiák 

alkalmazási 

lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

A férfi- és női 

hajvágás eszköze, 

anyaga, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurákat 

tervez a technológiák 

és technikák, az 

aktuális trendek és 

stílusjegyek alapján.  

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajhosszabbítási 

eljárások, hajfelvarrás, 

hőillesztés,  
mikrogyűrűzés,  
díszítés stb.)  

Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei  

Vendégfogadás, vendégkártya 2 óra 

Életvezetési képességek, professzionális megjelenés  

Hazai és nemzetközi szakmai versenyek, rendezvények, szaklapok  

Hazai és nemzetközi „fodrászlegendák”  

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrászszalonban:   
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 ‒  Telefonos és szalonetikett   

 ‒  Kommunikáció az üzletben   

 ‒  Szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs helyzetekre  

Vendégtípusok (pl. elegáns, konzervatív, rebellis)  

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével  

  

A diagnosztizálás fogalma, a rendellenességek felismerése 4 óra 

A diagnosztizálás fogalma, szubjektív és objektív tünetek  

A hajas fejbőr, a haj és az arcbőr diagnosztizálása  

 ‒  Bőrtípusok  

 ‒  Az elváltozások, rendellenességek csoportosítása, felismerése  

 ‒  A hajszál felépítése, tulajdonságai, hajszálkárosodások, hajszál-rendellenességek  

 ‒  A szolgáltatás elvégzését kizáró tényezők  

  

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázása 12 óra 

A hajápolás célja  

Hajápolás munkafolyamata  

A hajmosás célja   

A hajmosás eszközei, anyagai   

A hajmosás fajtái (egyszerű tisztítómosás, gyógymosás, szárazmosás, gyorsmosás), 

munkafolyamata  

Egyéb hajápoló anyagok   

 ‒  Azonnal hatók   

 ‒  Fokozatosan hatók   

 ‒  Kúraszerűen hatók  

Szeszbedörzsölés  

Fejmasszázs   

Vegyszeres műveletek előtti és vegyszeres műveletek utáni hajmosás  

Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolók alkalmazása a vegyszeres műveletek befejezéseként  

A fodrászatban kezelhető hajasfejbőr-problémákra speciális hatóanyag-tartalmú termékek 

alkalmazása: korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében stb.  

Vizes haj formázása   

Főnhullám   

Száraz haj formázása különböző technológiákkal  

  

A haj tartós formaváltoztatása 26 óra 

A hideg tartós hullámosítás/dauer története 

A HTH eszközei, az eszközök fertőtlenítése  

A HTH anyagai  

A hullámosítószerek összetevői, hullámosítókészítmények  

A fixálószerek összetétele, felhasználási formái  

Kémiai folyamatok a HTH során (a keratin szerkezete, kötései)  

Hullámosítószerek tárolása, baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A HTH munkafolyamata (első dauer, tődauer, részdauer, hajkiegyenesítés)  
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 ‒  Diagnosztizálás  

 ‒  Kezelési terv készítése  

‒ Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, átmérőben és hosszúságban 

különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező)  

‒ A csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazásuk (pl. papilotten, piskóta stb.) ‒ A  

csavarási technikák ismerete (lapos, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, egyéb 

csavarási technikák)  

‒ A csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségeik (hagyományos, formadauer, tő- és 

utándauer, részdauer, spiráldauer stb.)  

 ‒  Hullámosító felvitele  

 ‒  Hatóidő, hőhatás  

 ‒  Közömbösítés  

 ‒  A fixálás munkafolyamata  

 ‒  Utókezelés  

 ‒  Frizurakészítés  

Volumennövelővel történő formaváltoztatás (volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, 

alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátosságai)  

A volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata   

Hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, sajátosságai  

A hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata   

A keratinos hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás anyagainak ismerete, alkalmazási 

lehetősége, munkafolyamata, sajátossága   

A hibák felismerése, korrigálása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Hajfestés, hajszínezés 48 óra 

Színtan (színelmélet, színek fajtái, színkör, színkeverés)  

A színtan fodrászipari jelentősége  

A színkeverés szabályai  

Szín- és anyagszerkezet, színkezelés  

A haj színe (eumelanin és feomelanin)  

Hajfestő anyagok és csoportosításuk   

Az oxidációs hajfesték összetétele  

Az oxidációs hajfestés során bekövetkező kémiai változások, hatásmechanizmus  

Színskála (színmélység, színirány)  

A hajfestés munkafolyamata (elsőfestés, utánfestés, területfestés, választék- és kontúrfestés)  

Bőrpróba  

Ősz haj festése, őszfedő képesség  

A hajfestés különböző esetei  

A festés közben felmerülő problémák és azok korrigálása  

Hajfestés és HTH egy technológiai folyamatban  

A haj színezése  

A színezők csoportosítása  
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Ideiglenes, féltartós és tartós színezők összehasonlítása (egyezőségek, különbségek) 

Színezőanyagok   

A természetes hajszínváltoztatás hatóanyagai: a növényi eredetű hajszínváltoztatás hatóanyagai 

és azok működése (kémiai: oxidáció, fizikai: adszorpció), alkalmazásuk lehetőségei, szabályai  

Fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük  

Kémiai hajszínezők fajtái, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

A féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete  

Férfihajszínezők alkalmazási lehetőségei  

Ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A hibák felismerése és kijavítása Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Színelvonás, szőkítés 20 óra 

A szőkítés története  

A szőkítés anyagai, eszközei  

A szőkítőszerek hatása a haj szerkezetére  

A szőkítőszerek összetétele, fajtái  

A szőkítés során lezajló kémiai folyamatok  

Szőkítési alap  

Az oxidálószer töménysége, a hőmérséklet és a hatóidő összefüggései Veszélyek a szőkítés során  

A szőkítés munkafolyamata (első szőkítés, után- vagy tőszőkítés)  

Előszőkítés vagy alapozás  

Szőkítés utáni színkorrekció   

A hibák felismerése és kijavítása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

A szőkítőkészítmény egyéb felhasználási lehetőségei  

  

Melírozás 14 óra 

A melírozás fogalma, szempontjai  

A melírozás különböző technikái és technológiái (lapmelír, fűzött lapmelír, sapkás melír, fésűs 

melír, shoeshine/„cipőfényező” stb.) A melírozás fajtái, munkafolyamata  

Melírozás és hajfestés egy munkafolyamatban  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  
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 Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Anyagismeret tantárgy  108 óra  

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek, fertőtlenítőszerek, egyéb anyagok professzionális 

felhasználáshoz szükséges kompetenciák megszerzése. Beleértve ebbe az ezek okozta jellegzetes 

ártalmakat is. Az anyagismeret tantárgy fontos feladata, hogy a tanuló megértse az általa nyújtott 

szolgáltatás során bekövetkező anyagváltozások lényegét, ezáltal képessé váljon az egészséget 

nem veszélyeztető, biztonságos vegyszeres munkavégzésre és a vendég szakszerű tájékoztatására 

egyaránt.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy kémiai tartalmai, továbbá a kémia tantárgy 

általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek 

tantárgyból a haj felépítése, a formaváltoztatás lehetőségei és az összes vegyszeres művelet. 

Szakmai gyakorlat: vegyszeres műveletek, a haj formaváltoztatásai, frizurakészítés. 

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Vendégének 

elmagyarázza, 

értelmezi a haj 

forma- és 

színváltoztatása 

terén általa 

előidézett fizikai és 

kémiai változásokat.  

A fodrászatban 

alkalmazott 

készítmények 

kémiai és fizikai 

tulajdonságai, bőrre 

és hajra gyakorolt 

hatásai  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati 

munkáját tudatosan 

tervezi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális)  

Hiteles szakmai 

információk gyűjtése 

az interneten,  
termékdokumentációs 

információk kezelése  
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Szakszerűen 

tisztítja, tárolja és 

fertőtleníti 

eszközeit.  

Eszközök és 

szerszámok anyagai  
A fodrászatban 

alkalmazott fémek 

jellemzői  
Korrózió és 

korrózióvédelem a 
fodrászatban  
Természetes  és 

mesterséges eredetű 

műanyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és 

jellemzőik  
Természetes eredetű 

anyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és  
jellemzőik  
Higiénia  
A fertőzés és 

fertőtlenítés 

fogalma A 

fertőtlenítő hatás 

fokozatai  
Fertőtlenítő 

eljárások 

csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek 

csoportosítása 

alkalmazási terület 

és 

hatásmechanizmus 

szerint, továbbá 

jellemzésük  

Teljesen önállóan  

elvárásai teljesítése 

érdekében.  
Szakszerűen és 

tisztelettel 

kommunikál a 

vendéggel a kívánt 

szolgáltatásról.  

  
Felelős, pontos 

munkavégzés és 

rendszeresség 

jellemzi.   
Minden  használat 

után következetesen 

és precízen elvégzi a 

tisztítást.   
Minden használat 

előtt gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Óvatos, precíz és 

szabálykövető 

magatartásával 

betartja a  
biztonsági előíráso- 
kat a balesetek 

megelőzése 

érdekében.  
  
A vendéggel  

tisztelettel bánik.  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

Szakszerűen és 

biztonságosan 

tárolja a 

fodrászatban 

alkalmazott vegyi 

anyagokat.  

A vegyi anyagok 

biztonságos és 

szakszerű tárolása  
Teljesen önállóan  

Adatgyűjtés: 

biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
Szakszerűen és 

biztonságosan 

választja ki a 

borotváláshoz és 

arcápoláshoz 

szükséges 

készítményeket. 

Borotválás előtt 

gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Alapos diagnózis 

alapján megtervezi, 

majd elvégzi a 

szolgáltatást.  

A fertőtlenítés és a 

borotválás során 

alkalmazott 

anyagok összetétele 

és  
hatásai  

Teljesen önállóan  

Információkeresés,  
rendszerezés az 

internet segítségével  
Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

 

A tantárgy témakörei  
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Fodrászati általános anyagismeret 4 óra 

Higiénia a fodrászatban, fertőtlenítés  

– A fertőzés és a fertőtlenítés fogalma  

– A fertőtlenítő hatás fokozatai  

– A fertőtlenítő eljárások csoportosítása  

– A fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint, 

továbbá jellemzésük  

A víz a fodrásziparban  

– A víz mint oldószer, kémhatás, pH  

– Vízkeménység – a vízlágyítás lehetőségei a gyakorlatban  

– A víz alkalmazása a szépészetben (természetes és mesterséges vizek)  

Eszközök és szerszámok anyagai   

– A fodrászatban alkalmazott fémek jellemzői  

– Korrózió, korrózióvédelem a szépészetben  

– Természetes és mesterséges eredetű műanyagok szépészeti alkalmazása és jellemzőik  

– Természetes eredetű anyagok fodrászati alkalmazása és jellemzőik  

A kozmetikumok összetétele: alapanyagok, vivőszerek, hatóanyagok, segédanyagok   

 –  Az INCI alkalmazása a gyakorlatban  

  

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz haj formázása 14 óra 

A haj kémiai felépítése (fehérjék, lipidek, színezőanyagok, ásványi anyagok) és a víz szerepe   

A hajmosás anyagai   

– A víz mint oldószer, kémhatás, pH, vízkeménység, a vízlágyítás lehetőségei a 

gyakorlatban  

– Hajmosó anyagok (tenzidek, a folyékony, a szilárd és a porsamponok anyagai, 

gyógyhatású anyagok) A hajápolás anyagai   

– Hajápoló hatóanyagok  

– Hajápoló készítmények  

Finish termékek fajtái és jellemzésük   

Hajrögzítők anyagai és jellemzésük   

A hajkozmetikumok összetétele (alapanyagok, vivőszerek, hatóanyagok, segédanyagok)  

 –  Az INCI alkalmazása a gyakorlatban  

  

A haj tartós formaváltoztatása 26 óra 

Aminosavak, fehérjék, a haj szerkezete, kötések a hajban  

A tartós formaváltoztatás lehetőségei, a készítmények típusai  

A HTH-kor lejátszódó kémiai folyamatok, változások a hajszálban  

A tartós hullámosítás anyagai, biztonságos és szakszerű alkalmazásuk szabályai  

A HTH-vizek fajtái, összetételük, hatásuk (redukálószerek, tenzidek, pH-szabályozók, 

vivőszerek, segédanyagok, egyéb összetevők, pl. hajvédő, -ápoló anyagok)  

A korszerű oxidálóanyagok összetétele, hatása (oxidálószerek, szerves savak, habképzők, 

védőanyagok, segédanyagok)  

Előkezelők, utókezelők összetétele, hatásai  

Volumennövelő készítmények összetétele és hatásai, a biztonságos alkalmazás szabályai  
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A tartós hajkiegyenesítés anyagai (lúgos, tioglikolátos, keratinos, szilikonos, guanidines), hatásaik 

a hajszálra, biztonságos és szakszerű alkalmazásuk szabályai  

A vegyszerek szakszerű használatának és tárolásának szabályai a fodrászatban  

  

Hajfestés, hajszínezés 26 óra 

A színezőanyagok fogalma, csoportosítása (színezék, pigment, természetes, mesterséges), 

alkalmazásuk a fodrászatban  

A hajfestékek, hajszínezők csoportjai, összetételük, működési elvük, hatásaik  A hajfestés, -

színezés módjai:   

– A fizikai, kémiai színmódosítás elve, anyagai   

– Az ideiglenes (temporary), a féltartós (semi-/demi-permanent) hajszínezők és a tartós 

hajfestékek működési elve, anyagai   

– A természetes és mesterséges hajszínezők, hajfestékek anyagai, működésük, használatuk 

szabályai  

A fizikai hajszínezők fajtái, összetételük és működésük  

Oxidációs hajfestékek és kémiai (oxidációs) hajszínezők; természetes hajszínváltozató anyagok 

összetétele, működése, hatásai: oxidációs színezőanyagok (PPD, PTD és alternatíváik), 

kapcsolómolekulák (pl. többértékű fenolok, aminofenolok stb.), indofestékek, direkt színezékek, 

pH-szabályozó anyagok (ammónium-hidroxid, aminok), felületaktív anyagok, vivőszerek, 

segédanyagok, egyéb (pl. ápoló) anyagok; az oxidálószerek összetétele, hatásai  

A hajszínváltozás, -változtatás különleges esetei: a nehézfémek (pl. a vendég által alkalmazott 

ezüstkolloid) festést, szőkítést befolyásoló hatásai; fokozatosan ható hajszínváltoztató 

készítmények  

Kontúrkrémek, festékeltávolítók anyagai, működése  

  

Színelvonás, szőkítés 24 óra 

A hajszíntelenítők (dekolorálók) és a szőkítőkészítmények típusai, alkalmazási, tárolási 

szabályaik  

A hajszíntelenítő készítmények típusai, összetételük, hatásaik: szőkítőporok (perszulfátok, pH-

szabályozók, tenzidek, sűrítőanyagok, egyéb összetevők: pl. védőanyagok, hamvasító 

színezékek), szőkítőkrémek (oxidálószer, pH-szabályozó, stabilizátor, tenzid, vivőszer, 

segédanyagok, egyéb összetevők), egyéb szőkítőkészítmények (pl. szőkítőpermetek)  

  

Melírozás 14 óra 

A melírozás speciális anyagai, készítményei (a melírporok összetétele, hatásai)  

Melírozófestékek, speciális (sűrítő) adalékok melírozáshoz  

A melírfóliák anyagai 
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Gyakorlat: 

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Fodrász szakmai gyakorlat tantárgy  432 óra  

12 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafolyamatok 

elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, pontos, precíz 

munkavégzésre. Az udvarias viselkedés normáinak megtanítása.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Szakmai végzettség, mestervizsga és pedagógiai vagy szakoktatói végzettség  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy, kémia tantárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai Szakmai tartalmak: az 

alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek, anyagismeret 

tantárgy, hajviselet-történet tantárgy tartalmai  

  

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A telefonálás 

normáit alkalmazva 

hívja vendégeit és 

fogadja a hívásokat.  

Az alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete, 

melyek a szépészeti 

munka területein 

használatosak  

Teljesen önállóan  
Udvarias 

magatartás, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

kreativitás, 

munkafegyelem, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

Anyagnyilvántartó 

szoftver használata, 

illetve 

munkavállaláshoz 

kapcsolódó portálok 

ismerete, használata  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri a tanult 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos-, 

bakteriális-, gombás 

fertőzések), állati 

élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságát 

figyelembe véve 

megtervezi és 

elvégzi a hajmosást 

és a hajápolást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

Hajmosás, hajápolás, 

vizes és száraz haj 

formázása;  

szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően, tartós 

formázást tervez és 

végez a hajon.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

a hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, 

hatóidő, hőhatás, 

csavarási technikák, 

formák, első dauer, 

tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, 

bőrirritáció)  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a 

hajszínváltást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

fő- és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, 

színskála, 

színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a 

felvilágosítás 

mértéke, bőrpróba, 

hajfestés, színezés, 

színelvonás, első 

festés, tőfestés, ősz 

haj, előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

 

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a szőkítést. A 

vendéget tanácsok- 
kal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a melírozást.  

A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan    
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Az előírásoknak 

megfelelően meg- 
tervezi és elvégzi a 

borotválást, a bajusz- 

és szakállformázást.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák, 

férfiarcápoló anyagok)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágást a 

vendég 

kívánságainak 

figyelembevételével, 

és pontosan, 

precízen elvégzi.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.  

A féri- és női hajvágás 

eszközei, anyagai, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurát 

tervez és készít a 

vendég kívánságát, 

a különböző 

trendeket és 

stílusokat 

figyelembe véve.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.   

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajfelvarrás,  
hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

hajhosszabbítási 

eljárások)  

Teljesen önállóan  

 

  

Az elvégzett 

szolgáltatást 

ellenőrzi, és szükség 

esetén elvégzi a 

korrekciót.  

A frizurakészítés 

valamennyi 

műveletéhez tartozó 

ismeretanyag  
Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei   

Vendégfogadás, vendégkártya 12 óra 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés  

A munkanapló vezetésének szabályai  

Elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája  

Fertőtlenítés (eszköz-, helyiség-, felület-, bőr- és textíliafertőtlenítés)  

A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök megismerése  

Vendégfogadás, vendégkártya  
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Vendégfogadás (a szolgáltatás előtti kommunikáció, a vendég beterítése a szolgáltatáshoz, a 

környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez)   

Etikai kódex a fodrászatban  

A hatáskör és a hatáskörtúllépés veszélyei  

Kommunikáció és szolgáltatásetika  

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a fodrászszalonban (telefonos és szalonetikett, 

kommunikáció az üzletben), szituációs gyakorlatok különböző kommunikációs helyzetekre  

Vendégtípusok  

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével  

  

Diagnosztizálás, rendellenességek 10 óra 

Információkérés, a vendég kívánsága  

A diagnosztizáláshoz használt eszközök (fésű, hajvastagságmérő, hajvizsgáló kamera) 

alkalmazása a diagnosztizálás során  

A  diagnosztizálás  technológiái  (szemrevételezéssel,  tapintással,  kikérdezéssel, 

hajvastagságmérővel, hajvizsgáló kamera segítségével)  

A hajas fejbőr állapotának felmérése, elváltozásai, problémái, ezek rögzítése a vendégkártyán  

A szolgáltatás elvégzését kizáró tényezők  

A haj keresztmetszetének, vastagságának, egyéb tulajdonságainak vizsgálata a szolgáltatás 

elvégzése szempontjából  

A haj szerkezetének, előéletének a szolgáltatást meghatározó szempontjai  

    

  

Hajmosás, hajápolás, vizes és száraz hajformázás 40 óra 

Hajmosás  

– Információkérés  

– Diagnosztizálás  

– Munkatervezés  

– Eszközfertőtlenítés  

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

– A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

– Termékválasztás: a szükséges sampon, balzsam, ápolószer kiválasztása a diagnózis 

alapján  

– A munkafolyamat, a technológia meghatározása  

– A hajmosótál beállítása a vendég számára  

– A víz hőfokának beállítása  

– A tisztító hajmosás, majd a második hajmosás elvégzése  

– Fejmasszírozás alkalmazása (nyugtató, élénkítő stb.)  

– A haj és a fejbőr ápolása (balzsamok, pakolók, maszkok segítségével)  

– A problémás eseteknél az alkalmazott termékek meghatározása  

– A problémás fejbőr kezelése (korpás, zsíros, száraz fejbőr és haj esetében stb.) – 

Vegyszeres műveletek után a szükséges sampon meghatározása és a vegyszeres munkához 

a haj mosása  
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– Színstabilizáló, szerkezetkiegyenlítő ápolók alkalmazása a vegyszeres műveletek 

befejezéseként  

– A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

– A hibák felismerése és kijavítása  

Vizes és száraz haj formázása  

– Marcell-vízhullám kialakítása babafejen  

– Helyes eszközválasztás  

– A művelethez megfelelő hajhosszal és mennyiséggel rendelkező babafej, tartóval  

– Marcell-fésű, hullámcsipesz, csipesz, vizező, fixálótermék  

– A hullám irányának, formájának meghatározása  

– Választékkészítés  

– Kezdőhullám kialakítása: mindig hátrafelé indul a hullám  

– Hullámvölgy, hullámél kialakítása, összekötése: kétujjnyi széles, max. 4 cm 

távolság alakuljon ki a két hullámél között  

– A fennmaradó hajkontúrok esztétikus kialakítása, tincsezése  

– A hibák felismerése és kijavítása  

Berakás, gyűrűzés  

Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, különböző átmérőjű és hoszszúságú 

műanyag berakócsavarók, berakócsipeszek, hajkefék, berakótűk, hajtűk, hajrögzítők, lekötőháló, 

hajlakk, hajfényolaj stb.)  

– A csavarók, csipeszek helyes és szükséges elhelyezése  

– A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása  

Száraz haj formázása, a fizikai formaváltoztatás eszközei  

– Technológiai ismeretek elsajátítása (lapos csavarás, spirálcsavarás, krepp stb.) – 

 Főnhullám  

– Hajszárítóval, kézzel, különböző fésűk, kefék segítségével történő hajformázás 

(soros, egyoldalú kefe)  

    

  

A haj tartós formaváltoztatása 100 óra 

Dauercsavarás egész fejen (babafejen, vegyszer használata nélkül)  

– Munkatervezés  

– Eszközfertőtlenítés  

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

– Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, átmérőben és hosszúságban 

különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező)  

– Csavarási technikák (lapos csavarás, spirálcsavarás, ikercsavarás, kétrétegű csavarás, 

egyéb csavarási technikák) ismerete  

– Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása (pl. papilotten, piskóta stb.)  

– Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.)  

– A komplex művelet gyakoroltatása  

– A hibák felismerése, kijavítása  

Hideg tartós hullámosítás, vegyszer használatával (dauercsavarás egész fejen – babafejen)  
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– Információkérés  

– Diagnosztizálás  

– Munkatervezés  

– Eszközfertőtlenítés  

– Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

– A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

– Helyes eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador–, stílfésű, átmérőben és hosszúságban 

különböző műanyag dauercsavarók, dauertűk, dauerpapír, vizező)  

– Csavarási technikák (lapos csavarás, spirálcsavarás, egyéb csavarási technikák) ismerete  

– Különböző csavarók tulajdonságainak ismerete és alkalmazása   

– Különböző csavarási formák ismerete, alkalmazási lehetőségei (hagyományos, 

formadauer, tő- és utándauer, részdauer, spiráldauer stb.)  

– HTH-vizek, -fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa –  A HTH 

munkafolyamata  

– A fejterület felosztása a tervezett csavarási irányokat figyelembe véve  

– A dauercsavarók felcsavarása a tervezett frizuraforma szerint  

– A dauercsavarásnál szükséges felválasztás meghatározása, a csavarók átmérőjét és hosszát 

figyelembe véve  

– A dauerpapír helyes alkalmazása a pipamentes csavarás érdekében  

– A hajtincs helyes csavarási szöge 100–110 fok a koponya érintőjéhez viszonyítva – 

 Tiszta csavarás (leválasztások, feszesség, hajvég)  

– A dauertűk szükséges és helyes alkalmazása a feszes csavarás megtartása végett A tő- és 

az utándauer munkafolyamatának ismerete, sajátossága, fontossága, szerepe, bemutatása  

– Volumennövelővel történő formaváltoztatás  

– Volumennövelő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazásuk, hatásmechanizmusuk, 

sajátosságaik  

– A volumennövelővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent)  

Hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás  

– A hajkiegyenesítő folyadékok, fixálók ismerete, alkalmazása és hatásmechanizmusa, 

sajátossága  

– A hajkiegyenesítővel történő formaváltoztatás munkafolyamata (lásd fent)  

A dauercsavarás gyakoroltatása egész fejen, babafejen   

A hibák felismerése és kijavítása  

A dauercsavarás egész fejen, babafejen; vizsgaidőre való begyakoroltatása  

  

Hajfestés, hajszínezés 110 óra 

A színelmélet, a színkör ismerete 

Színskála, színmélység, színirány, mixton  

Oxidációs hajfestékkel történő tartós hajszínváltoztatás  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  
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Bőrpróba  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Az alapszín, a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  

Az oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás  

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

A tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Divathajszínek festése  

Extraszőke hajszínek festése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek festése  

Világosabbra festés  

Sötétebbre festés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az ősz haj 

fedése és a felvilágosítás tekintetében  

A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása, mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  

Hajmosás  
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A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

A hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,  

A tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Fizikai hajszínezés  

A fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés A hőhatás 

alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

    

  

Színelvonás, szőkítés 90 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  
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Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Szőkítőkészítmények ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Az alapozás fogalma, a haj színtelenítésének, szőkítésének definíciója Szőkítési alap  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első szőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Bőrpróba  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

A színképzés sajátosságai a szőkítőkészítményeknél  

Szőkítőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítőpor, szőkítőkrém stb. és az 

oxidálószer keverési arányának [1+2, 1+3, „tejfölsűrűség”] meghatározása mennyiség és erősség 

%, volumen tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, 

mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, szőkítőkeverék felvitele  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és a fejterület tekintetében, ellenőrzés  

(Alacsony oxidálószer-származék és hosszú hatóidő)  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága  

A hőtorlódás sajátossága, veszélye  

A hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás  

A tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Szőkítés utáni színképzés (pasztellizálás)  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Melírozás 70 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

A melírozás definíciója  

A színelmélet és a színkör ismerete  

Az alapszín és a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  

Helyes eszközmeghatározás (bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, 

mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, védőeszközök stb.) A melírozáshoz 

használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása  



634  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

A melírozáshoz használt keverék összeállítása  

A melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök kiválasztásával( 

„fóliás”, plasztiklapos technikáknál a felválasztások: cikcakk, fűzött, lap, melírlapát, melírfésű, 

melírpisztoly, melírsapka, sunshine stb.)  

A melírozás technológiájának meghatározása  

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás  

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, területmelír  

Egész fejen diffúz melír  

A tő utánmelírozása a lenövés függvényében  

A hajszál hosszában különválasztott színek  

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél  

Hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban, a munkafolyamat ismerete és alkalmazása, 

vizsgaidőre történő begyakoroltatása  

A melírozás munkafolyamatának ismerete és alkalmazása, vizsgaidőre történő begyakoroltatása  

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat 160 óra 
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2/14. évfolyam 

Elmélet: 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén)  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

  

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy  62 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani 

a kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

  

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel 

kapcsolatosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni.  

  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a 

főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a 

munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek   

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek,  

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és  

felelősség mértéke  

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános  és 

szakmához   
kötődő digitális 

kompetenciák  

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét.  

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, állásokat 

hirdető vagy 

álláskeresésben 

segítő szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket.  

Teljesen önállóan  

Törekszik kompe- 
tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, 

íráskészség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni.  

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz.  

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Teljesen önállóan  

Ki tud tölteni 

önéletrajzsablonokat, 

pl. Europass 

CVsablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet ír, 

melyet a 

megpályázandó állás 

sajátosságaihoz 

igazít.  

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai 

követelményét, 

felépítését, valamint 

tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven.  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat.  

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével.  

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát.  
Teljesen önállóan  

Digitális 

formanyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, emailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása.  



637  

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során.  

Ismeri az állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik.  

Teljesen önállóan  

A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt szerezni.  

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetések 

során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 

válaszokat ad.  

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek.   

Teljesen önállóan  

 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz.  

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival.  

Teljesen önállóan    

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

főbb elemeit, 

leggyakoribb idegen 

nyelvű  
kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

értelmezni tudja.  

Teljesen önállóan    

  

A tantárgy témakörei 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy 

saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, 

álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat 

fejlesztünk (íráskészség).   
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Önéletrajz és motivációs levél   20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   

  

„Small talk” – általános társalgás   11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos 

a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során 

elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó 

internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás 

utáni értés).   

  

Állásinterjú  20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 

leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 
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Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket 

tartalmazza, amelyek nélkülözhetetlenek a fodrászati szolgáltatásokhoz, elősegítik, hogy a leendő 

szakember képes legyen balesetmentesen, pontosan, precízen és kreatívan önálló vagy 

csapatmunkát végezni.   

  

Hajviselet-történet tantárgy  62 óra  

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához kapcsolódó divattörténeti korszakok stílusjegyeinek, fogalmainak 

megismerése, felismerése, hajviseletek, hajdíszek, fejfedők ismerete, stílusjegyei  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

9–13. évfolyam: művészettörténet (stílusok, korok), szabadkézi rajz/szakrajz 9–12. évfolyam: 

magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Jellemzőik alapján 

felismeri az ókori 

Egyiptom, 

Görögország és 

Róma divatját. 

Azonosítja a 

jellemző ruhákat és 

szépészeti 

tevékenységeket.  

Az ókori Egyiptom, 

Görögország és  
Róma divatjának és 

hajviselettörténetének 

elemei,  
jellemzői,  például: 

kalaszirisz, 

balzsamkúp, melldí- 
szek,  hatalmi 

jelképek: kettős 

korona, parókák,   
illatszeres tégelyek,   
ragasztott szakáll, 

udzsatszem  

Teljesen önállóan  
Együttműködési 

hajlandóság  

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  
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Jellemzőik alapján 

felismeri a 

középkori Bizánc,  

a romanika és  a 

gótika divatját. 

Azonosítja és 

megnevezi a 

jellemző ruhákat, 

szépészeti 

tevékenységeket 

és produktumokat.  

A  középkori 

 Bizánc, a 

romanika, valamint a 

gótika divatjának és 

hajviselet-

történetének 

legfontosabb 

 elemei, 

jellemzői, például: 

abroncskorona, 

zománcdísz, 

 körszakáll, 

 koncentrikus 

frizura, apródfrizura, 

chapelle, gebende, 

hennin, diaboló, 

gótikus turbán  

Teljesen önállóan  

 

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  

Jellemzőik alapján 

felismeri a 

reneszánsz, a 

barokk és a rokokó 

divatját. Azonosítja 

és megnevezi a 

jellemző ruhákat, 

szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat.  

A  reneszánsz, 

 a barokk és a 

rokokó divatjának és 

hajviselet-

történetének 

legfontosabb 

 elemei, 

jellemzői, például:  
barettsapka, 

hódkalap, spanyol 

bajusz, gretchen-

hajviselet, kutyafül-

hajviselet, a la 

Cadenette, Alonge, 

Fontages  

Teljesen önállóan  

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  

Jellemzőik alapján 

felismeri a XIX.,  
XX. század divatját. 

Azonosítja és 

megnevezi a 

jellemző ruhákat, 

szépészeti 

tevékenységeket és 

produktumokat.  

A XIX., XX. század 

divatjának és 

hajviselet-

történetének 

legfontosabb elemei, 

jellemzői, például: 

Titus-,  
Brutus-hajviselet, női 

Titusz, aranyezüst 

 abroncsok, 

Napóleon-kalap, 

kürtőkalap,  empire 

konty, Apolló-

frizura, oldalloknis 

biedermeier 

 hajviselet, 

magas tetejű 

kürtőkalap (cilinder), 

bubifrizura, Marcell-

hullám, 

Etonhajviselet, 

kefehaj stb.  

Teljesen önállóan  

Prezentáció 

készítése, 

kulcsszavas keresés 

alkalmazása, 

prezentációs 

eszközök, például: 

projektor használata  
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A tantárgy témakörei  

Egyiptom 4 óra 

Kalaszirisz, balzsamkúp, melldíszek  

Hatalmi jelképek: kettős korona, parókák, illatszeres tégelyek, ragasztott szakáll, udzsatszem 

 

Ókori Görögország  8 óra 

Kontyok, Lampaidosz-konty, szakállformák, diadém, petaszosz, khiton, hymation  

 

Ókori Róma  4 óra 

Tutulusz, aranyifjak, szőkítés, tóga, tunika, stóla  

 

Bizánc  2 óra 

Abroncskorona, zománcdísz, körszakáll, koncentrikus frizura  

  

Román kor  4 óra 

Apródfrizura, chapelle, gebende  

 

Gótika  4 óra 

Hennin, diaboló, gótikus turbán (dekadens divat az olaszoknál)  

  

Reneszánsz  8 óra 

Barettsapka, hódkalap, spanyol bajusz, gretchen-hajviselet  

  

Barokk, rokokó   4 óra 

Kutyafül-hajviselet, a la Cadenette, Alonge, Fontages  

  

Klasszicizmus, empire   4 óra 

Titus-, Brutus-hajviselet, női Titusz, arany-ezüst abroncsok, Napóleon-kalap, kürtőkalap, empire 

konty  

  

Romantika, biedermeier  10 óra 

Apolló-frizura, oldalloknis biedermeier hajviselet, magas tetejű kürtőkalap (cilinder)  

  

XX. századi divat   10 óra 

Bubifrizura, Marcell-hullám, Eton-hajviselet, kefehaj  
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Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Fodrász szakmai ismeretek tantárgy  124 óra  

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A szakma gyakorlása során alkalmazott technikák, technológiák, munkafolyamatok, valamint az 

azokhoz tartozó ismeretek, fogalmak és összefüggések elsajátítása  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Biológia szakos tanár  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológia témájú tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia tantárgy valamennyi témaköre, az anyagismeret 

tantárgy témakörei, a szakmai gyakorlat tantárgy tartalma   

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alkalmazza az 

alapvető 

kommunikációs 

szabályokat, 

normákat 

telefonálás, 

vendégfogadás 

alkalmával.  

A szépészeti munka 

területein 

használatos alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete.  

Teljesen önállóan  Udvarias 

magatartás, 

nyitottság, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri és 

megnevezi az 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos, bakteriális, 

gombás fertőzések), 

állati élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Megtervezi a 

hajmosás, hajápolás 

munkafolyamatát a 

munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak 

megfelelően, az 

eszközök és az 

anyagok 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

Hajmosás, 

hajápolás, vizes és 

száraz haj formázása 

(pl. szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás)  

Teljesen önállóan    

 

Megtervezi a tartós 

formaváltoztatás 

munkafolyamatát a 

különböző tartós 

formaváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. a 

hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, hatóidő, 

hóhatás, csavarási 

technikák, formák, 

első dauer, tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, bőrirritáció)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

hajszínváltoztató 

eljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

hajszínváltoztató 

anyagok 

hatásmechanizmusát és 

az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. fő- 

és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, színskála, 

színmélység, színirány, 

mixton, oxidálószer, a 

felvilágosítás mértéke, 

bőrpróba, hajfestés, 

színezés, színelvonás, 

első festés, tőfestés, 

ősz haj, 

előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

Teljesen önállóan    



644  

és oxidációs 

hajfestékek)  

Megtervezi a 

szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, a 

különböző 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmusát 

és az eszközök 

sajátosságait 

figyelembe véve.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a melírozás 

munkafolyamatát a 

különböző 

melírozóanyagok 

hatásmechanizmusának 

és az eszközök 

sajátosságainak 

megfelelően.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan  

 

  

Megtervezi a 

borotválás 

munkafolyamatát a  
férfiarcápoló anyagok 

és eszközök 

sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Bajusz- és 

szakállformákat  
tervez az aktuális 

trendeknek 

megfelelően.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- és 

női hajvágások 

munkafolyamatait a 

technikák és 

technológiák 

alkalmazási 

lehetőségeinek 

figyelembevételével.  

A férfi- és női 

hajvágás eszköze, 

anyaga, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    
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Alkalmi frizurákat 

tervez a technológiák 

és technikák, az 

aktuális trendek és 

stílusjegyek alapján.  

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajhosszabbítási 

eljárások, hajfelvarrás, 

hőillesztés,  
mikrogyűrűzés,  
díszítés stb.)  

Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei  

Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzetformázás   32 óra 

A borotváláshoz szükséges eszközök és anyagok  

Borotvafogások  

A borotválás munkafolyamata  

Klasszikus és modern bajusz- és szakállformák  

Az arcszőrzet formázása  

Az arcszőrzet festése és színezése  

    

  

Férfihajvágás  32 óra 

A hajvágás célja, feladata  

A hajvágás anyagai és eszközei  

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek  

Vágástechnikák (tompa vágás, átmenetvágás/stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, 

„szabad kéz” technika, csúsztatás stb.  

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok  

Frizuratervezés  

A hajvágás munkafolyamata  

Férfi klasszikus és divatfrizurák Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Női hajvágás 36 óra 

A hajvágás anyagai és eszközei  

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek  

Vágástechnikák (tompa vágás, stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, „szabad kéz” 

technika, csúsztatás stb.  

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok  

Frizuratervezés  

Arcformák, fejformák  

Előnytelennek vélt adottságok és a testalkat korrigálása frizura segítségével  

Női alaphajvágások  

Egyhossz kompakt hajvágás munkafolyamata  

Lépcsőzetes hajvágás munkafolyamata  

Uniform hajvágás munkafolyamata  
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Fentről lefelé hosszabbodó hajvágás munkafolyamata  

Trendek, irányzatok  

A női divathajvágás és -szárítás munkafolyamata  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Alkalmifrizura-készítés   24 óra 

Frizuratervezés  

Díszítési lehetőségek (póthajtincs, különböző díszek, épített konty stb.)  

A női alkalmifrizura-készítés munkafolyamata  

Trendek, divatirányzatok, technikák, technológiák  

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés stb.)  

Ismétlés  

Írásbeli vizsgára való felkészülés tesztek segítségével, gyakorlás  

 

 

 Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Anyagismeret tantárgy  124 óra  

4 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek, fertőtlenítőszerek, egyéb anyagok professzionális 

felhasználáshoz szükséges kompetenciák megszerzése. Beleértve ebbe az ezek okozta jellegzetes 

ártalmakat is. Az anyagismeret tantárgy fontos feladata, hogy a tanuló megértse az általa nyújtott 

szolgáltatás során bekövetkező anyagváltozások lényegét, ezáltal képessé váljon az egészséget 

nem veszélyeztető, biztonságos vegyszeres munkavégzésre és a vendég szakszerű tájékoztatására 

egyaránt.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy kémiai tartalmai, továbbá a kémia tantárgy 

általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai  

Szakmai tartalmak: az alkalmazott kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek 

tantárgyból a haj felépítése, a formaváltoztatás lehetőségei és az összes vegyszeres művelet. 

Szakmai gyakorlat: vegyszeres műveletek, a haj formaváltoztatásai, frizurakészítés. 

Munkavédelem: vegyi ártalmak, vegyszerek tárolása, biztonságos használata  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Vendégének 

elmagyarázza, 

értelmezi a haj 

forma- és 

színváltoztatása 

terén általa 

előidézett fizikai és 

kémiai változásokat.  

A fodrászatban 

alkalmazott 

készítmények 

kémiai és fizikai 

tulajdonságai, bőrre 

és hajra gyakorolt 

hatásai  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati 

munkáját tudatosan 

tervezi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális)  

Hiteles szakmai 

információk gyűjtése 

az interneten,  
termékdokumentációs 

információk kezelése  

Szakszerűen 

tisztítja, tárolja és 

fertőtleníti 

eszközeit.  

Eszközök és 

szerszámok anyagai  
A fodrászatban 

alkalmazott fémek 

jellemzői  
Korrózió és 

korrózióvédelem a 
fodrászatban  
Természetes  és 

mesterséges eredetű 

műanyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és 

jellemzőik  
Természetes eredetű 

anyagok 

fodrászipari 

alkalmazása és  
jellemzőik  
Higiénia  
A fertőzés és 

fertőtlenítés 

fogalma A 

fertőtlenítő hatás 

fokozatai  
Fertőtlenítő 

eljárások 

csoportosítása 

Fertőtlenítőszerek 

csoportosítása 

alkalmazási terület 

és 

hatásmechanizmus 

szerint, továbbá 

jellemzésük  

Teljesen önállóan  

elvárásai teljesítése 

érdekében.  
Szakszerűen és 

tisztelettel 

kommunikál a 

vendéggel a kívánt 

szolgáltatásról.  

  
Felelős, pontos 

munkavégzés és 

rendszeresség 

jellemzi.   
Minden  használat 

után következetesen 

és precízen elvégzi a 

tisztítást.   
Minden használat 

előtt gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Óvatos, precíz és 

szabálykövető 

magatartásával 

betartja a  
biztonsági előíráso- 
kat a balesetek 

megelőzése 

érdekében.  
  
A vendéggel  

tisztelettel bánik.  

Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

Szakszerűen és 

biztonságosan 

tárolja a 

fodrászatban 

alkalmazott vegyi 

anyagokat.  

A vegyi anyagok 

biztonságos és 

szakszerű tárolása  
Teljesen önállóan  

Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  
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Szakszerűen és 

biztonságosan 

választja ki a 

borotváláshoz és 

arcápoláshoz 

szükséges 

készítményeket. 

Borotválás előtt 

gondoskodik a 

megfelelő 

fertőtlenítésről. 

Alapos diagnózis 

alapján megtervezi, 

majd elvégzi a 

szolgáltatást.  

A fertőtlenítés és a 

borotválás során 

alkalmazott 

anyagok összetétele 

és  
hatásai  

Teljesen önállóan  

Információkeresés,  
rendszerezés az 

internet segítségével  
Adatgyűjtés: 
biztonsági adatlapok  
keresése, letöltése 

Elektronikus 

dokumentumkezelés: 

adatlapok tárolása, 

nyomtatása  

 

A tantárgy témakörei  

A borotválás anyagai, eszközei, vérzéscsillapítás 52 óra 

A fertőtlenítés és anyagai borotválás során  

A fertőtlenítőhatás szükséges fokozatai borotváláskor  

Fertőtlenítőeljárások csoportosítása   

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület (bőr-, eszköz-, felület-, higiénés kéz-, textil-

, helyiségfertőtlenítők), hatás/hatásspektrum szerint, valamint jellemzésük – konkrét 

fertőtlenítőszerek és hatóanyagaik, alkalmazásuk, tárolásuk szabályai  

A vérzéscsillapítás anyagai (véralvadást elősegítő anyagok), hatásuk, jellemzőik Összehúzó 

anyagok  

A borotválás anyagi  

Borotvaszappanok, borotvakrémek, borotvahabok, borotvagélek és anyagaik  

Alkoholok (alkoholok és származékaik: az alkoholok jellemzése, az etanol élettani hatása, bőrre 

gyakorolt hatása, alkalmazása a fodrászatban; a többértékű alkoholok képviselői, bőrre gyakorolt 

hatásuk, alkalmazásuk; a zsíralkoholok képviselői, bőrre gyakorolt hatásuk, alkalmazásuk a 

szépészetben) és alkoholtartalmú készítmények (arcvizek, arcszeszek, pl. preshave, after shave)  

Borotválás utáni balzsamok, alkoholmentes készítmények  

Irritáció- és gyulladáscsökkentő hatóanyagok   

Bajusz- és szakállápoló készítmények (samponok, olajok, waxok)  

Illatosítók csoportosítása (természetes, mesterséges), hatásaik, fontosabb képviselőik  

Férfibőrápoló készítmények, hidratálók, anti-aging hatóanyagok  

Konzerválószerek és anyagaik (avasodást gátlók, penészedést gátlók, erjedést és rothadást gátlók)  

Púderek, hintőporok csoportosítása, alapanyagaik, felhasználásuk  

  

Hajpakolók, hajformázás  44 óra 

Ápoló- és védőkészítmények termékcsoportjai, működési elvük  

Ápolóanyagok a haj és a fejbőr kezeléséhez, fajtáik és jellemzésük (fejbőrt tápláló, regeneráló, 

hidratáló, szeborrea elleni, korpásodás elleni, hajhullást csökkentő, hajnövekedést fokozó, 

gyulladáscsökkentő, viszketéscsillapító hatóanyagok, készítmények)  

A hajszálat ápoló, védő készítmények és hatóanyagaik (hővédők, fényvédők, hajvégápolók), a haj 

szerkezetjavításának lehetőségei, anyagai  

Gyorsszárító készítmények anyagai, működése  

Hajrögzítők, finish termékek  
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Hajrögzítők anyagai és jellemzésük (nyákanyagok, hajrögzítő készítmények: oldatok, gélek, 

habok, aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények) Finish termékek egyéb fajtái és 

jellemzésük  

  

Anyagismeret összefoglalás  28 óra 

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai cikkek összetétele; alap-, segéd- és hatóanyagok; az INCI 

alkalmazása felhasználói szinten  

A fodrászatban alkalmazott kozmetikai termékek csoportosítása felhasználás szerint:  – Hajkezelő 

és hajápoló termékek (színezők, festékek, színelvonók; hullámosítók, kiegyenesítők, fixálók, 

tartós hullámhoz használandó termékek; tisztítók [sampon, porsampon]; kondicionálók, táplálók, 

védők, erősítők [lotion, krém, hab, olaj, maszk, „plex” stb.]; finish termékek)   

Borotválkozótermékek (krém, hab, lotion stb.); az egyes termékcsoportok tipikus alapanyagai és 

hatóanyagcsoportjai   

A kozmetikai termékek segédanyagainak csoportjai (pl. tartósító-, színező-, illatosítóanyagok, 

konzisztenciaszabályozók)   

A fodrászatban alkalmazott készítmények összetételének felhasználói szintű elemzése az  

INCI szerint, tipikus összetevők, terméktípusok felismerése  

Hajápoló szerek hatóanyagai, csoportosításuk (fejbőrön keresztül felszívódva ható anyagok; 

hajszálon, hajszálban ható anyagok; eredet szerinti csoportosítás: természetes és mesterséges)   

Hajápoló hatóanyagok és fajtáik (gyógynövénykivonatok, enzimek, hormonok, vitaminok, 

szervkivonatok, algák, szerkezetjavító, tömegnövelő anyagok, kötésvédő anyagok [aminosavak, 

fehérjék, szénhidrátok, mesterséges polimerek, kationos ápolóanyagok stb.], védőanyagok 

[olajok, viaszok, szilikonok, UV-szűrő anyagok]   

Különleges regeneráló hatóanyagok (Repair Complex, őssejtes készítmények, peptidek); 

hajhullás és őszülés ellen ható speciális készítmények hatóanyagai és hatásai   

Hajrögzítők (oldatok, gélek, habok, aeroszolok, hajlakkok, waxok és egyéb készítmények)  

Hajolajok, hajfényfokozó, hővédő és hajvégápoló készítmények (paraffinok, szilikonok; az 

illékony és nem illékony, valamint reaktív és nem reaktív szilikonok fodrászati jelentősége)  

Finish termékek fajtái, jellegzetes összetevői és hatásai  

 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület  

  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulók megismerjék a vállalkozási formákat és képesek legyenek vállalkozást létesíteni. 

Alapvető számítástechnikai készségek, képességek fejlesztése. Ismerjék a számítógép 

használatának lehetőségeit a szépségszalon üzemeltetésében.  

  

 

Vállalkozói ismeretek és marketing tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulók megismerjék a vállalkozási formákat. Képesek legyenek vállalkozást létesíteni, 

megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket, üzleti tervet készíteni. Képesek legyenek pénzügyi 
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számításokat elvégezni. Tudjanak bizonylatokat kitölteni a vonatkozó szabályoknak megfelelően. 

Ismerjék a vállalkozásokra jellemző adófajtákat. Tudjanak árat képezni. Ismerjék a 

szépségiparban használatos szerződéseket.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Közgazdász tanár  

  

 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: 12. évfolyam: történelem, matematika (százalékszámítás) Szakmai tartalom: fodrász 

kommunikáció – üzleti kommunikáció  

  

 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, képességek  Ismeretek  
Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Önéletrajzot, 

motivációs levelet 

készít, felkészül  az 

állásinterjúra.  

Önéletrajz tartalma, 

motivációs levél 

tartalma, europass  
Teljesen önállóan  

Kritikusság,  
szabálykövetés,  
saját  problémák 

felmérése,  
kezdeményezőkészség, 

önállóság, 

önérvényesítés, a saját 

teljesítőképesség 

becslése, 

önmeghatározás, 

céltudatosság, 

konszenzuskeresés, 

kooperativitás,  

www.europass.hu, 

hr-portálok 

készségszintű 

használata, 

elektronikus 

levelezés ismerete  

Megválasztja és létesíti 

a megfelelő 

vállalkozási formát.  

Vállalkozások 

 jellemzői,  
vállalkozási formák, 

vállalkozások 

létesítése  

Teljesen önállóan  

www.nyivantarto.h 

u használata, 

ügyfélkapu, KAÜ 

használata  

Üzleti tervet készít.  

Üzleti terv 

felépítése, tartalma, 

marketingterv, 

pénzügyi terv részei  

Teljesen önállóan  
Online dokumentum 

készítése, 

prezentáció készítése  

Költség-, bevétel-, 

fedezetszámításokat 

végez.  

Bevételkalkuláció, 

árkalkuláció, 

kiadások tervezése, 

fedezeti pont, 

vállalkozást terhelő 

adók kiszámítása  

Teljesen önállóan  

önérvényesítés,  
figyelem másokra, 

tapintat, 

alkalmazkodás, 

önbemutatás, 

önkifejezés  

Táblázatkezelő 

program használata  

Pénzügyi és 

készletnyilvántartásokat 

vezet.  

Készletezésbizonyla 
tok (számla, nyug- 
ta),  
pénztárkönyv  

Teljesen önállóan  
Készletező-, 

számlázószoftverek  
használata  

Vállalkozói és 

megbízási 

szerződéseket értelmez, 

köt.  

Szerződések fajtái, 

jellemző tartalmi 

elemei  
Teljesen önállóan    
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Felméri és elemzi  a 

piaci igényeket. 

Meghatározza   
a szolgáltatásait a piaci 

igényeknek 

megfelelően. 

Célcsoportokat képez.  

A piackutatás fajtái, 

módszerei, 

felhasználási 

 területe, 

funkciói, folyamata, 

módszerei  
Kérdőívszerkesztés, 

a célpiac fogalma, a 

pozicionálás 

fogalma, menete 

Emberi motivációk 

A célcsoport 

jellemzői  

Teljesen önállóan  
Kérdőívszerkesztő 

programok haszná- 
lata  

Árakat kalkulál.  

Az  ár  fogalma,  
szerepe  
Az árképzés 

folyamata  
Az árképzés 

módszerei  

Teljesen önállóan    

Vásárlásösztönző 

akciókat dolgoz ki.  
A vásárlásösztönzés 

fogalma, módjai  
Teljesen önállóan  

Szöveg-, 

kiadványszerkesztő 

programok, 

prezentációkészítő 

programok ismerete, 

használata  

Reklámkampányt 

tervez és valósít meg.  

A reklám fogalma, 

szerepe, fajtái  
A reklámeszközök 

fogalma, fajtái  

Teljesen önállóan  
Prezentációkészítő 

programok ismerete, 

használata  

 

A tantárgy témakörei  

Vállalkozói ismeretek  31 óra 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások)  

Munkaerőpiac  

Álláskeresés (önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú)  

A vállalkozások környezete, személyi feltételei  

A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák  

 ‒  Egyéni vállalkozás, egyéni cég  

 ‒  Betéti társaság (bt.)  

 ‒  Korlátolt felelősségű társaság (kft.)  

 ‒  Részvénytársaságok (zrt., nyrt.)  

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállalkozás 

vagyona, tulajdoni hányad, nyereség)  

A vállalkozás működése  

 ‒  Üzleti tervezés  

 ‒  Finanszírozás  

 ‒  Pályázatok, hitelfelvétel  

 ‒  Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció  

 ‒  Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció  

 ‒  A szépségiparban alkalmazott árképzés menete  
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 ‒  Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei  

 ‒  Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során  

Adózási ismeretek – az adó szerepe a gazdaságban ‒ 

 Adózási alapfogalmak  

 ‒  Központi adók – áfa, társasági adó, kata, kiva  

 ‒  A munkabért terhelő adók  

 ‒  Helyi adók – iparűzési adó  

 ‒  Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek  

A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége  

 ‒  Munkaügyi bizonylatok  

 ‒  Eszközök, anyagok bizonylatai  

 ‒  Leltározás bizonylatai  

 ‒  Pénzforgalmi bizonylatok  

 ‒  Bizonylatok megőrzése, selejtezése  

 ‒  Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem  

Készletgazdálkodás a szépségiparban  

 ‒  A nyitókészlet meghatározása  

 ‒  A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai  

 ‒  Selejtezés  

Dokumentumok a szépségszalonokban  

 ‒  Megrendelő  

 ‒  Szállítólevél  

 ‒  Üzleti levelezés  

A szépségipari vállalkozás fejlesztési lehetőségei  

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések  

 ‒  Bérleti szerződés  

 ‒  Adásvételi szerződés  

 ‒  Tanulószerződés  

 ‒  Munkaszerződés  

‒  Megbízási szerződés ‒ 

 Vállalkozói szerződés  

Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya  

 ‒  A paypass fizetés feltételei  

 ‒  Befektetések, hitelek  

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők  

 ‒  Ügyvéd  

 ‒  Könyvelő  

 ‒  Területi képviselők  

 ‒  Grafikus  

 ‒  Webmester  

 ‒  A szépségszalonban dolgozó kollégák  
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Marketing  31 óra 

A marketing szerepe a szépészeti vállalkozásokban  

A marketing alapfogalmai, alapkérdései  

Szépségipari vállalkozások marketingkörnyezete  

Marketingmenedzsment  

Fogyasztói magatartás  

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők  

Vásárlási döntési folyamat A piac megismerése – piackutatás  

A piac szegmentálása  

A célpiac megválasztása  

Pozicionálás  

Marketingstratégia  

Marketingprogramok – marketingmix  

Termékpolitika  

Árpolitika  

Értékesítési politika  

Kommunikációs politika  

 ‒  Vásárlásösztönzés  

 ‒  Közönségkapcsolatok  

 ‒  Személyes eladás  

‒  Eladáshelyi reklámok ‒ 

 Reklámok  

 ‒  Reklámkampány készítése  

 ‒  Eseménymarketing és rendezvények  

 ‒  Szolgáltatásmarketing – emberi tényező, fizikai környezet, folyamat  

Online marketing ‒ 

 Honlap  

 ‒  Közösségi média  

 ‒  Blog  

 ‒  Vlog  

 ‒  Direkt mail  

 ‒  Google  

 ‒  Egyéb online lehetőségek  
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 Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület  

 

Alkalmazott számítástechnika tantárgy  31 óra  

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások Informatika szakos tanár  

    

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy Szakmai 

tartalom: munkavállalói ismeretek  

  

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Az internetről 

munkájához 

információkat gyűjt 

és kér, betartja az 

adatvédelemi 

előírásokat.  

Az információ 

fogalma, a hitelesség  
feltételeinek ismere- 
te   
A  keresés 

 fajtái, 

fájltípusok 

Adatvédelem, a 

szerzői jog fogalma  

Teljesen önállóan  
Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Monotóniatűrés  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Internetes keresés, 

adatok gyűjtése, 

szűrése és tárolása  

Kommunikációs 

eszközeit 

összekapcsolja.  

A kommunikációs 

eszközök csoporto- 
sítása  
A hálózatok, 

felhőszolgáltatás 

fogalma A 

Bluetooth fogalma  

Teljesen önállóan  

Számítógép, 

mobiltelefon, 

hálózatok, 

Bluetooth, 

felhőszolgáltatások 

használata  
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Ismeri és használja 

az e-ügyintézés 

oldalait.  

Az e-ügyintézés 

módja és oldalai A 

vállalkozás 

indításának 

feltételei, lépései  
A regisztráció 

feltételei  

Teljesen önállóan  

Ügyfélkapu  
Magyar  Kereske- 
delmi és Iparkamara  
Állami 

Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi 

Szolgálat  
(ÁNTSZ)  
Nemzeti Adó- és  
Vámhivatal (NAV)  
Pályázatfigyelő 

Szakmaspecifikus 

tartalmak, oldalak  

Ismeri és a 

gyakorlatban 

használja a 

dokumentálási és 

nyilvántartási 

programokat, 

betartja az 

adatvédelmi 

előírásokat.  

A program 

felépítése, az 

adatbázis fogalma  

Az ügyfél, vendég 

fogalma  
A termék, 

szolgáltatás fogalma  
A bizonylat 

fogalma, elemei, 

szükséges adatok  
A számla fogalma, 

tartalma  
Az adatok 

tárolására 

vonatkozó jogi 

szabályozás  

Teljesen önállóan  
Számla- és 

készletnyilvántartó 

program  

 

 

A tantárgy témakörei  

Informatikai eszközök a fodrászatban   16 óra 

Információ keresése  

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából  

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.)  

Adatvédelem, szerzői jog  

Kommunikációs eszközök összekapcsolási lehetőségei  

– Naptár használata, megosztása  

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása  

– Csoportmunka az interneten E-ügyintézés  

– Ügyfélkapu  

– Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  

– Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  

– Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)  

– Pályázatfigyelő  

– Szakmaspecifikus oldalak stb.  

  

Dokumentálás és nyilvántartás számítógépen  15 óra 

Program felépítése, használata, hozzáférhetősége  

Ügyfelek nyilvántartása  
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Termékek, szolgáltatások nyilvántartása  

Raktárkészlet nyilvántartása, bizonylatok készítése  

Számlázás  

Adatvédelem 
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Gyakorlat: 

Fodrász szakmai képzés megnevezésű tanulási terület  

 

Fodrász szakmai gyakorlat tantárgy 620 óra 

20 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja  

A fodrász szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafolyamatok 

elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, pontos, precíz 

munkavégzésre. Az udvarias viselkedés normáinak megtanítása.  

  

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

Szakmai végzettség, mestervizsga és pedagógiai vagy szakoktatói végzettség  

  

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a biológia 

tantárgy, kémia tantárgy általános, szervetlen és szerves kémiai tartalmai Szakmai tartalmak: az 

alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, a szakmai ismeretek, anyagismeret 

tantárgy, hajviselet-történet tantárgy tartalmai  

  

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A telefonálás 

normáit alkalmazva 

hívja vendégeit és 

fogadja a hívásokat.  

Az alapvető 

kommunikációs 

szabályok ismerete, 

melyek a szépészeti 

munka területein 

használatosak  

Teljesen önállóan  
Udvarias 

magatartás, 

önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló 

munkavégzés, 

kooperatív 

munkában való 

aktív részvétel, 

kreativitás, 

munkafegyelem, 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizitás  

  

Kulcsszavas keresés 

használata, ismerete, 

alkalmazása  

Anyagnyilvántartó 

szoftver használata, 

illetve 

munkavállaláshoz 

kapcsolódó portálok 

ismerete, használata  

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján 

diagnosztizál, 

felismeri a tanult 

elváltozásokat, 

rendellenességeket.  

Elváltozások, 

rendellenességek a 

hajas fejbőrön: 

elemi elváltozások, 

fertőző elváltozások 

(vírusos-, 

bakteriális-, gombás 

fertőzések), állati 

élősködők, 

daganatok, időskori 

elváltozások, 

anyajegyek  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, a 

vendég kívánságát 

figyelembe véve 

megtervezi és 

elvégzi a hajmosást 

és a hajápolást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

Hajmosás, hajápolás, 

vizes és száraz haj 

formázása;  

szubjektív és 

objektív tünetek; 

tisztító, gyógy-, 

gyors és száraz 

hajmosás; 

szeszbedörzsölés, 

fejmasszázs; 

berakás, gyűrűzés, 

Marcell-hullám, 

főnhullám, száraz 

hajformázás  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően, tartós 

formázást tervez és 

végez a hajon.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A haj tartós 

formaváltoztatásához 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

a hajszál felépítése, 

kémiai kötések a 

hajban, oxidáció, 

redukció, 

hullámosítókészítm 

ények, fixálószerek, 

közömbösítés, 

hatóidő, hőhatás, 

csavarási technikák, 

formák, első dauer, 

tődauer, 

volumennövelés, 

hajkiegyenesítés, 

részdauer, 

bőrirritáció)  

Teljesen önállóan    
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Szakszerűen, az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a 

hajszínváltást.   
A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A 

hajszínváltoztatáshoz 

tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

fő- és mellékszínek, 

komplemen- 
ter színek, a haj 

természetes színe, 

pigmentjei, 

színskála, 

színmélység, 

színirány, mixton, 

oxidálószer, a 

felvilágosítás 

mértéke, bőrpróba, 

hajfestés, színezés, 

színelvonás, első 

festés, tőfestés, ősz 

haj, előpigmentálás, 

pasztellizálás, kémiai 

hajszínezők, fizikai 

hajszínezők, növényi 

és oxidációs 

hajfestékek)  

Teljesen önállóan    

 

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a szőkítést. A 

vendéget tanácsok- 
kal látja el a haj 

otthoni ápolásával 

kapcsolatban.  

A szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

szőkítőkészítmények, 

szőkítési alap, 

pasztellizálás, 

szőkítőszerek egyéb 

felhasználási 

lehetőségei)  

Teljesen önállóan  

 

  

Szakszerűen, a 

vendég 

kívánságának és az 

előírásoknak 

megfelelően 

megtervezi és 

elvégzi a melírozást.  

A vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával 

kapcsolatban.  

A melírozáshoz tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, 

technológiák, és az 

azokhoz tartozó 

szakkifejezések (pl. 

melírozás, melírozási 

technikák, 

technológiák)  

Teljesen önállóan    
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Az előírásoknak 

megfelelően meg- 
tervezi és elvégzi a 

borotválást, a bajusz- 

és szakállformázást.  

A borotválás, a 

férfiarcápolás és az 

arcszőrzetformázás 

technikái, 

munkafolyamatai, 

fogalmai  
(pl. borotválás, 

kiborotválás, 

borotvafogások, 

szakáll- és 

bajuszformák, 

férfiarcápoló anyagok)  

Teljesen önállóan    

Megtervezi a férfi- 

és női hajvágást a 

vendég 

kívánságainak 

figyelembevételével, 

és pontosan, 

precízen elvégzi.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el a 

haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.  

A féri- és női hajvágás 

eszközei, anyagai, 

munkafolyamata   
A vágáshoz 

kapcsolódó fogalmak, 

szakkifejezések (pl. 

férfihajvágás, 

választékkészítés, 

leválasztások, 

kiemelési szögek, 

nyakfazon, oldalfazon, 

hajkörvonal, nullpont, 

vágástechnikák, 

puhítási technikák, női 

alap- és 

divathajvágások)  

Teljesen önállóan    

Alkalmi frizurát 

tervez és készít a 

vendég kívánságát, 

a különböző 

trendeket és 

stílusokat 

figyelembe véve.  A 

vendéget 

tanácsokkal látja el 

a haj otthoni 

ápolásával, a frizura 

elkészítésével 

kapcsolatban.   

Az 

alkalmifrizurakészítési, 

hajhoszszabbítási 

eljárások eszközeinek, 

anyagainak, 

munkafolyamatának 

ismerete (pl. textúra, 

hajfelvarrás,  
hőillesztés, 

mikrogyűrűzés, 

hajhosszabbítási 

eljárások)  

Teljesen önállóan  

 

  

Az elvégzett 

szolgáltatást 

ellenőrzi, és szükség 

esetén elvégzi a 

korrekciót.  

A frizurakészítés 

valamennyi 

műveletéhez tartozó 

ismeretanyag  
Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei  

Hajfestés, hajszínezés 50 óra 

A színelmélet, a színkör ismerete  

Színskála, színmélység, színirány, mixton  

Oxidációs hajfestékkel történő tartós hajszínváltoztatás  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  
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Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

Bőrpróba  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Az alapszín, a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  

Az oxidációs hajfestések ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első festés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Ősz haj festése 100% fedéssel, előpigmentálás  

A festékkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

A tő- és utánfestés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Divathajszínek festése  

Extraszőke hajszínek festése, pasztellizálás  

Extravörös hajszínek festése  

Világosabbra festés  

Sötétebbre festés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Kémiai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Féltartós hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

Az oxidációs színezők színváltoztatási lehetőségeinek meghatározása, alkalmazása az ősz haj 

fedése és a felvilágosítás tekintetében  

A színezőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (az oxidáló hajfesték és az oxidálószer 

keverési arányának [1+1, 1+1½ stb.] meghatározása, mennyiség és erősség %, vol. tekintetében, 

festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, mérőhengerrel)  
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Hajmosás  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés  

A hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás,  

A tő- és utánszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Emulgeálás, színfelfrissítés  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Fizikai hajszínezés  

A fizikai hajszínezők ismerete, hatásmechanizmusa  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az ideiglenes hajszínezés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Az alaphajszín elkészítése a fizikai színező alkalmazásához  

A fej területi felosztása, festékfelvitel  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és fejterület tekintetében, ellenőrzés A hőhatás 

alkalmazása, ellenőrzése  

A hatóidőt követő emulgeálás, színfelfrissítés  

A festés befejező művelete, hajmosás, hajápolás  

Az ősz haj színezése  

Divathajszínek színezése  

Extraszőke hajszínek színezése  

Extravörös hajszínek színezése  

Extrém színek és formák színezése  

Sötétebbre színezés  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

    

  

Színelvonás, szőkítés 50 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  
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Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

Vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Szőkítőkészítmények ismerete, hatásmechanizmusa  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

Az alapozás fogalma, a haj színtelenítésének, szőkítésének definíciója Szőkítési alap  

Helyes eszközmeghatározás (fémeszköz nem használható; bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, 

festőecsetek, festőtálak, mérleg, mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, 

védőeszközök stb.)  

Az első szőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Bőrpróba  

Az őszülés fokának meghatározása, szerepe  

A színképzés sajátosságai a szőkítőkészítményeknél  

Szőkítőkeverék összeállítása a diagnózisnak megfelelően (a szőkítőpor, szőkítőkrém stb. és az 

oxidálószer keverési arányának [1+2, 1+3, „tejfölsűrűség”] meghatározása mennyiség és erősség 

%, volumen tekintetében, festőkönyvbe történő regisztrálása; precíz mérés mérleggel, 

mérőhengerrel)  

A fej területi felosztása, szőkítőkeverék felvitele  

A hatóidők helyes meghatározása a hajhossz és a fejterület tekintetében, ellenőrzés  

(Alacsony oxidálószer-származék és hosszú hatóidő)  

Hőhatás alkalmazása, ellenőrzése  

A haj túlmelegedésének veszélye, sajátossága  

A hőtorlódás sajátossága, veszélye  

A hatóidőt követő hajmosás, savas öblítés, közömbösítés, hajápolás  

A tő- és utánszőkítés munkafolyamatának ismerete, meghatározása  

Szőkítés utáni színképzés (pasztellizálás)  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A hajfestés műveletének vizsgaidőre való begyakoroltatása  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Melírozás 50 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

A melírozás definíciója  

A színelmélet és a színkör ismerete  

Az alapszín és a kívánt szín meghatározása, a felvilágosítás foka  
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Helyes eszközmeghatározás (bontófésű, stílfésű, fésűs festőecset, festőecsetek, festőtálak, mérleg, 

mérőhenger, műanyag csipeszek, védőfelszerelések, védőeszközök stb.) A melírozáshoz 

használható vegyszerek ismerete, tulajdonságai, meghatározása  

A hidrogén-peroxid koncentrációjának meghatározása  

A melírozáshoz használt keverék összeállítása  

A melírozási technikák ismerete, megválasztása, alkalmazása az eszközök kiválasztásával( 

„fóliás”, plasztiklapos technikáknál a felválasztások: cikcakk, fűzött, lap, melírlapát, melírfésű, 

melírpisztoly, melírsapka, sunshine stb.)  

A melírozás technológiájának meghatározása  

A kihagyások mértékével változtatható az intenzitás  

A frizura tervezésénél meghatározott részek kiemelése, területmelír  

Egész fejen diffúz melír  

A tő utánmelírozása a lenövés függvényében  

A hajszál hosszában különválasztott színek  

Több eltérő hajszín alkalmazása a váltakozó tincseknél  

Hajfestés és melírozás egy technológiai folyamatban, a munkafolyamat ismerete és alkalmazása, 

vizsgaidőre történő begyakoroltatása  

A melírozás munkafolyamatának ismerete és alkalmazása, vizsgaidőre történő begyakoroltatása  

Borotválás, férfiarcápolás, arcszőrzet formázás   40 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás, arcdiagnosztizálás  

Munkatervezés  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez  

Eszközfertőtlenítés  

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, előkészítése 

(félpengés borotva, borotvapenge, borotvahab, borotvakrém, ecset, tál, kis kendő, vérzéscsillapító, 

fejtámasz)  

A borotva balesetmentes használata, borotvafogások elsajátítása  

A borotválás munkafolyamata  

Helyes habképzés ecsettel  

Az arc borotválása a helyes borotvafogások alkalmazásával  

Szükség szerint ismételt habképzés  

Baleset- és sérülésmentes munkavégzés  

Bajuszmentes borotválás elvégzése  

Szőr- és habmentes arc kialakítása  

A borotválás utáni arckezelés, arcszesz, hintőpor stb.  

A modell hajának megfésülése borotválás után  

A munkafolyamat komplex gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása  

A borotválás vizsgaidőre való begyakoroltatása  

  

Szakáll- és bajuszformázás   

Információkérés  

Diagnosztizálás, arc és arcszőrzet diagnosztizálása  

Munkatervezés  
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Eszközfertőtlenítés  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez  

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése (félpengés borotva, 

borotvapenge, hajvágó olló, szakállvágó gép alátétekkel, borotvahab, borotvakrém, ecset, tál, kis 

kendő, vérzéscsillapító, fejtámasz)  

Bajusz- és szakállformák meghatározása a történelmi és divatkorok ismeretében  

Bajuszformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával  

Szakállformák kialakítása, ritkítása ollóval, borotvával, szakállvágóval Szakáll és bajusz 

formázása kefékkel és hajszárítóval  

A kialakított formák rögzítése bajuszkötővel, pomádéval stb.  

Szakáll, bajusz festése, színezése és szőkítése  

  

Férfihajvágás  90 óra 

A hajvágás célja, feladata  

A hajvágás anyagai és eszközei  

A fej területi felosztása, leválasztások, kiemelési szögek  

Vágástechnikák (tompa vágás, átmenetvágás/stuccolás, pontvágás, mélypontvágás, csipkedés, 

„szabad kéz” technika, csúsztatás)  

Hajkörvonal, homlok-, fül- és oldalfazonok, nyakfazonok  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez  

Eszközfertőtlenítés  

Helyes eszközválasztás, a művelethez szükséges eszközök ismerete, használata, előkészítése 

(fésűk, hajvágó ollók, hajvágó gép, borotva, nyeső stb.)  

Frizuratervezés  

A hajvágás munkafolyamata  

Férfi klasszikus és divatfrizurák  

Tanácsadás otthoni hajápoláshoz  

  

Női hajvágások  300 óra 

Női alaphajvágások I., II., III., IV.   

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Helyes eszközválasztás: a művelethez szükséges eszközök előkészítése (ritka fogú fésű, 

stuccolófésű, hajvágó fésű, hajvágó olló, nyakszirtkefe, hajvágó kendő, hajvágó csipesz, vizező, 

vatta, hajszárító szűkítővel, lakk, olaj stb.)  

A haj területi felosztása, vezetőpasszé, a leválasztások irányai, kiemelési szögek, a haj körvonala, 

hajvágási technikák, tompa hajvágási technika  

Arcformák, fejformák, koponyaformák  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása  
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Frizuratervezés  

A női alaphajvágások munkafolyamata  

Hajmosás  

A meghatározott alaphajvágási forma megtervezése  

Az alaphajvágási formának megfelelő területi felosztás az anatómiai pontok és a geometriai 

ismeretek figyelembevételével A vezetőpasszé meghatározása  

A hajvágás formájának megfelelően alakítja ki a haj külső vonalát (horizontális, előre 

hosszabbodó, hátra hosszabbodó, uniformizált, fentről lefelé hosszabbodó); a hajvágás 

formájának megfelelően határozza meg a kiemelési szögeket (0–22,5°, –45°, –67,5°, –90° vagy 

90–180°)  

Folyamatos, ellentétes irányú ellenőrzéssel biztosítja a hajvágás precízségét  

A szimmetria folyamatos ellenőrzése  

A tükör szükséges használata  

Hajszárító segítségével megszárítja a formát a kiemelési szögek és külső élek 

figyelembevételével, a szükséges kefékkel  

A kész formát átfésülve ellenőrzést végez, beállítja a modellt  

A komplex művelet gyakoroltatása  

A hibák felismerése, kijavítása  

A női alaphajvágás (I., II., III. és IV.) és formaszárítás komplex művelet vizsgaidőre való 

gyakoroltatása Divat női hajvágások  

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Helyes eszközválasztás; a művelethez szükséges eszközök előkészítése (hajvágó fésűk, hajvágó 

ollók, nyakszirtkefe, hajvágó kendő, hajvágó csipeszek, hajszárító, hajsimítók, kreppelők, lapos 

kefék, körkefék, vizező, hajfixáló, lakk, olaj stb.)  

Arcformák, fejformák, koponyaformák  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása  

Frizuratervezés  

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  

Az előre elkészítendő hajszín kialakítása a forma hangsúlyozása érdekében  

A női divatos hajvágás fontosabb szempontjai az oktatás során  

A hajvágás kialakítása a fejterületek tudatos leválasztásaival, anatómiai és geometriai pontjaik 

meghatározásával   

A vezetőpasszé helyének, hosszának, kiemelési szögeinek meghatározása  

A fej többi területének a vezetőpasszéhoz való viszonyítása  

A különböző hajvágó technológiák és technikák adta lehetőségek alkalmazása  

A fej területi elkülönítési lehetőségeinek hangsúlyozása, kapcsolat nélküli hajvágás   

Az aszimmetria adta lehetőségek alkalmazása a formajegyek kialakításában  

Folyamatos ellenőrzés végzése  

A kialakított forma hajszárítással való hangsúlyozása   
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Száraz hajon történő hajvágás alkalmával a hajtömeg megváltoztatásában, a végső forma 

kialakításában való jártasság bizonyítása; a megjelenés fokozása a száraz hajvágási technológia 

segítségével   

A divatidőszak formaváltoztató eszközeinek (hajsimító, kreppelő stb.) kihasználása  

A stílus hangsúlyozása finish termékekkel  

A komplex művelet gyakoroltatása  

A hibák felismerése, kijavítása  

A női divatos hajvágás-szárítás komplex művelet vizsgaidőre való gyakoroltatása  

    

  

Alkalmifrizura-készítés, hajhosszabbítás  40 óra 

Információkérés  

Diagnosztizálás  

Munkatervezés  

Eszközfertőtlenítés  

Baleset- és munkavédelmi ismeretek  

A vendég beterítése a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges módon  

Arcformák, fejformák, koponyaformák  

Arcelemek, koponyaformák korrigálása  

Frizuratervezés  

Az adott divatidőszak stílusjegyeinek ismerete, figyelembevétele a frizura tervezésénél  Helyes 

eszközválasztás (bontófésű – 7½ Matador –, stílfésű, hajkefék, hajtűk, hajcsatok, hajbetétek, 

pótrészek, póttincsek, díszek, díszek hajból, hajrögzítők, hajsütő vasak, hajsimítók, kreppelők, 

hajlakk, hajfényolaj, wax, zselé stb.)  

A frizura stílus- és formajegyeinek ismerete, meghatározása (konty, alkalmi, koktél, estélyi, 

extrém stb.)  

Az alkalmi frizura készítésének fontosabb szempontjai az oktatás során  

A fésülés helyes és szükséges sorrendjének meghatározása  

A fésülés során a kialakításhoz szükséges technikák, technológiák alkalmazása  

A formajegyek hangsúlyos megjelenéséhez kiegészítők, póthaj, hajbetét, póttincs stb. 

felhasználása  

Hajhosszabbítási eljárások (csomózás, hőillesztés stb.)  

Csatok, hajtűk stb. alkalmazása a feltűzés, eltűzés, díszek elhelyezése során  

Hajlakk, hajfényolaj stb. tudatos alkalmazása a frizura készítése során  

A díszek tudatos tervezése, elkészítése, alkalmazása és használata a kiválasztott és megtervezett 

frizura formajegyeinek megfelelően  

A kész frizurát rögzítse hajlakk, hajfényolaj, zselé, wax stb. segítségével  

Sodrással, fonással, szövéssel kialakított formajegyek tudatos beépítése a munkafolyamat során  

Csat, hajtű, kontybetét tudatos beépítése a munkafolyamat során  

A tupírozás technikájának tudatos alkalmazása a munkafolyamat során  

A feltűzött és szabadon lévő tincsek, hajszakaszok esztétikus és divatos megtervezése és 

elkészítése  

A frizurakészítés során a szükséges simítók, hullámosítók, hajsütő vasak tudatos alkalmazása   

A komplex munkafolyamat gyakoroltatása  

A hibák felismerése és kijavítása, korrigálása  
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A konty, az alkalmi, a koktél-, az estélyi, az extrém stb. frizuraművelet vizsgaidőre való 

begyakoroltatása  

A hosszabbítás, hajhosszabbítás anyagai, eszközei, hajhosszabbítási eljárások Gyakorlás a 

szakmai vizsgára. 
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 A SZAKMA ALAPADATAI 

 

1.1 Az ágazat megnevezése: Szépészet 

1.2 A szakma megnevezése: Kozmetikus technikus 

1.3 A szakma azonosító száma: 5 1012 21 03 

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: — 

 

 

 A KÉPZÉS SZERKEZETE ÉS TARTALMA 

 

A programtantervvel kitöltött időkeret – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 

12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet 13.§ (4) bekezdésének megfelelően – tartalmaz a szakképző 

intézmény által a helyi gazdasági környezet egyedi elvárásaihoz igazodó szakmai célokra sza- 

badon felhasználható időkeretet (szabad sáv). 

A szabad sáv szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Az elmélet és a gyakorlat a dokumentumban nem kerül élesen elválasztásra. A cél az, hogy 

lehetőség legyen a gyakorlat során is elméletet oktatni, hatékonyabbá téve ezzel az oktatást. Az 

egyes tantárgyaknál történik annak meghatározása, hogy a tantárgy teljes tartalmát tekint- ve az 

órakeretnek minimálisan hány százalékát kell gyakorlati körülmények között (tanmű- helyben, 

termelőüzemben stb.) oktatni. Ez az adott tantárgy egészének gyakorlatigényességét mutatja, 

és minél magasabb ez az arány, annál inkább ösztönöz az elméleti tudáselemek gya- korlatba 

ágyazottan történő oktatására. 

 

A szakirányú oktatásban a tantárgyakra meghatározott időkeret és tartalom kötelező érvényű, a 

témakörökre kialakított óraszám, valamint a tantárgyak és témakörök óraszámának évfo- 

lyamonkénti megoszlása és sorrendje – a szakmai vizsga követelményeire tekintettel – pedig 

ajánlás. 

 

A kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítés során az ágazati alapoktatáshoz tartozó tan- 

tárgyak oktatását a szakmai oktatás első félévében kell megszervezni. 



671 
 

A tanulási területekhez rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 
 
 

Évfolyam 

 
 

9. 

 
 

10. 

 
 

11. 

 
 

12. 

 
 

13. 

 
 

1/13. 

 
 

2/14. 

Évfolyam összes óraszáma 252 324 440 
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Munkavállalói ismeretek 

 
0 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
18 

 
0 

Álláskeresés  5    5  

Munkajogi alapismeretek  5    5  

Munkaviszony létesítése  5    5  

Munkanélküliség  3    3  
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Munkavállalói idegen nyelv 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
0 

 
62 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések     11  11 

Önéletrajz és motivációs levél     20  20 

„Small talk” – általános társalgás     11  11 

Állásinterjú     20  20 
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Szépészeti kommunikáció és szolgálta- 

tásetika 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

A normák és szerepük: viselkedési nor- 

mák – illik, nem illik 
5 

    
4 

 

Kommunikáció a vendéggel 8     5  

Vendégtípusok 5     4  

A kommunikáció gyakorlata a szépségsza- 

lonban 
6 

    
6 

 

A normák és szerepük: jog és etika 5     3  

Nyilvánosság és kommunikáció: informá- 

cióforrások használata és információter- 

jesztés a szépségszalonban 

 
7 

     
4 
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 Konfliktus- és reklamációkezelés, tanács- 

adás 

 
18 

   
5 

 

Személyes adatok kezelése a szépészetben 
 

18 
   

5 
 

 
Szépészeti informatika 

 
18 

 
18 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

IKT-eszközök a szépészetben 3     3  

IKT-eszközök használata, digitális írástu- 

dás 
15 

    
15 

 

Prezentációkészítés  18    18  

 
Szépészeti ábrázoló művészet 

 
72 

 
72 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 

 
0 

Szabadkézi rajz 26 24    16  

Kollázstechnika 8     4  

Ecsetkezelési technikák 22     20  

Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy 

agyaggal 
16 

    
8 

 

Maszkkészítés különböző technikákkal  12    4  

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított 

anyagokból 

 
12 

   
4 

 

Ékszerkészítés  24    16  

 
Művészet- és divattörténet 

 
18 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
54 

 
0 

Képzőművészeti alapfogalmak 4     4  

Az ókor művészete és divatja 7     7  

A középkor művészete és divatja 7     7  

Az újkor művészete és divatja  10    10  

A modern kor művészete és divatja  8    8  

Stílustan  18    18  

 
Szépészeti szolgáltatások alapismeretei 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
36 

 
0 

Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12     12  
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 Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalon- 

ban 
12 

    
12 

 

Szépészeti életutak, szervezetek 12     12  

 
Munka- és környezetvédelem 

 
36 

 
0 
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0 

 
36 

 
0 

Elsősegélynyújtás 10     10  

Munka-, tűz- és balesetvédelem 12     12  

Ergonómia a szépségszalonban 4     4  

Környezetvédelem 10     10  
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Alkalmazott biológia 

 
0 

 
108 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72 +18 

 
0 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek 
 

46 
   

30+5 
 

A bőr felépítése és működése  24    16+4  

Elváltozások, rendellenességek  18    16+4  

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló ténye- 

zők, működési zavarok 

 
20 

   
10+5 

 

 
Alkalmazott kémia gyakorlat 

 
36 

 
36 

 
0 

 
0 

 
0 

 
72+18 

 
0 

Kémiai alapok 20     20  

Anyagi halmazok és a szépészetben al- 

kalmazott készítmények 
16 18 

   
34+6 

 

Szakmai számítások  18    18 +12  
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Élettan, egészségtan 

 
0 

 
0 

 
36 

 
18 

 
16-0,5 

 
36 +18 

 
16+15 

Biokémia   12  3 14+6 3+3 

Sejttan   12  3 14+6 3+3 

Életfolyamatok   12 18 5 8+6 5+9 

Egészséges életmód, egészségnevelés     5  5 
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Kozmetikai kémia gyakorlat 

 
0 

 
0 

 
44+10 

 
0 

 
31 

 
36 +18 

 
31+31 

Alkalmazott szervetlen kémia   15   15 +10  

Alkalmazott szerves kémia   21+8  6 21+8 6+19 

Kozmetikumok vizsgálata   8+2  25  25+12 

 
Kozmetikus szakmai ismeretek 

 
0 

 
0 

 
90+18 

 
54+18 

 
62 

 
90 +18 

 
108+31 

Bevezetés a kozmetika világába   7+3   6+4 2 

A bőr anatómiája és élettana   20+5   20+4 2+8 

Sminkelmélet, tartós szempilla- és sze- 

möldökfestés 

  
14 5+5 

 
12+4 2+3 

Szőrnövési rendellenességek   8+2   5+5 1+4 

Masszázs   16+4   14 2+6 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, 

elváltozások, rendellenességek, kozmeti- 

kai kóroktan, évszakok kozmetikája 

  
25+4 17+10 

  

30 

 

7+3 

Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr 

változásai életkorok szerint, öregedés, 

öregedő bőr kezelése 

    
32+3 

 
10 

 
3+1 

 
31+7 

Különböző bőrrendellenességek és keze- 

lésük, szervrendszerek zavarainak bőrtü- 

netei és kezelésük 

     
26 

  
30 

Speciális kozmetikai kezelések     26  31 

 
Kozmetikus anyagismeret 

 
0 

 
0 

 
72 
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31 
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A kozmetikában használatos anyagok, 

készítmények 

  
5+10 

  
     4+16 2+3 

A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és 

hidratálás anyagai 

  
22+8 

 
2 14+6 6+4 

A szépítés anyagai   15+4 5 2 12+8 5 

A depiláció és a szőkítés anyagai   10+9  2 6 2+3 

Masszírozás és a testkezelések kozmeti- 

kumai 

  
20+5 

 
9 12  12 
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 A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a 

gyulladáscsökkentés és a faggyútermelés 

befolyásolásának anyagai 

    
16+9 
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Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómec- 

hanizmusát segítő, serkentő és, gátló 

anyagok, pigment-rendellenességek keze- 

lésére alkalmas anyagok 
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Segédanyagok a kozmetikumokban    5 3 0 4+5 

 
Elektrokozmetika elmélet 
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62+15,5 

Elektrokozmetikai alapismeretek     12  12+3,5 

Indirekt elektrokozmetikai eljárások     20  20+4 

Direkt elektrokozmetikai eljárások     21  21+4 

Speciális elektrokozmetikai eljárások     9  9+4 
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Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozme- 

tikában 

 
0 
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36 

 
31 

 
36 

 
31 

Vállalkozási ismertetek a kozmetikában    15 10 15 10 

Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában    10 10 10 10 

Marketing    11  11  

Üzleti tervezés, dokumentálás     11  11 

 
Számítástechnika a kozmetikában 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
31 

 
0 

 
31 

Dokumentálás és nyilvántartás számítógé- 

pen (számla- és készletnyilvántartó szoft- 

verek) 

     
10 

  
10 

Elektronikus kommunikáció, 

webhasználat 

    
10 

 
10 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási 

feladatok 

    
11 

 
11 
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Kozmetikus szakmai gyakorlat 

 
0 

 
0 

 
198 

 
324 

 
356 

+0,5 

 
400+32 

 
483+13 

Bevezetés a kozmetika világába, vendég- 

fogadás 

  
32 

  
32 

 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszem- 

pilla-technikák 

  
64 72 32 96 72 

Szőrnövési rendellenességek kezelése 

depilációs eljárásokkal 

  
52 32 15+0,5 52 47 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasz- 

százs 

  
50 82 43 82+20 93 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés    43 28 43 32 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, 

elváltozások, rendellenességek 

   
95 64 95+12 64+10 

Alapbőrtípusok és kezelésük, kozmetikai 

rendellenességek és kezelésük 

    
82 

 
82+3 

Kombinált bőrtípusok és kezelésük     62  62 

Speciális kezelések     31  31 

Elektrokozmetikai készülékek haszná- 

lata 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
62 

 
0 

 
62 

Érintésvédelem, balesetvédelem, doku- 

mentáció 

    
6 

 
6 

Indirekt elektrokozmetikai készülékek     23  23 

Direkt elektrokozmetikai készülékek     18  18 

Speciális elektrokozmetikai eljárások     15  15 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 0 0 70 70  160  

 

A táblázatban szereplő tantárgyakhoz és témakörökhöz rendelt óraszámok, ha fekete színnel jelöltek, 

akkor elméleti órákat jelentenek, ha pirossal, akkor gyakorlatiakat. A szabad órasáv óráit ugyanilyen 

színnel „+”jelzéssel adtuk az eredeti óraszámokhoz. 
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9. évfolyam 

Elmélet: 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, kommunikációelméleti 

ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakma 

gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése a szépészeti 

szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű megismerése a vállalkozások 

hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése érdekében. 

A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, valamint a 

szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek elsajátítása a cél. 

Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a csoportos, kooperatív 

munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és a finommotoros mozgás 

is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és önreflektív képessége is 

fejlődik. 

A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, munka-, 

tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szervezetek megismerése. 

 

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy  36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: 

‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, valamint ‒ a 

kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját; 

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció); 

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára érthető módon 

kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 
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Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Erkölcstan 7–8. osztály: 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet 

Magyar nyelv és irodalom 7–8. osztály: 

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle 

beszédhelyzetekben való részvétel formái) 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrásjegyzék 

önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése 

Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály: 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás)  

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek 

megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommunikációs helyzet tér- és 

időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) megfelelően 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja a 

kommunikáció 

célját.  

Kommunikációs 

cél:    
a beszélők szándéka  

eléri a kívánt hatást.  

Teljesen önállóan  

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, 

nézőpontváltás, 

indulatkezelés  

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus 

levelezés  
Irodai gépek, 

alkalmazások 

használata: 

fénymásoló, 

szkenner, QR-

kódolvasó stb.  
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Azonosítja a 

megadott 

kommunikációs 

helyzet összetevőit 

és jellemzőit.  

Szereppartnerek  
Üzenetek kódolása, 

dekódolása  
A résztvevők 

viszonya 

(hierarchikus,  
érzelmi, érték-)  
Körülmények 

(alkalom, tér, 

helyszín,  
időbeli jellemzők) A 

kommunikációs 

helyzet normái  
(formális, informá- 
lis)  

Teljesen önállóan  

Udvariasság, 

tisztelet, empátia a 

ven- 
déggel  szemben  
Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés 

 Képes az 

ügyfél érdekeit a 

saját  érdekei elé 

helyezni  Az 

időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az 

adatkezelési, 

szolgáltatásetikai és 

etikai normákat  

  

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja, hogy a 

beszélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet 

tartalmi és formai 

elvárásainak.  

A szóbeli és az  
írásbeli 

kommunikáció 

jellemző  
eltérései  
A nem nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus,  
térközszabályozás  
stb.)  
A cset, az sms és a 

képi üzenetek 

előnyei és 

kockázatai A szöveg 

és a kép viszonya  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása  
a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  

A megadott 

problémahelyzet 

alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan  

 

  

A megadott 

konfliktushelyzet 

megoldására 

javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, 

indokol, magyaráz, 

tanácsol.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan    

Információt, 

tájékoztatást kér.  
Pontos kérdezés  Teljesen önállóan    
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Írásban rövid 

üzeneteket és 

tájékoztató szöveget 

alkot. A szöveget 

illusztrálja ábrával, 

képpel, fotóval.  

Személyes és 

publikus üzenetek  
A bizalom, a bizal- 
mas  információ  
jellemzői  
Adatvédelem  
Hiteles 

információforrás  
A honlap és a 

szellemi tulajdon  

Teljesen önállóan  

Internetes kártevők 

ismerete 

 (vírusok, 

férgek,  malware 

programok stb.)  
Kiberbűnözők  és  
zaklatás elleni 

védelem  

Adatvédelmi 

beállítások  

A vendég 

habitusának és 

életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon 

keresztül.  

Személyiség, 

személyiségtípusok 

A  
kommunikáció  
stílusai, illemtan, a  
kommunikáció 

csatornái   
A kommunikációt 

támogató 

IKTeszközök  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása a 

vendéggel történő 

kommunikáció során 

(honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz 

illeszkedő 

kommunikációs 

helyzeteket.  

Témaváltás, elterelés  Teljesen önállóan    

  

A tantárgy témakörei 

A normák és szerepük: viselkedési normák – illik, nem illik 5 óra 

A köszönéstől a kapcsolattartásig (a formális és az informális kommunikáció jellemzői szóban és 

írásban) 

Megjelenés Problémák és konfliktushelyzetek kezelése 

 

Kommunikáció a vendéggel 8 óra 

A vendég és a szolgáltató kapcsolatrendszere, viszonya a szépészeti szolgáltatásban (szerepek, ebből 

adódó elvárások) 

Személyes adatok kezelése a szolgáltatásnyújtás során 

Kommunikációs helyzetek a szalonban (kapcsolattartás személyesen, telefonon, elektronikus 

csatornákon, különös tekintettel a közösségi portálokra, applikációkra) 

 

Vendégtípusok 5 óra 

Személyiségtípusok, uralkodó személyiségjegyek (introvertált/extrovertált, szangvinikus, kolerikus, 

melankolikus és flegmatikus) 

A kommunikáció stílusai, viselkedési módok kommunikációs helyzetekben (a passzív, agresszív, 

asszertív, manipulatív viselkedés jellemzői) 
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Kommunikációs helyzetgyakorlatok különböző korú, társadalmi státuszú, stílusú, személyiségű 

vendéggel 

 

A kommunikáció gyakorlata a szépségszalonban 6 óra 

A kommunikáció fogalma, ismérvei, gyakorlata hierarchikus és egyenrangú szituációkban A 

kommunikációs helyzet résztvevői: a szereppartnerek viszonya (érzelmi, érték-, hierarchikus) 

A kommunikációs tér és a kommunikáció sikere (méret, hangulat, berendezés, rendezettség) 

Az időgazdálkodás mint kommunikációs jellemző (időpont, időtartam, időbeosztás) 

A beszédmód (szókincs, stílus) és a szereppartnerrel való viszony (magán és nyilvános) 

Helyzetgyakorlatok vendéggel, felettessel, kollégával 

 

A normák és szerepük: jog és etika 5 óra 

Mi a norma? 

Saját ismeretek és tapasztalatok gyűjtése (normaszegés, normasértés és következményei) 

Bizalmas információk kezelése 

Ár-érték 

Szolgáltatási és értékesítési tanácsok 

Üzleti partnerekkel való kapcsolatok 

Adatvédelem 

 

 

Nyilvánosság és kommunikáció: információforrások használata és információterjesztés a 

szépségszalonban 7 óra 

A szolgáltatás promotálása, kommunikáció a meglévő és leendő partnerekkel (honlap, közösségi 

oldalak, papíralapú tájékoztatók stb.) 

Kreatív szövegek alkotása ábrák, fotók, filmek beillesztésével 

Információgyűjtés az internetről (kulcsszavas keresés, információforrások hitelességének 

megállapítása) 

Internetes kereskedelem és adatbiztonság 
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Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

 

Szépészeti informatika tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy 

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során 

használja az 

IKTeszközöket 

(számítógép, 

mobiltelefon, 

nyomtató).  

Az  IKT-eszközök 

fogalma  
Az IKT-eszközöket 

működtető szoftverek 

célszerű választásának 

alapelvei  

Teljesen önállóan  

Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete  
Felhasználói 

programok  
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Használja a 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

prezentációs, 

weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat.  

A szövegszerkesztés 

fogalma, a program 

felépítése A 

 táblázatkezelé

s fogalma, a program 

felépítése  
A prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése  
A weblapszerkesztés 

alapelvei, a  
program felépítése 

Kiadványszerkesztés, a 

szövegdoboz fogalma, 

a program felépítése  

Teljesen önállóan  

 

Felhasználói 

programok  

Használja az 

internetet munkája 

során (böngészés, 

levele- 
zés,  e-

kereskedelem,  e-

szolgáltatások).  

Az internet fogalma, 

szolgáltatásai, a  
böngészőprogramok  
felülete  

Teljesen önállóan    

Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott 

szempontoknak 

megfelelően.  

Az önéletrajz fogalma, 

tartalmi elemei  
A motivációs levél 

célja, elemei  
A prezentációkészítés 

szabályai   
A névjegy fogalma,  
felépítése   
A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdoboz 

fogalma A 

weblapszerkesztés 

szabályai  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program  

 

A tantárgy témakörei 

IKT-eszközök a szépészetben 3 óra 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata, felhasználói szintű karbantartása 

 

IKT-eszközök használata, digitális írástudás 15 óra 

Felhasználói programok használata a gyakorlatban: 

– Szövegszerkesztő 

– Ttáblázatkezelő 

– Prezentációkészítő 

– Weblapszerkesztő 

– Kiadványszerkesztő 
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Internethasználat: böngészés, levelezés, e-kereskedelem, e-szolgáltatások 

Infokommunikációs eszközök és összekapcsolási lehetőségeik: 

– Naptár használata, megosztása 

– Kommunikációs eszközök szinkronizálása 

– Csoportmunka az interneten 

Információ keresése: 

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából 

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.) 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partner, ügyfél és 

hatósági kapcsolattartásban) 

Az információ- és adatbiztonság kérdései az internetes kapcsolattartás során 

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapja 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok 

Nyilatkozatok kezelése (hozzájárulás, belegyezés, GDPR…). 

Digitális fotók készítése, tárolása(pl. kezelés előtt/után) 

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása 

Adatmentés, tárolás, a megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakítása, 

a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ceruza, toll, 

ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása. 

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és férfi 

viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok segítik, 

hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a stílusok, 

színek, formák tekintetében. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), vizuális kultúra (a 

vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), matematika (síkbeli és térbeli 

alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Színelméletek 

Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

önálló 

munkavégzés, 

kreativitás, 

pontosság, koopera- 
tivitás, 

kitartás,  

kudarctűrés.  

  

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet.  

Színelméletek  
Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan    

Kollázst készít 

megadott 

témakörben.  

A kollázstechnika,  a 

kollázsalkotás  
folyamatának lépé- 
sei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 

ötletek keresése  
Vegyes technikával 

vagy egy 

kiválasztott 

festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására.  

Ecsetkezelési 

technikák különböző 

festéktípusokkal  
Teljesen önállóan    

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy 

kisplasztikát, modell 

alapján.  

Alapvető plasztikai 

ábrázolási 

technikák, fogások  
Teljesen önállóan    
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Díszít és/vagy 

elkészít saját tervek 

alapján egy 

választott karneváli 

maszkot, a tanult 

technikák 

segítségével.  

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői,  a 

maszkok 

készítésének 

technikai elemei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás 

díszítőelemeinek, 

egyéb technikai 

megoldásainak 

témájában  

Alkotást készít, 

amelyhez 

újrahasznosítható 

háztartási hulladékot 

használ fel.  

A plasztikai ábrázolás 

technikái különböző 

anyagok esetében  
Teljesen önállóan  

Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves 

technikával.  

Kézműves 

 ékszerkészít

ési  technikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, fülbevaló, 

medál, gyűrű… 

készítése  

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei 

Szabadkézi rajz 26 óra 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák) 

Tónus- és vonalgyakorlatok (tónus, perspektíva, kompozíció stb.) 

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szögletes arc 

stb.) 

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák 

Emberi haj ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell) 

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött bajusz, 

oldalszakáll, modern szakállformák) 

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák) 

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, alapszínek, 

kiegészítő színek) 

 

Kollázstechnika 8 óra 

A kollázs fogalma 

Papír, textil, természetes anyagok összeillesztése mozaikszerűen, képalkotás céljából 

 

Ecsetkezelési technikák 22 óra 

Az akrilfestészet technikái 

A temperafestészet technikái 
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Akvarelltechnikák 

 

Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy agyaggal 16 óra 

Alapformák készítése (gömb, kocka, csőformák) 

Kreatív gyakorlatok (szobor, emberi fej, kéz, láb készítése gyurmakéssel, pálcikával) 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

Művészet- és divattörténet tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem 

stb.) kell lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A három fő 

képzőművészeti ág 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, értelmezi, 

elemzi.  

Faragás  
Mintázás  
Öntés   
Festészet  
Grafika  
Figuratív, 

nonfiguratív 

ábrázolás  
Belsőépítészet  
Tájépítészet 

(japánkert, 

angolkert) 

Urbanisztika  

Teljesen önállóan  

Nyitottság, 

érdeklődés  
Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát  
és a szakma szabá- 
lyait   
Hordható, 

alkalomhoz illő 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez  

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján 

az ókori kultúrák 

(római, egyiptomi, 

görög) alkotásait, 

viseleteit.  

Monumentális épí- 
tészet   
Geometrikus 

 formák  
Síkművészet  
Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek  

Teljesen önállóan  
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Adott kultúrák 

alkotásainak 

felkutatása, 

képletöltés, mentés, 

megosztás.  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján a 

középkori kultúrák 

(bizánci, román, 

gótika) alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását. A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja.  

A  bizánci 

 stílus 

jellemzői   
A  román 

 stílus 

jellemzői A gótikus 

stílus jellemzői  
A középkori 

szépségápolás és 

viseletek jellemzői  

Teljesen önállóan  

Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.   
A  legismertebb  
alkotásokat, stíluso- 
kat,  viseleteket 

azonosítja.   

Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között.  

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó  
stílus jellemzői  
Az újkori 

szépségápolás és 
viseletek  
jellemzői  

Teljesen önállóan  
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Elkülöníti, illetve 

megnevezi 

jellemzőik alapján a 

modern kori 

stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.  A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenés 

összefüggéseit.  

Klasszicizmus Em- 
pire   
Romantika   
Biedermeier   
Realizmus  
Naturalizmus  
Impresszionizmus  

Szimbolizmus 

Szecesszió  
Expresszionizmus   
Fauvizmus   
Futurizmus   
Kubizmus   
Dadaizmus  

Szürrealizmus  
Konstruktivizmus – 

Bauhaus  

Teljesen önállóan  

A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez, választ.  

Stílus, vendég 

stílusok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, 

színtani 

alapfogalmak, az 

optikai korrekció 

lehetőségei, 

arcformák, szem- és 

szájformák, évszak 

szerinti 

vendégtípusok, 

alkalmak 

stílusjegyei, 

dresscode stb.  

Teljesen önállóan  

Online 

információgyűjtés 

(képek, videók), 

rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése  

 

A tantárgy témakörei 

Képzőművészeti alapfogalmak 4 óra 

Építészet: téralkotó művészet, tömeghatás, forma és jelentés kapcsolata, rendeltetésfüggő 

alaprajz 

Szobrászat: formaalkotó művészet, tömeg-, fény-árnyék-, tér- és színhatás; dombormű, 

épületdíszítő szobor, szobor 

Festészet: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, mozaik, intarzia, 

miniatúra 

 

Az ókor művészete és divatja 7 óra 

Egyiptom művészete: templom, oszloprendek, a szobrászati nyelv fejlődése 

Ókori Görögország: oszloprendek, templomok, színház, szobrok 

Római építészet: Colosseum, Colosseum-motívum, szobrok 

Ókori divat: az ókori Egyiptom, az ókori Görögország és az ókori Róma viselete, bőr- és 
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szépségápolása 

 

A középkor művészete és divatja 7 óra 

Bizánc: templomépítészet, mozaikművészet. 

Román stílus: román stílusú épületek, miniatúrák, freskók, a formanyelv és a funkció metszete. 

Gótikus művészet: gótikus templomok, kastélyok jellemzői, gótikus szobrászat formanyelve, 

szárnyasoltárok, üvegfestés 

Ókeresztény és bizánci viseletek, bőr- és szépségápolás 

Középkor: a román kor és a gótika viselete, bőr- és szépségápolása 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei tantárgy  36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje a szépészeti szakmák tevékenységi körét, alapvető szolgáltatásait, a szakmai 

életpályák lehetséges irányait. A szépségszalon higiénikus működésének általános szabályait, 

eljárásait, a szépészetben működő szakmai szervezeteket, versenyeket, a lehetséges példaértékű 

életutakat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Valamely szépészeti szakma mestere (fodrászmester, kozmetikus mester, kézápoló és 

műkörömépítő mester vagy lábápoló mester) felsőfokú pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott kémia gyakorlat kozmetikumok témaköre, valamint szakmai ismeretek és gyakorlat 

alapozó tantárgya 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Tájékoztatja a 

vendéget a 

szépségszalon 

szolgáltatásairól.  

A fodrászat, 

kozmetika, 

kézápolás, 

műkörömépítés, 

körömkozmetika, 

lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, 

szolgáltatásai  

Teljesen önállóan  

Felelősség, 

körültekintés, 

szabálykövetés, 

precizitás, 

alaposság, tisztelet  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten 

Prezentációs 

szoftverek 

használata  

A szépségszalonban 

tiszta és fertőzés- 
mentes 

munkakörnyezetet 

alakít ki.  

Higiénia, 

fertőtlenítés, 

fertőtlenítőszerek, 

kórokozók 

Biztonsági 

adatlapok  

Teljesen önállóan  

 
Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

Felsorolja és 

ismerteti a 

szépészetben 

közismert szakmai 

szervezeteket és fő 

tevékenységeiket, 

valamint a 

versenyeket.  

Kamarák 

Ipartestületek 

Szakmai 

alapítványok  
Közhasznú egyesü- 
letek  
World Skills  
Euroskills  
OMC   
Szakma Sztár  
SZKTV 

Nemzetközi, 

országos és 

regionális versenyek  

Teljesen önállóan  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

Bemutatja a 

lehetséges életutakat 

hazai és nemzetközi 

példákon keresztül.  

Szakmai életutak 

lehetséges irányai  
Teljesen önállóan  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az 

interneten  

 

A tantárgy témakörei 

Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12 óra 

A fodrászat, kozmetika, kézápolás, műkörömépítés/körömkozmetika, lábápolás, speciális lábápolás 

jellemzői, szolgáltatásai 

 

Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalonban 12 óra 

A higiénia és a fertőtlenítés fogalma, a szépészetben alkalmazott eljárásaik 

Higiéniai szabályok és alkalmazásuk a szépségszalonokban 

 

Szépészeti életutak, szervezetek 12 óra 
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A szépészeti szakmák jellemző életpályái: 

‒ Versenyző 

‒ Oktató 

‒ Szakmai képzőintézmény vezetése 

‒ Gazdasági szereplő / szalontulajdonos 

‒ Továbbtanulás a felsőoktatás irányában 

Szakmai versenyek: 

‒ Szakma Sztár / Szakma Kiváló Tanulója 

‒ EuroSkills, WorldSkills – „a szakmák olimpiája” 

‒ OMC-versenyek 

‒ Iskolák, kamarák, egyesületek (pl. MFKKE, Beauty and Style) versenyei 

‒ Nemzetközi, országos és regionális versenyek 

Szakmai szervezetek 

‒ Kamarák (országos, fővárosi, területi) 

‒ Ipartestületek 

‒ Alapítványok 

‒ Közhasznú társaságok 

 

Szépészet ágazati alapozó I. tanulási terület 

Munka- és környezetvédelem tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a tanuló megismerje a biztonságos, ergonomikus és környezetbarát 

munkavégzés feltételeit; a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói és 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket; felismerje a munkahelyi balesetek esetén bekövetkezett 

sérüléseket, és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtási ismereteket. Ismerje fel a 

szakmára jellemző foglalkozási megbetegedések kialakulását, illetve ismerje ezek adminisztrációját, 

és ismereteit legyen képes alkalmazni a gyakorlatban. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: biológia, környezetismeret, földrajz 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Betartja a 

munkavédelmi 

szabályokat.  

Munkavállaló és 

munkáltató 

munkavédelemmel 

kapcsolatos jogai és 

kötelezettségei  

Teljesen önállóan  

Együttműködés, 

alkalmazkodás, 

odafigyelés mások- 
ra,  
szabálykövetés, 

kooperativitás, 

segítőkészség, 

empátia  

Munkabaleseti 

sablon kitöltése  

Betartja a 

tűzvédelmi 

szabályokat.  

Tűzveszélyes 

anyagok tárolása, 

teendők tűz esetén  
Teljesen önállóan    

Elsősegélyt nyújt.  

Kisebb sérülések 

ellátása: 

nyomókötés, 

szorítókötés, 

fertőtlenítés 

Teendők baleset 

esetén  

Teljesen önállóan  
Elsősegélynyújtást 

segítő internetes 

tartalmak használata  

Környezetvédelmi 

és ergonómiai 

szempontok 

figyelembevételével 

tervezi munkáját.  

Környezetvédelmi 

szabályok, hulladék, 

veszélyes hulladék, 

környezeti kockázati 

tényezők, 

ergonómia, 

kényszertesthelyzet, 

foglakozási ártalom, 

megbetegedés  

Teljesen önállóan  

Internetes 

adatgyűjtés hiteles 

források 

alkalmazásával, 

veszélyes 

hulladékkal 

kapcsolatos 

dokumentáció  
kezelése  

 

A tantárgy témakörei 

Elsősegélynyújtás 10 óra 

Elsősegélynyújtás 

Segélyhívás, elsősegély 

Vérzések ellátása 

Törések, zúzódások ellátása 

Égések ellátása 
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Újraélesztés 

Áramütött ellátása 

Mérgezések ellátása 

Testtájékok sérüléseinek ellátása 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem 12 óra 

A munkavédelem alapfogalmai 

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei 

A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei 

Szépségszalonokban előforduló munkabalesetek és elkerülésük 

Baleset, munkabaleset 

Munkabalesetek adminisztrációja és a munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatos 

dokumentációs feladatok 

A szépségiparban dolgozókra jellemző foglalkozási megbetegedések és azok elkerülése 

Foglalkozási megbetegedések elkerülése 

Tűzvédelem a szépségszalonokban 

A szépségszalonok kialakítására vonatkozó előírások 

A szépségszalonban használt gépekre és berendezésekre vonatkozó előírások 

Munkavállalók személyi védelme – védőfelszerelések 

 

Ergonómia a szépségszalonban 4 óra 

Az ergonómia (ember-gép-környezet egészségtudatos kialakításának) jelentősége, a szépségszalon 

sajátos ergonómiai jellemzői: pl. sajátos testtartás, ismétlődő mozdulatok, megvilágítás, 

szellőzés, szálló por stb. 

Munkaeszközök, berendezések használatának ergonómiai követelménye 

 

Környezetvédelem 10 óra 

Környezetvédelem a szépségiparban 

Fogyasztási szokások, hulladék képződése, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

A veszélyes hulladékok fajtái, gyűjtésük, tárolásuk a szépségszalonban 

A hulladékkezelés, tárolás szabályai a szépészeti tevékenységek vonatkozásában 

Környezetvédelmi hatóságok 
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Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakorlat 

hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismeretekhez 

juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész pedagógus 

szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

 

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és 

vendégének 

elmagyarázza az 

általa előidézett 

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati munkáját 

tudatosan tervezi, 

végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális) elvárásai 

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az inter-

neten  
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fizikai és kémiai 

változásokat.  
teljesítése 

érdekében.  

Használati útmutató, 

recept alapján 

szakszerűen 

anyagkeverékeket 

készít, vizsgál, 

kémiai számításokat 

végez.  

Tömeg- és 

térfogatmérés, 

mértékegységek 

használa- 
ta,  
mérés, becslés, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

 számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok  

Teljesen önállóan  

Telefon, 

számítógép, 

számológép 

használata a 

számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a 

mértékegység-

átváltáshoz és az 

oldatkészítéshez, 

motivációként  

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat.  

Szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai tulajdonságai  

Teljesen önállóan  
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és 

rendszerezés  

 

A tantárgy témakörei 

Kémiai alapok 20 óra 

‒ A kémia mint anyagtudomány, anyagi részecskék 

Az alkalmazott kémia szerepe a szépészetben – motiváló kísérletek kozmetikai összetevőkkel (pl. 

tanári demonstrációként a hidrogén-peroxid katalitikus bomlása, klórgáz előállítása hipoklorit és sav 

reakciójából, fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapódása a folyamatok gyakorlati 

jelentőségének tudatosításával) 

‒ A kémia mint anyagtudomány a szépészetben 

‒ Fizikai tulajdonságok szépészeti szemszögből: megfigyelési gyakorlat – különféle kozmetikai 

összetevők (víz, etanol, citromsav, szódabikarbóna, glicerin, ammónia) fizikai tulajdonságainak 

(szín, szag, halmazállapot, oldhatóság stb.) vizsgálata, tapasztalatok rögzítése jegyzőkönyvben 

‒ Kémiai tulajdonságok szépészeti szemszögből: anyagok összetétele, kémiai reakciói –fizikai 

oldódás vs. kémiai oldódás, a reakcióképesség, reakciósebesség megfigyelése‒ Anyagi részecskék 

Elemi részecskék (proton, neutron, elektron, foton) 

Kémiai részecskék (atom, ion, molekula) 

A fény és a színek kémiája (lángfestés, emisszió, abszorpció) – a molekulaszerkezet, az 

elektronrendszer és a szín kapcsolatának demonstrálása (pl. „paradicsomszivárvány”/likopin 

brómozása/PPD-oxidációja) 

– Kémiai jelölések, periódusos rendszer 
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Vegyjel, kémiai elem 

A periódusos rendszer felépítése, alkalmazása: a kémiai elemek csoportjai, fémek, nemfémek, 

félfémek – fémek, nemfémek tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata (pl. kén, oxigén, vas, 

alumínium) 

Képletek (összegképlet, molekulaképlet) jelentései, fajtái, használata, vegyületek, szervetlen anyag 

(elemek, vegyületek), szerves vegyületek 

– Kémiai kötések 

Elsőrendű kötések (kovalens, ionos, fémes) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. peroxo-, 

diszulfid-, peptidkötések a kovalens kötések közül; sókötés mint ionos kötés) 

Másodrendű kötések (hidrogénhíd-kötés, Van der Waals-erők, dipólus-dipólus kölcsönhatás, 

diszperziós kölcsönhatás) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. hidrogénkötések, hidrofób 

kölcsönhatások jelentősége a keratin szerkezetének stabilizálásában) 

– Anyagi változások 

Kémiai változások szépészeti szemszögből: egyesülés, bomlás, helyettesítés, izomerizáció, 

polimerizáció, exoterm, endoterm, transzportfolyamatok, sav-bázis reakciók és redoxireakciók 

megfigyelése 

Kémiai egyensúly (pl. szénsav képződése és bomlása) és befolyásolása 

Sav-bázis elméletek (Arrhenius és Brønsted), kémhatás, indikátor, pH-érték, pH-érték vizsgálata 

indikátorok segítségével, pH-mérés 

Közömbösítés, semlegesítés, hidrolízis: kísérletek savakkal, bázisokkal és sókkal 

Redoxifolyamatok megfigyelése, pl. hipokloritoldatok, hidrogén-peroxid és kén-dioxid színtelenítő 

hatása, szépészeti jelentősége 

Kémiai folyamatok jelölése: a kémiai egyenlet 

Megmaradási törvények a kémiai folyamatok során, kémiai egyenletírás a megmaradási törvények 

(anyag, tömeg, töltés, energia) alkalmazásával 

Fizikai változások szépészeti szemszögből: pl. titán-dioxid szemcseméret-jelentőségének vizsgálata 

a púderek és fizikai fényvédők alkalmazása során 

Halmazállapot-változások megfigyelése 

Oldódás és olvadás különbségeinek vizsgálata 

 

Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 16 óra 

Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben 

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, 

kolloidrendszerek fogalma, tulajdonságai) 

Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, szuszpenzió, 

emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén 
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– A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulajdonságainak 

vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása 

– Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített oldat vizsgálata, 

homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségével) 

– Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és makromolekuláris 

kolloidok vizsgálata 

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és 

tulajdonságainak vizsgálata) 

– Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának (O/V, 

V/O) vizsgálata, azonosítása 

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók– Porkeverékek, szilárd anyagok a 

szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizsgálata) 
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10. évfolyam 

Elmélet: 

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza 

a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási 

formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is 

foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során 

alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza 

saját karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak pozitívumait.  

Teljesen önállóan  

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

viszszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és formai 

követelményeit.  

Instrukció alapján 

részben önállóan    

Felismeri, 

megnevezi és leírja 

az álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális és 

informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat keres, 

rendszerez.  

 

A tantárgy témakörei 

Álláskeresés 5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka 

 

Munkaviszony létesítése 5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 
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A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei 

A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése 

Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség 3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel 

Az álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES) 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, kommunikációelméleti 

ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül fontosak a szakma 

gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése a szépészeti 

szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű megismerése a vállalkozások 

hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése érdekében. 

A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, valamint a 

szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek elsajátítása a cél. 

Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a csoportos, kooperatív 

munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és a finommotoros mozgás 

is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és önreflektív képessége is 

fejlődik. 

A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, munka-, 

tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szervezetek megismerése. 

 

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 
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A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: 

‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, valamint 

‒ a kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját; 

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció); 

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára érthető módon 

kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Erkölcstan 7–8. osztály: 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet 

Magyar nyelv és irodalom 7–8. osztály: 

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a különféle 

beszédhelyzetekben való részvétel formái) 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrásjegyzék 

önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése 

Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály: 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás) 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek 

megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommunikációs helyzet tér- és 

időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) megfelelően 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

  



703  

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja a 

kommunikáció 

célját.  

Kommunikációs 

cél:    
a beszélők szándéka  

eléri a kívánt hatást.  

Teljesen önállóan  

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, 

nézőpontváltás, 

indulatkezelés  
Udvariasság, 

tisztelet, empátia a 

ven- 
déggel  szemben  
Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés 

 Képes az 

ügyfél érdekeit a 

saját  érdekei elé 

helyezni  Az 

időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az 

adatkezelési, 

szolgáltatásetikai és 

etikai normákat  

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus 

levelezés  
Irodai gépek, 

alkalmazások 

használata: 

fénymásoló, 

szkenner, QR-

kódolvasó stb.  

Azonosítja a 

megadott 

kommunikációs 

helyzet összetevőit 

és jellemzőit.  

Szereppartnerek  
Üzenetek kódolása, 

dekódolása  
A résztvevők 

viszonya 

(hierarchikus,  
érzelmi, érték-)  
Körülmények 

(alkalom, tér, 

helyszín,  
időbeli jellemzők) A 

kommunikációs 

helyzet normái  
(formális, informá- 
lis)  

Teljesen önállóan    

A megadott 

kommunikációs 

helyzet elemzésével 

megállapítja, hogy a 

beszélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet 

tartalmi és formai 

elvárásainak.  

A szóbeli és az  
írásbeli 

kommunikáció 

jellemző  
eltérései  
A nem nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus,  
térközszabályozás  
stb.)  
A cset, az sms és a 

képi üzenetek 

előnyei és 

kockázatai A szöveg 

és a kép viszonya  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása  
a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  

A megadott 

problémahelyzet 

alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan  
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A megadott 

konfliktushelyzet 

megoldására 

javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, 

indokol, magyaráz, 

tanácsol.  

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség  
A tény és a vélemény 

közötti kü- 
lönbség  
A meggyőzés mód- 
ja  
A vita és a 

veszekedés közötti 

különbség  

Teljesen önállóan    

Információt, 

tájékoztatást kér.  
Pontos kérdezés  Teljesen önállóan    

Írásban rövid 

üzeneteket és 

tájékoztató szöveget 

alkot. A szöveget 

illusztrálja ábrával, 

képpel, fotóval.  

Személyes és 

publikus üzenetek  
A bizalom, a bizal- 
mas  információ  
jellemzői  
Adatvédelem  
Hiteles 

információforrás  
A honlap és a 

szellemi tulajdon  

Teljesen önállóan  

Internetes kártevők 

ismerete 

 (vírusok, 

férgek,  malware 

programok stb.)  
Kiberbűnözők  és  
zaklatás elleni 

védelem  

Adatvédelmi 

beállítások  

A vendég 

habitusának és 

életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon 

keresztül.  

Személyiség, 

személyiségtípusok 

A  
kommunikáció  
stílusai, illemtan, a  
kommunikáció 

csatornái   
A kommunikációt 

támogató 

IKTeszközök  

Teljesen önállóan  

IKT-eszközök 

gyakorlati 

alkalmazása a 

vendéggel történő 

kommunikáció során 

(honlap, 

vendégnyilvántartó 

rendszerek, 

közösségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk)  
Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz 

illeszkedő 

kommunikációs 

helyzeteket.  

Témaváltás, elterelés  Teljesen önállóan    

 

A tantárgy témakörei 

Konfliktus- és reklamációkezelés, tanácsadás 18 óra 

A sikeres kommunikáció alapfeltételei mint a konfliktushelyzet elkerülésének lehetséges eszközei 

A konfliktus fogalma, fajtái, megelőzésének lehetőségei Konfliktuskezelés módszerei, eljárásai 

Helyzetgyakorlatok (pl. kerülendő témakörök, elégedetlen, nem fizető, lekötött időpontot igénybe 

nem vevő vendég, reklamáció kezelése a szépségszalonban) 

Amennyiben a vendég olyan szolgáltatások igénybevételét várja el, amelyek egészségi állapotán 

negatív változást idézhetnek elő, úgy a kezelés visszautasítása mellett támogató segítség nyújtása az 

esetleges megoldás kiválasztásához 

Figyelemfelhívás az igénybe veendő szolgáltatás eredményessége kapcsán, amennyiben az kérdéses 

a szolgáltató számára 
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Személyes adatok kezelése a szépészetben 18 óra 

A személyes adatok fogalma, kezelésük szabályai 

A GDPR szépészeti alkalmazásának gyakorlata 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

Szépészeti informatika tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésének 

segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy 

Szakmai tartalom: munkavállalói ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Munkája során 

használja az 

IKTeszközöket 

(számítógép, 

mobiltelefon, 

nyomtató).  

Az  IKT-eszközök 

fogalma  
Az IKT-eszközöket 

működtető szoftverek 

célszerű választásának 

alapelvei  

Teljesen önállóan  

Pontosság   
Precizitás   
Önállóság  
Etikus viselkedés  
Adatvédelem  

Az IKT-eszközök 

felhasználói szintű 

ismerete  
Felhasználói 

programok  
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Használja a 

szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, 

prezentációs, 

weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat.  

A szövegszerkesztés 

fogalma, a program 

felépítése A 

 táblázatkezelé

s fogalma, a program 

felépítése  
A prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése  
A weblapszerkesztés 

alapelvei, a  
program felépítése 

Kiadványszerkesztés, a 

szövegdoboz fogalma, 

a program felépítése  

Teljesen önállóan  

 

Felhasználói 

programok  

Használja az 

internetet munkája 

során (böngészés, 

levele- 
zés,  e-

kereskedelem,  e-

szolgáltatások).  

Az internet fogalma, 

szolgáltatásai, a  
böngészőprogramok  
felülete  

Teljesen önállóan    

Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott 

szempontoknak 

megfelelően.  

Az önéletrajz fogalma, 

tartalmi elemei  
A motivációs levél 

célja, elemei  
A prezentációkészítés 

szabályai   
A névjegy fogalma,  
felépítése   
A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdoboz 

fogalma A 

weblapszerkesztés 

szabályai  

Teljesen önállóan  

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program  

 

A tantárgy témakörei 

Prezentációkészítés 18 óra 

Prezentációkészítésre alkalmas felhasználói programok használata 

Portfólió összeállítása 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakítása, 
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a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ceruza, toll, 

ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása. 

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és férfi 

viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati feladatok segítik, 

hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a stílusok, 

színek, formák tekintetében. 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és 

vonalgyakorlatokat 

végez.  

Színelméletek 

Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan  Együttműködés, 

önálló 

munkavégzés, 

kreativitás, 

pontosság, koopera- 
tivitás, 

kitartás,  

kudarctűrés.  

  

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet.  

Színelméletek  
Színtani 

alapfogalmak  
Teljesen önállóan    

Kollázst készít 

megadott 

témakörben.  

A kollázstechnika,  a 

kollázsalkotás  
folyamatának lépé- 
sei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 

ötletek keresése  
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Vegyes technikával 

vagy egy 

kiválasztott 

festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására.  

Ecsetkezelési 

technikák különböző 

festéktípusokkal  
Teljesen önállóan    

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy 

kisplasztikát, modell 

alapján.  

Alapvető plasztikai 

ábrázolási 

technikák, fogások  
Teljesen önállóan    

Díszít és/vagy 

elkészít saját tervek 

alapján egy 

választott karneváli 

maszkot, a tanult 

technikák 

segítségével.  

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői,  a 

maszkok 

készítésének 

technikai elemei  

Teljesen önállóan  

Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás 

díszítőelemeinek, 

egyéb technikai 

megoldásainak 

témájában  

Alkotást készít, 

amelyhez 

újrahasznosítható 

háztartási hulladékot 

használ fel.  

A plasztikai ábrázolás 

technikái különböző 

anyagok esetében  
Teljesen önállóan  

Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves 

technikával.  

Kézműves 

 ékszerkészít

ési  technikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, fülbevaló, 

medál, gyűrű… 

készítése  

Teljesen önállóan  

 

A tantárgy témakörei 

Szabadkézi rajz 24 óra 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák) 

Tónus- és vonalgyakorlatok (tónus, perspektíva, kompozíció stb.) 

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szögletes arc 

stb.) 

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák 

Emberi haj ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell) 

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött bajusz, 

oldalszakáll, modern szakállformák) 

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák) 

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, alapszínek, 

kiegészítő színek) 
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Maszkkészítés különböző technikákkal 12 óra 

Papírmasé készítése, ragasztási, festési gyakorlatok 

Gipszmintára készített „velencei” maszk tervezése 

Szemmaszk készítése kartonból, textilből 

 

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított anyagokból 12 óra 

Szobor készítése háztartási hulladékból (szabadon választott formák) 

 

Ékszerkészítés 24 óra 

Bőrfonás 

Gyöngyfűzés 

Fülbevaló, fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű, medál készítése kézműves technikával 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

Művészet- és divattörténet tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), 

vizuális kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), 

matematika (síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

A három fő 

képzőművészeti ág 

legfontosabb 

fogalmait példákon 

bemutatja, értelmezi, 

elemzi.  

Faragás  
Mintázás  
Öntés   
Festészet  
Grafika  
Figuratív, 

nonfiguratív 

ábrázolás  
Belsőépítészet  
Tájépítészet 

(japánkert, 

angolkert) 

Urbanisztika  

Teljesen önállóan  

Nyitottság, 

érdeklődés  
Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát  
és a szakma szabá- 
lyait   
Hordható, 

alkalomhoz illő 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez  

Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján 

az ókori kultúrák 

(római, egyiptomi, 

görög) alkotásait, 

viseleteit.  

Monumentális épí- 
tészet   
Geometrikus 

 formák  
Síkművészet  
Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek  

Teljesen önállóan  
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a 

digitális 

múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés  

Adott kultúrák 

alkotásainak 

felkutatása, 

képletöltés, mentés, 

megosztás.  

Elkülöníti 

jellemzőik alapján a 

középkori kultúrák 

(bizánci, román, 

gótika) alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását. A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja.  

A  bizánci 

 stílus 

jellemzői   
A  román 

 stílus 

jellemzői A gótikus 

stílus jellemzői  
A középkori 

szépségápolás és 

viseletek jellemzői  

Teljesen önállóan  

Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.   
A  legismertebb  
alkotásokat, stíluso- 
kat,  viseleteket 

azonosítja.   

Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között.  

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó  
stílus jellemzői  
Az újkori 

szépségápolás és 
viseletek  
jellemzői  

Teljesen önállóan  
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Elkülöníti, illetve 

megnevezi 

jellemzőik alapján a 

modern kori 

stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, 

viseleteit, 

szépségápolását.  A 

legismertebb 

alkotásokat, 

stílusokat, 

viseleteket 

azonosítja. 

Bemutatja a 

tartalom és a 

megjelenés 

összefüggéseit.  

Klasszicizmus Em- 
pire   
Romantika   
Biedermeier   
Realizmus  
Naturalizmus  
Impresszionizmus  

Szimbolizmus 

Szecesszió  
Expresszionizmus   
Fauvizmus   
Futurizmus   
Kubizmus   
Dadaizmus  

Szürrealizmus  
Konstruktivizmus – 

Bauhaus  

Teljesen önállóan  

A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez, választ.  

Stílus, vendég 

stílusok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, 

színtani 

alapfogalmak, az 

optikai korrekció 

lehetőségei, 

arcformák, szem- és 

szájformák, évszak 

szerinti 

vendégtípusok, 

alkalmak 

stílusjegyei, 

dresscode stb.  

Teljesen önállóan  

Online 

információgyűjtés 

(képek, videók), 

rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése  

 

A tantárgy témakörei 

Az újkor művészete és divatja 10 óra 

Reneszánsz építészet: Michelangelo, Loire menti kastélyok, Szent Péter-bazilika 

Reneszánsz szobrászat: Donatello, Michelangelo szobrai, formanyelv, kontraposzt stb. 

Reneszánsz festészet: vonal-szín-levegő perspektíva, Raffaello, Leonardo festményei 

Barokk, rokokó művészet: zsúfolt építészet, megtört egyenesek, formák hullámzása, a 

képzőművészeti ágak összemosódása, Versailles, fertődi Esterházy-kastély, a festészetben El Greco, 

Velázquez, Rubens, Rembrandt, Mányoki Ádám alkotásai 

A reneszánsz kor viselete, bőr- és szépségápolása 

A barokk kor viselete, bőr- és szépségápolása 

 

A modern kor művészete és divatja 8 óra 

Klasszicizmus, empire 

Építészet: újrafelhasználás, görög-római elődök, szabályok használata, geometria, letisztult stílus, 

esztergomi bazilika, debreceni Nagytemplom, Nemzeti Múzeum 
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Szobrászat: Ferenczy István 

Romantika, biedermeier: Barabás Miklós, Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Viktor 

A XIX. század második felének uralkodó stílusai: realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió 

Az adott stílus megjelenése különböző képzőművészeti területeken: expresszionizmus, fauvizmus, 

futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus – Bauhaus Klasszicista divat: 

empire, directoire, biedermeyer; bőr- és szépségápolás a klasszicizmus idején 

A romantika öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása 

A szecesszió öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása 

Reformöltözékek a XX. század első felében: Paul Poiret, Coco Chanel 

Az 1940-es, 50-es, 60-as évek divatja: új alapanyagok az öltözködésben /farmer, jersey, lycraszál/, 

Christian Dior, Givenchy, Balenciaga stb., a rock and roll divatja 

Az 1970-es, 80-as, 90-es évek divatja: Mary Quant, a hippi divat, a pop zene divatja /pl. Madonna/, 

Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yohji Yamamoto stb. 

Kortárs divat: Alexander McQueen, Stella McCartney stb., kortárs magyar tervezők /pl. USE 

unused, Nanuschka, Je Suis Belle, Konsánszky Dóra, Náray Tamás stb./ 

A XX. és a XXI. század bőr- és szépségápolásának története 

 

Stílustan 18 óra 

A stílus fogalma, stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag-használat, kortárs 

divattrendek, szubkultúrák és stílusok, hangulatlapok, montázsok, kompozíciós gyakorlatok 

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtípusok 

alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák /grafit, filc, 

akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, arc-, szem-, szemöldök- és szájformák 

megjelenítése 

Az emberi test jellegzetes alkatai, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, alma stb./, a 

testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és elrejtik hátrányait, 

jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, sminkek tervezése 

Alkalom - stílus, dresscode 

A Bauhaus-színtan, kontrasztok; tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín- és formavilága, kompozíciós 

gyakorlatok 
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Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 180/144 óra 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmák gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek 

mélysége és terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartalmaitól 

 

 

Alkalmazott biológia tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmák biológia alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcsolódó anatómiai és élettani 

ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  
Megnevezi, leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek  
felépítésével és 

működésével 

kapcsolatos 

összefüggéseket.  

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének 

ismerete, 

amelyeknek hatása 

van a kültakaróra  

Teljesen önállóan  

Figyelem,  kreatív 

gondolkodás, 

koherens 

gondolkodás, 

nyitott- 
ság,   
az órákon való aktív 

részvétel,  a 

munkában való 

kooperatív 

részvétel, 

felelősségtudat  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Megnevezi és leírja 

a bőr és 

függelékeinek 

működését.  

A bőr felépítése és 

működése; a bőr- és 

függelékei  
Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Kép alapján is 

megnevezi és leírja 

az elemi 

elváltozásokat, a 

fertőző 

elváltozásokat, 

egyéb 

rendellenességeket, 

valamint az időskori 

bőrelváltozásokat.  

A bőr elváltozásai, 

rendellenességei  
Teljesen önállóan  

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

Azonosítja az alap 

bőrtípusok,  a 

bőrtípusokat 

befolyásoló 

bőrműködé- 
sek jellemzőit;  a 

bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési 

zavarokat, 

valamint a 

keringési rendszer 

betegségei 

következtében 

kialakuló 

bőrtüneteket.  

A bőrtípusok 

jellemzői, a 

bőrtípust 

befolyásoló 

tényezők működési 

zava- 
rai  

Teljesen önállóan  

 

Prezentációs 

szoftverek ismerete 

és használata 

Kulcsszavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés  

 

A tantárgy témakörei 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek 46 óra 

 

1. A sejt és a sejtet felépítő anyagok 

Biogén elemek, élő szervezetet felépítő vegyületek csoportjai 
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Emberi sejteket felépítő sejtalkotók, sejtszervecskék: sejtmag, sejtplazma, sejthártya, mitokondrium, 

RER, SER, Golgi-készülék, lizoszóma, sejtközpont, sejtváz, aktív- és paszszív transzport 

 

2. A szövetek fogalma, az emberi szervezetet felépítő szövettípusok és csoportosításuk ‒ 

Hámszövetek és általános jellemzőik laphám, köbhám, hengerhám, egyrétegű és többrétegű hámok, 

védő-/fedőhám, pigmenthám, érzékhám, felszívóhám, mirigyhám, exokrin, endokrin, 

exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis‒ Kötő- és 

támasztószövetek 

Laza rostos kötőszövet: rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács (retikuláris) 

rost, hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt 

(fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, festéktartó sejt, zsírsejt, tömött 

rostos kötőszövet, fehér és barna zsírszövet 

Porcszövet: üvegporc, rugalmatlan és rugalmas rostos porc 

Csontszövet: csontsejt, szivacsos és tömör csontállomány, sárga és vörös csontvelő‒ Izomszövetek 

imaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, szívizomszövet 

‒ Idegszövet neuron, axon, dendrit, végfácska, gliasejtek, Nissl-testek (tigroid szemcse), szinapszis, 

ingerületátvitel 

 

3. Szervek, szervrendszerek 

‒ A kültakaró 

Az emberi bőr feladatai, fő rétegei, függelékei 

o Mirigyek (faggyú- és verejtékmirigy) 

o Szőr, szőrtüsző 

o Köröm, körömegység 

‒ A mozgás szervrendszere: az aktív/passzív mozgásrendszer részei, feladatai, a csontok feladatai, 

csoportosításuk, csontkapcsolódások, az ízület részei, koponya, a törzs és a végtagok csontjai, 

Koponya: homlokcsont, fali csont, halántékcsont, nyakszirtcsont, ékcsont, állkapocs, járomcsont, 

felső állcsont, szájpadcsont, orrtőcsont, rostacsont, ekecsont, hallócsontocskák 

Törzs: csigolyák régiónként, gerincoszlop, szegycsont, bordák (valódi és álborda, lengőborda), 

Végtagok: 

a váll- és a medenceöv csontjai (kulcscsont, lapocka, csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont) 

felkarcsont, sing- és orsócsont, kéztőcsontok egyenként, kézközépcsontok, ujjpercek, combcsont, 

térdkalács, sípcsont, szárkapocscsont, lábtőcsontok egyenként, lábközépcsontok, lábujjpercek a kéz 

és a láb ízületei az izmok feladatai, fajtái, felépítése, inak a fej izmai: homlokizom, halántékizom, 

nyakszirtizom, a szem és a száj körkörös izma, a felső és az alsó ajak négyszögizma, járomizom, 

állizom, az alsó ajak háromszögizma, trombitás izom, nevetőizom a törzs izmai: széles nyakizom, 

fejfordító izom, szíjizom, trapézizom a kéz és a láb izmai 
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‒ A keringés szervrendszere 

o Vérkeringés: zárt keringés, szív és erek (artéria, kapilláris, véna, anasztomózis), vérkörök, 

endothel, pitvarok, kamrák, szívsövény, koszorúerek, vegetatív szabályozás, a szív 

ingerületképzése, adrenalin, noradrenalin 

o Nyirokkeringés: nyirokerek, nyirokszervek (vörös csontvelő, csecsemőmirigy, mandulák, lép, 

féregnyúlvány, Peyer-plakkok, nyirokcsomók; a fej és a nyak nyirokcsomói) 

o Immunrendszer, immunitás az immunitás fogalma, fajtái; immunogén, antigén, antitest, a 

gyulladás-allergia biológiai alapjai, a bőr mint immunszerv, sejtes és humorális immunválasz, 

specifikus és nem specifikus immunválasz; veleszületett és szerzett immunitás, faji, anyai, egyedi 

immunitás, védőoltás, aktív és passzív immunizálás 

 

A gyulladás és az allergia 

lokális érreakció, mikrokeringés, arteriola, kapilláris, venula, a gyulladás öt fő ismérve, savós és 

gennyes gyulladás, allergén, anafilaxia, túlérzékenység, az allergének csoportosítása, az allergiás 

reakciók csoportosítása, az irritáció fogalma, a gyulladás mediátorai, sejtes immunválasz 

 

‒ A szabályozás szervrendszere 

ideg- és hormonrendszer, neuroendokrin rendszer, az idegrendszer felosztása, a fontosabb 

hormontermelő szervek és hormonjaik 

‒ Az anyagcsere szervrendszerei, élettana, szerepe és felépítése 

‒ A táplálkozás szervrendszere 

szájnyílás, ajkak, szájüreg, fogak, nyelv, nagy és kis nyálmirigyek, torok, garat, nyelőcső, gyomor, 

vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), bélbolyhok, vastagbél (vakbél, felszálló, haránt és leszálló 

ág), normál bélflóra, végbél, végbélnyílás, máj, hasnyálmirigy, hasnyál, bélnedv, gyomornedv 

‒ A légzés szervrendszere 

Légutak: orrnyílás, orrüreg, orrkagylók, garat, fülkürt, gége, gégefedőporc, pajzsporc, ádámcsutka, 

légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcske, léghólyagocskák 

‒ A kiválasztás szervrendszere 

A vese felépítése (vesekapu, tok, kéregállomány, velőállomány, vesepiramisok, vesekelyhek, 

vesemedence), a vese működése, húgyutak (húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső), nefron, Bowman-

tok, hajszálérgomolyag, szűrlet 

‒ A szabályozás szervrendszerei 

A neuroendokrin rendszer fogalma, felépítése (hormon, feedback, antagonista, szinergista) 

‒ A hormonrendszer felépítése, működése 

Agyalapi mirigy (adenohipofízis, középső lebeny, neurohipofízis): növekedési hormon, 

pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható hormon, tejelválasztásra ható hormon, tüszőérést 

serkentő hormon, sárgatestre ható hormon, melanocitákat stimuláló hormon 
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Pajzsmirigy: tiroxin 

Hasnyálmirigy: inzulin, glukagon 

Mellékvese: mineralo-, gliko-, szexuálkortikoidok, adrenalin 

Gonádok (petefészek, here): menstruációs ciklus, tüszőhormon, sárgatesthormon, tesztoszteron 

Szövethormonok (pl. endorfinok, hisztamin) 

‒ Az idegrendszer felépítése, működése 

reflexív, reflexkör, feltétlen és feltételes reflexek, szomatikus és vegetatív idegrendszer, központi és 

környéki idegrendszer, gerincagy (gerincvelő), agyhártyák, agyfolyadék, koponyaagy (agyvelő): 

nagyagy, lebenyek, tekervények, barázdák, agykéreg, kisagy, agytörzs, hipotalamusz, nyúltagy, 

hipothalamo-hipofizeális rendszer 

Érzékszervek: a látás, a hallás, az ízérzékelés, az egyensúlyérzékelés, a szaglás érzékszerveinek 

alapvető anatómiája, a bőr mint érzékszerv 

‒ A szem és védőkészülékeinek felépítése és működése szempilla, szemhéj, kötőhártya, könny, 

könnymirigyek, Zeiss-, Moll- és Meibommirigyek, ínhártya, szaruhártya, szivárványhártya, 

sugártest, üvegtest, szemlencse, pupilla, érhártya, retina, sárgafolt, vakfolt, látóideg 

‒ A szaporodás szervrendszere 

Külső és belső nemi szervek 

Férfi és női nemi szervek működése 

Női nemi szervek (petefészek, petevezeték, méh, hüvely, szeméremajkak, csikló, gát) 

Férfi nemi szervek (here, mellékhere, ondóvezeték, ondóhólyag, prosztata, hímvessző, húgycső) 

 

A bőr felépítése és működése 24 óra 

‒ Derma, hám (epiderma), irha (cutis, dermis), bőralja (subcutis, hypodermis) 

Hámréteg: alaphártya/bazális membrán, bazális/osztódó/csírázó réteg (stratum basale), melanocita, 

melanoszóma, hemidezmoszóma, sejtváz (citoszkeleton), citokeratinok, cisztein, cisztin, Merkel-

testecske, hengerhámsejt, mitózis, őssejt, törzssejt, tüskés réteg, Langerhans-sejtek, limfociták, 

dezmoszóma, sejtkapcsoló struktúra, köbhámsejt, szemcsés réteg, lamelláris/Odland-testek, 

keratohialin, laphámsejt, fénylő réteg, eleidin, szaruréteg, tégla-habarcs modell, intercelluláris lipid, 

szaruzsír, ceramidok, koleszterin, zsírsavak, szabad (csupasz) idegvégződések, többrétegű 

elszarusodó laphám, barrier, lamelláris folyadékkristályos szerkezet 

Irharéteg: kötőszöveti szemölcs (papilla), szemölcsös réteg, rácsrosti réteg, laza rostos kötőszövet, 

rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács- (retikuláris) rost, hialuronsav, 

proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt (fibroblaszt/fibrocita), 

hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, garanulocita, monocita, zsírsejt, festéktartó sejt, 

szubpapilláris, kután érhálózat és ideghálózat, hajszálér, artéria, véna, nyirokér, Merkel-, Meissner-

, Krause-, Ruffini-féle idegvégződések 

Bőralja: laza rostos kötőszövet, fehér/sárga zsírszövet, zsírlebeny, szeptum, szubkután érhálózat és 

ideghálózat, Vater–Pacini-féle idegvégződések 
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‒ A bőr függelékei 

A bőr függelékei: hámmódosulás, szőrtüsző, köröm és körömegység 

Mirigy (glandula): faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy 

Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőrtüsző- 

kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr- /hajhagyma, szőr-

/hajmerevítő simaizmocska 

Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőállomány 

(medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum (előfonal), intermedier 

filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin, kitt Köröm (unguis), a 

körömegység fő részei és feladatai: mátrix, körömlemez, körömágy, hyponychium, eponichium, 

kutikula, körömbarázda, körömsánc, lunula, szabadszél, sarokpont, támasztás, védelem, passzív 

mozgásszerv 

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, apokrin, 

holokrin, diffúzió, exocitózis 

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak (pl. tejsav, 

vajsav) 

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum), 

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalén, koleszterin 

Lipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier 

A bőr működése: védelmi, hőszabályozó, kiválasztó, légző, érző, raktározó, endokrin és felszívó 

szerep, barrier, kifelé irányuló védekezés (autogén sterilizáció), befelé irányuló védekezés 

(esophylaxia), RES/MPS, permeabilitás, bőrrokon és nem bőrrokon zsiradékok 

 

Elváltozások, rendellenességek 18 óra 

‒ Elemi elváltozások: 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások: folt (macula), göbök: göbcse (papula), göb (tuber), 

mély csomó (nodus, furunculus), hólyagok: kis savós hólyag/hólyagcsa (vesicula), nagy savós 

hólyag (bulla), gennyhólyag (pustula), papulopustula, csalángöb (urtica), ciszta (cysta), daganat 

(tumor); Átmeneti: pikkely (squama): púderszerű, korpapikkely, lemezes, hámlás, heg (cicatrix): 

normál, atrófiás, hipertrófiás, hegdaganat (keloid), repedés (fissura), lichenizáció, pörk (crusta), 

fekély (ulcus), hámfoszlás (erosio), kikaparás (excoriatio), sipoly (fistula) ‒ Rendellenességek: 

a) Fertőző elváltozások: 

Vírusos elváltozások: 

Szövetszaporulatok: humán papillómavírus (HPV): közönséges szemölcs, fiatalkori vagy futó 

szemölcs, hegyes függöly, verruca filiformis, bőrszarv, poxvírus: uszodaszemölcs 

Hólyagos: herpes vírus: herpes simplex I. és II., bárányhimlő és övsömör: herpes zoster/varicella 

Kiütéses elváltozások 
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Bakteriális: coccus, pyoderma, szőrtüszőgyulladás enyhe és súlyos verziója: folliculitis, kelés 

(furunculus), ótvar, orbánc 

Gombás fertőzések (mikózisok): mikrospória/tinea capitis, trichophytia, trichomycosis, tinea 

corporis, tarka hámlás (pityriasis versicolor), összefekvő (intertriginózus) bőrfelületek 

gombásodása, körömgombásodások, „atlétaláb”, szájzug berepedezése 

Tetvesség: haj-/fej-/ruhatetű, lapostetű; rühesség 

 

b) Nem fertőző elváltozások: 

Daganatok, ciszták: a daganat fogalma, jó- és rosszindulatú (benignus és malignus), az anyajegy 

(naevus) fogalma, hámeredetű rosszindulatú, basalioma, spinalioma, melanoma, kötőszöveti 

rosszindulatú, szarugyöngy (milium), kásadaganat (atheroma), hidrocystoma, adenoma (adenoma 

sebaceum, syringoma, faggyúmirigy hiperplázia), fibróma, kemény (dermatofibroma) és lágy, 

neurofibroma, xanthoma, xanthelasma, lipoma, myoma 

 

Időskori bőrelváltozások: bőratrófia, időskori szemölcs, szoláris keratózis, keratoakantóma, 

angioma senile, pigmentfoltok, acanthosis nigricans 

Anyajegyek: festékes/melanocitás: kis festékes anyajegy/lencsefolt/lentigo, nagy festékes anyajegy, 

állatbőranyajegy, szemölcsös festékes anyajegy, szemölcsös szőrös festékes anyajegy; 

hámeredetű/epidermális naevus; kötőszöveti: mongol folt, kék naevus; éranyajegy (angioma): 

hemangióma (haemangioma), lymphangioma, angioma senile, tűzfolt, üreges érdaganat, vénás 

tavacska, pókangióma 

 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok 20 óra 

‒ Alapbőrtípusok: 

az alap- és a kísérő bőrtípus fogalma, a diagnosztizálás fogalma, objektív és szubjektív tünet, a 

bőrtípust kialakító bőrműködések/tulajdonságok, normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos 

(alipikus), olajos és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, 

kialakító tényezői, objektív tünetei, kezelésük célja, anyagai, házi ápolásuk 

‒ A bőrtípust befolyásoló bőrműködések: 

A faggyúmirigy-működés rendellenességei: alipia, szeborrea, atheroma, acne, az acne fogalma, 

kialakulása, típusai nagy vonalakban 

A szaruképzés és hámlás zavarai mint bőrtípus-meghatározó tényezők: a szeborrea és az alipia 

szaruképzése, a dehidratáció hatása a hámlásra 

A hajas fejbőr rendellenességei: alopécia (ism.), szeborreás és alipikus fejbőr, szeborreás dermatitisz 

‒ A bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó működési zavarok: 

A szőrnövés rendellenességei: a szőr/haj növekedésének fázisai, lanugo, vellus, hipertichózis, 

virilizmus, hirzutizmus; 
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Hajrendellenességek: hajhullás (alopécia), öröklött és szerzett hajszálszerkezeti elváltozások 

Pigment-rendellenességek: fogalma, achromia, hipopigmentáció, hiperpigmentáció, szeplő, 

fiatalkori és időskori, lipofuszcin, májfolt, melanózis, pellagra, karotinémia, sárgaság, bronzkór, 

piebaldizmus, leukoderma, vitiligo, albinizmus, tetoválás 

Verejték-rendellenességek: fokozott, csökkent, színes és bűzös verejtékezés 

‒ Keringési szervrendszerek zavarai: 

fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és passzív vérbőség, bőrpír (erythema), 

érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulladásra hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek 

szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, 

érszűkület, Raynaud-jelenség 

‒ Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek: érbeidegzési zavarok, 

angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz kezelést befolyásoló, kizáró 

állapotai 

‒ Hormonrendszeri zavarok okozta elváltozások a kozmetikában: az agyalapi mirigy, pajzsmirigy, 

mellékpajzsmirigy, mellékvese, petefészek, here, hasnyálmirigy, tobozmirigy és a bőr hormonjai, 

ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei a bőrön, a cukorbetegség és a PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: tápanyaghiányok,-

túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által 

kiváltott bőrtünetek. 

‒ Az immunrendszer hibás működése és bőrt érintő tünetei: allergiás és autoimmun betegségek és 

bőrtüneteik, kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakorlat 

hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismeretekhez 

juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész pedagógus 

szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 
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Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat vegyszeres 

műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  
digitális 

kompetenciák  

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és 

vendégének 

elmagyarázza az 

általa előidézett 

fizikai és kémiai 

változásokat.  

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások  

Teljesen önállóan  

Gyakorlati munkáját 

tudatosan tervezi, 

végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan 

elemzi, fejleszti, 

jobbítja a vendég 

(reális) elvárásai 

teljesítése 

érdekében.  

Hiteles szakmai 

információk 

gyűjtése az inter-

neten  

Használati útmutató, 

recept alapján 

szakszerűen 

anyagkeverékeket 

készít, vizsgál, 

kémiai számításokat 

végez.  

Tömeg- és 

térfogatmérés, 

mértékegységek 

használa- 
ta,  
mérés, becslés, 

oldatokkal 

kapcsolatos 

 számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok  

Teljesen önállóan  

Telefon, 

számítógép, 

számológép 

használata a 

számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a 

mértékegység-

átváltáshoz és az 

oldatkészítéshez, 

motivációként  

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervetlen 

anyagokat.  

Szerves és 

szervetlen 

vegyületek fizikai és 

kémiai tulajdonságai  

Teljesen önállóan  
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és 

rendszerezés  

 

A tantárgy témakörei 

Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 18 óra 

– Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben 

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, kolloid 

rendszerek fogalma, tulajdonságai) 
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Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, szuszpenzió, 

emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén 

– A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulajdonságainak 

vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása 

– Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített oldat vizsgálata, 

homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségével) 

– Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és makromolekuláris 

kolloidok vizsgálata 

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és 

tulajdonságainak vizsgálata) 

– Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának (O/V, 

V/O) vizsgálata, azonosítása 

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók – Porkeverékek, szilárd anyagok a 

szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizsgálata) 

 

Szakmai számítások 18 óra 

– Tömeg- és térfogatmérés a szépségszalonban, a mértékegységek használata: a tömegbecslés és -

mérés gyakorlata, digitális táramérleg használata, a mérési hibák gyakori okai, a térfogatmérés és -

becslés gyakorlata, mértékegységek (g, dkg, kg, mg, cg, l, ml, dl, m³, dm³, cm³; mértékegység-

átváltás, tömeg és térfogat kapcsolata víz, híg vizes oldatok esetén – Oldatok összetétele, tömeg-, 

térfogat- és vegyesszázalék-számítása, oldatkészítés – Elegyítés, hígítás, töményítés, oldatkészítés 

– Mérési és számolási gyakorlatok  
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11. évfolyam 

Elmélet: 
 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismereteket tartalmazza. Ezek 

alkalmazásával szakszerű és esztétikus szolgáltatást nyújt vendégének a kozmetikus techni- kus. 

 

Élettan, egészségtan tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakma anatómiai, élettani alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcso- lódó 

egészségtani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia vagy egészségtan szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az alkalmazott biológia és a kozmetikus szakmai ismeretek minden témaköre 

A közismereti biológiatartalmak közül az embertan, sejttan, biokémia témakörök 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A szakmákhoz 
kapcsolódó bioké- 

miai fogalmakat, 

kifejezéseket alkal- 

maz a szakmai 

kommunikáció 
során. 

 
Az emberi sejteket 

felépítő és szabá- 

lyozó anyagok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Figyelem, 

kreatív gondolko- 

dás, koherens gon- 

dolkodás, nyitott- 

ság, 

az órákon való aktív 

részvétel, 

a munkában való 

 

 

 

 

 

 
 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, műkö- 

dését, a sejtben 

zajló transzportfo- 

lyamatokat leírja. 

 

A sejtek felépítése, 

működése, a sejt- 

anyagcserével kap- 

csolatos fogalmak 

 

 
Teljesen önállóan 
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Megnevezi és leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap- 

csolatos összefüg- 

géseket. 

 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme- 

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

 

 

 
Teljesen önállóan 

kooperatív részvé- 

tel, 

felelősségtudat 

adatgyűjtés 

Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ- 

keztében kialakuló 
bőrtüneteket. 

 

 

 

 
A bőrtípusok jel- 

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye- 

zők működési zava- 

rai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Azonosítja a szerv- 

rendszerek zavarai 

miatt kialakuló 

bőrelváltozásokat 

mint kozmetikai 

kezelést befolyásoló 

vagy kizáró állapo- 

tokat. 

 
Szervrendszerek 

felépítése, működé- 

se, működési zava- 

rok, betegségek és 

ezek bőrtünetei 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 

A tantárgy témakörei 

 

Biokémia 12 óra 

Biogén elemek: elsődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek példákkal, az élő szervezetet 

felépítő szervetlen és szerves vegyületek csoportjai 

Víz 

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban 

‒ A víz szerepe a hőtárolásban 

‒ A víz mint építőanyag 

‒ A víz mint oldószer 

‒ A víz mint szállítóközeg 

‒ A víz mint reakciópartner 

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió 

Ásványi sók: nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Se 

jelentősége 

Szénhidrátok: mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, keményítő, 

glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás in- dex, ballasztanyag, 

növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok 

Aminosavak, fehérjék: amino- és karboxilcsoport, (ologo)peptid, polipeptid, protein, a fe- hérjék 

felépítése és feladatai, kiemelten az enzimek és a vázfehérjék 

Lipidek és lipoidok: glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szte- roidok 

(koleszterin), foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének Vitaminok és 

csoportosításuk oldhatóság szerint: hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, vitaminok 

élettani szerepe, szépészeti szerepe, előfordulásuk 
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Sejttan 12 óra 

A sejt fogalma, az emberi sejtek felépítése: sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, bioló- giai 

membránok, foszfolipid, lecitin, membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid 

oldat, durva diszperz rendszer, sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, kis és 

nagy alegység, fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán sejtalkotók: DER, 

SER, Golgi-készülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, lizoszóma, melanoszóma, 

sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma 

Sejtek működése, sejtanyagcsere: transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffú- zió, 

ozmózis, facilitált diffúzió, pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzport- folyamatok 

(endo- és exocitózis) 

Sejtek szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis), ős- sejtek, 

törzssejtek a bőrben, aktív és passzív sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és elhalás, 

nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és sejtciklus szabályozása, fehérjék képződése (DNS > RNS > 

fehérje > tulajdonság kifejeződése) 

A hámban zajló biokémiai és biofizikai folyamatok: diffúzió, ozmózis, festékképzés és el- 

szarusodás, hámlás; a hámréteg működése a hámsejtek kialakulásától a hámlásig részlete- sen 

Epigenetika: az epigenetikai szabályozás lényege, befolyásolásának lehetőségei, jelentősé- ge a 

kozmetikában, a génkifejeződés befolyásolásának kozmetikai vonatkozásai (pl. a pig- ment-

rendellenességek kezelése és az öregedés elleni küzdelem elvi alapjai terén) 

 

Életfolyamatok A bőr felépítése és működése 12 óra 

 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok Elváltozások, rendellenességek 

A keringési szervrendszerek zavarai: fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és passzív 

vérbőség, bőrpír (erythema), érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulla- dásra hajlamos bőr, 

rosacea activa, testvégek szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, visszértágulat (varix), 

varikózus visszértágulat, érszűkület, Raynaud-jelenség, trombózisra utaló jelek, vérzékenység és 

kozmetikai vonatkozásai; nyirok, nyirokkeringés, a nyirok- rendszer felépítése, feladatai, működése, 

nyiroktüsző, nyirokcsomó, nyirokszervek, nyirok- sejtek, nyirokelvezetés zavarai, tünetei 

Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek 

Érbeidegzési zavarok, angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz tünetei, 

kezelést befolyásoló, kizáró állapotai 

 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikai kémia gyakorlat tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikai kémia tantárgy célja, hogy segítse az anyagismeret és a szakmai gyakorlat haté- kony 

elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és – ebből eredően – biztos elméleti ismeretek- hez juttassa 

a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az alkalmazott kémia gyakorlat és az anyagismeret minden témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet- 

len anyagokat, és 

úgy használja őket, 

hogy ne károsítsa a 
vendég egészségét. 

 
A szerves és szer- 

vetlen vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai, bőrre 

gyakorolt hatása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. Tevé- 

kenységét folyama- 

tosan elemzi, fej- 

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásainak teljesí- 

tése érdekében. 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Pontosság, precizi- 

tás mind a számo- 

lás, mind a mérés, 

keverés során, hi- 

szen, ha bárhol 

hibázik, nem a 

kívánt eredményt 

kapja. 

 

 
Kritikus szakmai 
adatgyűjtés és rend- 

szerezés 

 
Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a kozmetikumok 

jellemző fizikai, 

kémiai tulajdonsá- 

gait, összetételét, 

bőrre gyakorolt 

hatásait. 

INCI, kozmetikai 

készítmények cso- 

portjai, alap-, ható- 

és segéd-anyagai, 

anyagok bőrre gya- 

korolt hatásai, al- 

kalmazási lehetősé- 

gei a koncentráció- 

juk függvényében, 

hatóanyag-hordozó 
rendszerek 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

Információk rend- 

szerezése, tárolása 

 

 

Használati útmuta- 

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag- 

keverékeket készít, 

vizsgál. 

Tömeg- és térfo- 

gatmérés, mérték- 

egységek használa- 

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso- 

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Számológép hasz- 

nálata a számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten mérték- 

egység-átváltáshoz 

és oldatkészítéshez, 

motivációként 
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A tantárgy témakörei 

 

Alkalmazott szervetlen kémia 15 óra 

Szervetlen kémia, szervetlen vegyületek 

A víz fizikai és kémiai tulajdonságai: 

‒ A párolgáshő, hőkapacitás jelentőségének tapasztalati megfigyelése, a megfelelő 

vízhőfok jelentősége, a hab hőszigetelő tulajdonságának megfigyelése 

‒ A víz mint poláris oldószer – tisztítás vizes oldatokkal 

‒ Elektrolitos disszociáció, vizes oldatok vezetőképessége, elektrolit oldatok kozme- tikai 

jelentősége 

‒ A víz elektrolízise és kozmetikai vonatkozásai 

Hidratáció, a vízkeménység (állandó és változó keménység) és jelentősége: 

‒ Kísérletek kemény és lágy vízzel, a vízlágyítás lehetőségei (pl. ioncsere, vízlágyí- tók 

alkalmazása) 

‒ A kemény víz bőrre, eszközökre gyakorolt hatásai 

A víz disszociációja, kémhatás és a pH-érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok al- 

kalmazása 

A hidrolízis fogalma, fajtái: 

‒ Sók hidrolízisének vizsgálata és értelmezése 

‒ Fehérjék és észterek hidrolízise, jelentősége a felpuhító, bőroldó készítményekben 

Bázisok a kozmetikában: 

‒ Bázisok, lúgos oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, lipidek esetén) 

‒ Alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Ammónia (NH3), alkáli- (NaOH, KOH) és alkáliföldfém-hidroxidok [Ca(OH)2, Mg(OH)2] és 

oldataik tulajdonságainak vizsgálata 

Lúgosan hidrolizáló sók (Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, Na2B4O7, C17H35COONa és más 

szappanok), az elszappanosítás vizsgálata, értelmezése 

A szappanok tulajdonságainak vizsgálata, értelmezése Savak és nemfém-oxidok a 

kozmetikában: 

‒ Nemfém-oxidok (CO2, SO2, NOx) vizsgálata, kozmetikai vonatkozásai 

‒ Savak, savas oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, lipidek esetén) 

‒ A kozmetikumokban való alkalmazásuk lehetőségei 

‒ Szervetlen hámképző és hámoldó savak (HCl és a szervetlen oxosavak: H2SO4, H3PO4, 

H2CO3, H3BO3) oldatainak vizsgálata 

‒ A reverzibilis és az irreverzibilis fehérjekicsapódás vizsgálata Savasan hidrolizáló sók a 

kozmetikában: 

‒ Vízoldható Al-sók [l. AlCl3, KAl(SO4)2] tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehető- ségei 

‒ Komplex ionok, komplex vegyületek 

A kén fizikai, kémiai tulajdonságai, bőrre gyakorolt hatásai, kozmetikai alkalmazásának 

lehetőségei 

Kénes paszták, rázókeverékek, tisztítószerek; SO2, H2SO3, H2SO4, redukálószer Oxidálószerek 

a kozmetikában: 

‒ A hidrogén-peroxid (H2O2) tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei 

‒ A H2O2 bomlása, a stabilitását befolyásoló tényezők vizsgálata A halogének és 

kozmetikai vonatkozásaik 

Klór (Cl2) és vegyületei tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei (HOCl, HCl, NaCl, KCl) 

A jód (I2) és oldatai a fertőtlenítésben 

Fém-oxidok és sók a kozmetikában, pl. MgO, TiO2, ZnO, fém-szulfátok, -kloridok, karbo- 

nátok, hidrogén-karbonátok, szilikátok tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetősé- geik 
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Fémek a kozmetikában: 

‒ Könnyűfémek, nehézfémek és élettani hatásaik 

‒ Ag, Au 

‒ Fémeszközök anyagai, korrózió, korrózióvédelem 

‒ Az elektrokémia alapjai: elektrolit, elektród, katód, anód, galvánelem, elektrolízis 

 

Alkalmazott szerves kémia 29 óra 

‒ Szerves vegyületek: 

‒ Fogalma, csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint) 

‒ Jelölése (a képletek fajtái: molekulaképlet, atomcsoportos képlet, szerkezeti képlet, 

vonalas képlet; a képlet jelentése) 

‒ Az izoméria fogalma, fajtái, jelentősége Paraffinok a kozmetikában: 

‒ Pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffin keverékek, szkvalán 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozme- 

tikában 

‒ Telítetlen szénhidrogének tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik a kozmetikában: 

‒ Izoprén-vázas vegyületek: terpének és terpenoidok (természetes illatosítók), szkvalén, 

karotin és a karotinoidok 

‒ Azulén 

‒ Szerves kénvegyületek a kozmetikában: 

‒ Pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, tioglikolsav, tiotejsav és származé- kaik, 

szerves szulfátok (pl. Na-lauril-szulfát) 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikumokban 

‒ Alkoholok a kozmetikában: 

‒ Etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok (propilénglikol, glicerin, cukoral- 

koholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol), koleszterin 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Aldehidek, ketonok, éterek a kozmetikában, pl. formaldehid, aromás aldehidek, aceton 

jellemzőinek megismerése, vizsgálata 

‒ Szénhidrátok a kozmetikában: 

‒ Cukrok (mono- és diszacharidok), oligoszacharidok (dextrin, ciklodextrinek) és 

poliszacharidok vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ A glükóz, a fruktóz és a méz jellemzői 

‒ Cellulózszármazékok és hialuronsav vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik 

‒ Karbonsavak a kozmetikában, pl. ecetsav, glikolsav, citromsav, borkősav, tejsav, szalicil- 

sav, benzoesav, zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik Észterek, 

zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a kozmetikában: 

‒ Szervetlen savak észterei: pl. zsíralkohol-szulfátok 

‒ Gyümölcsészterek (pl. etil-acetát), gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak vizs- gálata, 

jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Zsírkísérő anyagok: karotinoidok, foszfatidok (lecitin), szteroidok (koleszterin), 

ceramidok, vitaminalkoholok (tokoferolok, retinol), tulajdonságaik vizsgálata, jel- lemzőik, 

hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

‒ Aminok (pl. MEA, TEA) tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a 

kozmeti- kumokban 

‒ Aminosavak, peptidek, fehérjék a kozmetikában: 

‒ Aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, 

selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, al- kalmazási 

lehetőségeik, jelentőségük 
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‒ Oligopeptidek, polipeptidek, fehérjék felépítése, szerkezetük, jellemzőik Foszfortartalmú 

szerves vegyületek a kozmetikában: 

‒ Szerves foszfátok 

‒ Foszfatidok (pl. lecitin) 

‒ Nukleotidok és származékaik, nukleinsavak és kozmetikai alkalmazási lehetőségeik 

 

Kozmetikumok vizsgálata 10 óra 

Kozmetikumok összetétele: alap-, segéd- és hatóanyagok termékcsoportonként; az INCI 

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) értelmezése a gyakorlatban, a ter- méken 

feltüntetett információk elemzése, értelmezése 

Emulziók, emulgensek, hatóanyag-hordozók: 

‒ Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, emulgensek jellemzése 

‒ Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

‒ Makroemulziók: egyes és kettős emulziók, tulajdonságaik 

‒ Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és nanoemulziók, 

folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, ciklodextrinek stb. 

Folyékony kozmetikumok vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Kozmetikai krémek 

(emulziók, gélek) vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Pakolások, maszkok 

vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Egyéb, pl. szilárd 

kozmetikumok (porkeverékek) vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Szőrtelenítés és szőkítés 

kozmetikumainak vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Verejték-rendellenességek 

kezelésének anyagai: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Dekorkozmetikumok 

vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

 

 
Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elméleti alapjainak elsajátítása a higiénikus, szakszerű és 

biztonságos munkavégzés érdekében 
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A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos tanár kozmetikus szakképesítéssel vagy biológia szakos tanár kozmeti- 

kusképzésben szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal vagy kozmetikus mester fel- sőfokú 

pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti biológia: embertan 

Az alkalmazott biológia, az alkalmazott kémia kozmetikumok vizsgálata témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Tisztában van a 

kozmetikai ipar és a 

kozmetikus techni- 

kus tevékenységé- 

vel, betartja a 

szakmai kompeten- 

ciahatárokat. A bőrt 

ápolja, szépíti. 

Kozmetikai ipar, 

kozmetika, kozme- 

tikus technikus, 

kozmetikai rendel- 

lenesség, betegség, 

kötöttséggel kezel- 

hető kozmetikai 

rendellenességek, 

szépségápolás, 

bőrápolás 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betartja a szakma- 

etikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. 

Felelősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása. 

Szöveges dokumen- 

tum és prezentáció 

készítése 

Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a bőr és függelékei 

felépítése, élettana 

és a diagnosztizálás 

során tapasztalható 

bőrállapotok közötti 

kauzális kapcsola- 

tokat. Azonosítja a 

különféle kozmeti- 

kai kezelések javal- 

latait, ellenjavallata- 

it, a tapasztalt bőrál- 

lapotok okait. 

A bőr felépítése, 

életműködései, 

bőrdiagnosztizálás, 

kozmetikai kóroki 

tényezők és hatása- 

ik, elváltozások, 

bőrtünetek és gya- 

kori okaik, javallat- 

tok, ellenjavallatok, 

bőrtípusok, bőrálla- 

potok, rendellenes- 

ségek jellemzői, 

kialakulásuk, koz- 

metikai kezelési 

lehetőségeik 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 
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Esztétikai célú 

kozmetikai beavat- 

kozásokat tervez 

meg. 

Színek, színhatások, 

stílusok, évszak 

szerinti vendégtípu- 

sok, formák, ará- 

nyok, korrekciós 

lehetőségek, ideális 

arányok és formák, 

optikai illúziók, 

hatások és kontrasz- 

tok, kendőzés, tar- 

tós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depiláció, epiláció, 

szőkítés, szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük lehetősé- 
gei 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

dönt a választható 

technológiákról, 

anyagokról, eszkö- 

zökről. 

A higiéniai előírá- 

sokat mindig betart- 

ja. 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása 

Képek mentése, 
szerkesztése Smink- 

tervező applikációk 

megismerése, al- 

kalmazása 

 

A tantárgy témakörei 

Bevezetés a kozmetika világába 10 óra 

A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás, szép- ségápolás 

fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 

 

A bőr anatómiája és élettana 25 óra 

A bőr anatómiája, a bőr rétegei (magyarul, latinul megnevezve, szövettani ismertetéssel) és 

jellemzésük, a bőrfelszíni hidrofil lipid, a bőr függelékei és jellemzésük, a bőrben lejátszó- dó 

biofizikai és biokémiai folyamatok (diffúzió, ozmózis, festékképzés, elszarusodás, hám- lás), a bőr 

funkciói 

A hámréteg részletes jellemzése alrétegeivel együtt (magyar és latin megnevezésekkel), az 

alaphártya felépítése, feladatai 

Az irha és a bőralja felépítése, funkciói A bőr vérerei és idegvégződései 

A bőr függelékei: a bőr mirigyei (faggyú- és verejtékmirigyek), bőrfelszíni emulzió, szőr  és 

szőrtüsző, a köröm és körömegység felépítése, feladata (ismétlés) 

A bőr védelmi szerepe: a fizikai, vegyi, meteorológiai hatások és kórokozók ellen A bőr raktározó 

funkciója (tápanyag, vér) 

A bőr hőszabályozó szerepe 

A bőr felszívó szerepe: felszívódási utak, bőrrokon anyagok A bőr kiválasztó szerepe 

A bőr érző szerepe A bőr légző szerepe 

A bőr egyéb funkciói: pl. hormontermelő, esztétikai 

 

Sminkelmélet, tartós szempilla- és szemöldökfestés 14 óra 

Johannes Itten színtana: Bauhaus-színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos színek, 

színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, kontraszt stb., Johannes Itten 7 színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségeik 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetősé- geik 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei Évszakok szerinti vendégtípusok 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 
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A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható sminktechnikák A kendőzés lépései, 

anyagai, eszközei 

Az arc alkati tulajdonságai és kendőzési (korrekciós) lehetőségei 

A nappali, délutáni, alkalmi és fantáziasminkek készítésének szabályai, menete, anyagai, eszközei, 

azonosságok, különbségek 

Egyéb sminktechnikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás stb. A tartós 

szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása, dokumentálása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai A tartós 

szempilla-, szemöldökfestés bőr- és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

Szempillalifting, szemöldöklaminálás, szálankénti műszempilla- és szemöldöképítés – me- netük, 

eszközeik, anyagaik, javallataik, ellenjavallataik 

A kozmetikai sminktetoválás jellemzői 

 

Szőrnövési rendellenességek 10 óra 

A szőr és szőrtüsző szerkezete 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak és szőrtüszők élettana, a szőrváltási ciklus, a 

szőrnövekedés szakaszai 

A szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

A hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás hajproblémák esetén 

A pubertás-, a felnőtt-, a klimax- és az időskori szőrnövési rendellenességek közötti kü- lönbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál világosításán alapuló kozmetikai eljárás: szőkítés 

A szőkítés anyagai, a szőkítés során lejátszódó kémiai folyamatok Depilációs eljárások a 

kozmetikában, részletesen a gyantázás 

A gyanták fajtái, kiválasztásuk jelentősége 

Egyéb depilációs eljárások: cukorpaszta, cukorgyanta, mézemulzió stb. 

Az epilációs eljárások elvi alapjai, a főbb típusok definiálása a kozmetikában 

 

Masszázs 20 óra 

Az arc, a nyak és a dekoltázs csontjai, izmai A fej és a nyak vérerei, nyirokcsomói 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 

A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták, az 

iskolamasszázs fogási, hatásai 

A kozmetikai masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A kozmetikai masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, különböző 

rendellenességek szerint, különös tekintettel a kozmetikai tevékenység szakmai 

kompetenciahatáraira 

A kozmetikai arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs menete 

A törzs és a végtagok csontjai, izomcsoportjai, felületes izmai, nyirokcsomói A kozmetikai 

testmasszázs fajtái, fogásai, menete 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek, kozmetikai kóroktan, 

évszakok kozmetikája 29 óra 

A diagnosztizálás fogalma a kozmetikában, célja, folyamata, eszközei, eljárásai Kozmetikai 

tünettan: objektív és szubjektív tünetek 

Kozmetikai kóroktan 

Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen a 

mikroorganizmusok okozta elváltozások ismétlése 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia ismétlése Öröklött 
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kóroki tényezők: veleszületett tulajdonságok, öröklött hajlamok, rendellenességek A bőrön található 

elemi elváltozások csoportosítása és jellemezésük (ismétlés) 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások (ismétlés) 

A hám biokémiai folyamatainak zavarai: szaruképzési rendellenességek és jellemzésük, 

festékképzési rendellenességek és jellemzésük 

A bőr hidratációja, jellemzői: a csökkent és a fokozott hidratáció tünetei, verejték- rendellenességek 

A faggyútermelés jellemzői, a csökkent és a fokozott faggyútermelés tünetei Alapbőrtípusok és 

jellemzőik 

Ismétlés: szőrnövési rendellenességek és jellemzésük, hajrendellenességek és tanácsadás velük 

kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész- tés 

szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi- bák tünetei 

a diagnosztizálás szempontjából 

Kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

 

Évszakok kozmetikai problémái: 

‒ Tavasszal jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és kezelésük 

‒ Nyáron jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- zelésük 

‒ Ősszel jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- zelésük 

‒ Télen jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és keze- lésük 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus anyagismeret tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikában alkalmazott anyagok, professzionális készítmények szakszerű, biztonságos 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása, a kívánt kezelési cél elérése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakképesítéssel rendelkező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / gyógyszerész, 

vagy legalább két év kozmetikusképzésben szerzett tapasztalattal rendel- kező kémia szakos tanár / 

vegyész mérnöktanár / gyógyszerész 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a kémia egyes általános, szervetlen és szerves kémiai témakörei Szakmai: az 

alkalmazott kémia gyakorlatok, a szakmai ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Megkülönbözteti a 

kozmetikai termé- 

keket, termékcso- 

portokat, a fertőtle- 

nítőszereket, a 

gyógyhatású ké- 

szítményektől és a 

gyógyszerektől. 

Kozmetikai termé- 

kek, ezek csoporto- 

sítása, fel- 

használási területe, 

bőrre gyakorolt 

hatása, kozmetikai 

alkalmazási lehető- 

ségei, fertőtlenítő- 

szerek, gyógyhatású 

készítmények, vény 

nélkül kiadható 

gyógyszerek, 
háziszerek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősen választja 

meg a helyzetnek, 

feladatnak   legin- 

kább megfelelő 

fertőtlenítési   eljá- 

rást, a kezeléshez 

alkalmazott  anya- 

gokat, eszközöket. 

Ismeretei  alapján 

mindig mérlegeli a 

különféle anyagok, 

eszközök alkalma- 

zásának előnyeit és 

kockázatait a ven- 

dég szempontjából. 

A szakma kompe- 

tenciahatárain belül 

marad, nem végez 

egészségügyi ellá- 

tást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

Megválasztja az 

adott esetnek, hely- 

zetnek leginkább 

megfelelő fertőtle- 

nítőszert, fertőtlení- 
tő eljárást. 

A fertőtlenítés, 

sterilizálás eszkö- 

zei, anyagai és 

alkalmazásuk sza- 

bályai 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Megválasztja az 

esztétikai célú keze- 

lések (kendőzés, 

tartós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depilálás, szőkítés) 

elvégzéséhez fel- 

használandó anya- 

gokat. Ezek hatása- 

ival, mellékhatásai- 

val, alkalmazásával 

kapcsolatban tájé- 

koztatni is tudja 

vendégét. 

Dekorkozmetikai 

termékek és össze- 

tevőik, INCI, színe- 

zék, pigment, fes- 

ték, az oxidációs 

festék anyagai, 

működése; a depilá- 

ció és a szőkítés 

anyagai, a 

szempillalifting, a 

szempilla- és sze- 

möldöképítés, va- 

lamint a szemöldök- 

laminálás anyagai, 

ezek működése, 

hatásai és gyakori 

mellékhatásai 

 

 

 

 

 

 
 

Jelöljön ki egy 

elemet. 
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Tudatosan megvá- 

lasztja a vendég 

bőrállapotának és a 

diagnosztizálás 

eredményeként 
meghatározott tech- 

nológiának legin- 

kább megfelelő 

készítményt, ható- 

anyagokat. 

A felhasználható 

anyagokkal, hatása- 

ikkal és lehetséges 

mellékhatásaikkal 

kapcsolatban tájé- 

koztatja is vendégét. 

A kozmetikumok 

összetétele, alap-, 

ható- és segéd- 

anyagaik, tulajdon- 

ságaik és bőrre 

gyakorolt hatásaik 

Összetételük, INCI 

Hatóanyag- 

hordozók és tulaj- 

donságaik Letisztí- 

tás, mély-tisztítás, 

tonizálás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

kezelésére alkalmas 

anyagok jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

A tantárgy témakörei 

A kozmetikában használatos anyagok, készítmények 15 óra 

Az anyagi rendszerek felosztása, az egyes csoportok jellemzői, kozmetikai példák  

A kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik 

 

A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és a hidratálás anyagai 30 óra 

 

A fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése (konkrét termékek és hatóanya- gaik) 

A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai: 

‒ Leggyakoribb kozmetikumtípusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, lemosó 

arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás készítmények 

‒ Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó vagy rosszul 

felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú természetes és 

mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és mesterséges anyagok, tisztításra 

alkalmas gyógynövények 

‒ A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként A mélytisztítás anyagai: 

‒ Mechanikai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagaik: magőrlemé- nyek, 

cukor, só, műanyag golyócskák stb. 

‒ Biológiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: enzimek 
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‒ Kémiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: AHA, BHA, PHA, 

dikarbonsavak, oxo- és egyéb savak 

‒ Kombinált peelingek 

A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük Az 

arcvizek alapanyagai és hatóanyagai, jellemzésük: 

‒ Alkoholok 

‒ Hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 

‒ Hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes és 

mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 

Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek és hatóanyagaik A hidratáció 

fogalma, kozmetikai értelmezése 

Hidratáció fokozására alkalmas készítmények csoportjai, jellemző hatóanyagai 

 

A szépítés anyagai 19 óra 

Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb, vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók, korrektorok, a kontúrozás anyagainak fajtái és jellemzésük Púderek fajtái és 

jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai, jellemzésük, működésük (oxidációs festé- kek 

hatásmechanizmusa) 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) és a szempillalifting anyagai, a szemöldöklaminá- lás 

anyagi, hatásaik 

A szempilla-hosszabbítás, szemöldöképítés anyagai, hatásaik 

 

A depiláció és a szőkítés anyagai 19 óra 

A szőkítés anyagai 

A depilálás anyagai: 

‒ Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok A meleg gyanták anyagai: 

‒ Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvességmentesí- tők 

‒ A hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

‒ A kolofóniummentes „hagyományos” gyanták, korszerű waxok anyagai és jellem- zésük 

‒ A cukorpaszta és a mézemulzió anyagai és jellemzésük 

‒ Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyantaeltávolító anyagok, hámképző, nyug- tató, 

gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 

Hideg gyanták anyagai Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

Masszírozás és a testkezelések kozmetikumai 25 óra 

Leggyakoribb kozmetikumtípusok a masszázs műveletében:

 masszázsolajok, masszázsgélek, masszázstejek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszázskozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe a masszázs során 

Aromák, aromaterápia szerepe a masszázs során Testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 
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A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése (a letisztítás, 

peelingezés anyagai és a pakolások, maszkok) 

Testpakolások, maszkok fajtái, anyagai és jellemzésük: 

‒ Agyagok 

‒ Iszapok, lápföldek 

‒ Algák 

‒ Zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

‒ Szénhidrátok és származékaik 

‒ Aminosav-származékok, oligopeptidek 

‒ Egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

‒ Vitaminok 

Feszesítő, regeneráló hatóanyagok A zsírsejtekre ható anyagok Méregtelenítő hatóanyagok 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 
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Gyakorlat: 

 
Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kozmetikus technikus szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafo- 

lyamatok elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, 

pontos, precíz munkavégzésre. Elektrokozmetikai eljárások alkalmazása. Az udvarias visel- 

kedés normáinak megtanítása 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 198 óra 

5,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakmához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. A különböző 

technológiák, munkafolyamatok készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, 

kreatív, pontos, higiénikus munkavégzésre. Az udvarias viselkedés, megfelelő kommunikáció 

normáinak megtanítása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség, szakoktatói végzettség épül kozmetikus szakirányon 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy anatómiai ismeretei 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, szakmai 

ismeretek, anyagismeret tantárgyak valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni- 

kációs szabályokat, 

etikai normákat. 

A telefonálás és az 

elektronikus kom- 

munikáció normáit 

alkalmazva tart 

kapcsolatot. 

 

 

 

 
A szépészeti munka 

területein használa- 

tos alapvető kom- 

munikációs szabá- 

lyok ismerete. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Udvarias maga- 

tartás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása 

Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

ver használata, 

illetve munkaválla- 

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 
használata 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nappali, alkalmi és 

fantáziasminket, 

gyermekarcfestést, 

csillámtetoválást 

tervez és készít a 

technológiák, tech- 

nikák, aktuális 

trendek és stílusje- 

gyek alapján. 

A nappali és alkal- 

mi sminkkészítés 

eszközeinek, anya- 

gainak, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te, az ezekhez tarto- 

zó szakkifejezések 

(pl.: fő- és mellék- 

színek, komplemen- 

ter színek, alapozá- 

si, szemhéjárnyalási 

technikák stb.) 

Az arc alkati hibái- 

nak korrigálására 

szolgáló lehetősé- 

gek ismerete 

Tincses és soros 

műszempilla felhe- 

lyezési technikáinak 

ismerete 

Gyermekarcfestés, 

csillámtetoválás 

technikájának isme- 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi- 

tás 

Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan elem- 

zi, fejleszti. 

Biztonságos, sza- 

bálykövető, empati- 

kus munkavégzés 

különböző ártalmak 

megelőzése érdeké- 

ben 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása, 

kritikus információ- 

gyűjtés az interne- 

ten 

Digitális fotó készí- 

tése, tárolása Kép- 

szerkesztésre, pre- 

zentációkészítésre 

alkalmas szoftverek 

használata Smink- 

tervezésre alkalmas 

applikációk haszná- 

lata 

Megtervezi és el- 

végzi a depilációs 

és szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző depilá- 

ciós és 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu- 

sát és az eszközök 

sajátosságait figye- 

lembe véve. 

A depilációhoz és 

szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, techno- 

lógiák, és az azok- 

hoz tartozó szakki- 

fejezések (pl.: 

szőkítőkészítménye 

k, különböző depi- 

lációs eljárások) 

ismerete 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Szakmai informá- 

ciógyűjtés az inter- 

netről, kritikus, 

etikus módon 
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Megtervezi és el- 

végzi a klasszikus 

iskolamasszázs, a 

speciális kozmetikai 

arc-, nyak- és de- 

koltázsmasszázs és 

a speciális kozmeti- 

kai testmasszázs 

munkafolyamatait, 

szakszerűen alkal- 

mazza azok anyaga- 

it. 

 
A masszázs munka- 

folyama-tához tar- 

tozó különböző 

anyagok, fogások 

élettani hatásainak, 

a bőr izmainak és 

idegkilépési pontja- 

inak anatómiai 

ismerete 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

 

A tantárgy témakörei 

Bevezetés a kozmetika világába, vendégfogadás 32 óra 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés Munkanapló 

vezetésének szabályai 

Elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, 

felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök 

megismerése 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a kozmetikai szalonban: telefonos és 

szalonetikett, kommunikáció a kozmetikában, szituációs gyakorlatok különböző kommu- 

nikációs helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok, kommunikációs stílusok, a szakmai kommunikáció 

szabályai és etikai normák a kozmetikában 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

Vendégfogadás: vendégkártya, GDPR-nyilatkozat kitöltése, szolgáltatással kapcsolatos 

adminisztráció, a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a zavartalan 

munkavégzéshez 

A kozmetikus feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, kötöttséggel, szakmai tanfolyamok után 

végezhető feladatok, kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

A hatáskörtúllépés veszélyei, a kozmetikai kezelések szakmai kompetenciahatárai Infor- 

mációkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével    

 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszempilla-technikák 64 óra 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, a színkör ismerete, fő- és mellékszínek, 

komplementer színek, kontrasztok 

A bőr előkészítése a kendőzéshez 

A sminkkészítés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje Évszakok 

szerinti vendégtípusok 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási és korrekciós 

technikák a gyakorlatban 

A szem kontúrozásának és a szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Szemöldökforma korrigálása sminktechnikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésük szabályai és gyakorlati alkalmazásuk A szempilla-spirálozás 

technikája 

Nappali smink elkészítésének menete 
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Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

A fantáziasminkek fajtái és készítésük menete (legalább egy technika gyakorlati alkalma- zása) 

Szálankénti, tincses és soros műszempilla felhelyezése Szempillalifting, szempilladauer 

Szemöldökigazítás a már kialakított forma megtartásával, a felesleges szálak eltávolításá- val; 

a szemöldöklaminálás technológiája, anyagai 

A gyermekarcfestés technikája, sablonos és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal- 

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

A csillámtetoválás anyagai, technikái, sablonok segítségével A díszítő testfestés fajtái, 

technikái, gyakorlati alkalmazásuk A hennafestés technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Szőrnövési rendellenességek kezelése depilációs eljárásokkal 52 óra 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez a javallatok és ellenjaval- latok 

alapján 

Szőrnövési rendellenességek elő- és utókezelése Baleset- és munkavédelmi előírások betartása 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással a test különböző ré- szein 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással az arc különböző te- 

rületein 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra Szőrnövési rendellenességek kezelése 

szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, mézemulzió, 

rugalmas waxok stb. 

A szőrtelenítés munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasszázs 50 óra 

A kozmetikai masszázsok fajtái, javallatai, ellenjavallatai és befolyásoló tényezői A kéz 

előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa 

A vendég előkészítése a masszázshoz, a kezelendő bőrfelület letisztítása, peelingezése, 

tonizálása 

Alapbőrtípusok jelentősége a masszázs szempontjából, indikációk, kontraindikációk A 

bőrtípusnak megfelelő masszázskozmetikum kiválasztása 

A masszázsfogások helyes technikájának elsajátítása folyamatos korrigálással A masszázs 

munkafolyamatának gyakoroltatása arcon, nyakon, dekoltázson Alap-testmasszázsfogások, -

masszázsok 

A testmasszázs munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 70 óra 
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12. évfolyam 

 

Elmélet: 
 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismereteket tartalmazza. Ezek 

alkalmazásával szakszerű és esztétikus szolgáltatást nyújt vendégének a kozmetikus techni- 

kus. 

 

Élettan, egészségtan tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakma anatómiai, élettani alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcso- 

lódó egészségtani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia vagy egészségtan szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az alkalmazott biológia és a kozmetikus szakmai ismeretek minden témaköre 

A közismereti biológiatartalmak közül az embertan, sejttan, biokémia témakörök 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A szakmákhoz 
kapcsolódó bioké- 

miai fogalmakat, 

kifejezéseket alkal- 

maz a szakmai 

kommunikáció 
során. 

 
Az emberi sejteket 

felépítő és szabá- 

lyozó anyagok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Figyelem, 
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A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, műkö- 

dését, a sejtben 

zajló transzportfo- 

lyamatokat leírja. 

 

A sejtek felépítése, 

működése, a sejt- 

anyagcserével kap- 

csolatos fogalmak 

 

 
Teljesen önállóan 

kreatív gondolko- 

dás, koherens gon- 

dolkodás, nyitott- 

ság, 

az órákon való aktív 

részvétel, 

a munkában való 

kooperatív részvé- 

tel, 

felelősségtudat 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés Megnevezi és leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap- 

csolatos összefüg- 

géseket. 

 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme- 

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Azonosítja az 
alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ- 

keztében kialakuló 
bőrtüneteket. 

 

 

 

 
A bőrtípusok jel- 

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye- 

zők működési zava- 

rai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Azonosítja a szerv- 

rendszerek zavarai 

miatt kialakuló 

bőrelváltozásokat 

mint kozmetikai 

kezelést befolyásoló 

vagy kizáró állapo- 

tokat. 

 
Szervrendszerek 

felépítése, működé- 

se, működési zava- 

rok, betegségek és 

ezek bőrtünetei 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 

A tantárgy témakörei 

Életfolyamatok 18 óra 

A szem és védőkészülékeinekfelépítése, feladatai 

A hormonrendszer zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: 

‒ Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, a petefé- szek, a 

here, a hasnyálmirigy, a tobozmirigy és a bőr hormonjai, ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei 

a bőrön 

‒ A cukorbetegség és a PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A „hormon”, „hormonhatás”, „endokrin mirigy” fogalmak használata 

A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: a tápanyag- 

hiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által ki- 

váltott bőrtünetek 

Az immunrendszer hibás működése és annak bőrt érintő tünetei: 

‒ Allergiás és autoimmun betegségek és bőrtüneteik 

‒ Kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

‒ A bőr mint immunszerv 
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Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elméleti alapjainak elsajátítása a higiénikus, szakszerű és 

biztonságos munkavégzés érdekében 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos tanár kozmetikus szakképesítéssel vagy biológia szakos tanár kozmeti- 

kusképzésben szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal vagy kozmetikus mester fel- sőfokú 

pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti biológia: embertan 

Az alkalmazott biológia, az alkalmazott kémia kozmetikumok vizsgálata témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Tisztában van a 

kozmetikai ipar és a 

kozmetikus techni- 

kus tevékenységé- 

vel, betartja a 

szakmai kompeten- 

ciahatárokat. A bőrt 

ápolja, szépíti. 

Kozmetikai ipar, 

kozmetika, kozme- 

tikus technikus, 

kozmetikai rendel- 

lenesség, betegség, 

kötöttséggel kezel- 

hető kozmetikai 

rendellenességek, 

szépségápolás, 

bőrápolás 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása. 

Szöveges dokumen- 

tum és prezentáció 

készítése 
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Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a bőr és függelékei 

felépítése, élettana 

és a diagnosztizálás 

során tapasztalható 

bőrállapotok közötti 

kauzális kapcsola- 

tokat. Azonosítja a 

különféle kozmeti- 

kai kezelések javal- 

latait, ellenjavallata- 

it, a tapasztalt bőrál- 

lapotok okait. 

A bőr felépítése, 

életműködései, 

bőrdiagnosztizálás, 

kozmetikai kóroki 

tényezők és hatása- 

ik, elváltozások, 

bőrtünetek és gya- 

kori okaik, javallat- 

tok, ellenjavallatok, 

bőrtípusok, bőrálla- 

potok, rendellenes- 

ségek jellemzői, 

kialakulásuk, koz- 

metikai kezelési 

lehetőségeik 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Betartja a szakma- 

etikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. 

Felelősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 
anyagokról, eszkö- 

zökről. 

A higiéniai előírá- 

sokat mindig betart- 

ja. 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

 

 

 

 
 

Esztétikai célú 

kozmetikai beavat- 

kozásokat tervez 

meg. 

Színek, színhatások, 

stílusok, évszak 

szerinti vendégtípu- 

sok, formák, ará- 

nyok, korrekciós 

lehetőségek, ideális 

arányok és formák, 

optikai illúziók, 

hatások és kontrasz- 

tok, kendőzés, tar- 

tós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depiláció, epiláció, 

szőkítés, szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük lehetősé- 
gei 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása 

Képek mentése, 

szerkesztése Smink- 

tervező applikációk 

megismerése, al- 

kalmazása 

 

 

 

Bőrápolás, öregedé- 

si folyamatok kés- 

leltetése céljából 

speciális kozmetikai 

kezeléseket tervez, 

tanácsot ad a keze- 

lési eredmény meg- 

őrzése érdekében. 

Letisztítás, mély- 

tisztítás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, 

komedók/ aknék 

eltávolítása, fertőt- 

lenítés, összehúzás, 

táplálás, regenerá- 

lás, arc-, nyak-, 

dekoltázskezelés, 

testkezelés,  ható- 

anyagok, hatásaik 

és bejuttatásuk 

lehetőségei 

Kozmetikai kezelé- 
sek, házi ápolás 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése. 

 

A tantárgy témakörei 

Sminkelmélet, tartós szempilla- és szemöldökfestés 10 óra 

Johannes Itten színtana: Bauhaus-színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos színek, 

színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, kontraszt stb., Johannes Itten 7 

színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségeik 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetősé- geik 
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A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei Évszakok szerinti vendégtípusok 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 

A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható sminktechnikák A kendőzés lépései, 

anyagai, eszközei 

Az arc alkati tulajdonságai és kendőzési (korrekciós) lehetőségei 

A nappali, délutáni, alkalmi és fantáziasminkek készítésének szabályai, menete, anyagai, 

eszközei, azonosságok, különbségek 

Egyéb sminktechnikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás stb. A 

tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása, dokumentálása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai A 

tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr- és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

Szempillalifting, szemöldöklaminálás, szálankénti műszempilla- és szemöldöképítés – me- 

netük, eszközeik, anyagaik, javallataik, ellenjavallataik 

A kozmetikai sminktetoválás jellemzői 

 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek, kozmetikai 

kóroktan, évszakok kozmetikája 27 óra 

A diagnosztizálás fogalma a kozmetikában, célja, folyamata, eszközei, eljárásai Kozmetikai 

tünettan: objektív és szubjektív tünetek 

Kozmetikai kóroktan 

Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen a 

mikroorganizmusok okozta elváltozások ismétlése 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia ismétlése 

Öröklött kóroki tényezők: veleszületett tulajdonságok, öröklött hajlamok, rendellenességek A 

bőrön található elemi elváltozások csoportosítása és jellemezésük (ismétlés) 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások (ismétlés) 

A hám biokémiai folyamatainak zavarai: szaruképzési rendellenességek és jellemzésük, 

festékképzési rendellenességek és jellemzésük 

A bőr hidratációja, jellemzői: a csökkent és a fokozott hidratáció tünetei, verejték- 

rendellenességek 

A faggyútermelés jellemzői, a csökkent és a fokozott faggyútermelés tünetei Alapbőrtípusok és 

jellemzőik 

Ismétlés: szőrnövési rendellenességek és jellemzésük, hajrendellenességek és tanácsadás velük 

kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész- tés 

szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi- bák 

tünetei a diagnosztizálás szempontjából 

Kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

 

Évszakok kozmetikai problémái: 

‒ Tavasszal jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

‒ Nyáron jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- 

zelésük 

‒ Ősszel jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- zelésük 

‒ Télen jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és keze- lésük 
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Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr változásai életkorok szerint, öregedés, öregedő 

bőr kezelése 35 óra 

Alapbőrtípusok: 

‒ A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös 

tekintettel a zsír- és víztartalom) alapján 

‒ A normál bőr jellemzői, kozmetikai kezelésének céljai, kezelési terve a javasolt ké- 

szítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelé- sük 

céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és ható- anyag-bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, 

kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag- bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozme- tikai 

kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-

bevitel megnevezésével, tanácsadás 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek, bőrállapotok: 

‒ A felszíni vízhiányos bőr(állapot) jellemzése, kialakulása, kozmetikai kezelésének céljai, 

kezelési terve a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag- bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A kipirosodásra hajlamos, gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, koz- metikai 

kezelhetőségük, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt 

készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésé- vel, tanácsadás 

‒ A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulá- suk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az aknés bőrtípus fogalma, fajtái, a kozmetikus által kezelhető aknék fajtái, kozme- tikai 

kezelésük lehetőségei, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési ter- vük a javasolt 

készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezé- sével, tanácsadás 

‒ A pigmentfoltos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, koz- 

metikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható- anyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ A hiperhidratált bőrállapot jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható- anyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

A kombinált bőr fogalma, fajtái, kozmetikai kezelésének tervezése, tanácsadás 

A bőr változásai életkorok szerint: az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek, gyermekek, 

serdülők, felnőttek, változókorúak, idősek bőrének jellemzői, tipikus bőrproblémái és ezek 

kezelése 

A pubertás és a klimax kozmetikai rendellenességei, azok kezelési lehetőségei Az öregedés 

folyamata, öregedéselméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés Az idősödő bőr típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai újdonsá- gok 

az öregedés ellen (a legújabb hatóanyagok és hatóanyag-beviteli eljárások, készmasz- kok és 

egyéb újdonságok) különös tekintettel a kozmetikus szakma kompetenciahatáraira 
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Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus anyagismeret tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikában alkalmazott anyagok, professzionális készítmények szakszerű, biztonságos 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása, a kívánt kezelési cél elérése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakképesítéssel rendelkező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / 

gyógyszerész, vagy legalább két év kozmetikusképzésben szerzett tapasztalattal rendel- kező 

kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / gyógyszerész 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a kémia egyes általános, szervetlen és szerves kémiai témakörei Szakmai: az 

alkalmazott kémia gyakorlatok, a szakmai ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Megkülönbözteti a 

kozmetikai termé- 

keket, termékcso- 

portokat, a fertőtle- 

nítőszereket, a 

gyógyhatású ké- 

szítményektől és a 

gyógyszerektől. 

Kozmetikai termé- 

kek, ezek csoporto- 

sítása, fel- 

használási területe, 

bőrre gyakorolt 

hatása, kozmetikai 

alkalmazási lehető- 

ségei, fertőtlenítő- 

szerek, gyógyhatású 

készítmények, vény 

nélkül kiadható 

gyógyszerek, 
háziszerek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősen választja 

meg a helyzetnek, 

feladatnak   legin- 

kább megfelelő 

fertőtlenítési   eljá- 

rást, a kezeléshez 

alkalmazott  anya- 

gokat, eszközöket. 

Ismeretei  alapján 

mindig mérlegeli a 

különféle anyagok, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

Megválasztja az 

adott esetnek, hely- 

zetnek leginkább 

megfelelő fertőtle- 

nítőszert, fertőtlení- 
tő eljárást. 

A fertőtlenítés, 

sterilizálás eszkö- 

zei, anyagai és 

alkalmazásuk sza- 

bályai 

 

 
Teljesen önállóan 
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Megválasztja az 

esztétikai célú keze- 

lések (kendőzés, 

tartós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depilálás, szőkítés) 

elvégzéséhez fel- 

használandó anya- 

gokat. Ezek hatása- 

ival, mellékhatásai- 

val, alkalmazásával 

kapcsolatban tájé- 

koztatni is tudja 

vendégét. 

Dekorkozmetikai 

termékek és össze- 

tevőik, INCI, színe- 

zék, pigment, fes- 

ték, az oxidációs 

festék anyagai, 

működése; a depilá- 

ció és a szőkítés 

anyagai, a 

szempillalifting, a 

szempilla- és sze- 

möldöképítés, va- 

lamint a szemöldök- 

laminálás anyagai, 

ezek működése, 

hatásai és gyakori 

mellékhatásai 

 

 

 

 

 

 
 

Jelöljön ki egy 

elemet. 

eszközök alkalma- 

zásának előnyeit és 

kockázatait a ven- 

dég szempontjából. 

A szakma kompe- 

tenciahatárain belül 

marad, nem végez 

egészségügyi ellá- 

tást! 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

 

 

 

 
Tudatosan megvá- 

lasztja a vendég 

bőrállapotának és a 

diagnosztizálás 

eredményeként 
meghatározott tech- 

nológiának legin- 

kább megfelelő 

készítményt, ható- 

anyagokat. 

A felhasználható 

anyagokkal, hatása- 

ikkal és lehetséges 

mellékhatásaikkal 

kapcsolatban tájé- 

koztatja is vendégét. 

A kozmetikumok 

összetétele, alap-, 

ható- és segéd- 

anyagaik, tulajdon- 

ságaik és bőrre 

gyakorolt hatásaik 

Összetételük, INCI 

Hatóanyag- 

hordozók és tulaj- 

donságaik Letisztí- 

tás, mély-tisztítás, 

tonizálás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, össze- 

húzás, nyugtatás, 

gyulladáscsökken- 

tés, faggyútermelés- 

befolyásolás, rege- 

nerálás, 

ránctalanítás, a bőr 

javítómechanizmu- 

sát segítő, serkentő, 

gátló anyagok, 

pigment- 

rendellenességek 

kezelésére alkalmas 

anyagok jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

A tantárgy témakörei 

A szépítés anyagai 5 óra 

Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb, vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók, korrektorok, a kontúrozás anyagainak fajtái és jellemzésük Púderek fajtái és 

jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai, jellemzésük, működésük (oxidációs festé- kek 

hatásmechanizmusa) 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 
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A szempilla-göndörítés (szempilladauer) és a szempillalifting anyagai, a szemöldöklaminá- lás 

anyagi, hatásaik 

A szempilla-hosszabbítás, szemöldöképítés anyagai, hatásaik 

 

A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a gyulladáscsökkentés és a faggyútermelés 

befolyásolásának anyagai 25 óra 

A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

‒ Szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók mint felpuhító anyagok 

‒ Lipoaminosavak 

‒ Vízmegkötő, hidratáló anyagok 

Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyagcsoportok, a kivonás módjai, csopor- 

tosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik Az 

összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Savak 

‒ Savasan hidrolizáló sók 

‒ Összehúzó pakolások poranyagai, peloidok 

Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Redukálóanyagok 

‒ Gyulladásgátló adszorbensek 

‒ Gyulladásgátló bevonószerek 

‒ Gyulladáscsökkentő bőrpuhítók 

‒ Összehúzó hatású gyulladásgátlók 

‒ Gyulladáscsökkentő vitaminok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék,

 egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok Hagyományos szeborreaellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborrea-ellenes anya- gok, 

bioaktív lipidek, anti-androgén hatású anyagok, stb. 

Akné kezelésének jellegzetes kozmetikai hatóanyagai. Pl. fertőtlenítő hatású anyagok 

(fokhagyma, propolisz, ezüst kolloid, cink-sók) stb. 

 

Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómechanizmusát segítő, serkentő és gátló anyagok, 

pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 19 óra 

A hatóanyagok bőrbe jutásának módjai 

Regeneráló, bőrtápláló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns 

anyagok stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő” 

hatóanyagok 

A sejt anyagai mint regeneráló anyagok Aminosavak, fehérjék: 

‒ Az aminosavak és az oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

‒ A fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

‒ Nukleinsavak és származékaik 

‒ A DNS kozmetikai szerepe 

A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

‒ A monoszacharidok kozmetikai jelentősége 
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‒ A diszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ Növényi eredetű nyákanyagok 

‒ Mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

‒ A lipidek kozmetikai jelentősége 

Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók”, szerkezetjavítók, funkciójavítók 

Serkentő és gátló anyagok A bőr oxigenizálása Antioxidánsok 

Az arany, gyémánt kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például őssejtkivonatok, matrikinek, citokinek, 

peptidek és származékaik, „védett” molekulák, egyéb anyagok: pl. csiganyálka, méhméreg stb. 

A testkezelés egyéb hatóanyagai: például peptidek, gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, algák, gyümölcsök, főzelékfélék 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Vitaminok 

A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző hatóanyag- 

okkal 

Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok, redukálószerek, tirozinázképződést 

csökkentő anyagok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok, hatóanyagok 

Melanintermelést elősegítő hatóanyagok, barnulást segítő készítmények és hatóanyagaik 

Önbarnító készítmények és hatóanyagaik 

 

Segédanyagok a kozmetikumokban 5 óra 

Kozmetikumok összetétele, alap-, ható- és segédanyagok, állandó és változó összetevők, INCI 

Konzerválószerek helye a kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző kozmetikumok jellemző kon- 

zerválószerei 

 

Penészedésgátlók 

Erjedés- és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók, antioxidánsok, prooxidánsgátlók Illatosítóanyagok, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósítóanyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Állagszabályozó, stabilizáló anyagok csoportjai, képviselői és jellemzői, kozmetikai ható- 

anyag-hordozó rendszerek, vivőszerek 

Színezékek a kozmetikumokban 

Egyéb összetevők a kozmetikumokban 

 
 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Cél, hogy a tanulók legyenek képesek a számukra megfelelő vállalkozási formát megválasz- 

tani, létrehozni és működtetni. Képesek legyenek elkészíteni a vállalkozás üzleti tervét, pénz- 
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ügyi döntéseket hozni, árat képezni. Képesek legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és 

kezelni a pénztárgépet, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat. Ismerjék a fo- 

gyasztóvédelmi előírásokat, és tudják kezelni a reklamációt. Képesek legyenek vállalkozásu- 

kat menedzselni, a piaci igényekre szabni és marketing tevékenységet folytatni. Meg tudják 

határozni vendégeik igényeit, s ennek megfelelően kialakítani szolgáltatásaikat. Tudják al- 

kalmazni az online és offline marketing adta lehetőségeket. A szépészeti szakmákban a vál- 

lalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése. A digitális írástudás, az e- 

ügyintézés szélesebb körű megismerése lehetővé teszi a vállalkozások hatékonyabb létrehozá- 

sát, működtetését. 

 

Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék és átlássák egy szépségszalon gazdasági működését. Megértsék az adminisztrá- 

ciós feladatok értelmét. Tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal és kötelezettségeikkel. 

Ismerjék a munka világában alkalmazott szakkifejezések értelmét. Az ügyfélkapcsolatok so- 

rán is meg tudják valósítani a munkahelyi titoktartást. Megtanulják az adatkezelésre vonatko- 

zó szabályokat. Ismerjék a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos dokumentu- 

mok tartalmát. Szert tegyenek a vállalkozások működével kapcsolatos alapvető ismertekre, 

megismerjék a vállalkozási formákat, a vállalkozás létesítését, tárgyi és személyi feltételeit, 

üzleti tervének elkészítését, árképzését és az adófajtákat. Ismerjék a szépségiparban használa- 

tos szerződéseket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Közgazdász tanár (kereskedelmi, vállalkozási, marketing szakos) vagy szépségszalon 

gazdasági működtetésben legalább 5 év igazolt gyakorlattal rendelkező szakember 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika: százalékszámítás 

Történelem: vállalkozási, munkavállalói alapismeretek 

Szakmai kommunikáció: a konfliktus- és reklamációkezelés módszerei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
Állást keres, állásin- 

terjún vesz részt 

szimulált helyzet- 

ben. 

Álláskeresési alap- 

fogalmak (álláshir- 

detés, önéletrajz, 

pályázat, motiváci- 

ós levél, portfólió...) 

Munkavállalási 

alapfogalmak 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analizálás, tartós 

figyelem, udvarias- 

ság, felelősségválla- 

lás, következetes- 

ség, szabálykövető 

magatartás, precizi- 

tás 

 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 

létrehozása 

A vállalkozásokban 

használatos munka- 

jogi, munkavédelmi 

és pénzügyi- 

számviteli doku- 

mentumokat értel- 

mez, kitölt (szimu- 

lált helyzetben). 

 

Munkaügyi, mun- 

kavédelmi és pénz- 

forgalmi, számviteli 

dokumentumok, és 

használatuk jogi 

aspektusai 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Digitális, internet- 

alapú kommuniká- 

ció, információtáro- 

lás, problémameg- 

oldás 

 
A munkahelyi titok- 

tartás, adatkezelés 

szabályait betartja. 

A titoktartás jogi és 

etikai szabályai, a 

személyes adat 

fogalma, adatkeze- 

lési szabályok, 
GDPR 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

Kiválasztja és létre- 

hozza (szimulálva) 

a számára megfele- 

lő vállalkozási for- 
mát. 

 
Vállalkozási formák 

és létesítésük 

 
 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 
létrehozása 

Kiszámolja a vál- 
lalkozás adófizetési 

kötelezettségét. 

Adózási alapismere- 

tek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás 

Szimulált körülmé- 

nyek között, tevé- 

kenységével össze- 

függő szerződéseket 

köt, felbont, módo- 
sít. 

 

Szerződések fogal- 

ma, alaki elemei, 

fajtái és ezek jogi 

aspektusai 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

 

A tantárgy témakörei 

Vállalkozási ismertetek a kozmetikában 15 óra 

Álláskeresés: álláskeresési alapfogalmak (álláshirdetés, önéletrajz, pályázat, motivációs le- vél, 

portfólió), állásinterjú 

Munkajogi alapfogalmak, a munkavállaló jogai- és kötelezettségei, a munkáltató jogai és 

kötelezettségei, munkaviszonnyal, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok 

Munkahelyi titoktartás, adatkezelés, személyes adatok védelme, GDPR alkalmazása 

Károkozás, kártérítés, leltárhiány 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások) 

Munkaerőpiac 

A vállalkozások környezete, személyi feltételei 
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A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák 

‒ Egyéni vállalkozás, egyéni cég 

‒ Betéti társaság (bt.) 

‒ Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

‒ Részvénytársaságok (zrt., nyrt.) 

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállal- 

kozás vagyona, tulajdoni hányad, nyereség) 

A vállalkozás működése 

‒ Üzleti tervezés 

‒ Finanszírozás 

‒ Pályázatok, hitelfelvétel 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció 

‒ A szépségiparban alkalmazott árképzés menete 

‒ Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei 

‒ Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során Adózási ismeretek – az adó 

szerepe a gazdaságban 

‒ Adózási alapfogalmak 

‒ Központi adók – áfa, társasági adó, KATA, KIVA 

‒ A munkabért terhelő adók 

‒ Helyi adók – iparűzési adó 

‒ Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége 

‒ Munkaügyi bizonylatok 

‒ Eszközök, anyagok bizonylatai 

‒ Leltározás bizonylatai 

‒ Pénzforgalmi bizonylatok 

‒ Bizonylatok megőrzése, selejtezése 

‒ Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem Készletgazdálkodás a szépségiparban 

‒ A nyitókészlet meghatározása 

‒ A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai 

‒ Selejtezés 

Dokumentumok a szépségszalonokban 

‒ Megrendelő 

‒ Szállítólevél 

‒ Üzleti levelezés 

A szépségipari vállalkozásfejlesztés lehetőségei 

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések 

‒ Bérleti szerződés 

‒ Adásvételi szerződés 

‒ Tanulószerződés, tanulói munkaszerződés 

‒ Munkaszerződés 

‒ Megbízási szerződés 

‒ Vállalkozói szerződés 

‒ Biztosítás, felelősségbiztosítás, közmű- és egyéb szolgáltatások igénybevételére vo- 

natkozó szerződések 

Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok: munka-, tűz- és balesetvédelmi jegyző- 

könyvek, kockázatértékeléssel és -kezeléssel kapcsolatos dokumentumok, védőeszköz- és 

esetleges munkaruha-juttatással kapcsolatos dokumentumok, biztonsági adatlapok… 

 

Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában 10 óra 
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Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya 

‒ A paypass fizetés feltételei 

‒ Befektetések, hitelek 

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők, pl.: 

‒ Ügyvéd 

‒ Könyvelő 

‒ Területi képviselők 

‒ Grafikus 

‒ Webmester 

‒ Szépségszalonban dolgozó kollégák 

Kapcsolattartás az ügyfelekkel: vendégekkel, munkatársakkal, felettesekkel, gazdasági 

partnerekkel szóban és írásban 

Online ügyfélkapcsolati rendszerek, közösségi portálok, applikációk alkalmazása 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, panaszkezelés 

 

Marketing 11 óra 

A marketing szerepe a szépészeti vállalkozásokban A marketing alapfogalmai, alapkérdései 

Szépségipari vállalkozások marketingkörnyezete Marketingmenedzsment 

Fogyasztói magatartás 

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők Vásárlási döntési folyamat 

A piac megismerése – piackutatás A piac szegmentálása 

A célpiac megválasztása Pozicionálás 

Marketingstratégia Marketingprogramok – marketingmix Termékpolitika 

Árpolitika 

Értékesítési politika Kommunikációs politika 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Közönségkapcsolatok 

‒ Személyes eladás 

‒ Eladáshelyi reklámok 

‒ Reklámok 

‒ Reklámkampány készítése 

‒ Eseménymarketing és rendezvények 

‒ Szolgáltatásmarketing – emberi tényező, fizikai környezet, folyamat Online marketing 

‒ Honlap 

‒ Közösségi média 

‒ Blog 

‒ Vlog 

‒ Direkt mail 

‒ Google 

‒ Egyéb online lehetőségek 
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Gyakorlat: 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kozmetikus technikus szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafo- 

lyamatok elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, 

pontos, precíz munkavégzésre. Elektrokozmetikai eljárások alkalmazása. Az udvarias visel- 

kedés normáinak megtanítása 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 324 óra 

10,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakmához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. A különböző 

technológiák, munkafolyamatok készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, 

kreatív, pontos, higiénikus munkavégzésre. Az udvarias viselkedés, megfelelő kommunikáció 

normáinak megtanítása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség, szakoktatói végzettség épül kozmetikus szakirányon 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy anatómiai ismeretei 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, szakmai 

ismeretek, anyagismeret tantárgyak valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni- 

kációs szabályokat, 

etikai normákat. 

A telefonálás és az 

elektronikus kom- 

munikáció normáit 

alkalmazva tart 

kapcsolatot. 

 

 
A szépészeti munka 

területein használa- 

tos alapvető kom- 

munikációs szabá- 

lyok ismerete. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Udvarias maga- 

tartás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása 

Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

ver használata, 

illetve munkaválla- 

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 
használata 

 

 

 

 

 

 
 

Nappali, alkalmi és 

fantáziasminket, 

gyermekarcfestést, 

csillámtetoválást 

tervez és készít a 

technológiák, tech- 

nikák, aktuális 

trendek és stílusje- 

gyek alapján. 

A nappali és alkal- 

mi sminkkészítés 

eszközeinek, anya- 

gainak, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te, az ezekhez tarto- 

zó szakkifejezések 

(pl.: fő- és mellék- 

színek, komplemen- 

ter színek, alapozá- 

si, szemhéjárnyalási 

technikák stb.) 

Az arc alkati hibái- 

nak korrigálására 

szolgáló lehetősé- 

gek ismerete 

Tincses és soros 

műszempilla felhe- 

lyezési technikáinak 

ismerete 

Gyermekarcfestés, 

csillámtetoválás 

technikájának isme- 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi- 

tás 

Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan elem- 

zi, fejleszti. 

Biztonságos, sza- 

bálykövető, empati- 

kus munkavégzés 

különböző ártalmak 

megelőzése érdeké- 

ben 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása, 

kritikus információ- 

gyűjtés az interne- 

ten 

Digitális fotó készí- 

tése, tárolása Kép- 

szerkesztésre, pre- 

zentációkészítésre 

alkalmas szoftverek 

használata Smink- 

tervezésre alkalmas 

applikációk haszná- 

lata 

Megtervezi és el- 

végzi a depilációs 

és szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző depilá- 

ciós és 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu- 

sát és az eszközök 

sajátosságait figye- 

lembe véve. 

A depilációhoz és 

szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, techno- 

lógiák, és az azok- 

hoz tartozó szakki- 

fejezések (pl.: 

szőkítőkészítménye 

k, különböző depi- 

lációs eljárások) 

ismerete 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Szakmai informá- 

ciógyűjtés az inter- 

netről, kritikus, 

etikus módon 
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Megtervezi és el- 

végzi a klasszikus 

iskolamasszázs, a 

speciális kozmetikai 

arc-, nyak- és de- 

koltázsmasszázs és 

a speciális kozmeti- 

kai testmasszázs 

munkafolyamatait, 

szakszerűen alkal- 

mazza azok anyaga- 

it. 

 
A masszázs munka- 

folyama-tához tar- 

tozó különböző 

anyagok, fogások 

élettani hatásainak, 

a bőr izmainak és 

idegkilépési pontja- 

inak anatómiai 

ismerete 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Megtervezi és el- 

végzi a tartós szem- 

pilla-, szemöldök- 

festés munkafolya- 

matát a munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak meg- 

felelően, az eszkö- 

zök és az anyagok 

sajátosságait figye- 
lembe véve. 

 

A tartós szempilla-, 

szemöldökfestés 

kontraindikációinak 

, indikációinak, 

eszközeinek, anya- 

gainak, technológiá- 

jának, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Tartós szempilla- és 

szemöldökfestéssel 

kapcsolatos admi- 

nisztratív feladatok 

ellátása (festő- 

könyv) 

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti- 

zál, felismeri a 

tanult elváltozáso- 

kat, rendellenessé- 

geket. Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 
kat. 

 
Bőrtípus megállapí- 

tásához szükséges 

diagnosztikai isme- 

retek 

Az elemi elváltozá- 

sok, rendellenessé- 

gek, szövetszaporu- 

latok, időskori da- 

ganatok, anyaje- 

gyek, kezelést befo- 

lyásoló és kizáró 

állapotok felismeré- 

se 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  
 

Digitális vendégkar- 

ton készítése, digi- 

tális fotók készítése 

az elváltozásokról 

(GDPR alkalmazá- 

sával) Prezentáció- 

készítés Diagnosz- 

tikai készülékek, 

szoftverek alkalma- 

zása 

Adatok mentése, 

rendszerezése 

 

A tantárgy témakörei 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszempilla-technikák 72 óra 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, a színkör ismerete, fő- és mellékszínek, 

komplementer színek, kontrasztok 

A bőr előkészítése a kendőzéshez 

A sminkkészítés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje Évszakok 

szerinti vendégtípusok 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási és korrekciós 

technikák a gyakorlatban 

A szem kontúrozásának és a szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Szemöldökforma korrigálása sminktechnikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésük szabályai és gyakorlati alkalmazásuk A szempilla-spirálozás 

technikája 
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Nappali smink elkészítésének menete 

Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

A fantáziasminkek fajtái és készítésük menete (legalább egy technika gyakorlati alkalma- zása) 

Szálankénti, tincses és soros műszempilla felhelyezése Szempillalifting, szempilladauer 

Szemöldökigazítás a már kialakított forma megtartásával, a felesleges szálak eltávolításá- val; 

a szemöldöklaminálás technológiája, anyagai 

A gyermekarcfestés technikája, sablonos és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal- 

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

A csillámtetoválás anyagai, technikái, sablonok segítségével A díszítő testfestés fajtái, 

technikái, gyakorlati alkalmazásuk A hennafestés technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Szőrnövési rendellenességek kezelése depilációs eljárásokkal 32 óra 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez a javallatok és ellenjaval- latok 

alapján 

Szőrnövési rendellenességek elő- és utókezelése Baleset- és munkavédelmi előírások betartása 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással a test különböző ré- szein 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással az arc különböző te- 

rületein 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra Szőrnövési rendellenességek kezelése 

szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, mézemulzió, 

rugalmas waxok stb. 

A szőrtelenítés munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasszázs 82 óra 

A kozmetikai masszázsok fajtái, javallatai, ellenjavallatai és befolyásoló tényezői A kéz 

előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa 

A vendég előkészítése a masszázshoz, a kezelendő bőrfelület letisztítása, peelingezése, 

tonizálása 

Alapbőrtípusok jelentősége a masszázs szempontjából, indikációk, kontraindikációk A 

bőrtípusnak megfelelő masszázskozmetikum kiválasztása 

A masszázsfogások helyes technikájának elsajátítása folyamatos korrigálással A masszázs 

munkafolyamatának gyakoroltatása arcon, nyakon, dekoltázson Alap-testmasszázsfogások, -

masszázsok 

A testmasszázs munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés 43 óra 

Bőrpróba, kontraindikációk kizárása, dokumentálás 

A vendég korrekt tájékoztatása, kényelmes és biztonságos testhelyzetbe helyezése Eszközök 

fertőtlenítése, előkészítése 

Festőkönyv, vendégkártya készítése, kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez, a bőrfelület és a 

szőrszálak alapos letisztítása, zsírtalanítás, megfelelő alátétek készítése, felhelyezése Szempilla 

- és szemöldökfestés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd hidrogén-

peroxiddal kikevert festékkel, a higiéniai szabályok betartásával 
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Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemhéjra festés közben A szempilla- és 

szemöldökfestés szakszerű lemosása 

A bórvizes szemöblögetés szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp vagy nyugtató szemkörnyékpakolás alkalmazása Szemöldökigazítás 

csipesszel, gyantával 

Tartós szempillafestés és szempillalifting technológiája (egy kezelésben) Árkalkuláció 

készítése a szolgáltatáshoz 

 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek 95 óra 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján (a bőr színe, fénye, tapintása, ru- 

galmassága, pórusai, komedói, egyéb, szerzett és veleszületett barázdák, értágulatok stb.) 

Kezelést befolyásoló és kizáró állapotok azonosítása 

Bőrtípust befolyásoló bőrműködések: faggyútermelés (aknék), szaruképzés, hidratáció, 

izomtónus 

Bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó rendellenességek: pigment- rendellenességek, 

szőrnövési rendellenességek, keringési rendellenességek, verejték- rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése, kitöltése a GDPR szabályainak 

megfelelő dokumentációval: személyes adatok, elérhetőségek, előzetes kórkép megállapí- tása 

kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások, rendellenességek, szövetszaporulatok felismeré- se 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások, szövetszaporulatok, időskori bőrelváltozá- sok, 

anyajegyek 

Az alapbőrtípusok jellemzése: normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos (alipikus), olajos 

és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, kialakító tényezői, 

objektív tünetei, kezelésük célja, kezelési alapelvei, anyagai, házi ápolásuk Diagnosztizálás 

(arc, nyak, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek felhasználásá- val; kizáró okok 

megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alapbőrtípus meghatározása; diagnosztikai lap 

kitöltésének gyakorlása stb. 

 

 

Egybefüggő szakmai gyakorlat: 70 óra 
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13. évfolyam 

 

Elmélet: 

 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- 

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és 

a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 
ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 
talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 

mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- lesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- tenciákat 

fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél 20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- pikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- séggel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- gyan 

lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás 11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli 

tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, 

sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- tésben való aktív részvétel 

szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- ceptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú 20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- ót 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- nált 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- ra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kés- zségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 

 
Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismereteket tartalmazza. Ezek 

alkalmazásával szakszerű és esztétikus szolgáltatást nyújt vendégének a kozmetikus techni- 

kus. 
 

Élettan, egészségtan tantárgy 15,5 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 
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A kozmetikus technikus szakma anatómiai, élettani alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcso- 

lódó egészségtani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia vagy egészségtan szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az alkalmazott biológia és a kozmetikus szakmai ismeretek minden témaköre 

A közismereti biológiatartalmak közül az embertan, sejttan, biokémia témakörök 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A szakmákhoz 
kapcsolódó bioké- 

miai fogalmakat, 

kifejezéseket alkal- 

maz a szakmai 

kommunikáció 
során. 

 
Az emberi sejteket 

felépítő és szabá- 

lyozó anyagok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Figyelem, 

kreatív gondolko- 

dás, koherens gon- 

dolkodás, nyitott- 

ság, 

az órákon való aktív 

részvétel, 

a munkában való 

kooperatív részvé- 

tel, 

felelősségtudat 

 

 

 

 

 

 
 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, műkö- 

dését, a sejtben 

zajló transzportfo- 

lyamatokat leírja. 

 

A sejtek felépítése, 

működése, a sejt- 

anyagcserével kap- 

csolatos fogalmak 

 

 
Teljesen önállóan 

Megnevezi és leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap- 

csolatos összefüg- 

géseket. 

 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme- 

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ- 

keztében kialakuló 
bőrtüneteket. 

 

 

 

 
A bőrtípusok jel- 

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye- 

zők működési zava- 

rai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 
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Azonosítja a szerv- 

rendszerek zavarai 

miatt kialakuló 

bőrelváltozásokat 

mint kozmetikai 

kezelést befolyásoló 

vagy kizáró állapo- 

tokat. 

 
Szervrendszerek 

felépítése, működé- 

se, működési zava- 

rok, betegségek és 

ezek bőrtünetei 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 
 

Egészséges élet- 

móddal, egészség- 

megőrzéssel kap- 

csolatos tanácsot ad 

vendégének a bőr 

egészségének meg- 

őrzéséért. 

 
 

Egészség, betegség, 

kiegyensúlyozott 

táplálkozás, diéták, 

rendszeres testmoz- 

gás, prevenció, 

testképzavar, táp- 

lálkozási zavar 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés, 

kritikus adatgyűjtés, 

az internet haszná- 

lata, internetes app- 

likációk alkalmazá- 

sa az egészséges 

életmóddal kapcso- 

latban 

 

A tantárgy témakörei 

Biokémia 3 óra 

Biogén elemek: elsődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek példákkal, az élő 

szervezetet felépítő szervetlen és szerves vegyületek csoportjai 

Víz 

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban 

‒ A víz szerepe a hőtárolásban 

‒ A víz mint építőanyag 

‒ A víz mint oldószer 

‒ A víz mint szállítóközeg 

‒ A víz mint reakciópartner 

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió 

Ásványi sók: nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, 

Se jelentősége 

Szénhidrátok: mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, 

keményítő, glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás in- 

dex, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok 

Aminosavak, fehérjék: amino- és karboxilcsoport, (ologo)peptid, polipeptid, protein, a fe- 

hérjék felépítése és feladatai, kiemelten az enzimek és a vázfehérjék 

Lipidek és lipoidok: glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szte- 

roidok (koleszterin), foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének Vitaminok és 

csoportosításuk oldhatóság szerint: hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, 

vitaminok élettani szerepe, szépészeti szerepe, előfordulásuk 

 

Sejttan 2,5 óra 

A sejt fogalma, az emberi sejtek felépítése: sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, bioló- giai 

membránok, foszfolipid, lecitin, membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid 

oldat, durva diszperz rendszer, sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, 

kis és nagy alegység, fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán 

sejtalkotók: DER, SER, Golgi-készülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, 
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lizoszóma, melanoszóma, sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma 

Sejtek működése, sejtanyagcsere: transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffú- zió, 

ozmózis, facilitált diffúzió, pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzport- 

folyamatok (endo- és exocitózis) 

Sejtek szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis), ős- 

sejtek, törzssejtek a bőrben, aktív és passzív sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és 

elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és sejtciklus szabályozása, fehérjék képződése (DNS 

> RNS > fehérje > tulajdonság kifejeződése) 

A hámban zajló biokémiai és biofizikai folyamatok: diffúzió, ozmózis, festékképzés és el- 

szarusodás, hámlás; a hámréteg működése a hámsejtek kialakulásától a hámlásig részlete- sen 

Epigenetika: az epigenetikai szabályozás lényege, befolyásolásának lehetőségei, jelentősé- ge 

a kozmetikában, a génkifejeződés befolyásolásának kozmetikai vonatkozásai (pl. a pig- ment-

rendellenességek kezelése és az öregedés elleni küzdelem elvi alapjai terén) 

 

Életfolyamatok 5 óra 

A bőr felépítése és működése 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok Elváltozások, rendellenességek 

A keringési szervrendszerek zavarai: fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és 

passzív vérbőség, bőrpír (erythema), érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulla- dásra 

hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, 

visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, érszűkület, Raynaud-jelenség, trombózisra 

utaló jelek, vérzékenység és kozmetikai vonatkozásai; nyirok, nyirokkeringés, a nyirok- 

rendszer felépítése, feladatai, működése, nyiroktüsző, nyirokcsomó, nyirokszervek, nyirok- 

sejtek, nyirokelvezetés zavarai, tünetei 

Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek 

Érbeidegzési zavarok, angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz 

tünetei, kezelést befolyásoló, kizáró állapotai 

A szem és védőkészülékeinek felépítése, feladatai 

A hormonrendszer zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: 

‒ Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, a petefé- szek, a 

here, a hasnyálmirigy, a tobozmirigy és a bőr hormonjai, ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei 

a bőrön 

‒ A cukorbetegség és a PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A „hormon”, „hormonhatás”, „endokrin mirigy” fogalmak használata 

A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: a tápanyag- 

hiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által ki- 

váltott bőrtünetek 

Az immunrendszer hibás működése és annak bőrt érintő tünetei: 

‒ Allergiás és autoimmun betegségek és bőrtüneteik 

‒ Kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

‒ A bőr mint immunszerv 

 

Egészséges életmód, egészségnevelés Egészség, betegség, egészséges életmód 5 óra 

‒ Egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a makro- és mikrotápanyagok jelentősé- ge, 

diéták, divatdiéták, hatásaik, következményeik, makro- és mikrotápanyag- hiánytünetek, -

túladagolások következményei 

‒ Tévhitek az egészséges táplálkozással kapcsolatban, testképzavarok, táplálkozá- 
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si/étkezési zavarok (pl. anorexia, bulimia, ortorexia) kozmetikai vonatkozásai 

Az aktív életmód, a sport, az élsport és a rendszeres testmozgás hatásai 

Környezeti ártalmak mint egészség- és bőrállapotot befolyásoló tényezők: hitek, tévhitek 

Tipikus foglakozási ártalmak mint a bőr állapotát befolyásoló tényezők 

A bőr egészségének megóvása: higiénés, életviteli tanácsadás 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikai kémia gyakorlat tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikai kémia tantárgy célja, hogy segítse az anyagismeret és a szakmai gyakorlat haté- 

kony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és – ebből eredően – biztos elméleti ismeretek- 

hez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az alkalmazott kémia gyakorlat és az anyagismeret minden témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet- 

len anyagokat, és 

úgy használja őket, 

hogy ne károsítsa a 
vendég egészségét. 

 
A szerves és szer- 

vetlen vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai, bőrre 

gyakorolt hatása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. Tevé- 

 

 
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és rend- 

szerezés 
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Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a kozmetikumok 

jellemző fizikai, 

kémiai tulajdonsá- 

gait, összetételét, 

bőrre gyakorolt 

hatásait. 

INCI, kozmetikai 

készítmények cso- 

portjai, alap-, ható- 

és segéd-anyagai, 

anyagok bőrre gya- 

korolt hatásai, al- 

kalmazási lehetősé- 

gei a koncentráció- 

juk függvényében, 

hatóanyag-hordozó 
rendszerek 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

kenységét folyama- 

tosan elemzi, fej- 

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásainak teljesí- 

tése érdekében. 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Pontosság, precizi- 

tás mind a számo- 

lás, mind a mérés, 

keverés során, hi- 

szen, ha bárhol 

hibázik, nem a 

kívánt eredményt 

kapja. 

 

 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

Információk rend- 

szerezése, tárolása 

 

 

Használati útmuta- 

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag- 

keverékeket készít, 

vizsgál. 

Tömeg- és térfo- 

gatmérés, mérték- 

egységek használa- 

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso- 

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Számológép hasz- 

nálata a számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten mérték- 

egység-átváltáshoz 

és oldatkészítéshez, 

motivációként 

 

 

A tantárgy témakörei 

Alkalmazott szerves kémia 6 óra 

Szerves vegyületek: 

‒ Fogalma, csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint) 

‒ Jelölése (a képletek fajtái: molekulaképlet, atomcsoportos képlet, szerkezeti képlet, 

vonalas képlet; a képlet jelentése) 

‒ Az izoméria fogalma, fajtái, jelentősége Paraffinok a kozmetikában: 

‒ Pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffin keverékek, szkvalán 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozme- 

tikában 

Telítetlen szénhidrogének tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik a kozmetikában: 

‒ Izoprén-vázas vegyületek: terpének és terpenoidok (természetes illatosítók), szkvalén, 

karotin és a karotinoidok 

‒ Azulén 

Szerves kénvegyületek a kozmetikában: 

‒ Pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, tioglikolsav, tiotejsav és származé- kaik, 

szerves szulfátok (pl. Na-lauril-szulfát) 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikumokban 

‒ Alkoholok a kozmetikában: 

‒ Etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok (propilénglikol, glicerin, cukoral- 

koholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol), koleszterin 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Aldehidek, ketonok, éterek a kozmetikában, pl. formaldehid, aromás aldehidek, aceton 

jellemzőinek megismerése, vizsgálata 

Szénhidrátok a kozmetikában: 

‒ Cukrok (mono- és diszacharidok), oligoszacharidok (dextrin, ciklodextrinek) és 

poliszacharidok vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 
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‒ A glükóz, a fruktóz és a méz jellemzői 

‒ Cellulózszármazékok és hialuronsav vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik 

Karbonsavak a kozmetikában, pl. ecetsav, glikolsav, citromsav, borkősav, tejsav, szalicil- sav, 

benzoesav, zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik 

Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a kozmetikában: 

‒ Szervetlen savak észterei: pl. zsíralkohol-szulfátok 

‒ Gyümölcsészterek (pl. etil-acetát), gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak vizs- 

gálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Zsírkísérő anyagok: karotinoidok, foszfatidok (lecitin), szteroidok (koleszterin), 

ceramidok, vitaminalkoholok (tokoferolok, retinol), tulajdonságaik vizsgálata, jel- lemzőik, 

hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Aminok (pl. MEA, TEA) tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmeti- 

kumokban 

Aminosavak, peptidek, fehérjék a kozmetikában: 

‒ Aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, 

selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, al- kalmazási 

lehetőségeik, jelentőségük 

‒ Oligopeptidek, polipeptidek, fehérjék felépítése, szerkezetük, jellemzőik Foszfortartalmú 

szerves vegyületek a kozmetikában: 

‒ Szerves foszfátok 

‒ Foszfatidok (pl. lecitin) 

‒ Nukleotidok és származékaik, nukleinsavak és kozmetikai alkalmazási lehetőségeik 

 

Kozmetikumok vizsgálata 25 óra 

Kozmetikumok összetétele: alap-, segéd- és hatóanyagok termékcsoportonként; az INCI 

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) értelmezése a gyakorlatban, a ter- méken 

feltüntetett információk elemzése, értelmezése 

Emulziók, emulgensek, hatóanyag-hordozók: 

‒ Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, emulgensek jellemzése 

‒ Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

‒ Makroemulziók: egyes és kettős emulziók, tulajdonságaik 

‒ Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és nanoemulziók, 

folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, ciklodextrinek stb. 

Folyékony kozmetikumok vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Kozmetikai krémek 

(emulziók, gélek) vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Pakolások, maszkok 

vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Egyéb, pl. szilárd 

kozmetikumok (porkeverékek) vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Szőrtelenítés és 

szőkítés kozmetikumainak vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Verejték-
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rendellenességek kezelésének anyagai: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Dekorkozmetikumok 

vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elméleti alapjainak elsajátítása a higiénikus, szakszerű és 

biztonságos munkavégzés érdekében 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos tanár kozmetikus szakképesítéssel vagy biológia szakos tanár kozmeti- 

kusképzésben szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal vagy kozmetikus mester fel- sőfokú 

pedagógiai végzettséggel 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti biológia: embertan 

Az alkalmazott biológia, az alkalmazott kémia kozmetikumok vizsgálata témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Tisztában van a 

kozmetikai ipar és a 

kozmetikus techni- 

kus tevékenységé- 

vel, betartja a 

szakmai kompeten- 

ciahatárokat. A bőrt 

ápolja, szépíti. 

Kozmetikai ipar, 

kozmetika, kozme- 

tikus technikus, 

kozmetikai rendel- 

lenesség, betegség, 

kötöttséggel kezel- 

hető kozmetikai 

rendellenességek, 

szépségápolás, 

bőrápolás 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása. 

Szöveges dokumen- 

tum és prezentáció 

készítése 
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Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a bőr és függelékei 

felépítése, élettana 

és a diagnosztizálás 

során tapasztalható 

bőrállapotok közötti 

kauzális kapcsola- 

tokat. Azonosítja a 

különféle kozmeti- 

kai kezelések javal- 

latait, ellenjavallata- 

it, a tapasztalt bőrál- 

lapotok okait. 

A bőr felépítése, 

életműködései, 

bőrdiagnosztizálás, 

kozmetikai kóroki 

tényezők és hatása- 

ik, elváltozások, 

bőrtünetek és gya- 

kori okaik, javallat- 

tok, ellenjavallatok, 

bőrtípusok, bőrálla- 

potok, rendellenes- 

ségek jellemzői, 

kialakulásuk, koz- 

metikai kezelési 

lehetőségeik 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Betartja a szakma- 

etikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. 

Felelősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 
anyagokról, eszkö- 

zökről. 

A higiéniai előírá- 

sokat mindig betart- 

ja. 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

 

 

 

 
 

Esztétikai célú 

kozmetikai beavat- 

kozásokat tervez 

meg. 

Színek, színhatások, 

stílusok, évszak 

szerinti vendégtípu- 

sok, formák, ará- 

nyok, korrekciós 

lehetőségek, ideális 

arányok és formák, 

optikai illúziók, 

hatások és kontrasz- 

tok, kendőzés, tar- 

tós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depiláció, epiláció, 

szőkítés, szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük lehetősé- 
gei 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása 

Képek mentése, 

szerkesztése Smink- 

tervező applikációk 

megismerése, al- 

kalmazása 

 

 

 

Bőrápolás, öregedé- 

si folyamatok kés- 

leltetése céljából 

speciális kozmetikai 

kezeléseket tervez, 

tanácsot ad a keze- 

lési eredmény meg- 

őrzése érdekében. 

Letisztítás, mély- 

tisztítás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, 

komedók/ aknék 

eltávolítása, fertőt- 

lenítés, összehúzás, 

táplálás, regenerá- 

lás, arc-, nyak-, 

dekoltázskezelés, 

testkezelés,  ható- 

anyagok, hatásaik 

és bejuttatásuk 

lehetőségei 

Kozmetikai kezelé- 
sek, házi ápolás 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése. 

 

A tantárgy témakörei 

Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr változásai életkorok szerint, öregedés, öregedő 

bőr kezelése 10 óra 

Alapbőrtípusok: 

‒ A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös 

tekintettel a zsír- és víztartalom) alapján 

‒ A normál bőr jellemzői, kozmetikai kezelésének céljai, kezelési terve a javasolt ké- 

szítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelé- sük 
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céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és ható- anyag-bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, 

kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag- bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozme- tikai 

kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-

bevitel megnevezésével, tanácsadás 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek, bőrállapotok: 

‒ A felszíni vízhiányos bőr(állapot) jellemzése, kialakulása, kozmetikai kezelésének céljai, 

kezelési terve a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag- bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A kipirosodásra hajlamos, gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, koz- metikai 

kezelhetőségük, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt 

készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésé- vel, tanácsadás 

‒ A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulá- suk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az aknés bőrtípus fogalma, fajtái, a kozmetikus által kezelhető aknék fajtái, kozme- tikai 

kezelésük lehetőségei, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési ter- vük a javasolt 

készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezé- sével, tanácsadás 

‒ A pigmentfoltos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, koz- 

metikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható- anyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ A hiperhidratált bőrállapot jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható- anyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

A kombinált bőr fogalma, fajtái, kozmetikai kezelésének tervezése, tanácsadás 

A bőr változásai életkorok szerint: az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek, gyermekek, 

serdülők, felnőttek, változókorúak, idősek bőrének jellemzői, tipikus bőrproblémái és ezek 

kezelése 

A pubertás és a klimax kozmetikai rendellenességei, azok kezelési lehetőségei Az öregedés 

folyamata, öregedéselméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés Az idősödő bőr típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai újdonsá- gok 

az öregedés ellen (a legújabb hatóanyagok és hatóanyag-beviteli eljárások, készmasz- kok és 

egyéb újdonságok) különös tekintettel a kozmetikus szakma kompetenciahatáraira 

 

Különböző bőrrendellenességek és kezelésük, szervrendszerek zavarai- nak bőrtünetei és 

kezelésük 26 óra 

A szaruképzési-rendellenességek fogalma, fajtái, jellemző tüneteik, kozmetikai kezeléséük 

lehetőségei 

A pigment-rendellenességek fogalma, fajtái, jellemező tünetei, a festékképzési rendelle- 

nességek fogalma, fajtái, jellemző tünetei, kozmetikai kezelésük lehetőségei 

A verejték-rendellenességek és tanácsadás velük kapcsolatban, a lokális hiperhidrózis 

kozmetikai kezelésének lehetőségei 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész- tés 

szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi- bák 

részletes jellemzése, kezelhetőségük a kozmetikában 
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Speciális kozmetikai kezelések 26 óra 

A speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete, a vendég tájékoztatása és írásbeli 

nyilatkoztatásának ismérvei, a speciális kozmetikai kezelések fogalma, fajtái és szakmai 

kompetenciahatárai, az orvos-kozmetikus együttműködés jellemző területei 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalma- 

zása, tanácsadás 

Szemkörnyékápoló kezelések Nyak-dekoltázs speciális kezelései 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások Kozmetikai hámlasztó kezelések, tanácsadás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok 

A body wrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában 

Hatóanyag-bevitel segítése kézi masszázzsal vagy gépi módszerekkel a testtekercselés so- rán 

A testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves, cellulit-, aromaterápiás, 

svédmasszázs stb., a kézi kozmetikai nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázstechnikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

A cellulit típusai, stádiumai, a cellulitkezelés megtervezése az ismert készülékekkel és/vagy 

kézi módszerekkel, különböző testtájakon 

Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan 

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Speciális kezelések férfiaknak, férfi a kozmetikában, a férfiarcbőr kozmetikai jellemzői, 

kezelése 

Különleges kezelések a kozmetikában: ájurvédikus, sókezelés, aromaterápiás stb. 

 

 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus anyagismeret tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikában alkalmazott anyagok, professzionális készítmények szakszerű, biztonságos 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása, a kívánt kezelési cél elérése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakképesítéssel rendelkező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / 

gyógyszerész, vagy legalább két év kozmetikusképzésben szerzett tapasztalattal rendel- kező 

kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / gyógyszerész 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a kémia egyes általános, szervetlen és szerves kémiai témakörei Szakmai: az 

alkalmazott kémia gyakorlatok, a szakmai ismeretek 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Megkülönbözteti a 

kozmetikai termé- 

keket, termékcso- 

portokat, a fertőtle- 

nítőszereket, a 

gyógyhatású ké- 

szítményektől és a 

gyógyszerektől. 

Kozmetikai termé- 

kek, ezek csoporto- 

sítása, fel- 

használási területe, 

bőrre gyakorolt 

hatása, kozmetikai 

alkalmazási lehető- 

ségei, fertőtlenítő- 

szerek, gyógyhatású 

készítmények, vény 

nélkül kiadható 

gyógyszerek, 
háziszerek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősen választja 

meg a helyzetnek, 

feladatnak   legin- 

kább megfelelő 

fertőtlenítési   eljá- 

rást, a kezeléshez 

alkalmazott  anya- 

gokat, eszközöket. 

Ismeretei  alapján 

mindig mérlegeli a 

különféle anyagok, 

eszközök alkalma- 

zásának előnyeit és 

kockázatait a ven- 

dég szempontjából. 

A szakma kompe- 

tenciahatárain belül 

marad, nem végez 

egészségügyi ellá- 

tást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

Megválasztja az 

adott esetnek, hely- 

zetnek leginkább 

megfelelő fertőtle- 

nítőszert, fertőtlení- 
tő eljárást. 

A fertőtlenítés, 

sterilizálás eszkö- 

zei, anyagai és 

alkalmazásuk sza- 

bályai 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Megválasztja az 

esztétikai célú keze- 

lések (kendőzés, 

tartós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depilálás, szőkítés) 

elvégzéséhez fel- 

használandó anya- 

gokat. Ezek hatása- 

ival, mellékhatásai- 

val, alkalmazásával 

kapcsolatban tájé- 

koztatni is tudja 

vendégét. 

Dekorkozmetikai 

termékek és össze- 

tevőik, INCI, színe- 

zék, pigment, fes- 

ték, az oxidációs 

festék anyagai, 

működése; a depilá- 

ció és a szőkítés 

anyagai, a 

szempillalifting, a 

szempilla- és sze- 

möldöképítés, va- 

lamint a szemöldök- 

laminálás anyagai, 

ezek működése, 

hatásai és gyakori 

mellékhatásai 

 

 

 

 

 

 
 

Jelöljön ki egy 

elemet. 
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Tudatosan megvá- 

lasztja a vendég 

bőrállapotának és a 

diagnosztizálás 

eredményeként 

meghatározott tech- 

nológiának legin- 

kább megfelelő 

készítményt, ható- 

anyagokat. 

A felhasználható 

anyagokkal, hatása- 

ikkal és lehetséges 

mellékhatásaikkal 

kapcsolatban tájé- 

koztatja is vendégét. 

A kozmetikumok 

összetétele, alap-, 

ható- és segéd- 

anyagaik, tulajdon- 

ságaik és bőrre 

gyakorolt hatásaik 

Összetételük, INCI 

Hatóanyag- 

hordozók és tulaj- 

donságaik Letisztí- 

tás, mély-tisztítás, 

tonizálás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, össze- 

húzás, nyugtatás, 

gyulladáscsökken- 

tés, faggyútermelés- 

befolyásolás, rege- 

nerálás, 

ránctalanítás, a bőr 

javítómechanizmu- 

sát segítő, serkentő, 

gátló anyagok, 

pigment- 

rendellenességek 

kezelésére alkalmas 

anyagok jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

A tantárgy témakörei 

A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és a hidratálás anyagai 2 óra 

A fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése (konkrét termékek és hatóanya- gaik) 

A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai: 

‒ Leggyakoribb kozmetikumtípusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, lemosó 

arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás készítmények 

‒ Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó vagy rosszul 

felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú természetes és 

mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és mesterséges anyagok, tisztításra 

alkalmas gyógynövények 

‒ A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként A mélytisztítás anyagai: 

‒ Mechanikai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagaik: magőrlemé- nyek, 

cukor, só, műanyag golyócskák stb. 

‒ Biológiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: enzimek 

‒ Kémiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: AHA, BHA, PHA, 

dikarbonsavak, oxo- és egyéb savak 

‒ Kombinált peelingek 

A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük Az 

arcvizek alapanyagai és hatóanyagai, jellemzésük: 

‒ Alkoholok 

‒ Hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 
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‒ Hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes és 

mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 

Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek és hatóanyagaik A hidratáció 

fogalma, kozmetikai értelmezése 

Hidratáció fokozására alkalmas készítmények csoportjai, jellemző hatóanyagai 

 

A szépítés anyagai 2 óra 

Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb, vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók, korrektorok, a kontúrozás anyagainak fajtái és jellemzésük Púderek fajtái és 

jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai, jellemzésük, működésük (oxidációs festé- kek 

hatásmechanizmusa) 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) és a szempillalifting anyagai, a szemöldöklaminá- lás 

anyagi, hatásaik 

A szempilla-hosszabbítás, szemöldöképítés anyagai, hatásaik 

 

A depiláció és a szőkítés anyagai A szőkítés anyagai 2 óra 

A depilálás anyagai: 

‒ Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok A meleg gyanták anyagai: 

‒ Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvességmentesí- tők 

‒ A hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

‒ A kolofóniummentes „hagyományos” gyanták, korszerű waxok anyagai és jellem- zésük 

‒ A cukorpaszta és a mézemulzió anyagai és jellemzésük 

‒ Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyantaeltávolító anyagok, hámképző, nyug- tató, 

gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 

Hideg gyanták anyagai Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

Masszírozás és a testkezelések kozmetikumai 9 óra 

Leggyakoribb kozmetikumtípusok a masszázs műveletében:

 masszázsolajok, masszázsgélek, masszázstejek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszázskozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe a masszázs során 

Aromák, aromaterápia szerepe a masszázs során Testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése (a letisztítás, 

peelingezés anyagai és a pakolások, maszkok) 

Testpakolások, maszkok fajtái, anyagai és jellemzésük: 

‒ Agyagok 

‒ Iszapok, lápföldek 

‒ Algák 

‒ Zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

‒ Szénhidrátok és származékaik 
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‒ Aminosav-származékok, oligopeptidek 

‒ Egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

‒ Vitaminok 

Feszesítő, regeneráló hatóanyagok A zsírsejtekre ható anyagok Méregtelenítő hatóanyagok 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a gyulladáscsökkentés és a faggyútermelés 

befolyásolásának anyagai 9 óra 

A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

‒ Szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók mint felpuhító anyagok 

‒ Lipoaminosavak 

‒ Vízmegkötő, hidratáló anyagok 

Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyagcsoportok, a kivonás módjai, csopor- 

tosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik Az 

összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Savak 

‒ Savasan hidrolizáló sók 

‒ Összehúzó pakolások poranyagai, peloidok 

Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Redukálóanyagok 

‒ Gyulladásgátló adszorbensek 

‒ Gyulladásgátló bevonószerek 

‒ Gyulladáscsökkentő bőrpuhítók 

‒ Összehúzó hatású gyulladásgátlók 

‒ Gyulladáscsökkentő vitaminok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék,

 egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok Hagyományos szeborreaellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborrea-ellenes anya- gok, 

bioaktív lipidek, anti-androgén hatású anyagok, stb. 

Akné kezelésének jellegzetes kozmetikai hatóanyagai. Pl. fertőtlenítő hatású anyagok 

(fokhagyma, propolisz, ezüst kolloid, cink-sók) stb. 

 

Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómechanizmusát segítő, serkentő és gátló anyagok, 

pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 4 óra 

A hatóanyagok bőrbe jutásának módjai 

Regeneráló, bőrtápláló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns 

anyagok stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő” 

hatóanyagok 

A sejt anyagai mint regeneráló anyagok Aminosavak, fehérjék: 

‒ Az aminosavak és az oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

‒ A fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

‒ Nukleinsavak és származékaik 
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‒ A DNS kozmetikai szerepe 

A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

‒ A monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A diszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ Növényi eredetű nyákanyagok 

‒ Mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

‒ A lipidek kozmetikai jelentősége 

Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók”, szerkezetjavítók, funkciójavítók 

Serkentő és gátló anyagok A bőr oxigenizálása Antioxidánsok 

Az arany, gyémánt kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például őssejtkivonatok, matrikinek, citokinek, 

peptidek és származékaik, „védett” molekulák, egyéb anyagok: pl. csiganyálka, méhméreg stb. 

A testkezelés egyéb hatóanyagai: például peptidek, gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, algák, gyümölcsök, főzelékfélék 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Vitaminok 

A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző hatóanyag- 

okkal 

Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok, redukálószerek, tirozinázképződést 

csökkentő anyagok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok, hatóanyagok 

Melanintermelést elősegítő hatóanyagok, barnulást segítő készítmények és hatóanyagaik 

Önbarnító készítmények és hatóanyagaik 

 

Segédanyagok a kozmetikumokban 3 óra 

Kozmetikumok összetétele, alap-, ható- és segédanyagok, állandó és változó összetevők, INCI 

Konzerválószerek helye a kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző kozmetikumok jellemző kon- 

zerválószerei 

Penészedésgátlók 

Erjedés- és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók, antioxidánsok, prooxidánsgátlók Illatosítóanyagok, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósítóanyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Állagszabályozó, stabilizáló anyagok csoportjai, képviselői és jellemzői, kozmetikai ható- 

anyag-hordozó rendszerek, vivőszerek 

Színezékek a kozmetikumokban 

Egyéb összetevők a kozmetikumokban 
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Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Elektrokozmetika elmélet tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az elektrokozmetikai készülékek alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus mester felsőfokú pedagógiai végzettséggel; kémia vagy fizika szakos tanár 

kozmetikus szakképesítéssel vagy legalább két év szakmai tapasztalattal a kozmetikus- képzés 

terén; mérnök tanár (elektrotechnikai vagy elektronikai szakirány) és legalább két év szakmai 

tapasztalattal a kozmetikusképzés terén 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti: fizika/elektromosságtan, 

kémia/elektrokémia 

Szakmai: alkalmazott kémia elektrokémia témaköre, szakismeret és szakmai gyakorlat 

vonatkozó témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 

 

 

 
 

A kezelés céljának 

leginkább megfelelő 

elektrokozmetikai 

eljárást, készüléket 

választ. Összefüg- 

géseiben vizsgálja 

az alkalmazott ké- 

szítmények és 

elekrokozmetikai 

eljárások várható 

hatásait vendégére. 

Elektromos áram 

jellemzői, hatásai, 

kozmetikai alkal- 

mazásának lehető- 

ségei 

Elektrokozmetikai 

készülék, di- 

rekt/indirekt 

elektrokozmetikai 

berendezés, ezek 

fajtái, hatásai, al- 

kalmazási lehetősé- 

gei a kozmetikában 

Kezelési javallatok, 

ellenjavallatok a 

készülékek, eljárá- 

sok alkalmazása 

során. Kozmetikai 

termékek, ható- 

anyagok tulajdon- 

ágai, 

elektrokozmetikai 

alkalmazási lehető- 
ségeik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Betartja a szak- 

maetikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. Fele- 

lősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 

anyagokról, 

elektrokozmetikai 

berendezésekről. 

 

 

 

 

 

 
 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

 
A tantárgy témakörei 

Elektrokozmetikai alapismeretek 12 óra 

Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásá- nak 

szabályai, szükséges nyilatkozatok a kozmetikai kezelésekkel kapcsolatosan 

Elektrokozmetikai kezelés kompetenciahatárai, eljárások csoportosítása 

Elektrokomzetikai készülékek alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályok 

ismerete 

Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus, ve- 

zetők (elsőfajú, másodfajú), félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm-

törvény, egyenáram, váltóáram, frekvencia, hullámhossz, periódus, koherens- inkoherens, 

monokromatikus-polikromatikus, rádiofrekvencia, elektroporáció elve, interfe- rencia, 

elektromágneses sugárzás, hanghullám, moduláció 

Hatóanyag-bevitel elektrokozmetikai készülékekkel, a hatóanyag bejuttatásának akadályai, 

illetve lehetőségei 

Elektródák fogalma, fajtái 

Elektromágneses sugárzás, elektromágneses spektrum kozmetikai alkalmazásának lehető- 

ségei 

Mágnesterápia alkalmazása a kozmetikában, elektromágneses kölcsönhatás 

A napfény kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, valamint a fényterápia kozmetikai al- 

kalmazásának elméleti vonatkozásai 
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A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint, dózis fogalma és fajtái a 

kozmetikában 

A látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei, elektrokozmetikai készülé- kei 

Az infrasugarak jellemzői, felosztása, élettani hatásai, elektrokozmetikai alkalmazásai Az UV-

sugarak jellemzői, felosztása, élettani és kozmetikai hatásai, a Fitzpatrick-skála 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett testkezelések: a cellulit fogalma, kialakulásának okai, 

kezelése, stádiumai, nyirokkeringés, a nyirok összetétele 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása Elektrokozmetikai gépek 

felosztása 

 

Indirekt elektrokozmetikai eljárások 20 óra 

Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigéngépek, részlete- sen 

a frimátor működése, javallatai, ellenjavallatai 

Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai A pulzáló gépi 

vákuummasszázs hatásai, alkalmazása a kozmetikában 

A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai 

Hidroterápia (gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugármasszázs) 

Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, Wood-lámpa, sebumeter, hid- 

ratáció mérés, MED-meghatározás stb.), alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV- fény 

felosztása, hatásai, a dózis fogalma, Fitzpatrick-táblázat és alkalmazási területei Fototerápia: 

síkban polarizált fényforrások (pl. Bioptron lámpa), lézerfény kozmetikai fel- használása a 

tartós szőrtelenítésen kívül (soft lézer, hideg lézer), fotorejuvenáció, fototermolízis, LED-

maszkok 

Fototerápia: Az IPL-készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai, az ELOS- 

technológia elvi alapjai, alkalmazásának hatásai 

Fototerápia: szolárium 

Fototerápia: infrasugarakkal működő gépek (infrakabin, mélymeleg terápia) 

Fonoterápia: az ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe, kozmetikai felhasználása, 

ultrahangkészülékek csoportosítása, fajtái 

Termoterápia: termoálarc, kesztyűk, lábzsákok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő 

Termoterápia: szaunák, mélymeleg terápia 

Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás, a krioterápia kozmetikai vo- 

natkozásai 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló boksz, 

kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, paraffinmelegítő készülék stb. 

 

Direkt elektrokozmetikai eljárások 21 óra 

Kis- és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: az egyenáram és az 

egyenárammal működő (galván) készülékek működési elve, hatásmechanizmusa 

Galvánkészülékek kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, célja, szervezetünkre, kiemel- ten a 

bőrre gyakorolt hatásai 

Az elektródák típusai, tulajdonságai, a köztianyag jelentősége a kezelés során, különböző 

polaritású hatóanyagok bevitele iontoforéziskészülékkel 

Az iontoforézis során zajló biofizikai és biokémiai jelenségek:

 ionvándorlás, elektroforézis, elektroozmózis 

Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai 

Az elektroporáció elvén működő, tű nélküli mezoterápiás készülékek működési elve, javal- 

latai, ellenjavallatai, jellegzetes készítményei 

A dezinkrusztáció fogalma, a művelethez használható oldatok, alkalmazási területe, javal- latai 
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és ellenjavallatai, a kezelés menete 

Az interferencia és a lebegő áram fogalma Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A különböző frekvenciatartományok izmokra gyakorolt hatásai, a kozmetikai alkalmazás 

lehetőségei, a face-lifting elektrokozmetikai eljárásai, készülékei 

Az interferenciás kozmetikai kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete, javallatai és 

ellenjavallatai 

Az ingeráram és a szelektív ingeráram fogalma 

A szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A szelektív ingerárammal végzett kozmetikai kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete 

Az interferenciával és a szelektív ingerárammal végzett kozmetikai kezelések összehason- 

lítása 

A kezelési idő betartásának jelentősége a kezelés eredményessége szempontjából 

Nagyfrekvencián működő gépek: a VIO működési elve, hatásmechanizmusa, bőrre gyako- rolt 

hatása, alkalmazása 

A VIO javallatai, ellenjavallatai 

Az epilálás elméleti alapjai: a szőrszálak növekedésének szakaszai, és ennek jelentősége a tartós 

szőrtelenítő eljárások során 

A tűs epilálókészülékek működési elve, hatásmechanizmusuk 

A tűs epilálókészülékek fajtái, kiemelten a diatermiás epilálógépek, az epilálás menete, az elő- 

és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 

Egyéb nagyfrekvenciás gépek: diatermiás epilálógépek, tűs epilálókészülékek fajtái, az epilálás 

menete, javallatai, ellenjavallatai 

Az illesztékek és elektródák tárolásának, tisztán tartásának és fertőtlenítésének szabályai 

 

Speciális elektrokozmetikai eljárások 9 óra 

Speciális elektrokozmetikai kezelések fogalma, csoportjai, szakmai kompetenciahatárai A 

relaxáló gépi masszázs, valamint a hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése 

Oxigénterápiás, mágnesterápiás kezelések ismerete 

A rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, indikációi, kontraindikációi, a 

kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód-tanácsadás az elért kozmetikai 

hatások megtartása érdekében 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) a kozmetikában Face-lifting eljárások a kozmetikában 

A HIFU-készülék működési elve, kezelésének sajátosságai 

A legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete, beleértve a kockázatokat és kozmeti- kai 

alkalmazásuk korlátait is 

Tájékoztatás, dokumentálás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 
 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Cél, hogy a tanulók legyenek képesek a számukra megfelelő vállalkozási formát megválasz- 

tani, létrehozni és működtetni. Képesek legyenek elkészíteni a vállalkozás üzleti tervét, pénz- 

ügyi döntéseket hozni, árat képezni. Képesek legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és 

kezelni a pénztárgépet, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat. Ismerjék a fo- 

gyasztóvédelmi előírásokat, és tudják kezelni a reklamációt. Képesek legyenek vállalkozásu- 

kat menedzselni, a piaci igényekre szabni és marketing tevékenységet folytatni. Meg tudják 

határozni vendégeik igényeit, s ennek megfelelően kialakítani szolgáltatásaikat. Tudják al- 
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kalmazni az online és offline marketing adta lehetőségeket. A szépészeti szakmákban a vál- 

lalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése. A digitális írástudás, az e- 

ügyintézés szélesebb körű megismerése lehetővé teszi a vállalkozások hatékonyabb létrehozá- 

sát, működtetését. 

 

 

Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék és átlássák egy szépségszalon gazdasági működését. Megértsék az adminisztrá- 

ciós feladatok értelmét. Tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal és kötelezettségeikkel. 

Ismerjék a munka világában alkalmazott szakkifejezések értelmét. Az ügyfélkapcsolatok so- 

rán is meg tudják valósítani a munkahelyi titoktartást. Megtanulják az adatkezelésre vonatko- 

zó szabályokat. Ismerjék a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos dokumentu- 

mok tartalmát. Szert tegyenek a vállalkozások működével kapcsolatos alapvető ismertekre, 

megismerjék a vállalkozási formákat, a vállalkozás létesítését, tárgyi és személyi feltételeit, 

üzleti tervének elkészítését, árképzését és az adófajtákat. Ismerjék a szépségiparban használa- 

tos szerződéseket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Közgazdász tanár (kereskedelmi, vállalkozási, marketing szakos) vagy szépségszalon 

gazdasági működtetésben legalább 5 év igazolt gyakorlattal rendelkező szakember 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika: százalékszámítás 

Történelem: vállalkozási, munkavállalói alapismeretek 

Szakmai kommunikáció: a konfliktus- és reklamációkezelés módszerei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
Állást keres, állásin- 

terjún vesz részt 

szimulált helyzet- 

ben. 

Álláskeresési alap- 

fogalmak (álláshir- 

detés, önéletrajz, 

pályázat, motiváci- 

ós levél, portfólió...) 

Munkavállalási 

alapfogalmak 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analizálás, tartós 

figyelem, udvarias- 

ság, felelősségválla- 

lás, következetes- 

ség, szabálykövető 

magatartás, precizi- 

tás 

 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 

létrehozása 

A vállalkozásokban 

használatos munka- 

jogi, munkavédelmi 

és pénzügyi- 

számviteli doku- 

mentumokat értel- 

mez, kitölt (szimu- 

lált helyzetben). 

 

Munkaügyi, mun- 

kavédelmi és pénz- 

forgalmi, számviteli 

dokumentumok, és 

használatuk jogi 

aspektusai 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Digitális, internet- 

alapú kommuniká- 

ció, információtáro- 

lás, problémameg- 

oldás 

 
A munkahelyi titok- 

tartás, adatkezelés 

szabályait betartja. 

A titoktartás jogi és 

etikai szabályai, a 

személyes adat 

fogalma, adatkeze- 

lési szabályok, 
GDPR 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

Kiválasztja és létre- 

hozza (szimulálva) 

a számára megfele- 

lő vállalkozási for- 
mát. 

 
Vállalkozási formák 

és létesítésük 

 
 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 
létrehozása 

Kiszámolja a vál- 
lalkozás adófizetési 

kötelezettségét. 

Adózási alapismere- 

tek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás 

Szimulált körülmé- 

nyek között, tevé- 

kenységével össze- 

függő szerződéseket 

köt, felbont, módo- 
sít. 

 

Szerződések fogal- 

ma, alaki elemei, 

fajtái és ezek jogi 

aspektusai 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

 

A tantárgy témakörei 

Vállalkozási ismertetek a kozmetikában 10 óra 

Álláskeresés: álláskeresési alapfogalmak (álláshirdetés, önéletrajz, pályázat, motivációs le- vél, 

portfólió), állásinterjú 

Munkajogi alapfogalmak, a munkavállaló jogai- és kötelezettségei, a munkáltató jogai és 

kötelezettségei, munkaviszonnyal, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok 

Munkahelyi titoktartás, adatkezelés, személyes adatok védelme, GDPR alkalmazása 

Károkozás, kártérítés, leltárhiány 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások) 

Munkaerőpiac 

A vállalkozások környezete, személyi feltételei 
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A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák 

‒ Egyéni vállalkozás, egyéni cég 

‒ Betéti társaság (bt.) 

‒ Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

‒ Részvénytársaságok (zrt., nyrt.) 

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállal- 

kozás vagyona, tulajdoni hányad, nyereség) 

A vállalkozás működése 

‒ Üzleti tervezés 

‒ Finanszírozás 

‒ Pályázatok, hitelfelvétel 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció 

‒ A szépségiparban alkalmazott árképzés menete 

‒ Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei 

‒ Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során Adózási ismeretek – az adó 

szerepe a gazdaságban 

‒ Adózási alapfogalmak 

‒ Központi adók – áfa, társasági adó, KATA, KIVA 

‒ A munkabért terhelő adók 

‒ Helyi adók – iparűzési adó 

‒ Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége 

‒ Munkaügyi bizonylatok 

‒ Eszközök, anyagok bizonylatai 

‒ Leltározás bizonylatai 

‒ Pénzforgalmi bizonylatok 

‒ Bizonylatok megőrzése, selejtezése 

‒ Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem Készletgazdálkodás a szépségiparban 

‒ A nyitókészlet meghatározása 

‒ A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai 

‒ Selejtezés 

Dokumentumok a szépségszalonokban 

‒ Megrendelő 

‒ Szállítólevél 

‒ Üzleti levelezés 

A szépségipari vállalkozásfejlesztés lehetőségei 

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések 

‒ Bérleti szerződés 

‒ Adásvételi szerződés 

‒ Tanulószerződés, tanulói munkaszerződés 

‒ Munkaszerződés 

‒ Megbízási szerződés 

‒ Vállalkozói szerződés 

‒ Biztosítás, felelősségbiztosítás, közmű- és egyéb szolgáltatások igénybevételére vo- 

natkozó szerződések 

Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok: munka-, tűz- és balesetvédelmi jegyző- 

könyvek, kockázatértékeléssel és -kezeléssel kapcsolatos dokumentumok, védőeszköz- és 

esetleges munkaruha-juttatással kapcsolatos dokumentumok, biztonsági adatlapok… 
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Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya 10 óra 

‒ A paypass fizetés feltételei 

‒ Befektetések, hitelek 

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők, pl.: 

‒ Ügyvéd 

‒ Könyvelő 

‒ Területi képviselők 

‒ Grafikus 

‒ Webmester 

‒ Szépségszalonban dolgozó kollégák 

Kapcsolattartás az ügyfelekkel: vendégekkel, munkatársakkal, felettesekkel, gazdasági 

partnerekkel szóban és írásban 

Online ügyfélkapcsolati rendszerek, közösségi portálok, applikációk alkalmazása 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, panaszkezelés 

 

Üzleti tervezés, dokumentálás 11 óra 

Üzleti terv készítése: üzleti terv felépítése, tartalma, marketingterv, pénzügyi terv részei 

Bevételkalkuláció, árkalkuláció, kiadások tervezése, fedezeti pont, rezsióradíj, vállalkozást 

terhelő adók kiszámítása 

Pénzügyi és készletnyilvántartások: készletezés-bizonylatok (számla, nyugta), pénztár- könyv 

Az ár fogalma, szerepe, az árképzés folyamata és módszerei 

 

 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

Számítástechnika a kozmetikában tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és készletnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemelteté- 

sének segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy Szakmai 

tartalom: munkavállalói ismeretek, vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetiká- ban tantárgy 

minden témaköre 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Munkája során 
Az IKT-eszközök 

fogalma 

Az IKT-eszközöket 

működtető szoftve- 

rek célszerű válasz- 

tásának alapelvei 

  Az IKT-eszközök 

használja az IKT-   felhasználói szintű 

eszközöket (számí- 

tógép, mobiltelefon, 

nyomtató). 

Teljesen önállóan 
Pontosság 

Precizitás 

Önállóság 

ismerete 
Felhasználói prog- 

ramok 

Használja az inter-   Monotóniatűrés  

netet munkája során 

(böngészés, levele- 

zés, 
e- kereskedelem, 

Az internet fogal- 

ma, szolgáltatásai, a 

böngészőprogramok 
felülete 

 
Teljesen önállóan 

Etikus viselkedés 

Adatvédelem 
Internet használata 

(böngészés, levele- 

zés) 

e-szolgáltatások).     

 
Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

vert használ. 

Készletnyilvántartó 

és vendégnyilván- 

tartó programok, 

alkalmazások fajtái, 

használatuk a koz- 

metikában 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Felhasználói prog- 

ramok, applikációk 

online és offline 

használata 

 

Kozmetikai szolgál- 

tatásaival kapcsola- 

tos elektronikus 

dokumentációt 

készít, használ. 

A szövegszerkesz- 

tés, táblázatkezelés, 

prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése 

Kiadványszerkesz- 

tés 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Felhasználói prog- 

ramok 

 

A tantárgy témakörei 

Dokumentálás és nyilvántartás számítógépen (számla- és készletnyilván- tartó szoftverek)

 10 óra 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata A program felépítése, 

használata, hozzáférhetősége 

Ügyfelek nyilvántartása 

Termékek, szolgáltatások nyilvántartása 

Raktárkészlet nyilvántartása, bizonylatok készítése, tárolása Számlázás 

Adatvédelem gyakorlati megoldásai 

 

Elektronikus kommunikáció, webhasználat 10 óra 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partnerrel, 

ügyféllel és hatósággal való kapcsolattartásban). Információ- és adatbiztonság kérdései az 

internetes kapcsolattartás során 

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapjai 

 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok Nyilatkozatok kezelése 

(hozzájárulás, belegyezés, GDPR…) 11 óra 

Digitális fotók készítése, tárolása: pl. kezelés előtt/után… 
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Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása Az adatmentés, 

tárolás, megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

Portfólió összeállítása  
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GYAKORLAT: 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kozmetikus technikus szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafo- 

lyamatok elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, 

pontos, precíz munkavégzésre. Elektrokozmetikai eljárások alkalmazása. Az udvarias visel- 

kedés normáinak megtanítása 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 356,5 óra 

 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakmához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. A különböző 

technológiák, munkafolyamatok készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, 

kreatív, pontos, higiénikus munkavégzésre. Az udvarias viselkedés, megfelelő kommunikáció 

normáinak megtanítása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség, szakoktatói végzettség épül kozmetikus szakirányon 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy anatómiai ismeretei 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, szakmai 

ismeretek, anyagismeret tantárgyak valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni- 

kációs szabályokat, 

etikai normákat. 

A telefonálás és az 

elektronikus kom- 

munikáció normáit 

alkalmazva tart 

kapcsolatot. 

 

 
A szépészeti munka 

területein használa- 

tos alapvető kom- 

munikációs szabá- 

lyok ismerete. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Udvarias maga- 

tartás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása 

Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

ver használata, 

illetve munkaválla- 

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 
használata 

 

 

 

 

 

 
 

Nappali, alkalmi és 

fantáziasminket, 

gyermekarcfestést, 

csillámtetoválást 

tervez és készít a 

technológiák, tech- 

nikák, aktuális 

trendek és stílusje- 

gyek alapján. 

A nappali és alkal- 

mi sminkkészítés 

eszközeinek, anya- 

gainak, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te, az ezekhez tarto- 

zó szakkifejezések 

(pl.: fő- és mellék- 

színek, komplemen- 

ter színek, alapozá- 

si, szemhéjárnyalási 

technikák stb.) 

Az arc alkati hibái- 

nak korrigálására 

szolgáló lehetősé- 

gek ismerete 

Tincses és soros 

műszempilla felhe- 

lyezési technikáinak 

ismerete 

Gyermekarcfestés, 

csillámtetoválás 

technikájának isme- 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi- 

tás 

Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan elem- 

zi, fejleszti. 

Biztonságos, sza- 

bálykövető, empati- 

kus munkavégzés 

különböző ártalmak 

megelőzése érdeké- 

ben 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása, 

kritikus információ- 

gyűjtés az interne- 

ten 

Digitális fotó készí- 

tése, tárolása Kép- 

szerkesztésre, pre- 

zentációkészítésre 

alkalmas szoftverek 

használata Smink- 

tervezésre alkalmas 

applikációk haszná- 

lata 

Megtervezi és el- 

végzi a depilációs 

és szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző depilá- 

ciós és 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu- 

sát és az eszközök 

sajátosságait figye- 

lembe véve. 

A depilációhoz és 

szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, techno- 

lógiák, és az azok- 

hoz tartozó szakki- 

fejezések (pl.: 

szőkítőkészítménye 

k, különböző depi- 

lációs eljárások) 

ismerete 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Szakmai informá- 

ciógyűjtés az inter- 

netről, kritikus, 

etikus módon 
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Megtervezi és el- 

végzi a klasszikus 

iskolamasszázs, a 

speciális kozmetikai 

arc-, nyak- és de- 

koltázsmasszázs és 

a speciális kozmeti- 

kai testmasszázs 

munkafolyamatait, 

szakszerűen alkal- 

mazza azok anyaga- 

it. 

 
A masszázs munka- 

folyama-tához tar- 

tozó különböző 

anyagok, fogások 

élettani hatásainak, 

a bőr izmainak és 

idegkilépési pontja- 

inak anatómiai 

ismerete 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Megtervezi és el- 

végzi a tartós szem- 

pilla-, szemöldök- 

festés munkafolya- 

matát a munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak meg- 

felelően, az eszkö- 

zök és az anyagok 

sajátosságait figye- 
lembe véve. 

 

A tartós szempilla-, 

szemöldökfestés 

kontraindikációinak 

, indikációinak, 

eszközeinek, anya- 

gainak, technológiá- 

jának, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Tartós szempilla- és 

szemöldökfestéssel 

kapcsolatos admi- 

nisztratív feladatok 

ellátása (festő- 

könyv) 

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti- 

zál, felismeri a 

tanult elváltozáso- 

kat, rendellenessé- 

geket. Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 
kat. 

 
Bőrtípus megállapí- 

tásához szükséges 

diagnosztikai isme- 

retek 

Az elemi elváltozá- 

sok, rendellenessé- 

gek, szövetszaporu- 

latok, időskori da- 

ganatok, anyaje- 

gyek, kezelést befo- 

lyásoló és kizáró 

állapotok felismeré- 

se 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  
 

Digitális vendégkar- 

ton készítése, digi- 

tális fotók készítése 

az elváltozásokról 

(GDPR alkalmazá- 

sával) Prezentáció- 

készítés Diagnosz- 

tikai készülékek, 

szoftverek alkalma- 

zása 

Adatok mentése, 

rendszerezése 

Szubjektív és objek- 

tív tünetek alapján 

diagnosztizál. 

Meghatározza a 

bőrtípus kezelésé- 

nek céljait, alapel- 

veit, megtervezi és 

elvégzi a kozmeti- 

kai kezelést, taná- 

csod ad a bőr ottho- 

ni ápolására. 

Bőrtípus meghatá- 

rozása, rendellenes- 

ségek elváltozások, 

szövetszaporulatok, 

anyajegyek felisme- 

rése 

A kezelés menete, 

kezelési célok, 

alapelvek 

Szükséges készít- 

mények, ható- 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Diagnosztikai lapot 

szerkeszt, tárol, 

dokumentál elekt- 

ronikusan, a GDPR 

szabályainak betar- 

tásával. 
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Felismeri az 

alapbőrtípushoz 
kapcsolódó rendel- 

lenességet, diag- 

nosztizál, megter- 

vezi és elvégzi a 

kombinált bőr keze- 

lését, meghatározza 

az alapelveket, 

célokat. Tanácsot ad 

a bőr otthoni ápolá- 

sára. 

anyagok ismerete, 

bőrre gyakorolt 

hatásuk 

A kezelés lépései, 

műveletei, anyagai, 

műveleti sorrend az 

adott (tisztításos) 

kezelés során Le- 

tisztítás, 

peelingezés, 
tonizálás, masszíro- 

zás, felpuhítás, 

comedók és kozme- 

tikában kezelhető 

aknék eltávolítása, 

fertőtlenítés, pako- 

lások, maszkok 

alkalmazása, utóke- 

zelés 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
 

Kezelési tervet 

szerkeszt, tárol, 

kezelést dokumentál 

elektronikusan, a 

GDPR szabályainak 

betartásával. 

Kozmetikai diagnó- 

zist állít fel, meg- 

tervezi a speciális 

kezelés menetét, 

meghatározza a 

kezelési alapelve- 

ket, célokat, majd 

elvégzi a speciális 

kozmetikai kezelést. 

A speciális kozme- 

tikai kezelési eljárá- 

sokhoz szükséges 

anyagok, eszközök, 

technikák, techno- 

lógiák, műveletek 

és azok sorrendjé- 

nek, javallatainak, 

ellenjavallatainak 
ismerete 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Kezelési tervet 

szerkeszt, tárol, 

kezelést dokumentál 

elektronikusan, a 

GDPR szabályainak 

betartásával. 

 

A tantárgy témakörei 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszempilla-technikák 32 óra 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, a színkör ismerete, fő- és mellékszínek, 

komplementer színek, kontrasztok 

A bőr előkészítése a kendőzéshez 

A sminkkészítés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje Évszakok 

szerinti vendégtípusok 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási és korrekciós 

technikák a gyakorlatban 

A szem kontúrozásának és a szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Szemöldökforma korrigálása sminktechnikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésük szabályai és gyakorlati alkalmazásuk A szempilla-spirálozás 

technikája 

Nappali smink elkészítésének menete 

Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

A fantáziasminkek fajtái és készítésük menete (legalább egy technika gyakorlati alkalma- zása) 

Szálankénti, tincses és soros műszempilla felhelyezése Szempillalifting, szempilladauer 

Szemöldökigazítás a már kialakított forma megtartásával, a felesleges szálak eltávolításá- val; 

a szemöldöklaminálás technológiája, anyagai 

A gyermekarcfestés technikája, sablonos és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal- 

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 
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A csillámtetoválás anyagai, technikái, sablonok segítségével A díszítő testfestés fajtái, 

technikái, gyakorlati alkalmazásuk A hennafestés technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Szőrnövési rendellenességek kezelése depilációs eljárásokkal 15 óra 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez a javallatok és ellenjaval- latok 

alapján 

Szőrnövési rendellenességek elő- és utókezelése Baleset- és munkavédelmi előírások betartása 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással a test különböző ré- szein 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással az arc különböző te- 

rületein 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra Szőrnövési rendellenességek kezelése 

szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, mézemulzió, 

rugalmas waxok stb. 

A szőrtelenítés munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasszázs  43 óra 

A kozmetikai masszázsok fajtái, javallatai, ellenjavallatai és befolyásoló tényezői A kéz 

előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa 

A vendég előkészítése a masszázshoz, a kezelendő bőrfelület letisztítása, peelingezése, 

tonizálása 

Alapbőrtípusok jelentősége a masszázs szempontjából, indikációk, kontraindikációk A 

bőrtípusnak megfelelő masszázskozmetikum kiválasztása 

A masszázsfogások helyes technikájának elsajátítása folyamatos korrigálással A masszázs 

munkafolyamatának gyakoroltatása arcon, nyakon, dekoltázson Alap-testmasszázsfogások, -

masszázsok 

A testmasszázs munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés 28 óra 

Bőrpróba, kontraindikációk kizárása, dokumentálás 

A vendég korrekt tájékoztatása, kényelmes és biztonságos testhelyzetbe helyezése Eszközök 

fertőtlenítése, előkészítése 

Festőkönyv, vendégkártya készítése, kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez, a bőrfelület és a 

szőrszálak alapos letisztítása, zsírtalanítás, megfelelő alátétek készítése, felhelyezése Szempilla 

- és szemöldökfestés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd hidrogén-

peroxiddal kikevert festékkel, a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemhéjra festés közben A szempilla- és 

szemöldökfestés szakszerű lemosása 

A bórvizes szemöblögetés szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp vagy nyugtató szemkörnyékpakolás alkalmazása Szemöldökigazítás 

csipesszel, gyantával 

Tartós szempillafestés és szempillalifting technológiája (egy kezelésben) Árkalkuláció 

készítése a szolgáltatáshoz 
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Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek 64 óra 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján (a bőr színe, fénye, tapintása, ru- 

galmassága, pórusai, komedói, egyéb, szerzett és veleszületett barázdák, értágulatok stb.) 

Kezelést befolyásoló és kizáró állapotok azonosítása 

Bőrtípust befolyásoló bőrműködések: faggyútermelés (aknék), szaruképzés, hidratáció, 

izomtónus 

Bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó rendellenességek: pigment- rendellenességek, 

szőrnövési rendellenességek, keringési rendellenességek, verejték- rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése, kitöltése a GDPR szabályainak 

megfelelő dokumentációval: személyes adatok, elérhetőségek, előzetes kórkép megállapí- tása 

kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások, rendellenességek, szövetszaporulatok felismeré- se 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások, szövetszaporulatok, időskori bőrelváltozá- sok, 

anyajegyek 

Az alapbőrtípusok jellemzése: normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos (alipikus), olajos 

és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, kialakító tényezői, 

objektív tünetei, kezelésük célja, kezelési alapelvei, anyagai, házi ápolásuk Diagnosztizálás 

(arc, nyak, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek felhasználásá- val; kizáró okok 

megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alapbőrtípus meghatározása; diagnosztikai lap 

kitöltésének gyakorlása stb. 

 

Alapbőrtípusok és kezelésük, kozmetikai rendellenességek és kezelésük 82 óra 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, ru- 

galmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, szarukép- zés, 

hidratáció, izomtónus, keringési-, szőrnövési-, pigment-rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése a GDPR alkalmazásával Kezelhető és 

nem kezelhető elváltozások felismerése 

A kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelése, tanácsadás, elirányítás (pl. kontra- 

indikált kezelés estén) 

Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét A normál bőrtípus 

jellemzése és kozmetikai kezelése 

Szeborreás bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer- 

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Alipikus bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok)

 vivőszer- 

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Dehidratált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer- 

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, 

elektrokozmetikai kezelés, nyugtató, összehúzó és tápláló pakolások felhelyezése 

helyspecifikusan 

Tanácsadás a bőr házi ápolására, kozmetikai kezelésére vonatkozóan, helyes életmódra va- ló 

figyelemfelhívás 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén, marketing- 

tanulmányok alkalmazásával 
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Kombinált bőrtípusok és kezelésük 62 óra 

Kombinált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás; a kezelés céljának, 

alapelveinek, a műveletek optimális sorrendjének meghatározása; a kozmetikai kezelés 

kompetenciahatárai 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A kipirosodásra, gyulladásra hajlamos, érzékeny, valamint a szederjességre hajlamos bőrök 

jellemzése és kozmetikai kezelése, különös tekintettel a kezelési alapelvekre, célokra, ha- 

tóanyagokra és a vivőszerek meghatározására; tanácsadás 

Pigment-rendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése a hatóanyagok és bejuttatásuk 

meghatározásával, tanácsadás az otthoni ápolására 

Verejték-rendellenesség felismerése, a hiperhidrózis kozmetikai kezelése a hatóanyagok és 

bejuttatásuk meghatározásával, tanácsadás az otthoni ápolására 

Aknés bőrök jellemzése, kozmetikában kezelhető fajtái és azok kezelése, különös tekintet- tel 

a kezelési alapelvekre, célokra, hatóanyagokra és a vivőszerek meghatározására; ta- nácsadás 

Klimax és pubertás jellemzése és rendellenességeik, azok kozmetikai kezelési lehetőségei 

Öregedő (érett) bőrök jellemzői, rendellenességei és kozmetikai kezelési lehetőségei 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan, helyes életmódra való figyelemfelhívás 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén, marketing- 

tanulmányok alkalmazásával 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

Speciális kezelések 31 óra 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalma- 

zása, tanácsadás 

Szemkörnyékápoló kezelések 

Nyak és dekoltázs speciális kezelései 

Kozmetikai „mélyhámlasztó” kezelésekre (pl. gyógynövényes, savas) vonatkozó tanács- adás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló, alakformáló, feszesítő és cellulitellenes masszázsok 

Testkezelések: letisztítás, peelingezés, pakolások és maszkok 

Feszesítő, alakformáló, regeneráló, cellulitellenes kozmetikai kezelések 

A body wrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában, technológiája, kivitelezése 

Különféle segédeszközökkel végzett masszázsok: pl. ecsetmasszázs, ásványok, kőzetek 

felhasználásával végzett masszázsok 

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Speciális kezelések férfiaknak, férfiak kozmetikai kezelései Árkalkuláció készítése 
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Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

Elektrokozmetikai készülékek használata tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Elektrokozmetikai alapismeretek elsajátítása, munka- és balesetvédelem a készülékek haszná- 

lata során, a kozmetikában használatos elektromos készülékek biztonságos és szakszerű gya- 

korlati alkalmazása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség vagy kozmetikus szakirányon szerzett szakoktatói végzettség épül 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti: fizika/elektromosságtan, 

kémia/elektrokémia 

Szakmai: alkalmazott kémia elektrokémia témaköre, szakismeret és szakmai gyakorlat 

vonatkozó témakörei, elektrokozmetika tantárgy valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
 Érintésvédelem,  Szakszerűen kom-  

 munka- és baleset-  munikál a vendég-  

Előkészíti a vendé- 

get az 

elektrokozmetikai 

kezeléshez, a biz- 

tonságos munka- 

végzés szabályainak 

megfelelően. 

védelmi előírások 

Fizikai alapfogal- 

mak 

Az 

elektrokozmetikai 

készülékek alkal- 

mazásával kapcso- 

latos hazai és nem- 

 

 

 
Teljesen önállóan 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról 

Udvarias magatar- 

tás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

 

 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

 zetközi szabályok  önfejlesztő attitűd, használata, ismere- 
 ismerete  pontosság, precizi- te, alkalmazása, 

Megtervezi az indi-   tás kritikus információ- 

rekt, a direkt és a   Gyakorlati munká- gyűjtés az interne- 

speciális   ját tudatosan terve- ten 

elektrokozmetikai Az indirekt, a direkt  zi, végzi  

eljárás munkafo- és a speciális  Tevékenységét  

lyamatát a munka- 

és egészségvédelem 

elektrokozmetikai 

készülékek műkö- 
Teljesen önállóan 

folyamatosan elem- 
zi, fejleszti 

 



798  

     

szabályainak meg- dési elvének, alkal-  Biztonságos, sza-  

felelően, az eszkö- mazásának ismerete  bálykövető munka-  

zök és az anyagok   végzés különböző  

sajátosságait figye-   ártalmak megelőzé-  

lembe véve.   se érdekében  

 

A tantárgy témakörei 

Érintésvédelem, balesetvédelem, dokumentáció 6,5 óra 

Munkavédelmi feladatok az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása során Baleset-elhárítás, 

valamint balesetvédelem a gépek használata közben 

Az érintésvédelem fogalma, jelentősége a gyakorlatban 

Az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának szabályai A 

biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A készülékek alkalmazása közben lehetséges veszélyforrások és a készülékek működésé- vel 

kapcsolatos fizikai alapfogalmak ismerete (elektromos áram, áramerősség, feszültség, 

ellenállás, egyenáram, váltóáram, frekvencia, periódus, polaritás, elektród, vezető, szigete- lő, 

kis-, közép- és nagyfrekvencia, moduláció, teljesítmény, interferencia, Ohm-törvény, 

rövidzárlat, átütés…) 

Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása közben 

A kozmetikus és a vendég védelme, a vendég előkészítése az elektrokozmetikai kezelés- hez, 

kontraindikációk kizárása, elektrokozmetikai kezelések szakmai kompetenciahatárai, orvos és 

kozmetikus együttműködésének területei 

Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérülés esetén 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon működő gépek 

megkülönböztetése 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokumentálása: gépekkel és a vendé- 

gekkel kapcsolatos dokumentáció 

 

Indirekt elektrokozmetikai készülékek 23 óra 

Az indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái 

Frimátor alkalmazása, a vibrációs masszírozók ismerete, indikációk és kontraindikációk 

Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legalább egy diagnosztikai berendezés 

alkalmazása 

Abráziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmazásuk, mikrodermabrázió vagy 

hidroabrázió alkalmazása, indikációk, kontraindikációk, a hidrodermabrázió működé- si elve, 

indikációi, kontraindikációi 

Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában Gőzölők, vapozonok 

alkalmazása a kozmetikában 

Hideg-meleg vasaló, thermovasaló, arcvasaló kozmetikai alkalmazása 

Kozmetikai ultrahangos gépek alkalmazása, működésük elvei, hatásai, indikációk, 

kontraindikációk 

A napfény felosztása; látható fény, UV-sugarak, infrasugarak kozmetikai jelentősége 

Síkban polarizált fényforrások (pl. Bioptron, Activelight lámpa) alkalmazásának lehetősé- gei 

a kozmetikában 

LED-maszkok, egyéb LED-es készülékek 

Lézerfénnyel működő gépek alkalmazása a kozmetikában (soft lézer, hideg lézer) UV-sugarak 

kozmetikai alkalmazásai: szolárium, UV-boksz, Wood-lámpa Infrasugarakkal működő 
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elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása Szaunák működési elvei, a 

mélymelegterápia kozmetikai alkalmazása 

Direkt elektrokozmetikai készülékek 18 óra 

Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái: kis-, közép- és nagyfrekvenciás 

készülékek 

Iontoforézis, dezinkrusztáció, face-lifting: a kezelések kozmetikai alkalmazásának menete, 

működésének elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

Alkalmazott elektródák, az elektródák szabályos felhelyezésének módja 

Iontoforézis során alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polaritásuk kiválasztása, a ható- anyag 

bőrbe juttatásának akadályai és lehetőségei, dezinkrusztáció a gyakorlatban, köztes és 

vivőanyagok 

A szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai alkalmazásának módjai, jelentősége, a kezelés 

menete, indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai, szelektív ingerárammal működő készülék alkal- 

mazása során 

Az interferenciaáram kozmetikai alkalmazásának módjai, jelentősége, a kezelés menete, 

indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai interferenciás készülék alkalmazása során Vio 

működésének elve, indikációi, kontraindikációi, alkalmazása a kozmetikában 

 

Speciális elektrokozmetikai eljárások 15 óra 

A relaxáló gépi masszázs, valamint a hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése A 

parafangókezelés ismertetése 

A cellulit típusai, stádiumai, a kozmetikai cellulitkezelés megtervezése az ismert készülé- 

kekkel vagy terv szerinti elvégzése kézi módszerekkel, különböző testtájakon 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) a kozmetikában Oxigénterápiás, mágnesterápiás 

kozmetikai kezelések Az airbrush technika ismerete 

Epilációs direkt elektrokozmetikai eljárások fajtái, alkalmazásuk a kozmetikában, javalla- tok, 

ellenjavallatok, egy professzionális epilációs eljárás alkalmazásának elsajátítása a 

gyakorlatban. Egyéb, korszerű tartós szőrtelenítési eljárások. Tartós szőreltávolítás pl. IPL- 

készülék bemutatásával (nem a tanuló által végzett gyakorlat) 

Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód-tanácsadás az 

elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Tű nélküli mezoterápia, az elektroporáció elvén működő kozmetikai hatóanyag-beviteli el- 

járások, eszközök alkalmazása, javallatok, hatóanyagok sajátosságai és indikációi, ellenja- 

vallatok 

A legújabb elektrokozmetikai eljárások megismerése a bemutatás szintjén, a kozmetikus 

tevékenység határterületeinek szem előtt tartásával 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban Árkalkuláció a szolgáltatásokról 
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1/13. évfolyam 

 

 

Elmélet: 

 

Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, megha- 

tározza a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen 

foglalkoztatási formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói 

jogviszonyában is foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az eh- 

hez a jogviszonyhoz kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkaválla- 

láshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, 

mindennapi tevékenysége során alkalmazni tud. 

 

Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra 

0,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavál- 

laláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Megfogalmazza 

saját karriercéljait. 

Ismeri saját szemé- 

lyisége jellemvoná- 

sait, annak pozití- 
vumait. 

 
Teljesen önállóan 

Önismerete alapján 

törekszik céljai 

reális megfogalma- 
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Szakképzési mun- 

kaviszonyt létesít. 

Ismeri a munka- 

szerződés tartalmi 

és formai követel- 
ményeit. 

 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

zására. Megjelené- 

sében igényes, vi- 

selkedésében visz- 

szafogott. Elkötele- 

zett a szabályos 

foglalkoztatás mel- 

lett. Törekszik a 

saját munkabérét 

érintő változások 
nyomon követésére. 

 

Felismeri, megne- 

vezi és leírja az 

álláskeresés mód- 

szereit. 

 

Ismeri a formális és 

informális álláske- 

resési technikákat. 

 

Teljesen önállóan 

Internetes álláskere- 

sési portálokon 

információkat ke- 

res, rendszerez. 

 

 

A tantárgy témakörei 

Álláskeresés 5 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismere- 

te, mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) 

ismerete 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsola- 

tok, kapcsolati hálózat fontossága 

 

Munkajogi alapismeretek 5 óra 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, köz- 

alkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony 

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége 

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói mun- 

kaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka) 

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, 

önkéntes munka 

 

Munkaviszony létesítése 5 óra 

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma. A munkaviszony 

kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő 

A munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei A munkaszerződés módosítása 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése Munkaidő és pihenőidő 

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

Munkanélküliség 3 óra 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái 

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzé- 

sek, utazásiköltség-támogatások) 

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás) Európai Foglalkoztatási 

Szolgálat (EURES) 
 

 



802  

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmákhoz kapcsolódó kommunikációs képesség fejlesztése, kommunikáció- 

elméleti ismeretek átadása, etikai normák elsajátítása, melyek elengedhetetlenül fontosak a 

szakma gyakorlásához. A vállalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejleszté- 

se a szépészeti szakmákban. A digitális írástudás, az e-ügyintézés szélesebb körű megismeré- 

se a vállalkozások hatékonyabb létrehozásának, működtetésének elősegítése érdekében. 

A képzőművészetek általános fogalmainak, alkotásainak, alkotóinak megismerése, valamint a 

szakmához kapcsolódó stílustan, divattörténet, szakrajz, manuális műveletek elsajátítása a cél. 

Fejlesztendő a kritikai gondolkodással együtt a kreativitás, a kommunikáció, a csoportos, ko- 

operatív munkaforma, valamint a figyelem, az emlékezet, a manuális műveletek és a finom- 

motoros mozgás is. A tanulási területeken végighaladva a tanulók esztétikai érzéke és 

önreflektív képessége is fejlődik. 

A szépészeti szolgáltatásokkal, a szalonok működésével kapcsolatos alapvető ismeretek, 

munka-, tűz- és balesetvédelmi ismeretek elsajátítása. Szépészeti életutak, szakmai szerveze- 

tek megismerése. 

 

 

Szépészeti kommunikáció és szolgáltatásetika tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy célja, hogy építve előzetes kommunikációs ismereteire és tapasztalataira, a tanuló 

sajátítsa el: 

‒ a szépészeti szolgáltatásban jellemző kommunikációs helyzetek feltérképezésének, 

va- lamint 

‒ a kommunikációs problémák és konfliktushelyzetek megoldásának módját; 

‒ a normakövető viselkedés jellemzőit (etikus viselkedés, szakmai etikett, személyközi 

kommunikáció); 

‒ legyen képes vendégkörével szakmailag korrekt, de nem csak szakember számára ért- 

hető módon kommunikálni, információkat kérni, illetve tájékoztatást adni. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Erkölcstan 7–8. osztály: 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet Magyar nyelv és irodalom 7–8. 

osztály: 

A kommunikáció folyamata, tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, valamint a kü- 

lönféle beszédhelyzetekben való részvétel formái) 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek írása Forrás- 

jegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése 

Magyar nyelv és irodalom 9–10. osztály: 
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A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás) 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve, a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kom- munikáció 

kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 

a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására, a kommu- 

nikációs helyzet tér- és időtényezőinek, továbbá a résztvevői szerepeknek (kontextus) 

megfelelően 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
A megadott kom- 

munikációs helyzet 

elemzésével megál- 

lapítja a kommuni- 

káció célját. 

 
 

Kommunikációs 

cél: 

a beszélők szándéka 

eléri a kívánt hatást. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

A szereppartnerre 

való odafigyelés, 

metakogníció, 

decentrálás, néző- 

pontváltás, indulat- 

kezelés 

Udvariasság, tiszte- 

let, empátia a ven- 

déggel szemben 

Korrekt, szakszerű, 

követhető és pontos 

ügyfélkezelés Ké- 

pes az ügyfél érde- 

keit a saját érdekei 

elé helyezni 

Az időbeliség mint 

érték közvetítése 

Betartja az adatke- 

zelési, szolgáltatás- 

etikai és etikai nor- 

mákat 

Kulcsszavas keresés 

Elektronikus levele- 

zés 

Irodai gépek, al- 
kalmazások haszná- 

lata: fénymásoló, 

szkenner, QR-kód- 

olvasó stb. 

 

 

 

 
Azonosítja a meg- 

adott kommuniká- 

ciós helyzet össze- 

tevőit és jellemzőit. 

Szereppartnerek 

Üzenetek kódolása, 

dekódolása 

A résztvevők viszo- 

nya (hierarchikus, 

érzelmi, érték-) 

Körülmények (alka- 

lom, tér, helyszín, 

időbeli jellemzők) 

A kommunikációs 

helyzet normái 

(formális, informá- 
lis) 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

A megadott kom- 

munikációs helyzet 

elemzésével megál- 

lapítja, hogy a be- 

szélők szándéka 

mennyiben felel 

meg az üzenet tar- 

talmi és formai 

elvárásainak. 

A szóbeli és az 

írásbeli kommuni- 

káció jellemző 

eltérései 

A nem  nyelvi 

kommunikáció 

(mimika, gesztus, 

szemkontaktus, 

térközszabályozás 

stb.) 

A cset, az sms és a 

képi üzenetek elő- 

nyei és kockázatai 

A szöveg és a kép 
viszonya 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
IKT-eszközök gya- 

korlati alkalmazása 

a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, ven- 

dégnyilvántartó 

rendszerek, közös- 

ségi portálok, 

kommunikációt 

segítő applikációk) 
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A megadott prob- 

lémahelyzet alapján 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát. 

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség 

A tény és a véle- 

mény közötti kü- 

lönbség 

A meggyőzés mód- 

ja 

A vita és a veszeke- 

dés közötti különb- 

ség 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

  

 
A megadott konflik- 

tushelyzet megoldá- 

sára javaslatot tesz: 

kifejezi egyetértését 

vagy egyet nem 

értését, érvel, indo- 

kol, magyaráz, 

tanácsol. 

A probléma és a 

konfliktus közötti 

különbség 

A tény és a véle- 

mény közötti kü- 

lönbség 

A meggyőzés mód- 

ja 

A vita és a veszeke- 

dés közötti különb- 

ség 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Információt, tájé- 
koztatást kér. 

Pontos kérdezés Teljesen önállóan 
 

 
 

Írásban rövid üze- 

neteket és tájékozta- 

tó szöveget alkot. A 

szöveget illusztrálja 

ábrával, képpel, 

fotóval. 

Személyes és publi- 

kus üzenetek 

A bizalom, a bizal- 

mas információ 

jellemzői 

Adatvédelem 

Hiteles információ- 

forrás 

A honlap és a szel- 

lemi tulajdon 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Internetes kártevők 

ismerete (vírusok, 

férgek,  malware 

programok stb.) 

Kiberbűnözők és 

zaklatás elleni véde- 

lem 

Adatvédelmi beállí- 

tások 

 

A vendég habitusá- 

nak és életkorának 

megfelelő, hatékony 

kommunikációt 

folytat személyesen 

és elektronikus 

csatornákon keresz- 

tül. 

Személyiség, sze- 

mélyiségtípusok A 

kommunikáció 

stílusai, illemtan, a 

kommunikáció 

csatornái 

A kommunikációt 

támogató IKT- 

eszközök 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

IKT-eszközök gya- 

korlati alkalmazása 

a vendéggel történő 

kommunikáció 

során (honlap, ven- 

dégnyilvántartó 

rendszerek, közös- 

ségi portálok, 

kommunikációt 
segítő applikációk) 

Azonosítja és kerüli 

a nem szolgáltatói 

feladatokhoz illesz- 

kedő kommunikáci- 
ós helyzeteket. 

 
Témaváltás, eltere- 

lés 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

A normák és szerepük: viselkedési normák – illik, nem illik 4 óra 

A köszönéstől a kapcsolattartásig (a formális és az informális kommunikáció jellemzői szóban 

és írásban) 

Megjelenés 

Problémák és konfliktushelyzetek kezelése 
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Kommunikáció a vendéggel 5 óra 

A vendég és a szolgáltató kapcsolatrendszere, viszonya a szépészeti szolgáltatásban (sze- repek, 

ebből adódó elvárások) 

Személyes adatok kezelése a szolgáltatásnyújtás során 

Kommunikációs helyzetek a szalonban (kapcsolattartás személyesen, telefonon, elektroni- kus 

csatornákon, különös tekintettel a közösségi portálokra, applikációkra) 

 

Vendégtípusok 4 óra 

Személyiségtípusok, uralkodó személyiségjegyek (introvertált/extrovertált, szangvinikus, 

kolerikus, melankolikus és flegmatikus) 

A kommunikáció stílusai, viselkedési módok kommunikációs helyzetekben (a passzív, ag- 

resszív, asszertív, manipulatív viselkedés jellemzői) 

Kommunikációs helyzetgyakorlatok különböző korú, társadalmi státuszú, stílusú, szemé- 

lyiségű vendéggel 

 

A kommunikáció gyakorlata a szépségszalonban 6 óra 

A kommunikáció fogalma, ismérvei, gyakorlata hierarchikus és egyenrangú szituációkban A 

kommunikációs helyzet résztvevői: a szereppartnerek viszonya (érzelmi, érték-, hierarc- hikus) 

A kommunikációs tér és a kommunikáció sikere (méret, hangulat, berendezés, rendezett- ség) 

Az időgazdálkodás mint kommunikációs jellemző (időpont, időtartam, időbeosztás) 

A beszédmód (szókincs, stílus) és a szereppartnerrel való viszony (magán és nyilvános) 

Helyzetgyakorlatok vendéggel, felettessel, kollégával 

 

A normák és szerepük: jog és etika 3 óra 

Mi a norma? 

Saját ismeretek és tapasztalatok gyűjtése (normaszegés, normasértés és következményei) 

Bizalmas információk kezelése 

Ár-érték 

Szolgáltatási és értékesítési tanácsok Üzleti partnerekkel való kapcsolatok Adatvédelem 

 

Nyilvánosság és kommunikáció: információforrások használata és infor- mációterjesztés 

a szépségszalonban 4 óra 

A szolgáltatás promotálása, kommunikáció a meglévő és leendő partnerekkel (honlap, kö- 

zösségi oldalak, papíralapú tájékoztatók stb.) 

Kreatív szövegek alkotása ábrák, fotók, filmek beillesztésével 

Információgyűjtés az internetről (kulcsszavas keresés, információforrások hitelességének 

megállapítása) 

Internetes kereskedelem és adatbiztonság 

 

Konfliktus- és reklamációkezelés, tanácsadás 5 óra 

A sikeres kommunikáció alapfeltételei mint a konfliktushelyzet elkerülésének lehetséges 

eszközei 

A konfliktus fogalma, fajtái, megelőzésének lehetőségei Konfliktuskezelés módszerei, eljárásai 

Helyzetgyakorlatok (pl. kerülendő témakörök, elégedetlen, nem fizető, lekötött időpontot 

igénybe nem vevő vendég, reklamáció kezelése a szépségszalonban) 
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Amennyiben a vendég olyan szolgáltatások igénybevételét várja el, amelyek egészségi ál- 

lapotán negatív változást idézhetnek elő, úgy a kezelés visszautasítása mellett támogató se- 

gítség nyújtása az esetleges megoldás kiválasztásához 

Figyelemfelhívás az igénybe veendő szolgáltatás eredményessége kapcsán, amennyiben az 

kérdéses a szolgáltató számára 

 

Személyes adatok kezelése a szépészetben 5 óra 

A személyes adatok fogalma, kezelésük szabályai 

A GDPR szépészeti alkalmazásának gyakorlata 

 

 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Szépészeti informatika tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és raktárnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemeltetésé- 

nek segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy Szakmai 

tartalom: munkavállalói ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Munkája során 
Az IKT-eszközök 

fogalma 

Az IKT-eszközöket 

működtető szoftve- 

 Pontosság Az IKT-eszközök 

használja az IKT-  Precizitás felhasználói szintű 

eszközöket (számí- Teljesen önállóan Önállóság ismerete 

tógép, mobiltelefon,  Etikus viselkedés Felhasználói prog- 
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nyomtató). rek célszerű válasz- 

tásának alapelvei 
 Adatvédelem ramok 

 

 

 

 

Használja a szöveg- 

szerkesztő, táblá- 

zatkezelő, prezentá- 

ciós, weblap- és 

kiadványszerkesztő 

programokat. 

A szövegszerkesz- 

tés fogalma, a prog- 

ram felépítése 

A táblázatkezelés 

fogalma, a program 

felépítése 

A prezentációkészí- 

tés fogalma, a prog- 

ram felépítése 

A weblapszerkesz- 

tés alapelvei, a 

program felépítése 

Kiadványszerkesz- 

tés, a szövegdoboz 

fogalma, a program 

felépítése 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 
Felhasználói prog- 

ramok 

Használja az inter- 

netet munkája során 

(böngészés, levele- 

zés, 

e- kereskedelem, 

e-szolgáltatások). 

 

Az internet fogal- 

ma, szolgáltatásai, a 

böngészőprogramok 

felülete 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Elkészíti a portfólió 

tartalmi elemeit a 

megadott szem- 

pontoknak megfele- 

lően. 

Az önéletrajz fo- 

galma, tartalmi 

elemei 

A motivációs levél 

célja, elemei 

A prezentációkészí- 

tés szabályai 

A névjegy fogalma, 

felépítése 

A kiadványkészítés 

elemei, a szövegdo- 

boz fogalma 

A weblapszerkesz- 

tés szabályai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

Szövegszerkesztő 

program 

Prezentációkészítő 

program 

Kiadványkészítő 

program 

Weblapszerkesztő 

program 

 

A tantárgy témakörei 

IKT-eszközök a szépészetben 3 óra 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata, felhasználói szintű kar- 

bantartása 

 

IKT-eszközök használata, digitális írástudás 15 óra 

Felhasználói programok használata a gyakorlatban: 

– Szövegszerkesztő 

– Ttáblázatkezelő 

– Prezentációkészítő 

– Weblapszerkesztő 

– Kiadványszerkesztő 

Internethasználat: böngészés, levelezés, e-kereskedelem, e-szolgáltatások Infokommunikációs 

eszközök és összekapcsolási lehetőségeik: 

– Naptár használata, megosztása 
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– Kommunikációs eszközök szinkronizálása 

– Csoportmunka az interneten 

Információ keresése: 

– Találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából 

– Találatok mentése (szöveg, kép, hang, film stb.) 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partner, ügy- fél 

és hatósági kapcsolattartásban) 

Az információ- és adatbiztonság kérdései az internetes kapcsolattartás során A web 

alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapja Szolgáltatással kapcsolatos 

dokumentálási feladatok 

Nyilatkozatok kezelése (hozzájárulás, belegyezés, GDPR…). Digitális fotók készítése, tárolása 

(pl. kezelés előtt/után) 

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása Adatmentés, 

tárolás, a megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

 

Prezentációkészítés 18 óra 

Prezentációkészítésre alkalmas felhasználói programok használata Portfólió összeállítása 

 

 

 
Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Szépészeti ábrázoló művészet tantárgy 72 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó manuális készség fejlesztése, a tanulói motiváció kialakí- 

tása, a kreativitás fejlesztése. Alapszintű rajztudás kialakítása, magabiztos eszközkezelés (ce- 

ruza, toll, ecset). A tantárgyhoz kapcsolódó elméleti anyag elsajátítása. 

A divattörténet témakör bevezetést nyújt a jelentősebb korstílusok, stílusirányzatok női és férfi 

viseleteibe, szépségápolási szokásaiba, trendjeibe. A tudás elsajátítását gyakorlati felada- tok 

segítik, hogy a tanuló meg tudja jeleníteni elképzeléseit. 

A stílustan témakör bevezetést nyújt a különböző divatstílusok alkalmazási lehetőségeibe. 

Tárgyalja a testalkatok, fej-, arc-, kéz- és lábformák, életkorok, alkalmak jellegzetességeit a 

stílusok, színek, formák tekintetében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok és jellemzőik), történelem, tár- sadalmi 

és állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális hátte- re), vizuális 

kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszo- nyok), matematika 

(síkbeli és térbeli alakzatok) 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Alapgyakorlatok 

alkalmazásával 

tónus- és vonal- 

gyakorlatokat vé- 
gez. 

 

Színelméletek 

Színtani alapfogal- 

mak 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Együttműködés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

pontosság, koopera- 

tivitás, 

kitartás, 

kudarctűrés. 

 

Ábrázolja az emberi 

hajat, az emberi 

kezet, lábat, arcot, 

az emberi testet. 

Színelméletek 

Színtani alapfogal- 

mak 

 
Teljesen önállóan 

 

Kollázst készít 

megadott téma- 

körben. 

A kollázstechnika, 

a kollázsalkotás 

folyamatának lépé- 
sei 

 
Teljesen önállóan 

Kulcsszavas keresés 

az interneten, önálló 

alkotáshoz való 
ötletek keresése 

Vegyes technikával 

vagy egy kiválasz- 

tott festéktípussal 

alkotást hoz létre 

egy adott technika 

alkalmazására. 

 
Ecsetkezelési tech- 

nikák különböző 

festéktípusokkal 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Plasztikai alkotást 

készít egy összetett 

feladatkörben, pl. 

portrét vagy kis- 

plasztikát, modell 

alapján. 

 
Alapvető plasztikai 

ábrázolási techni- 

kák, fogások 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Díszít és/vagy elké- 

szít saját tervek 

alapján egy válasz- 

tott karneváli masz- 

kot, a tanult techni- 

kák segítségével. 

Karneváli maszkok 

típusai, jellemzői, 

a maszkok készíté- 

sének technikai 

elemei 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

az interneten az 

önálló alkotás díszí- 

tőelemeinek, egyéb 

technikai megoldá- 

sainak témájában 

Alkotást készít, 

amelyhez újrahasz- 

nosítható háztartási 

hulladékot használ 
fel. 

A plasztikai ábrázo- 

lás technikái külön- 

böző anyagok ese- 

tében 

 
 

Teljesen önállóan 

 
Alkotást készít 

valamelyik tanult 

kézműves techniká- 

val. 

Kézműves ék- 

szerkészítési tech- 

nikák: 

gyöngyfűzés, 

bőrfonás, 

fülbevaló, medál, 

gyűrű… készítése 

 

 

Teljesen önállóan 
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A tantárgy témakörei 

Szabadkézi rajz 16 óra 

Alapozó rajzgyakorlatok (vonal, pont, kör, geometrikus formák) Tónus- és vonalgyakorlatok 

(tónus, perspektíva, kompozíció stb.) 

Emberi fej, arc (fejformák, az „ideális”, azaz ovális arcforma, kerek arc, keskeny arc, szög- 

letes arc stb.) 

Szem-/orr-/szájábrázolási gyakorlat, szemöldökformák, szem- és szájformák Emberi haj 

ábrázolása (lokni, hullám, hajfonat, vízmarcell) 

Arcszőrzet/frizura (szakáll, bajusz, angol bajusz, francia bajusz, Jávor-bajusz, pödrött ba- jusz, 

oldalszakáll, modern szakállformák) 

Kéz és láb ábrázolása (arányok, kéz-, láb- és körömformák) 

Színtan, fekete-fehér ábrázolások (hideg-meleg színek, színkör, komplementer színek, 

alapszínek, kiegészítő színek) 

 

Kollázstechnika 4 óra 

A kollázs fogalma 

Papír, textil, természetes anyagok összeillesztése mozaikszerűen, képalkotás céljából 

 

Ecsetkezelési technikák 20 óra 

Az akrilfestészet technikái 

A temperafestészet technikái Akvarelltechnikák 

 

Plasztikai ábrázolás gyurmával vagy agyaggal 8 óra 

Alapformák készítése (gömb, kocka, csőformák) 

Kreatív gyakorlatok (szobor, emberi fej, kéz, láb készítése gyurmakéssel, pálcikával) 

 

Maszkkészítés különböző technikákkal 4 óra 

Papírmasé készítése, ragasztási, festési gyakorlatok Gipszmintára készített „velencei” maszk 

tervezése 

Szemmaszk készítése kartonból, textilből 

 

Plasztikai ábrázolás újrahasznosított anyagokból 4 óra 

Szobor készítése háztartási hulladékból (szabadon választott formák) 

 

Ékszerkészítés 16 óra 

Bőrfonás 

Gyöngyfűzés 

Fülbevaló, fejdísz, hajdísz, nyaklánc, karkötő, gyűrű, medál készítése kézműves techniká- val 
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Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Művészet- és divattörténet tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmához kapcsolódó művészeti korok, korszakok stílusjegyeinek, valamint az 

életmód, a divat és a hajviselet egymásra hatásának megismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Rajz és vizuális kultúra szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

9–10. osztály: magyar irodalom és nyelvtan (korstílusok, jellemzőik), történelem, társa- dalmi 

és állampolgári ismeretek (korstílusok, irányzatok társadalmi és kulturális háttere), vizuális 

kultúra (a vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok), matematika 

(síkbeli és térbeli alakzatok) 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 

A három fő képző- 

művészeti ág leg- 

fontosabb fogalmait 

példákon bemutatja, 

értelmezi, elemzi. 

Faragás 

Mintázás 

Öntés 

Festészet 

Grafika 

Figuratív, nonfigu- 

ratív ábrázolás 

Belsőépítészet 

Tájépítészet (japán- 

kert, angolkert) 

Urbanisztika 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyitottság, érdeklő- 

dés 

Tiszteletben tartja a 

vendég kívánságát 

és a szakma szabá- 

lyait 

Hordható, alkalom- 

hoz illő hajviseletet, 

sminket, körmöt 

tervez 

 

 
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a digi- 

tális múzeumokban 

Egyéb internetes 

források felkutatása, 

információgyűjtés 

 
 

Elkülöníti jellemző- 

ik alapján az ókori 

kultúrák (római, 

egyiptomi, görög) 
alkotásait, viseleteit. 

Monumentális épí- 

tészet 

Geometrikus for- 

mák 

Síkművészet 

Frontális ábrázolás 

Oszloprendek 

Szépségápolás és 

viseletek 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Prezentációkészítés 

Tájékozódás a digi- 

tális múzeumokban 

Egyéb internetes 
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Elkülöníti jellemző- 

ik alapján a közép- 

kori kultúrák (bi- 

zánci, román, góti- 

ka) alkotásait, vise- 

leteit, szépségápolá- 

sát. A legismertebb 

alkotásokat, stíluso- 

kat, viseleteket 
azonosítja. 

A bizánci stílus 

jellemzői 

A román stílus 

jellemzői 

A gótikus stílus 

jellemzői 

A középkori szép- 

ségápolás és visele- 

tek jellemzői 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

források felkutatása, 

információgyűjtés 

Adott kultúrák 

alkotásainak felku- 

tatása, képletöltés, 

mentés, megosztás. 

Jellemzőik alapján 

elkülöníti az újkori 

stílusok alkotásait, 

viseleteit, szépség- 

ápolását. 

A legismertebb 

alkotásokat, stíluso- 

kat, viseleteket 

azonosítja. 

Párhuzamot von a 

tartalom és a stílus 

között. 

 

 

A reneszánsz, a 

barokk és a rokokó 

stílus jellemzői 

Az újkori szépség- 

ápolás és viseletek 

jellemzői 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

 
Elkülöníti, illetve 

megnevezi jellem- 

zőik alapján a mo- 

dern kori stílusok 

karakterisztikus 

alkotásait, viseleteit, 

szépségápolását. 

A legismertebb 

alkotásokat, stíluso- 

kat, viseleteket 

azonosítja. Bemu- 

tatja a tartalom és a 

megjelenés össze- 

függéseit. 

Klasszicizmus Em- 
pire 

Romantika 

Biedermeier 

Realizmus 

Naturalizmus 

Impresszionizmus 

Szimbolizmus Sze- 

cesszió 

Expresszionizmus 

Fauvizmus 

Futurizmus 

Kubizmus 

Dadaizmus 

Szürrealizmus 

Konstruktivizmus – 

Bauhaus 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
A vendég stílusának 

és az alkalomnak 

megfelelő stílusú 

hajviseletet, smin- 

ket, körmöt tervez, 

választ. 

Stílus, vendég stílu- 

sok, korstílusok, 

stílusirányzatok, 

divattrendek, szín- 

tani alapfogalmak, 

az optikai korrekció 

lehetőségei, arcfor- 

mák, szem- és száj- 

formák, évszak 

szerinti vendégtípu- 

sok, alkalmak stí- 

lusjegyei, dresscode 

stb. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 
Online információ- 

gyűjtés (képek, 

videók), rendezés, 

rendszerezés 

Digitális mintatár 

készítése 

 

A tantárgy témakörei 

Képzőművészeti alapfogalmak 4 óra 

Építészet: téralkotó művészet, tömeghatás, forma és jelentés kapcsolata, rendeltetésfüggő 

alaprajz 

Szobrászat: formaalkotó művészet, tömeg-, fény-árnyék-, tér- és színhatás; dombormű, 
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épületdíszítő szobor, szobor 

Festészet: olajfestés, tempera, akvarell, pasztell, grafika, freskó, szekkó, mozaik, intarzia, 

miniatúra 

 

Az ókor művészete és divatja 7 óra 

Egyiptom művészete: templom, oszloprendek, a szobrászati nyelv fejlődése Ókori 

Görögország: oszloprendek, templomok, színház, szobrok 

Római építészet: Colosseum, Colosseum-motívum, szobrok 

Ókori divat: az ókori Egyiptom, az ókori Görögország és az ókori Róma viselete, bőr- és 

szépségápolása 

 

A középkor művészete és divatja 7 óra 

Bizánc: templomépítészet, mozaikművészet. 

Román stílus: román stílusú épületek, miniatúrák, freskók, a formanyelv és a funkció met- 

szete. 

Gótikus művészet: gótikus templomok, kastélyok jellemzői, gótikus szobrászat formanyel- ve, 

szárnyasoltárok, üvegfestés 

Ókeresztény és bizánci viseletek, bőr- és szépségápolás 

Középkor: a román kor és a gótika viselete, bőr- és szépségápolása 

 

Az újkor művészete és divatja 10 óra 

Reneszánsz építészet: Michelangelo, Loire menti kastélyok, Szent Péter-bazilika Reneszánsz 

szobrászat: Donatello, Michelangelo szobrai, formanyelv, kontraposzt stb. Reneszánsz 

festészet: vonal-szín-levegő perspektíva, Raffaello, Leonardo festményei Barokk, rokokó 

művészet: zsúfolt építészet, megtört egyenesek, formák hullámzása, a kép- zőművészeti ágak 

összemosódása, Versailles, fertődi Esterházy-kastély, a festészetben El Greco, Velázquez, 

Rubens, Rembrandt, Mányoki Ádám alkotásai 

A reneszánsz kor viselete, bőr- és szépségápolása A barokk kor viselete, bőr- és szépségápolása 

 

A modern kor művészete és divatja 8 óra 

Klasszicizmus, empire 

Építészet: újrafelhasználás, görög-római elődök, szabályok használata, geometria, letisztult 

stílus, esztergomi bazilika, debreceni Nagytemplom, Nemzeti Múzeum 

Szobrászat: Ferenczy István 

Romantika, biedermeier: Barabás Miklós, Goya, Delacroix, Zichy Mihály, Madarász Vik- tor 

A XIX. század második felének uralkodó stílusai: realizmus, naturalizmus, impresszioniz- mus, 

szimbolizmus, szecesszió 

Az adott stílus megjelenése különböző képzőművészeti területeken: expresszionizmus, 

fauvizmus, futurizmus, kubizmus, dadaizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus – Bauhaus 

Klasszicista divat: empire, directoire, biedermeyer; bőr- és szépségápolás a klasszicizmus 

idején 

A romantika öltözködéskultúrája, bőr- és szépségápolása A szecesszió öltözködéskultúrája, 

bőr- és szépségápolása 

Reformöltözékek a XX. század első felében: Paul Poiret, Coco Chanel 
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Az 1940-es, 50-es, 60-as évek divatja: új alapanyagok az öltözködésben /farmer, jersey, 

lycraszál/, Christian Dior, Givenchy, Balenciaga stb., a rock and roll divatja 

Az 1970-es, 80-as, 90-es évek divatja: Mary Quant, a hippi divat, a pop zene divatja /pl. 

Madonna/, Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, John Galliano, Yohji Yamamoto stb. 

Kortárs divat: Alexander McQueen, Stella McCartney stb., kortárs magyar tervezők 

/pl. USE unused, Nanuschka, Je Suis Belle, Konsánszky Dóra, Náray Tamás stb./ A XX. és a 

XXI. század bőr- és szépségápolásának története 

 

Stílustan 18 óra 

A stílus fogalma, stíluselemek meghatározása: forma, szín, alapanyag-használat, kortárs 

divattrendek, szubkultúrák és stílusok, hangulatlapok, montázsok, kompozíciós gyakorla- tok 

Megjelenítési technikák: látványrajzok jellegzetességei, készítésének lehetőségei, papírtí- 

pusok alkalmazhatósága, látványtervezési technikák: fekete-fehér és színes technikák 

/grafit, filc, akvarell/, emberi alak megjelenítése sablon után, arc-, szem-, szemöldök- és 

szájformák megjelenítése 

Az emberi test jellegzetes alkatai, színei, testalkatok meghatározása /homokóra, alma stb./, a 

testalkatok kedvelt szabásvonalai a divatban, melyek kiemelik azok előnyeit és elrejtik 

hátrányait, jellegzetes arcformákhoz alkalmazható tónusok, színek elhelyezése, sminkek 

tervezése 

Alkalom - stílus, dresscode 

A Bauhaus-színtan, kontrasztok; tavasz, nyár, ősz, tél típusok szín- és formavilága, kom- 

pozíciós gyakorlatok 

 

 

 
Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Szépészeti szolgáltatások alapismeretei tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tanuló megismerje a szépészeti szakmák tevékenységi körét, alapvető szolgáltatásait, a 

szakmai életpályák lehetséges irányait. A szépségszalon higiénikus működésének általános 

szabályait, eljárásait, a szépészetben működő szakmai szervezeteket, versenyeket, a lehetséges 

példaértékű életutakat. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Valamely szépészeti szakma mestere (fodrászmester, kozmetikus mester, kézápoló és 

műkörömépítő mester vagy lábápoló mester) felsőfokú pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Alkalmazott kémia gyakorlat kozmetikumok témaköre, valamint szakmai ismeretek és 

gyakorlat alapozó tantárgya 
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A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 
Tájékoztatja a ven- 

déget a szépségsza- 

lon szolgáltatásai- 

ról. 

A fodrászat, kozme- 

tika, kézápolás, 

műkörömépítés, 

körömkozmetika, 

lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, 

szolgáltatásai 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Felelősség, körülte- 

kintés, szabályköve- 

tés, precizitás, ala- 

posság, tisztelet 

 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

Prezentációs szoft- 

verek használata 

A szépségszalonban 

tiszta és fertőzés- 

mentes munkakör- 

nyezetet alakít ki. 

Higiénia, fertőtlení- 

tés, fertőtlenítősze- 

rek, kórokozók 

Biztonsági adatla- 

pok 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

 

 
Felsorolja és ismer- 

teti a szépészetben 

közismert szakmai 

szervezeteket és fő 

tevékenységeiket, 

valamint a verse- 

nyeket. 

Kamarák Ipartestü- 

letek Szakmai ala- 

pítványok 

Közhasznú egyesü- 

letek 

World Skills 

Euroskills 

OMC 

Szakma Sztár 

SZKTV Nemzetkö- 

zi, országos és regi- 

onális versenyek 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

Bemutatja a lehet- 

séges életutakat 

hazai és nemzetközi 

példákon keresztül. 

 

Szakmai életutak 

lehetséges irányai 

 
Teljesen önállóan 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

 

A tantárgy témakörei 

Szépészeti szolgáltatások, feladatok 12 óra 

A fodrászat, kozmetika, kézápolás, műkörömépítés/körömkozmetika, lábápolás, speciális 

lábápolás jellemzői, szolgáltatásai 

 

Higiénia és fertőtlenítés a szépségszalonban 12 óra 

A higiénia és a fertőtlenítés fogalma, a szépészetben alkalmazott eljárásaik Higiéniai szabályok 

és alkalmazásuk a szépségszalonokban 

 

Szépészeti életutak, szervezetek 12 óra 

A szépészeti szakmák jellemző életpályái: 
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‒ Versenyző 

‒ Oktató 

‒ Szakmai képzőintézmény vezetése 

‒ Gazdasági szereplő / szalontulajdonos 

‒ Továbbtanulás a felsőoktatás irányában Szakmai versenyek: 

‒ Szakma Sztár / Szakma Kiváló Tanulója 

‒ EuroSkills, WorldSkills – „a szakmák olimpiája” 

‒ OMC-versenyek 

‒ Iskolák, kamarák, egyesületek (pl. MFKKE, Beauty and Style) versenyei 

‒ Nemzetközi, országos és regionális versenyek Szakmai szervezetek 

‒ Kamarák (országos, fővárosi, területi) 

‒ Ipartestületek 

‒ Alapítványok 

‒ Közhasznú társaságok 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 1. megnevezésű tanulási terület 

 

Munka- és környezetvédelem tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy fő célja, hogy a tanuló megismerje a biztonságos, ergonomikus és környezetbarát 

munkavégzés feltételeit; a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos munkáltatói és 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket; felismerje a munkahelyi balesetek esetén bekö- 

vetkezett sérüléseket, és tudja alkalmazni az elsősegélynyújtási ismereteket. Ismerje fel a 

szakmára jellemző foglalkozási megbetegedések kialakulását, illetve ismerje ezek adminiszt- 

rációját, és ismereteit legyen képes alkalmazni a gyakorlatban. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismeret: biológia, környezetismeret, földrajz 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

 

Betartja a munka- 

védelmi szabályo- 

kat. 

Munkavállaló és 

munkáltató munka- 

védelemmel kap- 

csolatos jogai és 
kötelezettségei 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
Együttműködés, 

alkalmazkodás, 

odafigyelés mások- 

ra, 

szabálykövetés, 

kooperativitás, 

segítőkészség, 

empátia 

 
Munkabaleseti 

sablon kitöltése 

Betartja a tűzvé- 

delmi szabályokat. 

Tűzveszélyes anya- 

gok tárolása, teen- 
dők tűz esetén 

 

Teljesen önállóan 
 

 
 

Elsősegélyt nyújt. 

Kisebb sérülések 
ellátása: nyomókö- 

tés, szorítókötés, 

fertőtlenítés Teen- 
dők baleset esetén 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Elsősegélynyújtást 

segítő internetes 

tartalmak használata 

 
 

Környezetvédelmi 

és ergonómiai 

szempontok figye- 

lembevételével 

tervezi munkáját. 

Környezetvédelmi 

szabályok, hulladék, 

veszélyes hulladék, 

környezeti kockáza- 

ti tényezők, ergo- 

nómia, kény- 

szertesthelyzet, 

foglakozási ártalom, 

megbetegedés 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Internetes adat- 

gyűjtés hiteles for- 

rások alkalmazásá- 

val, veszélyes hul- 

ladékkal kapcsola- 

tos dokumentáció 

kezelése 

 

A tantárgy témakörei 

Elsősegélynyújtás  10 óra 

Elsősegélynyújtás 

Segélyhívás, elsősegély Vérzések ellátása 

Törések, zúzódások ellátása Égések ellátása 

Újraélesztés Áramütött ellátása 

Mérgezések ellátása 

Testtájékok sérüléseinek ellátása 

 

Munka-, tűz- és balesetvédelem 12 óra 

A munkavédelem alapfogalmai 

A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei A munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei 

Szépségszalonokban előforduló munkabalesetek és elkerülésük Baleset, munkabaleset 

Munkabalesetek adminisztrációja és a munka-, tűz- és balesetvédelemmel kapcsolatos do- 

kumentációs feladatok 

A szépségiparban dolgozókra jellemző foglalkozási megbetegedések és azok elkerülése 

Foglalkozási megbetegedések elkerülése 

Tűzvédelem a szépségszalonokban 

A szépségszalonok kialakítására vonatkozó előírások 

A szépségszalonban használt gépekre és berendezésekre vonatkozó előírások Munkavállalók 

személyi védelme – védőfelszerelések 
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Ergonómia a szépségszalonban 4 óra 

Az ergonómia (ember-gép-környezet egészségtudatos kialakításának) jelentősége, a szép- 

ségszalon sajátos ergonómiai jellemzői: pl. sajátos testtartás, ismétlődő mozdulatok, meg- 

világítás, szellőzés, szálló por stb. 

Munkaeszközök, berendezések használatának ergonómiai követelménye 

 

Környezetvédelem 10 óra 

Környezetvédelem a szépségiparban 

Fogyasztási szokások, hulladék képződése, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás A 

veszélyes hulladékok fajtái, gyűjtésük, tárolásuk a szépségszalonban 

A hulladékkezelés, tárolás szabályai a szépészeti tevékenységek vonatkozásában 

Környezetvédelmi hatóságok 

 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A szépészeti szakmák gyakorlásához nélkülözhetetlen biológiai és kémiai ismeretek, amelyek 

mélysége és terjedelme szakmaspecifikusan eltér az általános képzés azonos tantárgyi tartal- 

maitól 

 

Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

 

Alkalmazott biológia tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A szépészeti szakmák biológia alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcsolódó anatómiai és élet- 

tani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Biológia tantárgy, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlat vonatkozó tartalmi elemei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Megnevezi, leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap- 

csolatos összefüg- 

géseket. 

 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme- 

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
Figyelem, 

kreatív gondolko- 

dás, koherens gon- 

dolkodás, nyitott- 

ság, 

az órákon való aktív 

részvétel, 

a munkában való 

kooperatív részvé- 

tel, felelősségtudat 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 
Megnevezi és leírja 

a bőr és függelékei- 

nek működését. 

 
A bőr felépítése és 

működése; a bőr- és 

függelékei 

 

 
Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

Kép alapján is meg- 
nevezi és leírja az 

elemi elváltozáso- 

kat, a fertőző elvál- 

tozásokat, egyéb 

rendellenességeket, 

valamint az időskori 

bőrelváltozásokat. 

 

 

A bőr elváltozásai, 

rendellenességei 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

Azonosítja az alap 
bőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ- 

keztében kialakuló 
bőrtüneteket. 

 

 

 

 
A bőrtípusok jel- 

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye- 

zők működési zava- 

rai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 

A tantárgy témakörei 

Sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek 35 óra 

1. A sejt és a sejtet felépítő anyagok 

Biogén elemek, élő szervezetet felépítő vegyületek csoportjai 

Emberi sejteket felépítő sejtalkotók, sejtszervecskék: sejtmag, sejtplazma, sejthártya, 

mitokondrium, RER, SER, Golgi-készülék, lizoszóma, sejtközpont, sejtváz, aktív- és pasz- szív 

transzport 

2. A szövetek fogalma, az emberi szervezetet felépítő szövettípusok és csoportosításuk 

‒ Hámszövetek és általános jellemzőik 

laphám, köbhám, hengerhám, egyrétegű és többrétegű hámok, védő-/fedőhám, pigmenthám, 

érzékhám, felszívóhám, mirigyhám, exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, 
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ekkrin, merokrin, apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis 

‒ Kötő- és támasztószövetek 

Laza rostos kötőszövet: rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács 

(retikuláris) rost, hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő 

sejt (fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, festéktartó sejt, zsírsejt, 

tömött rostos kötőszövet, fehér és barna zsírszövet 

Porcszövet: üvegporc, rugalmatlan és rugalmas rostos porc 

Csontszövet: csontsejt, szivacsos és tömör csontállomány, sárga és vörös csontvelő 

‒ Izomszövetek 

simaizomszövet, harántcsíkolt izomszövet, szívizomszövet 

‒ Idegszövet 

neuron, axon, dendrit, végfácska, gliasejtek, Nissl-testek (tigroid szemcse), szinapszis, 

ingerületátvitel 

3. Szervek, szervrendszerek 

‒ A kültakaró 

Az emberi bőr feladatai, fő rétegei, függelékei 

o Mirigyek (faggyú- és verejtékmirigy) 

o Szőr, szőrtüsző 

o Köröm, körömegység 
‒ A mozgás szervrendszere: az aktív/passzív mozgásrendszer részei, feladatai, a csontok 

feladatai, csoportosításuk, csontkapcsolódások, az ízület részei, 

koponya, a törzs és a végtagok csontjai, 

Koponya: homlokcsont, fali csont, halántékcsont, nyakszirtcsont, ékcsont, állkapocs, já- 

romcsont, felső állcsont, szájpadcsont, orrtőcsont, rostacsont, ekecsont, hallócsontocskák 

Törzs: csigolyák régiónként, gerincoszlop, szegycsont, bordák (valódi és álborda, lengő- 

borda), 

Végtagok: 

a váll- és a medenceöv csontjai (kulcscsont, lapocka, csípőcsont, ülőcsont, szeméremcsont) 

felkarcsont, sing- és orsócsont, kéztőcsontok egyenként, kézközépcsontok, ujjpercek, 

combcsont, térdkalács, sípcsont, szárkapocscsont, lábtőcsontok egyenként, lábközépcsont- ok, 

lábujjpercek 

a kéz és a láb ízületei 

az izmok feladatai, fajtái, felépítése, inak 

a fej izmai: homlokizom, halántékizom, nyakszirtizom, a szem és a száj körkörös izma, a felső 

és az alsó ajak négyszögizma, járomizom, állizom, az alsó ajak háromszögizma, trombitás 

izom, nevetőizom 

a törzs izmai: széles nyakizom, fejfordító izom, szíjizom, trapézizom a kéz és a láb izmai 

‒ A keringés szervrendszere 

o Vérkeringés: zárt keringés, szív és erek (artéria, kapilláris, véna, anasztomózis), vérkörök, 
endothel, pitvarok, kamrák, szívsövény, koszorúerek, vegetatív szabályo- zás, a szív 
ingerületképzése, adrenalin, noradrenalin 

o Nyirokkeringés: nyirokerek, nyirokszervek (vörös csontvelő, csecsemőmirigy, 
mandulák, lép, féregnyúlvány, Peyer-plakkok, nyirokcsomók; a fej és a nyak nyi- rokcsomói) 

o Immunrendszer, immunitás 
az immunitás fogalma, fajtái; immunogén, antigén, antitest, a gyulladás-allergia biológiai 

alapjai, a bőr mint immunszerv, sejtes és humorális immunválasz, specifikus és nem speci- 

fikus immunválasz; veleszületett és szerzett immunitás, faji, anyai, egyedi immunitás, vé- 

dőoltás, aktív és passzív immunizálás 

A gyulladás és az allergia 

lokális érreakció, mikrokeringés, arteriola, kapilláris, venula, a gyulladás öt fő ismérve, sa- vós 
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és gennyes gyulladás, allergén, anafilaxia, túlérzékenység, az allergének csoportosítá- sa, az 

allergiás reakciók csoportosítása, az irritáció fogalma, a gyulladás mediátorai, sejtes 

immunválasz 

‒ A szabályozás szervrendszere 

ideg- és hormonrendszer, neuroendokrin rendszer, az idegrendszer felosztása, a fontosabb 

hormontermelő szervek és hormonjaik 

‒ Az anyagcsere szervrendszerei, élettana, szerepe és felépítése 

‒ A táplálkozás szervrendszere 

szájnyílás, ajkak, szájüreg, fogak, nyelv, nagy és kis nyálmirigyek, torok, garat, nyelőcső, 

gyomor, vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), bélbolyhok, vastagbél (vakbél, felszálló, haránt 

és leszálló ág), normál bélflóra, végbél, végbélnyílás, máj, hasnyálmirigy, hasnyál, bélnedv, 

gyomornedv 

‒ A légzés szervrendszere 

Légutak: orrnyílás, orrüreg, orrkagylók, garat, fülkürt, gége, gégefedőporc, pajzsporc, 

ádámcsutka, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcske, léghólyagocskák 

‒ A kiválasztás szervrendszere 

A vese felépítése (vesekapu, tok, kéregállomány, velőállomány, vesepiramisok, vesekely- hek, 

vesemedence), a vese működése, húgyutak (húgyvezeték, húgyhólyag, húgycső), nefron, 

Bowman-tok, hajszálérgomolyag, szűrlet 

‒ A szabályozás szervrendszerei 

A neuroendokrin rendszer fogalma, felépítése (hormon, feedback, antagonista, szinergista) 

‒ A hormonrendszer felépítése, működése 

Agyalapi mirigy (adenohipofízis, középső lebeny, neurohipofízis): növekedési hormon, 

pajzsmirigyre ható hormon, mellékvesére ható hormon, tejelválasztásra ható hormon, tü- 

szőérést serkentő hormon, sárgatestre ható hormon, melanocitákat stimuláló hormon 

Pajzsmirigy: tiroxin 

Hasnyálmirigy: inzulin, glukagon 

Mellékvese: mineralo-, gliko-, szexuálkortikoidok, adrenalin 

Gonádok (petefészek, here): menstruációs ciklus, tüszőhormon, sárgatesthormon, tesztosz- 

teron 

Szövethormonok (pl. endorfinok, hisztamin) 

‒ Az idegrendszer felépítése, működése 

reflexív, reflexkör, feltétlen és feltételes reflexek, szomatikus és vegetatív idegrendszer, 

központi és környéki idegrendszer, gerincagy (gerincvelő), agyhártyák, agyfolyadék, ko- 

ponyaagy (agyvelő): nagyagy, lebenyek, tekervények, barázdák, agykéreg, kisagy, agy- törzs, 

hipotalamusz, nyúltagy, hipothalamo-hipofizeális rendszer 

Érzékszervek: a látás, a hallás, az ízérzékelés, az egyensúlyérzékelés, a szaglás érzékszer- 

veinek alapvető anatómiája, a bőr mint érzékszerv 

‒ A szem és védőkészülékeinek felépítése és működése 

szempilla, szemhéj, kötőhártya, könny, könnymirigyek, Zeiss-, Moll- és Meibom- mirigyek, 

ínhártya, szaruhártya, szivárványhártya, sugártest, üvegtest, szemlencse, pupilla, érhártya, 

retina, sárgafolt, vakfolt, látóideg 

‒ A szaporodás szervrendszere Külső és belső nemi szervek 

Férfi és női nemi szervek működése 

Női nemi szervek (petefészek, petevezeték, méh, hüvely, szeméremajkak, csikló, gát) 

Férfi nemi szervek (here, mellékhere, ondóvezeték, ondóhólyag, prosztata, hímvessző, 

húgycső) 
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A bőr felépítése és működése 20 óra 

‒ Derma, hám (epiderma), irha (cutis, dermis), bőralja (subcutis, hypodermis) 

Hámréteg: alaphártya/bazális membrán, bazális/osztódó/csírázó réteg (stratum basale), 

melanocita, melanoszóma, hemidezmoszóma, sejtváz (citoszkeleton), citokeratinok, ciszte- in, 

cisztin, Merkel-testecske, hengerhámsejt, mitózis, őssejt, törzssejt, tüskés réteg, Langerhans-

sejtek, limfociták, dezmoszóma, sejtkapcsoló struktúra, köbhámsejt, szemcsés réteg, 

lamelláris/Odland-testek, keratohialin, laphámsejt, fénylő réteg, eleidin, szaruréteg, tégla-

habarcs modell, intercelluláris lipid, szaruzsír, ceramidok, koleszterin, zsírsavak, sza- bad 

(csupasz) idegvégződések, többrétegű elszarusodó laphám, barrier, lamelláris folya- 

dékkristályos szerkezet 

Irharéteg: kötőszöveti szemölcs (papilla), szemölcsös réteg, rácsrosti réteg, laza rostos kö- 

tőszövet, rugalmatlan (kollagén) rost, rugalmas (elasztikus) rost, rács- (retikuláris) rost, 

hialuronsav, proteoglikán, glükózaminoglikán (GAG), mesenchyma, helytülő sejt 

(fibroblaszt/fibrocita), hízósejt, időszakos vándorsejt, limfocita, garanulocita, monocita, 

zsírsejt, festéktartó sejt, szubpapilláris, kután érhálózat és ideghálózat, hajszálér, artéria, véna, 

nyirokér, Merkel-, Meissner-, Krause-, Ruffini-féle idegvégződések 

Bőralja: laza rostos kötőszövet, fehér/sárga zsírszövet, zsírlebeny, szeptum, szubkután ér- 

hálózat és ideghálózat, Vater–Pacini-féle idegvégződések 

‒ A bőr függelékei 

A bőr függelékei: hámmódosulás, szőrtüsző, köröm és körömegység Mirigy (glandula): 

faggyúmirigy, kis és nagy verejtékmirigy 

Szőrtüsző (folliculus pili): kötőszöveti tok, üveghártya, külső és belső gyökérhüvely, (szőr- 

tüsző-kutikula, Huxley-réteg és Henle-réteg), mátrix, szőr-/hajszemölcs (papilla), szőr- 

/hajhagyma, szőr-/hajmerevítő simaizmocska 

Szőr/haj (pilus, capillus): kéreghártya/kutikula (cuticula), kéregállomány (cortex), velőál- 

lomány (medulla), makrofibrillum (fonat), mikrofibrillum (fonal), protofibrillum (előfonal), 

intermedier filamentum, fibrillum (elemi keratinszál), kortikális sejt, melanin, kitt 

Köröm (unguis), a körömegység fő részei és feladatai: mátrix, körömlemez, körömágy, 

hyponychium, eponichium, kutikula, körömbarázda, körömsánc, lunula, szabadszél, sarok- 

pont, támasztás, védelem, passzív mozgásszerv 

További fogalmak: exokrin, endokrin, exoepitheliális, endoepitheliális, ekkrin, merokrin, 

apokrin, holokrin, diffúzió, exocitózis 

Kis és nagy verejtékmirigy: feromonok, nagy hajlat, savköpeny, NaCl, urea, karbonsavak (pl. 

tejsav, vajsav) 

Pilosebaceus egység, faggyúmirigy (glandula sebacea): lipid, lipoid, faggyú (sebum), 

glicerinészterek, szabad zsírsavak, viaszészterek, szkvalén, koleszterin 

Lipoid köpeny, bőrfelszíni emulzió, barrier 

A bőr működése: védelmi, hőszabályozó, kiválasztó, légző, érző, raktározó, endokrin és 

felszívó szerep, barrier, kifelé irányuló védekezés (autogén sterilizáció), befelé irányuló 

védekezés (esophylaxia), RES/MPS, permeabilitás, bőrrokon és nem bőrrokon zsiradékok 

 

Elváltozások, rendellenességek 20 óra 

‒ Elemi elváltozások: 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások: folt (macula), göbök: göbcse (papula), göb 

(tuber), mély csomó (nodus, furunculus), hólyagok: kis savós hólyag/hólyagcsa (vesicula), 

nagy savós hólyag (bulla), gennyhólyag (pustula), papulopustula, csalángöb (urtica), ciszta 

(cysta), daganat (tumor); 

Átmeneti: pikkely (squama): púderszerű, korpapikkely, lemezes, hámlás, heg (cicatrix): 

normál, atrófiás, hipertrófiás, hegdaganat (keloid), repedés (fissura), lichenizáció, pörk (crusta), 
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fekély (ulcus), hámfoszlás (erosio), kikaparás (excoriatio), sipoly (fistula) 

‒ Rendellenességek: 

a) Fertőző elváltozások: 

Vírusos elváltozások: 

Szövetszaporulatok: humán papillómavírus (HPV): közönséges szemölcs, fiatalkori vagy futó 

szemölcs, hegyes függöly, verruca filiformis, bőrszarv, poxvírus: uszodaszemölcs Hólyagos: 

herpes vírus: herpes simplex I. és II., bárányhimlő és övsömör: herpes zoster/varicella 

Kiütéses elváltozások 

Bakteriális: coccus, pyoderma, szőrtüszőgyulladás enyhe és súlyos verziója: folliculitis, ke- lés 

(furunculus), ótvar, orbánc 

Gombás fertőzések (mikózisok): mikrospória/tinea capitis, trichophytia, trichomycosis, tinea 

corporis, tarka hámlás (pityriasis versicolor), összefekvő (intertriginózus) bőrfelüle- tek 

gombásodása, körömgombásodások, „atlétaláb”, szájzug berepedezése 

Tetvesség: haj-/fej-/ruhatetű, lapostetű; rühesség 

b) Nem fertőző elváltozások: 

Daganatok, ciszták: a daganat fogalma, jó- és rosszindulatú (benignus és malignus), az anyajegy 

(naevus) fogalma, hámeredetű rosszindulatú, basalioma, spinalioma, melanoma, kötőszöveti 

rosszindulatú, szarugyöngy (milium), kásadaganat (atheroma), hidrocystoma, adenoma 

(adenoma sebaceum, syringoma, faggyúmirigy hiperplázia), fibróma, kemény 

(dermatofibroma) és lágy, neurofibroma, xanthoma, xanthelasma, lipoma, myoma 

Időskori bőrelváltozások: bőratrófia, időskori szemölcs, szoláris keratózis,  keratoakantóma, 

angioma senile, pigmentfoltok, acanthosis nigricans 

Anyajegyek: festékes/melanocitás: kis festékes anyajegy/lencsefolt/lentigo, nagy festékes 

anyajegy, állatbőranyajegy, szemölcsös festékes anyajegy, szemölcsös szőrös festékes 

anyajegy; hámeredetű/epidermális naevus; kötőszöveti: mongol folt, kék naevus; éranya- jegy 

(angioma): hemangióma (haemangioma), lymphangioma, angioma senile, tűzfolt, üreges 

érdaganat, vénás tavacska, pókangióma 

 

 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok 15 óra 

‒ Alapbőrtípusok: 

az alap- és a kísérő bőrtípus fogalma, a diagnosztizálás fogalma, objektív és szubjektív tü- net, 

a bőrtípust kialakító bőrműködések/tulajdonságok, normál, mérsékelten és fokozottan 

zsírhiányos (alipikus), olajos és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek 

kialakulása, kialakító tényezői, objektív tünetei, kezelésük célja, anyagai, házi ápolá- suk 

‒ A bőrtípust befolyásoló bőrműködések: 

A faggyúmirigy-működés rendellenességei: alipia, szeborrea, atheroma, acne, az acne fo- 

galma, kialakulása, típusai nagy vonalakban 

A szaruképzés és hámlás zavarai mint bőrtípus-meghatározó tényezők: a szeborrea és az alipia 

szaruképzése, a dehidratáció hatása a hámlásra 

A hajas fejbőr rendellenességei: alopécia (ism.), szeborreás és alipikus fejbőr, szeborreás 

dermatitisz 

‒ A bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó működési zavarok: 

A szőrnövés rendellenességei: a szőr/haj növekedésének fázisai, lanugo, vellus, hipertichózis, 

virilizmus, hirzutizmus; 

Hajrendellenességek: hajhullás (alopécia), öröklött és szerzett hajszálszerkezeti elváltozá- sok 

Pigment-rendellenességek: fogalma, achromia, hipopigmentáció, hiperpigmentáció, szeplő, 

fiatalkori és időskori, lipofuszcin, májfolt, melanózis, pellagra, karotinémia, sárgaság, 

bronzkór, piebaldizmus, leukoderma, vitiligo, albinizmus, tetoválás 
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Verejték-rendellenességek: fokozott, csökkent, színes és bűzös verejtékezés 

‒ Keringési szervrendszerek zavarai: 

fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és passzív vérbőség, bőrpír (erythema), 

érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulladásra hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek 

szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, 

érszűkület, Raynaud-jelenség 

‒ Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek: érbeidegzési zavarok, 

angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz kezelést befolyásoló, 

kizáró állapotai 

‒ Hormonrendszeri zavarok okozta elváltozások a kozmetikában: az agyalapi mirigy, 

pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy, mellékvese, petefészek, here, hasnyálmirigy, tobozmirigy és a 

bőr hormonjai, ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei a bőrön, a cukorbetegség és a PCOS 

kozmetikai vonatkozásai 

‒ A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: táp- 

anyaghiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai ál- tal 

kiváltott bőrtünetek. 

‒ Az immunrendszer hibás működése és bőrt érintő tünetei: allergiás és autoimmun be- 

tegségek és bőrtüneteik, kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

 

 

 

Szépészet ágazati alapozó 2. megnevezésű tanulási terület 

Alkalmazott kémia gyakorlat tantárgy 90 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az alkalmazott kémia tantárgy célja, hogy megalapozza az anyagismeret és a szakmai gyakor- 

lat hatékony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és ebből eredő biztos elméleti ismere- 

tekhez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vagy vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vagy vegyész 

pedagógus szakképzettséggel, vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az anyagismeret minden témaköre, szakmai ismeretek és szakmai gyakorlat 

vegyszeres műveletei, a haj felépítése, szerkezete és formaváltoztatásának témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 
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Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazott kémiai 

és anyagismereti 

tanulmányai alapján 

értelmezi és vendé- 

gének elmagyarázza 

az általa előidézett 

fizikai és kémiai 
változásokat. 

Kémiai és fizikai 

tulajdonságok és 

változások, például 

a letisztítás során 

bekövetkező fizikai 

és a bőroldás során 

bekövetkező kémiai 

változások 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. Tevé- 

kenységét folyama- 

tosan elemzi, fej- 

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásai teljesítése 

érdekében. 

 

 
Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az inter-neten 

 

 
Használati útmuta- 

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag- 

keverékeket készít, 

vizsgál, kémiai 

számításokat végez. 

Tömeg- és térfo- 

gatmérés, mérték- 

egységek használa- 

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso- 

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 
keverési arányok 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

Telefon,  számító- 

gép, számológép 

használata a számí- 

tások elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten a mérték- 

egység-átváltáshoz 

és az oldatkészítés- 

hez, motivációként 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet- 

len anyagokat. 

Szerves és szervet- 

len vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai 

 
 

Teljesen önállóan 

 

Kritikus szakmai 
adatgyűjtés és rend- 

szerezés 

 

A tantárgy témakörei 

Kémiai alapok 20 óra 

‒ A kémia mint anyagtudomány, anyagi részecskék 

Az alkalmazott kémia szerepe a szépészetben – motiváló kísérletek kozmetikai összete- vőkkel 

(pl. tanári demonstrációként a hidrogén-peroxid katalitikus bomlása, klórgáz előál- lítása 

hipoklorit és sav reakciójából, fehérjék reverzibilis és irreverzibilis kicsapódása a fo- lyamatok 

gyakorlati jelentőségének tudatosításával) 

‒ A kémia mint anyagtudomány a szépészetben 

‒ Fizikai tulajdonságok szépészeti szemszögből: megfigyelési gyakorlat – különféle 

kozmetikai összetevők (víz, etanol, citromsav, szódabikarbóna, glicerin, ammónia) fizikai 

tulajdonságainak (szín, szag, halmazállapot, oldhatóság stb.) vizsgálata, tapasztalatok rög- 

zítése jegyzőkönyvben 

‒ Kémiai tulajdonságok szépészeti szemszögből: anyagok összetétele, kémiai reakciói – 

fizikai oldódás vs. kémiai oldódás, a reakcióképesség, reakciósebesség megfigyelése 

‒ Anyagi részecskék 

Elemi részecskék (proton, neutron, elektron, foton) Kémiai részecskék (atom, ion, molekula) 

A fény és a színek kémiája (lángfestés, emisszió, abszorpció) – a molekulaszerkezet, az 

elektronrendszer és a szín kapcsolatának demonstrálása (pl. „paradicsomszivár- vány”/likopin 

brómozása/PPD-oxidációja) 

– Kémiai jelölések, periódusos rendszer Vegyjel, kémiai elem 

A periódusos rendszer felépítése, alkalmazása: a kémiai elemek csoportjai, fémek, nemfémek, 

félfémek – fémek, nemfémek tulajdonságainak összehasonlító vizsgálata (pl. kén, oxigén, vas, 

alumínium) 
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Képletek (összegképlet, molekulaképlet) jelentései, fajtái, használata, vegyületek, szervet- len 

anyag (elemek, vegyületek), szerves vegyületek 

– Kémiai kötések 

Elsőrendű kötések (kovalens, ionos, fémes) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. 

peroxo-, diszulfid-, peptidkötések a kovalens kötések közül; sókötés mint ionos kötés) 

Másodrendű kötések (hidrogénhíd-kötés, Van der Waals-erők, dipólus-dipólus kölcsönha- tás, 

diszperziós kölcsönhatás) jellemzői, fajtái szépészeti szemszögből (pl. hidrogénköté- sek, 

hidrofób kölcsönhatások jelentősége a keratin szerkezetének stabilizálásában) 

– Anyagi változások 

Kémiai változások szépészeti szemszögből: egyesülés, bomlás, helyettesítés, izomerizáció, 

polimerizáció, exoterm, endoterm, transzportfolyamatok, sav-bázis reakciók és redoxireakciók 

megfigyelése 

Kémiai egyensúly (pl. szénsav képződése és bomlása) és befolyásolása 

Sav-bázis elméletek (Arrhenius és Brønsted), kémhatás, indikátor, pH-érték, pH-érték 

vizsgálata indikátorok segítségével, pH-mérés 

Közömbösítés, semlegesítés, hidrolízis: kísérletek savakkal, bázisokkal és sókkal 

Redoxifolyamatok megfigyelése, pl. hipokloritoldatok, hidrogén-peroxid és kén-dioxid 

színtelenítő hatása, szépészeti jelentősége 

Kémiai folyamatok jelölése: a kémiai egyenlet 

Megmaradási törvények a kémiai folyamatok során, kémiai egyenletírás a megmaradási 

törvények (anyag, tömeg, töltés, energia) alkalmazásával 

Fizikai változások szépészeti szemszögből: pl. titán-dioxid szemcseméret-jelentőségének 

vizsgálata a púderek és fizikai fényvédők alkalmazása során 

Halmazállapot-változások megfigyelése Oldódás és olvadás különbségeinek vizsgálata 

 

Anyagi halmazok és a szépészetben alkalmazott készítmények 40 óra 

– Az anyagi halmaz fogalma, értelmezése a szépészetben 

Anyagi halmazok csoportosítása (komponensek száma szerint; homogén, heterogén, kollo- id 

rendszerek fogalma, tulajdonságai) 

Anyagi halmazok tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata: aeroszol, köd, füst, hab, 

szuszpenzió, emulzió, porkeverék, szilárd hab stb. esetén 

– A kozmetikumok, mint anyagi rendszerek: különféle kozmetikai készítmények tulaj- 

donságainak vizsgálata, anyagi halmazának azonosítása 

– Oldatok, oldódás, elegyek a szépészetben: oldhatóság, telített, telítetlen, túltelített ol- dat 

vizsgálata, homogén rendszerek összetevőinek szétválasztása (pl. bepárlás segítségé- vel) 

– Kolloidok, gélek a szépészetben: kolloidoldatok, asszociációs, diszperziós és 

makromolekuláris kolloidok vizsgálata 

Kísérletek lioszolokkal, liogélekkel és xerogélekkel (hidro- és lipogélek előállítása és tu- 

lajdonságainak vizsgálata) 

– Emulziók, habok, szuszpenziók, aeroszolok a szépészetben: kozmetikai készítmények 

tulajdonságainak vizsgálata, pl. folyékony emulziók és emulziós krémek emulziótípusának 

(O/V, V/O) vizsgálata, azonosítása 

Folyékony púderek és egyes körömlakkok mint szuszpenziók 

– Porkeverékek, szilárd anyagok a szépészetben (pl. fürdősó, hintőpor előállítása, vizs- 

gálata) 

 

Szakmai számítások 30 óra 

– Tömeg- és térfogatmérés a szépségszalonban, a mértékegységek használata: a tömeg- 

becslés és -mérés gyakorlata, digitális táramérleg használata, a mérési hibák gyakori okai,  a 
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térfogatmérés és -becslés gyakorlata, mértékegységek (g, dkg, kg, mg, cg, l, ml, dl, m³, dm³, 

cm³; mértékegység-átváltás, tömeg és térfogat kapcsolata víz, híg vizes oldatok esetén 

– Oldatok összetétele, tömeg-, térfogat- és vegyesszázalék-számítása, oldatkészítés 

– Elegyítés, hígítás, töményítés, oldatkészítés 

– Mérési és számolási gyakorlatok 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismereteket tartalmazza. Ezek 

alkalmazásával szakszerű és esztétikus szolgáltatást nyújt vendégének a kozmetikus techni- 

kus. 

 

Élettan, egészségtan tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakma anatómiai, élettani alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcso- 

lódó egészségtani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia vagy egészségtan szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az alkalmazott biológia és a kozmetikus szakmai ismeretek minden témaköre 

A közismereti biológiatartalmak közül az embertan, sejttan, biokémia témakörök 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A szakmákhoz 
kapcsolódó bioké- 

miai fogalmakat, 

kifejezéseket alkal- 

maz a szakmai 

kommunikáció 
során. 

 
Az emberi sejteket 

felépítő és szabá- 

lyozó anyagok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Figyelem, 

kreatív gondolko- 

dás, koherens gon- 

dolkodás, nyitott- 

ság, 

az órákon való aktív 

részvétel, 

a munkában való 

kooperatív részvé- 

tel, 

felelősségtudat 

 

 

 

 

 

 
 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, műkö- 

dését, a sejtben 

zajló transzportfo- 

lyamatokat leírja. 

 

A sejtek felépítése, 

működése, a sejt- 

anyagcserével kap- 

csolatos fogalmak 

 

 
Teljesen önállóan 

Megnevezi és leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap- 

csolatos összefüg- 

géseket. 

 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme- 

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ- 

keztében kialakuló 
bőrtüneteket. 

 

 

 

 
A bőrtípusok jel- 

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye- 

zők működési zava- 

rai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Azonosítja a szerv- 

rendszerek zavarai 

miatt kialakuló 

bőrelváltozásokat 

mint kozmetikai 

kezelést befolyásoló 

vagy kizáró állapo- 

tokat. 

 
Szervrendszerek 

felépítése, működé- 

se, működési zava- 

rok, betegségek és 

ezek bőrtünetei 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 

A tantárgy témakörei 

Biokémia 20 óra 

Biogén elemek: elsődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek példákkal, az élő 

szervezetet felépítő szervetlen és szerves vegyületek csoportjai 

Víz 

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban 
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‒ A víz szerepe a hőtárolásban 

‒ A víz mint építőanyag 

‒ A víz mint oldószer 

‒ A víz mint szállítóközeg 

‒ A víz mint reakciópartner 

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió 

Ásványi sók: nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, 

Se jelentősége 

Szénhidrátok: mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, 

keményítő, glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás in- 

dex, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok 

Aminosavak, fehérjék: amino- és karboxilcsoport, (ologo)peptid, polipeptid, protein, a fe- 

hérjék felépítése és feladatai, kiemelten az enzimek és a vázfehérjék 

Lipidek és lipoidok: glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szte- 

roidok (koleszterin), foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének Vitaminok és 

csoportosításuk oldhatóság szerint: hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, 

vitaminok élettani szerepe, szépészeti szerepe, előfordulásuk 

 

Sejttan 20 óra 

A sejt fogalma, az emberi sejtek felépítése: sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, bioló- giai 

membránok, foszfolipid, lecitin, membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid 

oldat, durva diszperz rendszer, sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, 

kis és nagy alegység, fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán 

sejtalkotók: DER, SER, Golgi-készülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, 

lizoszóma, melanoszóma, sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma 

Sejtek működése, sejtanyagcsere: transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffú- zió, 

ozmózis, facilitált diffúzió, pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzport- 

folyamatok (endo- és exocitózis) 

Sejtek szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis), ős- 

sejtek, törzssejtek a bőrben, aktív és passzív sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és 

elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és sejtciklus szabályozása, fehérjék képződése (DNS 

> RNS > fehérje > tulajdonság kifejeződése) 

A hámban zajló biokémiai és biofizikai folyamatok: diffúzió, ozmózis, festékképzés és el- 

szarusodás, hámlás; a hámréteg működése a hámsejtek kialakulásától a hámlásig részlete- sen 

Epigenetika: az epigenetikai szabályozás lényege, befolyásolásának lehetőségei, jelentősé- ge 

a kozmetikában, a génkifejeződés befolyásolásának kozmetikai vonatkozásai (pl. a pig- ment-

rendellenességek kezelése és az öregedés elleni küzdelem elvi alapjai terén) 

 

Életfolyamatok 14 óra 

A bőr felépítése és működése 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok Elváltozások, rendellenességek 

A keringési szervrendszerek zavarai: fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és 

passzív vérbőség, bőrpír (erythema), érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulla- dásra 

hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, 

visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, érszűkület, Raynaud-jelenség, trombózisra 

utaló jelek, vérzékenység és kozmetikai vonatkozásai; nyirok, nyirokkeringés, a nyirok- 

rendszer felépítése, feladatai, működése, nyiroktüsző, nyirokcsomó, nyirokszervek, nyirok- 
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sejtek, nyirokelvezetés zavarai, tünetei 

Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek 

Érbeidegzési zavarok, angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz 

tünetei, kezelést befolyásoló, kizáró állapotai 

A szem és védőkészülékeinek felépítése, feladatai 

A hormonrendszer zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: 

‒ Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, a petefé- szek, a 

here, a hasnyálmirigy, a tobozmirigy és a bőr hormonjai, ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei 

a bőrön 

‒ A cukorbetegség és a PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A „hormon”, „hormonhatás”, „endokrin mirigy” fogalmak használata 

A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: a tápanyag- 

hiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által ki- 

váltott bőrtünetek 

Az immunrendszer hibás működése és annak bőrt érintő tünetei: 

‒ Allergiás és autoimmun betegségek és bőrtüneteik 

‒ Kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

‒ A bőr mint immunszerv 

 

 

 
Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikai kémia gyakorlat tantárgy 54 óra 

1,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikai kémia tantárgy célja, hogy segítse az anyagismeret és a szakmai gyakorlat haté- 

kony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és – ebből eredően – biztos elméleti ismeretek- 

hez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az alkalmazott kémia gyakorlat és az anyagismeret minden témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet- 

len anyagokat, és 

úgy használja őket, 

hogy ne károsítsa a 
vendég egészségét. 

 
A szerves és szer- 

vetlen vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai, bőrre 

gyakorolt hatása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. Tevé- 

kenységét folyama- 

tosan elemzi, fej- 

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásainak teljesí- 

tése érdekében. 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Pontosság, precizi- 

tás mind a számo- 

lás, mind a mérés, 

keverés során, hi- 

szen, ha bárhol 

hibázik, nem a 

kívánt eredményt 

kapja. 

 

 
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és rend- 

szerezés 

 
Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a kozmetikumok 

jellemző fizikai, 

kémiai tulajdonsá- 

gait, összetételét, 

bőrre gyakorolt 

hatásait. 

INCI, kozmetikai 

készítmények cso- 

portjai, alap-, ható- 

és segéd-anyagai, 

anyagok bőrre gya- 

korolt hatásai, al- 

kalmazási lehetősé- 

gei a koncentráció- 

juk függvényében, 

hatóanyag-hordozó 
rendszerek 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

Információk rend- 

szerezése, tárolása 

 

 

Használati útmuta- 

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag- 

keverékeket készít, 

vizsgál. 

Tömeg- és térfo- 

gatmérés, mérték- 

egységek használa- 

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso- 

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Számológép hasz- 

nálata a számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten mérték- 

egység-átváltáshoz 

és oldatkészítéshez, 

motivációként 

 
A tantárgy témakörei 

Alkalmazott szervetlen kémia 25 óra 

Szervetlen kémia, szervetlen vegyületek 

A víz fizikai és kémiai tulajdonságai: 

‒ A párolgáshő, hőkapacitás jelentőségének tapasztalati megfigyelése, a megfelelő 

vízhőfok jelentősége, a hab hőszigetelő tulajdonságának megfigyelése 

‒ A víz mint poláris oldószer – tisztítás vizes oldatokkal 

‒ Elektrolitos disszociáció, vizes oldatok vezetőképessége, elektrolit oldatok kozme- tikai 

jelentősége 

‒ A víz elektrolízise és kozmetikai vonatkozásai 

Hidratáció, a vízkeménység (állandó és változó keménység) és jelentősége: 

‒ Kísérletek kemény és lágy vízzel, a vízlágyítás lehetőségei (pl. ioncsere, vízlágyí- tók 

alkalmazása) 

‒ A kemény víz bőrre, eszközökre gyakorolt hatásai 

A víz disszociációja, kémhatás és a pH-érték fogalma, a pH jelentősége, indikátorok al- 

kalmazása 
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A hidrolízis fogalma, fajtái: 

‒ Sók hidrolízisének vizsgálata és értelmezése 

‒ Fehérjék és észterek hidrolízise, jelentősége a felpuhító, bőroldó készítményekben 

Bázisok a kozmetikában: 

‒ Bázisok, lúgos oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, lipidek esetén) 

‒ Alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Ammónia (NH3), alkáli- (NaOH, KOH) és alkáliföldfém-hidroxidok [Ca(OH)2, Mg(OH)2] és 

oldataik tulajdonságainak vizsgálata 

Lúgosan hidrolizáló sók (Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, Na2B4O7, C17H35COONa és más 

szappanok), az elszappanosítás vizsgálata, értelmezése 

A szappanok tulajdonságainak vizsgálata, értelmezése Savak és nemfém-oxidok a 

kozmetikában: 

‒ Nemfém-oxidok (CO2, SO2, NOx) vizsgálata, kozmetikai vonatkozásai 

‒ Savak, savas oldatok jellemzőinek, hatásainak vizsgálata (bőr, lipidek esetén) 

‒ A kozmetikumokban való alkalmazásuk lehetőségei 

‒ Szervetlen hámképző és hámoldó savak (HCl és a szervetlen oxosavak: H2SO4, H3PO4, 

H2CO3, H3BO3) oldatainak vizsgálata 

‒ A reverzibilis és az irreverzibilis fehérjekicsapódás vizsgálata Savasan hidrolizáló sók a 

kozmetikában: 

‒ Vízoldható Al-sók [l. AlCl3, KAl(SO4)2] tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehető- ségei 

‒ Komplex ionok, komplex vegyületek 

A kén fizikai, kémiai tulajdonságai, bőrre gyakorolt hatásai, kozmetikai alkalmazásának 

lehetőségei 

Kénes paszták, rázókeverékek, tisztítószerek; SO2, H2SO3, H2SO4, redukálószer Oxidálószerek 

a kozmetikában: 

‒ A hidrogén-peroxid (H2O2) tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei 

‒ A H2O2 bomlása, a stabilitását befolyásoló tényezők vizsgálata A halogének és 

kozmetikai vonatkozásaik 

Klór (Cl2) és vegyületei tulajdonságai, hatásai, alkalmazási lehetőségei (HOCl, HCl, NaCl, 

KCl) 

A jód (I2) és oldatai a fertőtlenítésben 

Fém-oxidok és sók a kozmetikában, pl. MgO, TiO2, ZnO, fém-szulfátok, -kloridok, karbo- 

nátok, hidrogén-karbonátok, szilikátok tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetősé- geik 

Fémek a kozmetikában: 

‒ Könnyűfémek, nehézfémek és élettani hatásaik 

‒ Ag, Au 

‒ Fémeszközök anyagai, korrózió, korrózióvédelem 

‒ Az elektrokémia alapjai: elektrolit, elektród, katód, anód, galvánelem, elektrolízis 

 

Alkalmazott szerves kémia 29 óra 

Szerves vegyületek: 

‒ Fogalma, csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint) 

‒ Jelölése (a képletek fajtái: molekulaképlet, atomcsoportos képlet, szerkezeti képlet, 

vonalas képlet; a képlet jelentése) 

‒ Az izoméria fogalma, fajtái, jelentősége Paraffinok a kozmetikában: 

‒ Pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffin keverékek, szkvalán 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozme- 

tikában 

Telítetlen szénhidrogének tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 
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lehetőségeik a kozmetikában: 

‒ Izoprén-vázas vegyületek: terpének és terpenoidok (természetes illatosítók), szkvalén, 

karotin és a karotinoidok 

‒ Azulén 

Szerves kénvegyületek a kozmetikában: 

‒ Pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, tioglikolsav, tiotejsav és származé- kaik, 

szerves szulfátok (pl. Na-lauril-szulfát) 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikumokban 

‒ Alkoholok a kozmetikában: 

‒ Etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok (propilénglikol, glicerin, cukoral- 

koholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol), koleszterin 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Aldehidek, ketonok, éterek a kozmetikában, pl. formaldehid, aromás aldehidek, aceton 

jellemzőinek megismerése, vizsgálata 

Szénhidrátok a kozmetikában: 

‒ Cukrok (mono- és diszacharidok), oligoszacharidok (dextrin, ciklodextrinek) és 

poliszacharidok vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ A glükóz, a fruktóz és a méz jellemzői 

‒ Cellulózszármazékok és hialuronsav vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik 

Karbonsavak a kozmetikában, pl. ecetsav, glikolsav, citromsav, borkősav, tejsav, szalicil- sav, 

benzoesav, zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik 

Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a kozmetikában: 

‒ Szervetlen savak észterei: pl. zsíralkohol-szulfátok 

‒ Gyümölcsészterek (pl. etil-acetát), gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak vizs- 

gálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Zsírkísérő anyagok: karotinoidok, foszfatidok (lecitin), szteroidok (koleszterin), 

ceramidok, vitaminalkoholok (tokoferolok, retinol), tulajdonságaik vizsgálata, jel- lemzőik, 

hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Aminok (pl. MEA, TEA) tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmeti- 

kumokban 

Aminosavak, peptidek, fehérjék a kozmetikában: 

‒ Aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, 

selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, al- kalmazási 

lehetőségeik, jelentőségük 

‒ Oligopeptidek, polipeptidek, fehérjék felépítése, szerkezetük, jellemzőik Foszfortartalmú 

szerves vegyületek a kozmetikában: 

‒ Szerves foszfátok 

‒ Foszfatidok (pl. lecitin) 

‒ Nukleotidok és származékaik, nukleinsavak és kozmetikai alkalmazási lehetőségeik 
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Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elméleti alapjainak elsajátítása a higiénikus, szakszerű és 

biztonságos munkavégzés érdekében 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos tanár kozmetikus szakképesítéssel vagy biológia szakos tanár kozmeti- 

kusképzésben szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal vagy kozmetikus mester fel- sőfokú 

pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti biológia: embertan 

Az alkalmazott biológia, az alkalmazott kémia kozmetikumok vizsgálata témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Tisztában van a 

kozmetikai ipar és a 

kozmetikus techni- 

kus tevékenységé- 

vel, betartja a 

szakmai kompeten- 

ciahatárokat. A bőrt 

ápolja, szépíti. 

Kozmetikai ipar, 

kozmetika, kozme- 

tikus technikus, 

kozmetikai rendel- 

lenesség, betegség, 

kötöttséggel kezel- 

hető kozmetikai 

rendellenességek, 

szépségápolás, 

bőrápolás 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása. 

Szöveges dokumen- 

tum és prezentáció 

készítése 
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Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a bőr és függelékei 

felépítése, élettana 

és a diagnosztizálás 

során tapasztalható 

bőrállapotok közötti 

kauzális kapcsola- 

tokat. Azonosítja a 

különféle kozmeti- 

kai kezelések javal- 

latait, ellenjavallata- 

it, a tapasztalt bőrál- 

lapotok okait. 

A bőr felépítése, 

életműködései, 

bőrdiagnosztizálás, 

kozmetikai kóroki 

tényezők és hatása- 

ik, elváltozások, 

bőrtünetek és gya- 

kori okaik, javallat- 

tok, ellenjavallatok, 

bőrtípusok, bőrálla- 

potok, rendellenes- 

ségek jellemzői, 

kialakulásuk, koz- 

metikai kezelési 

lehetőségeik 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Betartja a szakma- 

etikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. 

Felelősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 
anyagokról, eszkö- 

zökről. 

A higiéniai előírá- 

sokat mindig betart- 

ja. 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

 

 

 

 
 

Esztétikai célú 

kozmetikai beavat- 

kozásokat tervez 

meg. 

Színek, színhatások, 

stílusok, évszak 

szerinti vendégtípu- 

sok, formák, ará- 

nyok, korrekciós 

lehetőségek, ideális 

arányok és formák, 

optikai illúziók, 

hatások és kontrasz- 

tok, kendőzés, tar- 

tós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depiláció, epiláció, 

szőkítés, szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük lehetősé- 
gei 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása 

Képek mentése, 

szerkesztése Smink- 

tervező applikációk 

megismerése, al- 

kalmazása 

 

A tantárgy témakörei 

Bevezetés a kozmetika világába 10 óra 

A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás, szép- 

ségápolás fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 

 

A bőr anatómiája és élettana 24 óra 

A bőr anatómiája, a bőr rétegei (magyarul, latinul megnevezve, szövettani ismertetéssel) és 

jellemzésük, a bőrfelszíni hidrofil lipid, a bőr függelékei és jellemzésük, a bőrben lejátszó- dó 

biofizikai és biokémiai folyamatok (diffúzió, ozmózis, festékképzés, elszarusodás, hám- lás), a 

bőr funkciói 

A hámréteg részletes jellemzése alrétegeivel együtt (magyar és latin megnevezésekkel), az 

alaphártya felépítése, feladatai 

Az irha és a bőralja felépítése, funkciói A bőr vérerei és idegvégződései 

A bőr függelékei: a bőr mirigyei (faggyú- és verejtékmirigyek), bőrfelszíni emulzió, szőr  és 

szőrtüsző, a köröm és körömegység felépítése, feladata (ismétlés) 

A bőr védelmi szerepe: a fizikai, vegyi, meteorológiai hatások és kórokozók ellen A bőr 

raktározó funkciója (tápanyag, vér) 
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A bőr hőszabályozó szerepe 

A bőr felszívó szerepe: felszívódási utak, bőrrokon anyagok A bőr kiválasztó szerepe 

A bőr érző szerepe A bőr légző szerepe 

A bőr egyéb funkciói: pl. hormontermelő, esztétikai 

 

Sminkelmélet, tartós szempilla- és szemöldökfestés 16 óra 

Johannes Itten színtana: Bauhaus-színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos színek, 

színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, kontraszt stb., Johannes Itten 7 

színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségeik 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetősé- geik 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei Évszakok szerinti vendégtípusok 

Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 

A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható sminktechnikák A kendőzés lépései, 

anyagai, eszközei 

Az arc alkati tulajdonságai és kendőzési (korrekciós) lehetőségei 

A nappali, délutáni, alkalmi és fantáziasminkek készítésének szabályai, menete, anyagai, 

eszközei, azonosságok, különbségek 

Egyéb sminktechnikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás stb. A 

tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása, dokumentálása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai A 

tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr- és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

Szempillalifting, szemöldöklaminálás, szálankénti műszempilla- és szemöldöképítés – me- 

netük, eszközeik, anyagaik, javallataik, ellenjavallataik 

A kozmetikai sminktetoválás jellemzői 

 

Szőrnövési rendellenességek 10 óra 

A szőr és szőrtüsző szerkezete 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak és szőrtüszők élettana, a szőrváltási ciklus, a 

szőrnövekedés szakaszai 

A szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

A hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás hajproblémák ese- tén 

A pubertás-, a felnőtt-, a klimax- és az időskori szőrnövési rendellenességek közötti kü- 

lönbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál világosításán alapuló kozmetikai eljárás: szőkítés 

A szőkítés anyagai, a szőkítés során lejátszódó kémiai folyamatok Depilációs eljárások a 

kozmetikában, részletesen a gyantázás 

A gyanták fajtái, kiválasztásuk jelentősége 

Egyéb depilációs eljárások: cukorpaszta, cukorgyanta, mézemulzió stb. 

Az epilációs eljárások elvi alapjai, a főbb típusok definiálása a kozmetikában 

 

Masszázs 14 óra 

Az arc, a nyak és a dekoltázs csontjai, izmai A fej és a nyak vérerei, nyirokcsomói 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 
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A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták, az 

iskolamasszázs fogási, hatásai 

A kozmetikai masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A kozmetikai masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, 

különböző rendellenességek szerint, különös tekintettel a kozmetikai tevékenység szakmai 

kompetenciahatáraira 

A kozmetikai arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs menete 

A törzs és a végtagok csontjai, izomcsoportjai, felületes izmai, nyirokcsomói A kozmetikai 

testmasszázs fajtái, fogásai, menete 

 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek, kozmetikai 

kóroktan, évszakok kozmetikája       30 óra 

 

A diagnosztizálás fogalma a kozmetikában, célja, folyamata, eszközei, eljárásai Kozmetikai 

tünettan: objektív és szubjektív tünetek 

Kozmetikai kóroktan 

Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen a 

mikroorganizmusok okozta elváltozások ismétlése 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia ismétlése 

Öröklött kóroki tényezők: veleszületett tulajdonságok, öröklött hajlamok, rendellenességek A 

bőrön található elemi elváltozások csoportosítása és jellemezésük (ismétlés) 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások (ismétlés) 

A hám biokémiai folyamatainak zavarai: szaruképzési rendellenességek és jellemzésük, 

festékképzési rendellenességek és jellemzésük 

A bőr hidratációja, jellemzői: a csökkent és a fokozott hidratáció tünetei, verejték- 

rendellenességek 

A faggyútermelés jellemzői, a csökkent és a fokozott faggyútermelés tünetei Alapbőrtípusok és 

jellemzőik 

Ismétlés: szőrnövési rendellenességek és jellemzésük, hajrendellenességek és tanácsadás velük 

kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész- tés 

szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi- bák 

tünetei a diagnosztizálás szempontjából 

Kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

 

Évszakok kozmetikai problémái: 

‒ Tavasszal jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

‒ Nyáron jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- 

zelésük 

‒ Ősszel jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- zelésük 

‒ Télen jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és keze- lésük 

 

Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr változásai életkorok szerint, öregedés, öregedő 

bőr kezelése 4 óra 
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Az öregedés folyamata, öregedéselméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés Az idősödő bőr típusai, jellemzésük 

 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus anyagismeret tantárgy 108 óra 

3 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikában alkalmazott anyagok, professzionális készítmények szakszerű, biztonságos 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása, a kívánt kezelési cél elérése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakképesítéssel rendelkező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / 

gyógyszerész, vagy legalább két év kozmetikusképzésben szerzett tapasztalattal rendel- kező 

kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / gyógyszerész 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a kémia egyes általános, szervetlen és szerves kémiai témakörei Szakmai: az 

alkalmazott kémia gyakorlatok, a szakmai ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Megkülönbözteti a 

kozmetikai termé- 

keket, termékcso- 

portokat, a fertőtle- 

nítőszereket, a 

gyógyhatású ké- 

szítményektől és a 

gyógyszerektől. 

Kozmetikai termé- 

kek, ezek csoporto- 

sítása, fel- 

használási területe, 

bőrre gyakorolt 

hatása, kozmetikai 

alkalmazási lehető- 

ségei, fertőtlenítő- 

szerek, gyógyhatású 

készítmények, vény 

nélkül kiadható 

gyógyszerek, 
háziszerek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősen választja 

meg a helyzetnek, 

feladatnak   legin- 

kább megfelelő 
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Megválasztja az 

adott esetnek, hely- 

zetnek leginkább 

megfelelő fertőtle- 

nítőszert, fertőtlení- 
tő eljárást. 

A fertőtlenítés, 

sterilizálás eszkö- 

zei, anyagai és 

alkalmazásuk sza- 

bályai 

 

 
Teljesen önállóan 

fertőtlenítési   eljá- 

rást, a kezeléshez 

alkalmazott  anya- 

gokat, eszközöket. 

Ismeretei  alapján 

mindig mérlegeli a 

különféle anyagok, 

eszközök alkalma- 

zásának előnyeit és 

kockázatait a ven- 

dég szempontjából. 

A szakma kompe- 

tenciahatárain belül 

marad, nem végez 

egészségügyi ellá- 

tást! 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 
Megválasztja az 

esztétikai célú keze- 

lések (kendőzés, 

tartós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depilálás, szőkítés) 

elvégzéséhez fel- 

használandó anya- 

gokat. Ezek hatása- 

ival, mellékhatásai- 

val, alkalmazásával 

kapcsolatban tájé- 

koztatni is tudja 

vendégét. 

Dekorkozmetikai 

termékek és össze- 

tevőik, INCI, színe- 

zék, pigment, fes- 

ték, az oxidációs 

festék anyagai, 

működése; a depilá- 

ció és a szőkítés 

anyagai, a 

szempillalifting, a 

szempilla- és sze- 

möldöképítés, va- 

lamint a szemöldök- 

laminálás anyagai, 

ezek működése, 

hatásai és gyakori 

mellékhatásai 

 

 

 

 

 

 
 

Jelöljön ki egy 

elemet. 

 

 

 

 

 
Tudatosan megvá- 

lasztja a vendég 

bőrállapotának és a 

diagnosztizálás 

eredményeként 

meghatározott tech- 

nológiának legin- 

kább megfelelő 

készítményt, ható- 

anyagokat. 

A felhasználható 

anyagokkal, hatása- 

ikkal és lehetséges 

mellékhatásaikkal 

kapcsolatban tájé- 

koztatja is vendégét. 

A kozmetikumok 

összetétele, alap-, 

ható- és segéd- 

anyagaik, tulajdon- 

ságaik és bőrre 

gyakorolt hatásaik 

Összetételük, INCI 

Hatóanyag- 

hordozók és tulaj- 

donságaik Letisztí- 

tás, mély-tisztítás, 

tonizálás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, össze- 

húzás, nyugtatás, 

gyulladáscsökken- 

tés, faggyútermelés- 

befolyásolás, rege- 

nerálás, 

ránctalanítás, a bőr 

javítómechanizmu- 

sát segítő, serkentő, 

gátló anyagok, 

pigment- 

rendellenességek 

kezelésére alkalmas 

anyagok jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

A tantárgy témakörei 

A kozmetikában használatos anyagok, készítmények 20 óra 

Az anyagi rendszerek felosztása, az egyes csoportok jellemzői, kozmetikai példák A 

kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik 

 

A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és a hidratálás anyagai 20 óra 
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A fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése (konkrét termékek és hatóanya- gaik) 

A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai: 

‒ Leggyakoribb kozmetikumtípusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, lemosó 

arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás készítmények 

‒ Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó vagy rosszul 

felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú természetes és 

mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és mesterséges anyagok, tisztításra 

alkalmas gyógynövények 

‒ A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként A mélytisztítás anyagai: 

‒ Mechanikai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagaik: magőrlemé- nyek, 

cukor, só, műanyag golyócskák stb. 

‒ Biológiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: enzimek 

‒ Kémiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: AHA, BHA, PHA, 

dikarbonsavak, oxo- és egyéb savak 

‒ Kombinált peelingek 

A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük Az 

arcvizek alapanyagai és hatóanyagai, jellemzésük: 

‒ Alkoholok 

‒ Hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 

‒ Hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes és 

mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 

Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek és hatóanyagaik A hidratáció 

fogalma, kozmetikai értelmezése 

Hidratáció fokozására alkalmas készítmények csoportjai, jellemző hatóanyagai 

 

A szépítés anyagai 20 óra 

Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb, vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók, korrektorok, a kontúrozás anyagainak fajtái és jellemzésük Púderek fajtái és 

jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai, jellemzésük, működésük (oxidációs festé- kek 

hatásmechanizmusa) 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) és a szempillalifting anyagai, a szemöldöklaminá- lás 

anyagi, hatásaik 

A szempilla-hosszabbítás, szemöldöképítés anyagai, hatásaik 

 

A depiláció és a szőkítés anyagai 6 óra 

A szőkítés anyagai 

A depilálás anyagai: 

‒ Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok A meleg gyanták anyagai: 
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‒ Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvességmentesí- tők 

‒ A hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

‒ A kolofóniummentes „hagyományos” gyanták, korszerű waxok anyagai és jellem- zésük 

‒ A cukorpaszta és a mézemulzió anyagai és jellemzésük 

‒ Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyantaeltávolító anyagok, hámképző, nyug- tató, 

gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 

Hideg gyanták anyagai Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

Masszírozás és a testkezelések kozmetikumai  12 óra 

Leggyakoribb kozmetikumtípusok a masszázs műveletében:

 masszázsolajok, masszázsgélek, masszázstejek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszázskozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe a masszázs során 

Aromák, aromaterápia szerepe a masszázs során Testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése (a letisztítás, 

peelingezés anyagai és a pakolások, maszkok) 

Testpakolások, maszkok fajtái, anyagai és jellemzésük: 

‒ Agyagok 

‒ Iszapok, lápföldek 

‒ Algák 

‒ Zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

‒ Szénhidrátok és származékaik 

‒ Aminosav-származékok, oligopeptidek 

‒ Egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

‒ Vitaminok 

Feszesítő, regeneráló hatóanyagok A zsírsejtekre ható anyagok Méregtelenítő hatóanyagok 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a gyulladáscsökkentés és a faggyútermelés 

befolyásolásának anyagai 14 óra 

A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

‒ Szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók mint felpuhító anyagok 

‒ Lipoaminosavak 

‒ Vízmegkötő, hidratáló anyagok 

Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyagcsoportok, a kivonás módjai, csopor- 

tosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik Az 

összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Savak 

‒ Savasan hidrolizáló sók 

‒ Összehúzó pakolások poranyagai, peloidok 

‒ Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Redukálóanyagok 

‒ Gyulladásgátló adszorbensek 

‒ Gyulladásgátló bevonószerek 
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‒ Gyulladáscsökkentő bőrpuhítók 

‒ Összehúzó hatású gyulladásgátlók 

‒ Gyulladáscsökkentő vitaminok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék,

 egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok Hagyományos szeborreaellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborrea-ellenes anya- gok, 

bioaktív lipidek, anti-androgén hatású anyagok, stb. 

Akné kezelésének jellegzetes kozmetikai hatóanyagai. Pl. fertőtlenítő hatású anyagok 

(fokhagyma, propolisz, ezüst kolloid, cink-sók) stb. 

 

Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómechanizmusát segítő, serkentő és gátló anyagok, 

pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 16 óra 

A hatóanyagok bőrbe jutásának módjai 

Regeneráló, bőrtápláló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns 

anyagok stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő” 

hatóanyagok 

A sejt anyagai mint regeneráló anyagok Aminosavak, fehérjék: 

‒ Az aminosavak és az oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

‒ A fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

‒ Nukleinsavak és származékaik 

‒ A DNS kozmetikai szerepe 

A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

‒ A monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A diszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ Növényi eredetű nyákanyagok 

‒ Mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

‒ A lipidek kozmetikai jelentősége 

Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók”, szerkezetjavítók, funkciójavítók 

Serkentő és gátló anyagok A bőr oxigenizálása Antioxidánsok 

Az arany, gyémánt kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például őssejtkivonatok, matrikinek, citokinek, 

peptidek és származékaik, „védett” molekulák, egyéb anyagok: pl. csiganyálka, méhméreg stb. 

A testkezelés egyéb hatóanyagai: például peptidek, gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, algák, gyümölcsök, főzelékfélék 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Vitaminok 

A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző hatóanyag- 

okkal 

Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok, redukálószerek, tirozinázképződést 

csökkentő anyagok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok, hatóanyagok 

Melanintermelést elősegítő hatóanyagok, barnulást segítő készítmények és hatóanyagaik 

Önbarnító készítmények és hatóanyagaik 
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Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Cél, hogy a tanulók legyenek képesek a számukra megfelelő vállalkozási formát megválasz- 

tani, létrehozni és működtetni. Képesek legyenek elkészíteni a vállalkozás üzleti tervét, pénz- 

ügyi döntéseket hozni, árat képezni. Képesek legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és 

kezelni a pénztárgépet, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat. Ismerjék a fo- 

gyasztóvédelmi előírásokat, és tudják kezelni a reklamációt. Képesek legyenek vállalkozásu- 

kat menedzselni, a piaci igényekre szabni és marketing tevékenységet folytatni. Meg tudják 

határozni vendégeik igényeit, s ennek megfelelően kialakítani szolgáltatásaikat. Tudják al- 

kalmazni az online és offline marketing adta lehetőségeket. A szépészeti szakmákban a vál- 

lalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése. A digitális írástudás, az e- 

ügyintézés szélesebb körű megismerése lehetővé teszi a vállalkozások hatékonyabb létrehozá- 

sát, működtetését. 

 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy 36 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék és átlássák egy szépségszalon gazdasági működését. Megértsék az adminisztrá- 

ciós feladatok értelmét. Tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal és kötelezettségeikkel. 

Ismerjék a munka világában alkalmazott szakkifejezések értelmét. Az ügyfélkapcsolatok so- 

rán is meg tudják valósítani a munkahelyi titoktartást. Megtanulják az adatkezelésre vonatko- 

zó szabályokat. Ismerjék a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos dokumentu- 

mok tartalmát. Szert tegyenek a vállalkozások működével kapcsolatos alapvető ismertekre, 

megismerjék a vállalkozási formákat, a vállalkozás létesítését, tárgyi és személyi feltételeit, 

üzleti tervének elkészítését, árképzését és az adófajtákat. Ismerjék a szépségiparban használa- 

tos szerződéseket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Közgazdász tanár (kereskedelmi, vállalkozási, marketing szakos) vagy szépségszalon 

gazdasági működtetésben legalább 5 év igazolt gyakorlattal rendelkező szakember 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika: százalékszámítás 

Történelem: vállalkozási, munkavállalói alapismeretek 

Szakmai kommunikáció: a konfliktus- és reklamációkezelés módszerei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
Állást keres, állásin- 

terjún vesz részt 

szimulált helyzet- 

ben. 

Álláskeresési alap- 

fogalmak (álláshir- 

detés, önéletrajz, 

pályázat, motiváci- 

ós levél, portfólió...) 

Munkavállalási 

alapfogalmak 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analizálás, tartós 

figyelem, udvarias- 

ság, felelősségválla- 

lás, következetes- 

ség, szabálykövető 

magatartás, precizi- 

tás 

 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 

létrehozása 

A vállalkozásokban 

használatos munka- 

jogi, munkavédelmi 

és pénzügyi- 

számviteli doku- 

mentumokat értel- 

mez, kitölt (szimu- 

lált helyzetben). 

 

Munkaügyi, mun- 

kavédelmi és pénz- 

forgalmi, számviteli 

dokumentumok, és 

használatuk jogi 

aspektusai 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Digitális, internet- 

alapú kommuniká- 

ció, információtáro- 

lás, problémameg- 

oldás 

 
A munkahelyi titok- 

tartás, adatkezelés 

szabályait betartja. 

A titoktartás jogi és 

etikai szabályai, a 

személyes adat 

fogalma, adatkeze- 

lési szabályok, 
GDPR 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

Kiválasztja és létre- 

hozza (szimulálva) 

a számára megfele- 

lő vállalkozási for- 
mát. 

 
Vállalkozási formák 

és létesítésük 

 
 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 
létrehozása 

Kiszámolja a vál- 
lalkozás adófizetési 

kötelezettségét. 

Adózási alapismere- 

tek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás 

Szimulált körülmé- 

nyek között, tevé- 

kenységével össze- 

függő szerződéseket 

köt, felbont, módo- 
sít. 

 

Szerződések fogal- 

ma, alaki elemei, 

fajtái és ezek jogi 

aspektusai 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

 

A tantárgy témakörei 

Vállalkozási ismertetek a kozmetikában 15 óra 

Álláskeresés: álláskeresési alapfogalmak (álláshirdetés, önéletrajz, pályázat, motivációs le- vél, 

portfólió), állásinterjú 

Munkajogi alapfogalmak, a munkavállaló jogai- és kötelezettségei, a munkáltató jogai és 

kötelezettségei, munkaviszonnyal, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok 

Munkahelyi titoktartás, adatkezelés, személyes adatok védelme, GDPR alkalmazása 

Károkozás, kártérítés, leltárhiány 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások) 

Munkaerőpiac 

A vállalkozások környezete, személyi feltételei 
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A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák 

‒ Egyéni vállalkozás, egyéni cég 

‒ Betéti társaság (bt.) 

‒ Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

‒ Részvénytársaságok (zrt., nyrt.) 

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállal- 

kozás vagyona, tulajdoni hányad, nyereség) 

A vállalkozás működése 

‒ Üzleti tervezés 

‒ Finanszírozás 

‒ Pályázatok, hitelfelvétel 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció 

‒ A szépségiparban alkalmazott árképzés menete 

‒ Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei 

‒ Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során Adózási ismeretek – az adó 

szerepe a gazdaságban 

‒ Adózási alapfogalmak 

‒ Központi adók – áfa, társasági adó, KATA, KIVA 

‒ A munkabért terhelő adók 

‒ Helyi adók – iparűzési adó 

‒ Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége 

‒ Munkaügyi bizonylatok 

‒ Eszközök, anyagok bizonylatai 

‒ Leltározás bizonylatai 

‒ Pénzforgalmi bizonylatok 

‒ Bizonylatok megőrzése, selejtezése 

‒ Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem Készletgazdálkodás a szépségiparban 

‒ A nyitókészlet meghatározása 

‒ A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai 

‒ Selejtezés 

Dokumentumok a szépségszalonokban 

‒ Megrendelő 

‒ Szállítólevél 

‒ Üzleti levelezés 

A szépségipari vállalkozásfejlesztés lehetőségei 

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések 

‒ Bérleti szerződés 

‒ Adásvételi szerződés 

‒ Tanulószerződés, tanulói munkaszerződés 

‒ Munkaszerződés 

‒ Megbízási szerződés 

‒ Vállalkozói szerződés 

‒ Biztosítás, felelősségbiztosítás, közmű- és egyéb szolgáltatások igénybevételére vo- 

natkozó szerződések 

Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok: munka-, tűz- és balesetvédelmi jegyző- 

könyvek, kockázatértékeléssel és -kezeléssel kapcsolatos dokumentumok, védőeszköz- és 

esetleges munkaruha-juttatással kapcsolatos dokumentumok, biztonsági adatlapok… 
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Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában 10 óra 

Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya 

‒ A paypass fizetés feltételei 

‒ Befektetések, hitelek 

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők, pl.: 

‒ Ügyvéd 

‒ Könyvelő 

‒ Területi képviselők 

‒ Grafikus 

‒ Webmester 

‒ Szépségszalonban dolgozó kollégák 

Kapcsolattartás az ügyfelekkel: vendégekkel, munkatársakkal, felettesekkel, gazdasági 

partnerekkel szóban és írásban 

Online ügyfélkapcsolati rendszerek, közösségi portálok, applikációk alkalmazása 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, panaszkezelés 

 

Marketing 11 óra 

A marketing szerepe a szépészeti vállalkozásokban A marketing alapfogalmai, alapkérdései 

Szépségipari vállalkozások marketingkörnyezete Marketingmenedzsment 

Fogyasztói magatartás 

A vásárlási döntést befolyásoló tényezők Vásárlási döntési folyamat 

A piac megismerése – piackutatás A piac szegmentálása 

A célpiac megválasztása Pozicionálás 

Marketingstratégia Marketingprogramok – marketingmix Termékpolitika 

Árpolitika 

Értékesítési politika Kommunikációs politika 

‒ Vásárlásösztönzés 

‒ Közönségkapcsolatok 

‒ Személyes eladás 

‒ Eladáshelyi reklámok 

‒ Reklámok 

‒ Reklámkampány készítése 

‒ Eseménymarketing és rendezvények 

‒ Szolgáltatásmarketing – emberi tényező, fizikai környezet, folyamat Online marketing 

‒ Honlap 

‒ Közösségi média 

‒ Blog 

‒ Vlog 

‒ Direkt mail 

‒ Google 

‒ Egyéb online lehetőségek 
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GYAKORLAT: 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kozmetikus technikus szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafo- 

lyamatok elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, 

pontos, precíz munkavégzésre. Elektrokozmetikai eljárások alkalmazása. Az udvarias visel- 

kedés normáinak megtanítása 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 432 óra 

12 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakmához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. A különböző 

technológiák, munkafolyamatok készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, 

kreatív, pontos, higiénikus munkavégzésre. Az udvarias viselkedés, megfelelő kommunikáció 

normáinak megtanítása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség, szakoktatói végzettség épül kozmetikus szakirányon 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy anatómiai ismeretei 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, szakmai 

ismeretek, anyagismeret tantárgyak valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni- 

kációs szabályokat, 

etikai normákat. 

A telefonálás és az 

elektronikus kom- 

munikáció normáit 

alkalmazva tart 

kapcsolatot. 

 

 
A szépészeti munka 

területein használa- 

tos alapvető kom- 

munikációs szabá- 

lyok ismerete. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Udvarias maga- 

tartás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása 

Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

ver használata, 

illetve munkaválla- 

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 
használata 

 

 

 

 

 

 
 

Nappali, alkalmi és 

fantáziasminket, 

gyermekarcfestést, 

csillámtetoválást 

tervez és készít a 

technológiák, tech- 

nikák, aktuális 

trendek és stílusje- 

gyek alapján. 

A nappali és alkal- 

mi sminkkészítés 

eszközeinek, anya- 

gainak, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te, az ezekhez tarto- 

zó szakkifejezések 

(pl.: fő- és mellék- 

színek, komplemen- 

ter színek, alapozá- 

si, szemhéjárnyalási 

technikák stb.) 

Az arc alkati hibái- 

nak korrigálására 

szolgáló lehetősé- 

gek ismerete 

Tincses és soros 

műszempilla felhe- 

lyezési technikáinak 

ismerete 

Gyermekarcfestés, 

csillámtetoválás 

technikájának isme- 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi- 

tás 

Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan elem- 

zi, fejleszti. 

Biztonságos, sza- 

bálykövető, empati- 

kus munkavégzés 

különböző ártalmak 

megelőzése érdeké- 

ben 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása, 

kritikus információ- 

gyűjtés az interne- 

ten 

Digitális fotó készí- 

tése, tárolása Kép- 

szerkesztésre, pre- 

zentációkészítésre 

alkalmas szoftverek 

használata Smink- 

tervezésre alkalmas 

applikációk haszná- 

lata 

Megtervezi és el- 

végzi a depilációs 

és szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző depilá- 

ciós és 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu- 

sát és az eszközök 

sajátosságait figye- 

lembe véve. 

A depilációhoz és 

szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, techno- 

lógiák, és az azok- 

hoz tartozó szakki- 

fejezések (pl.: 

szőkítőkészítménye 

k, különböző depi- 

lációs eljárások) 

ismerete 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Szakmai informá- 

ciógyűjtés az inter- 

netről, kritikus, 

etikus módon 
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Megtervezi és el- 

végzi a klasszikus 

iskolamasszázs, a 

speciális kozmetikai 

arc-, nyak- és de- 

koltázsmasszázs és 

a speciális kozmeti- 

kai testmasszázs 

munkafolyamatait, 

szakszerűen alkal- 

mazza azok anyaga- 

it. 

 
A masszázs munka- 

folyama-tához tar- 

tozó különböző 

anyagok, fogások 

élettani hatásainak, 

a bőr izmainak és 

idegkilépési pontja- 

inak anatómiai 

ismerete 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Megtervezi és el- 

végzi a tartós szem- 

pilla-, szemöldök- 

festés munkafolya- 

matát a munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak meg- 

felelően, az eszkö- 

zök és az anyagok 

sajátosságait figye- 
lembe véve. 

 

A tartós szempilla-, 

szemöldökfestés 

kontraindikációinak 

, indikációinak, 

eszközeinek, anya- 

gainak, technológiá- 

jának, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Tartós szempilla- és 

szemöldökfestéssel 

kapcsolatos admi- 

nisztratív feladatok 

ellátása (festő- 

könyv) 

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti- 

zál, felismeri a 

tanult elváltozáso- 

kat, rendellenessé- 

geket. Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 
kat. 

 
Bőrtípus megállapí- 

tásához szükséges 

diagnosztikai isme- 

retek 

Az elemi elváltozá- 

sok, rendellenessé- 

gek, szövetszaporu- 

latok, időskori da- 

ganatok, anyaje- 

gyek, kezelést befo- 

lyásoló és kizáró 

állapotok felismeré- 

se 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  
 

Digitális vendégkar- 

ton készítése, digi- 

tális fotók készítése 

az elváltozásokról 

(GDPR alkalmazá- 

sával) Prezentáció- 

készítés Diagnosz- 

tikai készülékek, 

szoftverek alkalma- 

zása 

Adatok mentése, 

rendszerezése 

 

A tantárgy témakörei 

Bevezetés a kozmetika világába, vendégfogadás 32 óra 

Munka- és balesetvédelem, munkaruha, védőfelszerelés, hulladékkezelés Munkanapló 

vezetésének szabályai 

Elsősegélynyújtás, személyes higiénia és az üzlet higiéniája Fertőtlenítés: eszköz-, helyiség-, 

felület-, bőr-, textíliák fertőtlenítése A különböző munkafolyamatokhoz szükséges eszközök 

megismerése 

Alapvető kommunikációs ismeretek és szabályok a kozmetikai szalonban: telefonos és 

szalonetikett, kommunikáció a kozmetikában, szituációs gyakorlatok különböző kommu- 

nikációs helyzetekre 

Vendégtípusok, személyiségtípusok, kommunikációs stílusok, a szakmai kommunikáció 

szabályai és etikai normák a kozmetikában 

Információkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembe vételével 

Vendégfogadás: vendégkártya, GDPR-nyilatkozat kitöltése, szolgáltatással kapcsolatos 
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adminisztráció, a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a zavartalan 

munkavégzéshez 

A kozmetikus feladatai, hatásköre, kötöttség nélkül, kötöttséggel, szakmai tanfolyamok után 

végezhető feladatok, kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

A hatáskörtúllépés veszélyei, a kozmetikai kezelések szakmai kompetenciahatárai Infor- 

mációkérés a szolgáltatás sajátosságainak figyelembevételével 

 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszempilla-technikák 96 óra 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, a színkör ismerete, fő- és mellékszínek, 

komplementer színek, kontrasztok 

A bőr előkészítése a kendőzéshez 

A sminkkészítés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje Évszakok 

szerinti vendégtípusok 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási és korrekciós 

technikák a gyakorlatban 

A szem kontúrozásának és a szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Szemöldökforma korrigálása sminktechnikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésük szabályai és gyakorlati alkalmazásuk A szempilla-spirálozás 

technikája 

Nappali smink elkészítésének menete 

Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

A fantáziasminkek fajtái és készítésük menete (legalább egy technika gyakorlati alkalma- zása) 

Szálankénti, tincses és soros műszempilla felhelyezése Szempillalifting, szempilladauer 

Szemöldökigazítás a már kialakított forma megtartásával, a felesleges szálak eltávolításá- val; 

a szemöldöklaminálás technológiája, anyagai 

A gyermekarcfestés technikája, sablonos és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal- 

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 

A csillámtetoválás anyagai, technikái, sablonok segítségével A díszítő testfestés fajtái, 

technikái, gyakorlati alkalmazásuk A hennafestés technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 
 

Szőrnövési rendellenességek kezelése depilációs eljárásokkal 52 óra 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez a javallatok és ellenjaval- latok 

alapján 

Szőrnövési rendellenességek elő- és utókezelése Baleset- és munkavédelmi előírások betartása 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással a test különböző ré- szein 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással az arc különböző te- 

rületein 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra Szőrnövési rendellenességek kezelése 

szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, mézemulzió, 

rugalmas waxok stb. 

A szőrtelenítés munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasszázs  102 óra 
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A kozmetikai masszázsok fajtái, javallatai, ellenjavallatai és befolyásoló tényezői A kéz 

előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa 

A vendég előkészítése a masszázshoz, a kezelendő bőrfelület letisztítása, peelingezése, 

tonizálása 

Alapbőrtípusok jelentősége a masszázs szempontjából, indikációk, kontraindikációk A 

bőrtípusnak megfelelő masszázskozmetikum kiválasztása 

A masszázsfogások helyes technikájának elsajátítása folyamatos korrigálással A masszázs 

munkafolyamatának gyakoroltatása arcon, nyakon, dekoltázson Alap-testmasszázsfogások, -

masszázsok 

A testmasszázs munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés  43 óra 

Bőrpróba, kontraindikációk kizárása, dokumentálás 

A vendég korrekt tájékoztatása, kényelmes és biztonságos testhelyzetbe helyezése Eszközök 

fertőtlenítése, előkészítése 

Festőkönyv, vendégkártya készítése, kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez, a bőrfelület és a 

szőrszálak alapos letisztítása, zsírtalanítás, megfelelő alátétek készítése, felhelyezése Szempilla 

- és szemöldökfestés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd hidrogén-

peroxiddal kikevert festékkel, a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemhéjra festés közben A szempilla- és 

szemöldökfestés szakszerű lemosása 

A bórvizes szemöblögetés szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp vagy nyugtató szemkörnyékpakolás alkalmazása Szemöldökigazítás 

csipesszel, gyantával 

Tartós szempillafestés és szempillalifting technológiája (egy kezelésben) Árkalkuláció 

készítése a szolgáltatáshoz 

 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek 107 óra 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján (a bőr színe, fénye, tapintása, ru- 

galmassága, pórusai, komedói, egyéb, szerzett és veleszületett barázdák, értágulatok stb.) 

Kezelést befolyásoló és kizáró 

állapotok azonosítása 

Bőrtípust befolyásoló bőrműködések: faggyútermelés (aknék), szaruképzés, hidratáció, 

izomtónus 

Bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó rendellenességek: pigment- rendellenességek, 

szőrnövési rendellenességek, keringési rendellenességek, verejték- rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése, kitöltése a GDPR szabályainak 

megfelelő dokumentációval: személyes adatok, elérhetőségek, előzetes kórkép megállapí- tása 

kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások, rendellenességek, szövetszaporulatok felismeré- se 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások, szövetszaporulatok, időskori bőrelváltozá- sok, 

anyajegyek 

Az alapbőrtípusok jellemzése: normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos (alipikus), olajos 
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és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, kialakító tényezői, 

objektív tünetei, kezelésük célja, kezelési alapelvei, anyagai, házi ápolásuk Diagnosztizálás 

(arc, nyak, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek felhasználásá- val; kizáró okok 

megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alapbőrtípus meghatározása; diagnosztikai lap 

kitöltésének gyakorlása stb. 

 

 

EGYBEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT: 160 ÓRA  
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2/14. évfolyam 

 

Elmélet: 

 

Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció. 

 

Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetés- 

re jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják va- 

lósítani a kommunikációs célokat egy állásinterjú során. 

 

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, 

megértsék egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit. 

 

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, 

jövőbeli terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek 

megfelelő szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak 

számolni. Megértsék az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcso- 

latosan kérdéseket, véleményt tudjanak formálni. 

 

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak 

keretében elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, vala- 

mint a főbb igeidők ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és 

a munkavállalói szókincset is alkalmazva gyakorolja. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel. 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, 

képességek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Általános 

és szakmához 

kötődő digitális 

kompetenciák 

 

Internetes álláskere- 

ső oldalakon és 

egyéb fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az álláskere- 

séshez használja a 

kapcsolati tőkéjét. 

 

Ismeri az álláskere- 

sést segítő fórumo- 

kat, álláshirdetése- 

ket tartalmazó for- 

rásokat, állásokat 

hirdető vagy állás- 

keresésben segítő 

szervezeteket, mun- 

kaközvetítő ügy- 

nökségeket. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Törekszik kompe- 

tenciáinak reális 

megfogalmazására, 

erősségeinek hang- 

súlyozására idegen 

nyelven. Nyitott 

szakmai és szemé- 

lyes kompetenciái- 

nak fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív kés- 

zségeit idegen nyel- 

ven fejleszteni (ol- 

vasott és hallott 

szöveg értése, írás- 

készség, valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. Megje- 

lenése visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek megfe- 

lelni. 

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az inter- 

netes böngészőket 

és álláskereső portá- 

lokat, és ezek segít- 

ségével képes 

szakmájának, vég- 

zettségének, képes- 

ségeinek megfelelő- 

en álláshirdetéseket 
kiválasztani. 

 

 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő önéletraj- 

zot fogalmaz. 

 

 

Ismeri az önéletrajz 

típusait, azok tar- 

talmi és formai 

követelményeit. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Ki tud tölteni ön- 

életrajzsablonokat, 

pl. Europass CV- 

sablon, vagy szö- 

vegszerkesztő prog- 

ram segítségével 

létre tud hozni az 

adott önéletrajztípu- 

soknak megfelelő 

dokumentumot. 

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő motivá- 

ciós levelet ír, me- 

lyet a megpályá- 

zandó állás sajátos- 

ságaihoz igazít. 

Ismeri a motivációs 

levél tartalmi és 

formai követelmé- 

nyét, felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen nyel- 
ven. 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Szövegszerkesztő 

program segítségé- 

vel meg tud írni egy 

önéletrajzot, figye- 

lembe véve a formai 

szabályokat. 

 

Kitölti és a munka- 

adóhoz eljuttatja a 

szükséges nyomtat- 

ványokat és doku- 

mentumokat az 

álláskeresés folya- 

matának figyelem- 

bevételével. 

 

 

 

Ismeri az álláskere- 

sés folyamatát. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Digitális forma- 

nyomtatványok 

kitöltése, szövegek 

formai követelmé- 

nyeknek megfelelő 

létrehozása, e- 

mailek küldése és 

fogadása, csatolmá- 

nyok letöltése és 

hozzáadása. 

 
Felkészül az állásin- 

terjúra a megpá- 

lyázni kívánt állás- 

nak megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során. 

Ismeri az állásinter- 

jú menetét, tisztá- 

ban van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő szókincs- 

csel és nyelvtani 

tudással rendelke- 

zik. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A megpályázni 

kívánt állással kap- 

csolatban képes az 

internetről informá- 

ciót szerezni. 
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Az állásinterjún, az 

állásinterjúra érke- 

zéskor vagy a kap- 

csolódó telefonbe- 

szélgetések során 

csevegést (small 
talk) kezdeményez, 

a társalgást fenntart- 

ja és befejezi. A 

kérdésekre megfele- 

lő válaszokat ad. 

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, ame- 

lyek az interjú so- 

rán, az interjút 

megelőző és esetle- 

gesen követő tele- 

fonbeszélgetés 

során vagy az állás- 

interjúra megérke- 

zéskor felmerülhet- 

nek. 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan tele- 

fonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz. 

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival. 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 
A munkaszerződé- 

sek, munkaköri 

leírások szókincsét 

munkájára vonatko- 

zóan alapvetően 

megérti. 

Ismeri a munka- 

szerződés főbb 

elemeit, leggyako- 

ribb idegen nyelvű 

kifejezéseit. A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét értel- 

mezni tudja. 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

A tantárgy témakörei 

Az álláskeresés lépései, álláshirdetések 11 óra 

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókin- cset 

idegen nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai 

gyakorlat stb.). 

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismer- ni, 

hogy saját végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirde- tés 

követelményeinek. Az álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az 

egyszerűbb, álláskereséssel kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését. 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fej- lesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompe- tenciákat 

fejlesztünk (íráskészség). 

 

Önéletrajz és motivációs levél 20 óra 

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, ti- pikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyes- séggel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát. 

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követel- 

ményeit. Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt 

gyakori kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú 

kompetenciák kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, ho- gyan 

lehet az adott hirdetéshez igazítani levelének tartalmát. 
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„Small talk” – általános társalgás 11 óra 

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, 

oldja a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában  és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli 

tájékozódás), étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, 

sport). A tanulók begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélge- tésben való aktív részvétel 

szabályait, fordulatait. 

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak 

fontos a telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. 

A témakör során elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során re- ceptív 

készségeik is fejlődnek (hallás utáni értés). 

 

Állásinterjú 20 óra 

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikáci- ót 

folytatni az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a 

szakmai jellegű szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségek- ről, 

munkakörülményekről tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a 

betölteni kívánt munkakörrel kapcsolatosan. 

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran hasz- nált 

kifejezéseket. 

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. 

A munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz ar- ra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értel- mezze. 

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a 

témához kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív kés- zségek is 

fejlődnek (hallás utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az 

olvasott szövegértés is fejleszthető. 

 
 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület a szakma gyakorlásához szükséges elméleti ismereteket tartalmazza. Ezek 

alkalmazásával szakszerű és esztétikus szolgáltatást nyújt vendégének a kozmetikus techni- 

kus. 
 

Élettan, egészségtan tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 
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A kozmetikus technikus szakma anatómiai, élettani alapjainak elsajátítása, az ehhez kapcso- 

lódó egészségtani ismeretek, összefüggések felismerése 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia vagy egészségtan szakos, egyetemi vagy főiskolai végzettségű tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az alkalmazott biológia és a kozmetikus szakmai ismeretek minden témaköre 

A közismereti biológiatartalmak közül az embertan, sejttan, biokémia témakörök 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

A szakmákhoz 
kapcsolódó bioké- 

miai fogalmakat, 

kifejezéseket alkal- 

maz a szakmai 

kommunikáció 
során. 

 
Az emberi sejteket 

felépítő és szabá- 

lyozó anyagok 

jellemzői 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

Figyelem, 

kreatív gondolko- 

dás, koherens gon- 

dolkodás, nyitott- 

ság, 

az órákon való aktív 

részvétel, 

a munkában való 

kooperatív részvé- 

tel, 

felelősségtudat 

 

 

 

 

 

 
 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

A sejtalkotók és a 

sejtszervecskék 

felépítését, műkö- 

dését, a sejtben 

zajló transzportfo- 

lyamatokat leírja. 

 

A sejtek felépítése, 

működése, a sejt- 

anyagcserével kap- 

csolatos fogalmak 

 

 
Teljesen önállóan 

Megnevezi és leírja, 

alkalmazza a sejtek, 

szövetek, szervek, 

szervrendszerek 

felépítésével és 

működésével kap- 

csolatos összefüg- 

géseket. 

 

Azon szervek, 

szervrendszerek 

felépítésének isme- 

rete, amelyeknek 

hatása van a 

kültakaróra 

 

 

 
Teljesen önállóan 
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Azonosítja az 
alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 

kat, valamint a 

keringési rendszer 

betegségei követ- 

keztében kialakuló 
bőrtüneteket. 

 

 

 

 
A bőrtípusok jel- 

lemzői, a bőrtípust 

befolyásoló ténye- 

zők működési zava- 

rai 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

Azonosítja a szerv- 

rendszerek zavarai 

miatt kialakuló 

bőrelváltozásokat 

mint kozmetikai 

kezelést befolyásoló 

vagy kizáró állapo- 

tokat. 

 
Szervrendszerek 

felépítése, működé- 

se, működési zava- 

rok, betegségek és 

ezek bőrtünetei 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés 

használata, kritikus 

adatgyűjtés 

 
 

Egészséges élet- 

móddal, egészség- 

megőrzéssel kap- 

csolatos tanácsot ad 

vendégének a bőr 

egészségének meg- 

őrzéséért. 

 
 

Egészség, betegség, 

kiegyensúlyozott 

táplálkozás, diéták, 

rendszeres testmoz- 

gás, prevenció, 

testképzavar, táp- 

lálkozási zavar 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

Prezentációs szoft- 

verek ismerete és 

használata Kulcs- 

szavas keresés, 

kritikus adatgyűjtés, 

az internet haszná- 

lata, internetes app- 

likációk alkalmazá- 

sa az egészséges 

életmóddal kapcso- 

latban 

 

A tantárgy témakörei 

Biokémia 6 óra 

Biogén elemek: elsődleges és másodlagos biogén elemek, nyomelemek példákkal, az élő 

szervezetet felépítő szervetlen és szerves vegyületek csoportjai 

Víz 

‒ A víz szerepe a hőszabályozásban 

‒ A víz szerepe a hőtárolásban 

‒ A víz mint építőanyag 

‒ A víz mint oldószer 

‒ A víz mint szállítóközeg 

‒ A víz mint reakciópartner 

‒ Hidratáció, ozmózis, diffúzió 

Ásványi sók: nyomelemek, ultranyomelemek, NaCl, NaHCO₃, CaCO₃, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, 

Se jelentősége 

Szénhidrátok: mono-, di- és poliszacharidok, glükóz, fruktóz, szacharóz, laktóz, cellulóz, 

keményítő, glikogén, cukorszerű szénhidrátok, nem cukorszerű szénhidrátok, glikémiás in- 

dex, ballasztanyag, növényi rost, glükózaminoglikánok, proteoglikánok 

Aminosavak, fehérjék: amino- és karboxilcsoport, (ologo)peptid, polipeptid, protein, a fe- 

hérjék felépítése és feladatai, kiemelten az enzimek és a vázfehérjék 

Lipidek és lipoidok: glicerin, zsírsavak, gliceridek, telített, telítetlen, zsír, olaj, viasz, szte- 
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roidok (koleszterin), foszfolipidek (lecitin), szfingolipidek (ceramidok), terpének Vitaminok és 

csoportosításuk oldhatóság szerint: hipo-, hiper- és avitaminózis, provitamin, antivitamin, 

vitaminok élettani szerepe, szépészeti szerepe, előfordulásuk 

 

Sejttan 6 óra 

A sejt fogalma, az emberi sejtek felépítése: sejtalkotók, sejtszervecskék: sejthártya, bioló- giai 

membránok, foszfolipid, lecitin, membránfehérje, koleszterin, sejtplazma, valódi oldat, kolloid 

oldat, durva diszperz rendszer, sejtmag, örökítőanyag, DNS, RNS, sejtmagvacska, riboszóma, 

kis és nagy alegység, fehérjeszintézis, sejtváz, intermedier filamentum, endomembrán 

sejtalkotók: DER, SER, Golgi-készülék, mitokondrium, ATP-szintézis, peroxiszóma, 

lizoszóma, melanoszóma, sejtkapcsoló struktúrák, dezmoszóma, hemidezmoszóma 

Sejtek működése, sejtanyagcsere: transzportfolyamatok: passzív és aktív transzport, diffú- zió, 

ozmózis, facilitált diffúzió, pórustranszport, membránáthelyeződéssel járó transzport- 

folyamatok (endo- és exocitózis) 

Sejtek szaporodása és halála: számtartó és számfelező sejtosztódás (mitózis, meiózis), ős- 

sejtek, törzssejtek a bőrben, aktív és passzív sejthalál (programozott sejthalál, apoptózis és 

elhalás, nekrózis), sejtciklus, sejtosztódás és sejtciklus szabályozása, fehérjék képződése (DNS 

> RNS > fehérje > tulajdonság kifejeződése) 

A hámban zajló biokémiai és biofizikai folyamatok: diffúzió, ozmózis, festékképzés és el- 

szarusodás, hámlás; a hámréteg működése a hámsejtek kialakulásától a hámlásig részlete- sen 

Epigenetika: az epigenetikai szabályozás lényege, befolyásolásának lehetőségei, jelentősé- ge 

a kozmetikában, a génkifejeződés befolyásolásának kozmetikai vonatkozásai (pl. a pig- ment-

rendellenességek kezelése és az öregedés elleni küzdelem elvi alapjai terén) 

 

Életfolyamatok 14 óra 

A bőr felépítése és működése 

Bőrtípusok, bőrtípust befolyásoló tényezők, működési zavarok Elváltozások, rendellenességek 

A keringési szervrendszerek zavarai: fogalma, szisztémás és lokális keringési zavar, aktív és 

passzív vérbőség, bőrpír (erythema), érzékeny bőr: kipirosodásra hajlamos bőr, gyulla- dásra 

hajlamos bőr, rosacea activa, testvégek szederjessége, fagydaganat, rosacea passiva, 

visszértágulat (varix), varikózus visszértágulat, érszűkület, Raynaud-jelenség, trombózisra 

utaló jelek, vérzékenység és kozmetikai vonatkozásai; nyirok, nyirokkeringés, a nyirok- 

rendszer felépítése, feladatai, működése, nyiroktüsző, nyirokcsomó, nyirokszervek, nyirok- 

sejtek, nyirokelvezetés zavarai, tünetei 

Az idegrendszer zavarai és az általuk okozott bőrtünetek 

Érbeidegzési zavarok, angioneurózis, a dermográfia jelensége, pruritusz, a neurodermatitisz 

tünetei, kezelést befolyásoló, kizáró állapotai 

A szem és védőkészülékeinek felépítése, feladatai 

A hormonrendszer zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: 

‒ Az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a mellékvese, a petefé- szek, a 

here, a hasnyálmirigy, a tobozmirigy és a bőr hormonjai, ezek hiper- és hipofunkcióinak tünetei 

a bőrön 

‒ A cukorbetegség és a PCOS kozmetikai vonatkozásai 

‒ A „hormon”, „hormonhatás”, „endokrin mirigy” fogalmak használata 

A táplálkozás szervrendszerének zavarai okozta elváltozások a kozmetikában: a tápanyag- 

hiányok, -túladagolások bőrt érintő tünetei; az emésztőrendszer működési zavarai által ki- 

váltott bőrtünetek 

Az immunrendszer hibás működése és annak bőrt érintő tünetei: 
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‒ Allergiás és autoimmun betegségek és bőrtüneteik 

‒ Kozmetikai allergének által kiváltott reakciók és tüneteik 

‒ A bőr mint immunszerv 

 

Egészséges életmód, egészségnevelés Egészség, betegség, egészséges életmód 5 óra 

‒ Egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a makro- és mikrotápanyagok jelentősé- ge, 

diéták, divatdiéták, hatásaik, következményeik, makro- és mikrotápanyag- hiánytünetek, -

túladagolások következményei 

‒ Tévhitek az egészséges táplálkozással kapcsolatban, testképzavarok, táplálkozá- 

si/étkezési zavarok (pl. anorexia, bulimia, ortorexia) kozmetikai vonatkozásai 

Az aktív életmód, a sport, az élsport és a rendszeres testmozgás hatásai 

Környezeti ártalmak mint egészség- és bőrállapotot befolyásoló tényezők: hitek, tévhitek 

Tipikus foglakozási ártalmak mint a bőr állapotát befolyásoló tényezők 

A bőr egészségének megóvása: higiénés, életviteli tanácsadás 

 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikai kémia gyakorlat tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikai kémia tantárgy célja, hogy segítse az anyagismeret és a szakmai gyakorlat haté- 

kony elsajátítását. Olyan tapasztalati tudáshoz és – ebből eredően – biztos elméleti ismeretek- 

hez juttassa a tanulót, amellyel képessé válik szakmája felelős és tudatos gyakorlására. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kémia szakos tanár, vegyészmérnök pedagógus szakképzettséggel, vegyész pedagógus 

szakképzettséggel vagy gyógyszerész pedagógus szakképzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti: komplex természettudomány és kémia tantárgyak; elemek és vegyületek; szerves 

molekulák; anyagok szerkezete, fizikai tulajdonságok, kémiai reakciók 

Szakmai: az alkalmazott kémia gyakorlat és az anyagismeret minden témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

Azonosítja jellemző 

tulajdonságaik 

alapján a fontosabb 

szerves és szervet- 

len anyagokat, és 

úgy használja őket, 

hogy ne károsítsa a 
vendég egészségét. 

 
A szerves és szer- 

vetlen vegyületek 

fizikai és kémiai 

tulajdonságai, bőrre 

gyakorolt hatása 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. Tevé- 

kenységét folyama- 

tosan elemzi, fej- 

leszti, jobbítja a 

vendég (reális) 

elvárásainak teljesí- 

tése érdekében. 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Pontosság, precizi- 

tás mind a számo- 

lás, mind a mérés, 

keverés során, hi- 

szen, ha bárhol 

hibázik, nem a 

kívánt eredményt 

kapja. 

 

 
Kritikus szakmai 

adatgyűjtés és rend- 

szerezés 

 
Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a kozmetikumok 

jellemző fizikai, 

kémiai tulajdonsá- 

gait, összetételét, 

bőrre gyakorolt 

hatásait. 

INCI, kozmetikai 

készítmények cso- 

portjai, alap-, ható- 

és segéd-anyagai, 

anyagok bőrre gya- 

korolt hatásai, al- 

kalmazási lehetősé- 

gei a koncentráció- 

juk függvényében, 

hatóanyag-hordozó 
rendszerek 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

Hiteles szakmai 

információk gyűjté- 

se az interneten 

Információk rend- 

szerezése, tárolása 

 

 

Használati útmuta- 

tó, recept alapján 

szakszerűen anyag- 

keverékeket készít, 

vizsgál. 

Tömeg- és térfo- 

gatmérés, mérték- 

egységek használa- 

ta, 

mérés, becslés, 

oldatokkal kapcso- 

latos számítások: 

tömeg%, térfogat%, 

vegyes%, elegyítés, 

hígítás, töményítés, 

keverési arányok 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 
Számológép hasz- 

nálata a számítások 

elvégzéséhez 

Alkalmazások az 

interneten mérték- 

egység-átváltáshoz 

és oldatkészítéshez, 

motivációként 

 

A tantárgy témakörei 

Alkalmazott szerves kémia 25 óra 

Szerves vegyületek: 

‒ Fogalma, csoportosítása (a szénlánc alakja, kötésrendszere, összetétele szerint) 

‒ Jelölése (a képletek fajtái: molekulaképlet, atomcsoportos képlet, szerkezeti képlet, 

vonalas képlet; a képlet jelentése) 

‒ Az izoméria fogalma, fajtái, jelentősége Paraffinok a kozmetikában: 

‒ Pl. propán-bután, folyékony és szilárd paraffin keverékek, szkvalán 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozme- 

tikában 

Telítetlen szénhidrogének tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik a kozmetikában: 

‒ Izoprén-vázas vegyületek: terpének és terpenoidok (természetes illatosítók), szkvalén, 

karotin és a karotinoidok 

‒ Azulén 

Szerves kénvegyületek a kozmetikában: 

‒ Pl. cisztein, cisztin (tiol, diszulfid), ciszteinsav, tioglikolsav, tiotejsav és származé- kaik, 
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szerves szulfátok (pl. Na-lauril-szulfát) 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikumokban 

‒ Alkoholok a kozmetikában: 

‒ Etanol, izopropil-alkohol, többértékű alkoholok (propilénglikol, glicerin, cukoral- 

koholok), zsíralkoholok (lauril-, cetil- és sztearil-alkohol), koleszterin 

‒ Tulajdonságaik vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Aldehidek, ketonok, éterek a kozmetikában, pl. formaldehid, aromás aldehidek, aceton 

jellemzőinek megismerése, vizsgálata 

Szénhidrátok a kozmetikában: 

‒ Cukrok (mono- és diszacharidok), oligoszacharidok (dextrin, ciklodextrinek) és 

poliszacharidok vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ A glükóz, a fruktóz és a méz jellemzői 

‒ Cellulózszármazékok és hialuronsav vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási 

lehetőségeik 

Karbonsavak a kozmetikában, pl. ecetsav, glikolsav, citromsav, borkősav, tejsav, szalicil- sav, 

benzoesav, zsírsavak, olajsavak tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik 

Észterek, zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok a kozmetikában: 

‒ Szervetlen savak észterei: pl. zsíralkohol-szulfátok 

‒ Gyümölcsészterek (pl. etil-acetát), gliceridek, viaszészterek tulajdonságainak vizs- 

gálata, jellemzőik, hatásaik, alkalmazási lehetőségeik 

‒ Zsírkísérő anyagok: karotinoidok, foszfatidok (lecitin), szteroidok (koleszterin), 

ceramidok, vitaminalkoholok (tokoferolok, retinol), tulajdonságaik vizsgálata, jel- lemzőik, 

hatásaik, alkalmazási lehetőségeik a kozmetikában 

Aminok (pl. MEA, TEA) tulajdonságainak vizsgálata, alkalmazási lehetőségeik a kozmeti- 

kumokban 

Aminosavak, peptidek, fehérjék a kozmetikában: 

‒ Aminosavak (pl. glicin, Na-glutamát, cisztein), fehérjék (pl. keratinok, kollagének, 

selyem, tojásfehérje, kazein) tulajdonságainak vizsgálata, jellemzőik, hatásaik, al- kalmazási 

lehetőségeik, jelentőségük 

‒ Oligopeptidek, polipeptidek, fehérjék felépítése, szerkezetük, jellemzőik Foszfortartalmú 

szerves vegyületek a kozmetikában: 

‒ Szerves foszfátok 

‒ Foszfatidok (pl. lecitin) 

‒ Nukleotidok és származékaik, nukleinsavak és kozmetikai alkalmazási lehetőségeik 

 

Kozmetikumok vizsgálata 37 óra 

Kozmetikumok összetétele: alap-, segéd- és hatóanyagok termékcsoportonként; az INCI 

(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) értelmezése a gyakorlatban, a ter- méken 

feltüntetett információk elemzése, értelmezése 

Emulziók, emulgensek, hatóanyag-hordozók: 

‒ Az emulziók stabilitását biztosító anyagok, emulgensek jellemzése 

‒ Az emulziók zsíros fázisának leggyakoribb anyagai és rövid jellemzésük 

‒ Makroemulziók: egyes és kettős emulziók, tulajdonságaik 

‒ Különleges hatóanyag-hordozó rendszerek a kozmetikában: mikro- és nanoemulziók, 

folyadékkristályos rendszerek, mikro- és nanorészecskék, ciklodextrinek stb. 

Folyékony kozmetikumok vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Kozmetikai krémek 

(emulziók, gélek) vizsgálata: 
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‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Pakolások, maszkok 

vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Egyéb, pl. szilárd 

kozmetikumok (porkeverékek) vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Szőrtelenítés és 

szőkítés kozmetikumainak vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Verejték-

rendellenességek kezelésének anyagai: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából Dekorkozmetikumok 

vizsgálata: 

‒ Fajtáik, jellemzőik, hatásaik 

‒ Összetételük elemzése, értelmezése a felhasználás szempontjából 

 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus szakmai ismeretek tantárgy 139 óra 

4,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus szakmai gyakorlat elméleti alapjainak elsajátítása a higiénikus, szakszerű és 

biztonságos munkavégzés érdekében 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Biológia szakos tanár kozmetikus szakképesítéssel vagy biológia szakos tanár kozmeti- 

kusképzésben szerzett legalább két év szakmai gyakorlattal vagy kozmetikus mester fel- sőfokú 

pedagógiai végzettséggel 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti biológia: embertan 

Az alkalmazott biológia, az alkalmazott kémia kozmetikumok vizsgálata témaköre 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

Tisztában van a 

kozmetikai ipar és a 

kozmetikus techni- 

kus tevékenységé- 

vel, betartja a 

szakmai kompeten- 

ciahatárokat. A bőrt 

ápolja, szépíti. 

Kozmetikai ipar, 

kozmetika, kozme- 

tikus technikus, 

kozmetikai rendel- 

lenesség, betegség, 

kötöttséggel kezel- 

hető kozmetikai 

rendellenességek, 

szépségápolás, 

bőrápolás 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Betartja a szakma- 

etikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. 

Felelősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 
anyagokról, eszkö- 

zökről. 

A higiéniai előírá- 

sokat mindig betart- 

ja. 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása. 

Szöveges dokumen- 

tum és prezentáció 

készítése 

Összefüggéseiben 

vizsgálja, értelmezi 

a bőr és függelékei 

felépítése, élettana 

és a diagnosztizálás 

során tapasztalható 

bőrállapotok közötti 

kauzális kapcsola- 

tokat. Azonosítja a 

különféle kozmeti- 

kai kezelések javal- 

latait, ellenjavallata- 

it, a tapasztalt bőrál- 

lapotok okait. 

A bőr felépítése, 

életműködései, 

bőrdiagnosztizálás, 

kozmetikai kóroki 

tényezők és hatása- 

ik, elváltozások, 

bőrtünetek és gya- 

kori okaik, javallat- 

tok, ellenjavallatok, 

bőrtípusok, bőrálla- 

potok, rendellenes- 

ségek jellemzői, 

kialakulásuk, koz- 

metikai kezelési 

lehetőségeik 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

 

 

 

 
 

Esztétikai célú 

kozmetikai beavat- 

kozásokat tervez 

meg. 

Színek, színhatások, 

stílusok, évszak 

szerinti vendégtípu- 

sok, formák, ará- 

nyok, korrekciós 

lehetőségek, ideális 

arányok és formák, 

optikai illúziók, 

hatások és kontrasz- 

tok, kendőzés, tar- 

tós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depiláció, epiláció, 

szőkítés, szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük lehetősé- 
gei 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása 

Képek mentése, 
szerkesztése Smink- 

tervező applikációk 

megismerése, al- 

kalmazása 
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Bőrápolás, öregedé- 

si folyamatok kés- 

leltetése céljából 

speciális kozmetikai 

kezeléseket tervez, 

tanácsot ad a keze- 

lési eredmény meg- 

őrzése érdekében. 

Letisztítás, mély- 

tisztítás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, 

komedók/ aknék 

eltávolítása, fertőt- 

lenítés, összehúzás, 

táplálás, regenerá- 

lás, arc-, nyak-, 

dekoltázskezelés, 

testkezelés,  ható- 

anyagok, hatásaik 

és bejuttatásuk 

lehetőségei 

Kozmetikai kezelé- 
sek, házi ápolás 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése. 

 

A tantárgy témakörei 

Bevezetés a kozmetika világába 2 óra 

A kozmetikai ipar fogalma, a kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, bőrápolás, szép- 

ségápolás fogalma, részterületeik 

A szépséghibák osztályozása eredet és kezelhetőség szerint 

A kozmetikus hatáskörébe tartozó feladatok, a kozmetikus felelőssége a szolgáltatás során 

Kórokozók, fertőtlenítés 

A kozmetikai kezelés higiéniája 

 

A bőr anatómiája és élettana 10 óra 

A bőr anatómiája, a bőr rétegei (magyarul, latinul megnevezve, szövettani ismertetéssel) és 

jellemzésük, a bőrfelszíni hidrofil lipid, a bőr függelékei és jellemzésük, a bőrben lejátszó- dó 

biofizikai és biokémiai folyamatok (diffúzió, ozmózis, festékképzés, elszarusodás, hám- lás), a 

bőr funkciói 

A hámréteg részletes jellemzése alrétegeivel együtt (magyar és latin megnevezésekkel), az 

alaphártya felépítése, feladatai 

Az irha és a bőralja felépítése, funkciói A bőr vérerei és idegvégződései 

A bőr függelékei: a bőr mirigyei (faggyú- és verejtékmirigyek), bőrfelszíni emulzió, szőr  és 

szőrtüsző, a köröm és körömegység felépítése, feladata (ismétlés) 

A bőr védelmi szerepe: a fizikai, vegyi, meteorológiai hatások és kórokozók ellen A bőr 

raktározó funkciója (tápanyag, vér) 

A bőr hőszabályozó szerepe 

A bőr felszívó szerepe: felszívódási utak, bőrrokon anyagok A bőr kiválasztó szerepe 

A bőr érző szerepe A bőr légző szerepe 

A bőr egyéb funkciói: pl. hormontermelő, esztétikai 

 

Sminkelmélet, tartós szempilla- és szemöldökfestés 5 óra 

Johannes Itten színtana: Bauhaus-színtan, 12 osztatú színkör, elsődleges és másodlagos 

színek, színtani alapfogalmak: alapszínek, telítettség, törtség, kontraszt stb., Johannes Itten 7 

színkontrasztja 

A színek térre és formákra gyakorolt optikai hatásai 

A színek asszociációs lehetőségei és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetőségeik 

A színek pszichikai folyamatokra gyakorolt hatása és ehhez kapcsolt alkalmazási lehetősé- geik 

A színpreferencia fogalma és alkalmazási lehetőségei Évszakok szerinti vendégtípusok 
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Diagnosztizálás a sminkkészítés előtt 

A különböző arcformákhoz, életkorokhoz alkalmazható sminktechnikák A kendőzés lépései, 

anyagai, eszközei 

Az arc alkati tulajdonságai és kendőzési (korrekciós) lehetőségei 

A nappali, délutáni, alkalmi és fantáziasminkek készítésének szabályai, menete, anyagai, 

eszközei, azonosságok, különbségek 

Egyéb sminktechnikák, úgymint gyermekarcfestés, henna, testfestés, csillámtetoválás stb. A 

tartós szempilla-, szemöldökfestés jogi szabályozása, dokumentálása 

A tartós szempilla-, szemöldökfestés menete, eszközei, anyagai, javallatai, ellenjavallatai A 

tartós szempilla-, szemöldökfestés bőr- és szemészeti ártalmai 

Allergia, gyulladás ismétlése 

Szempillalifting, szemöldöklaminálás, szálankénti műszempilla- és szemöldöképítés – me- 

netük, eszközeik, anyagaik, javallataik, ellenjavallataik 

A kozmetikai sminktetoválás jellemzői 

 

Szőrnövési rendellenességek A szőr és szőrtüsző szerkezete 5 óra 

Szőrszálak fajtái testtájanként, a szőrszálak és szőrtüszők élettana, a szőrváltási ciklus, a 

szőrnövekedés szakaszai 

A szőrnövési rendellenességek fogalma, fajtái, jellemzésük 

A hajrendellenességek fogalma, csoportosításuk, kozmetikai tanácsadás hajproblémák ese- tén 

A pubertás-, a felnőtt-, a klimax- és az időskori szőrnövési rendellenességek közötti kü- 

lönbségek 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a kozmetikában 

A szőrszál világosításán alapuló kozmetikai eljárás: szőkítés 

A szőkítés anyagai, a szőkítés során lejátszódó kémiai folyamatok Depilációs eljárások a 

kozmetikában, részletesen a gyantázás 

A gyanták fajtái, kiválasztásuk jelentősége 

Egyéb depilációs eljárások: cukorpaszta, cukorgyanta, mézemulzió stb. 

Az epilációs eljárások elvi alapjai, a főbb típusok definiálása a kozmetikában 

 

Masszázs 8 óra 

Az arc, a nyak és a dekoltázs csontjai, izmai A fej és a nyak vérerei, nyirokcsomói 

Az arc idegei, veleszületett és szerzett barázdák 

A masszázs fogalma, élettani hatásai, fajtái, masszázsfogások, kozmetikai masszázsfajták, az 

iskolamasszázs fogási, hatásai 

A kozmetikai masszázs javallatai és ellenjavallatai 

A kozmetikai masszázs jelentősége, masszázsfogások alkalmazása életkorok, bőrtípusok, 

különböző rendellenességek szerint, különös tekintettel a kozmetikai tevékenység szakmai 

kompetenciahatáraira 

A kozmetikai arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs menete 

A törzs és a végtagok csontjai, izomcsoportjai, felületes izmai, nyirokcsomói A kozmetikai 

testmasszázs fajtái, fogásai, menete 

 

Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek, kozmetikai 

kóroktan, évszakok kozmetikája 10 óra 

A diagnosztizálás fogalma a kozmetikában, célja, folyamata, eszközei, eljárásai Kozmetikai 

tünettan: objektív és szubjektív tünetek 
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Kozmetikai kóroktan 

Külső kóroki tényezők és a bőr védekezése: fizikai, kémiai, biológiai tényezők, részletesen a 

mikroorganizmusok okozta elváltozások ismétlése 

Belső kóroki tényezők és a bőr védekezése, részletesen a gyulladás és az allergia ismétlése 

Öröklött kóroki tényezők: veleszületett tulajdonságok, öröklött hajlamok, rendellenességek A 

bőrön található elemi elváltozások csoportosítása és jellemezésük (ismétlés) 

Szövetszaporulatok: daganatok, anyajegyek csoportosítása 

Vírus okozta bőrelváltozások, a bőr öregedésével járó elváltozások (ismétlés) 

A hám biokémiai folyamatainak zavarai: szaruképzési rendellenességek és jellemzésük, 

festékképzési rendellenességek és jellemzésük 

A bőr hidratációja, jellemzői: a csökkent és a fokozott hidratáció tünetei, verejték- 

rendellenességek 

A faggyútermelés jellemzői, a csökkent és a fokozott faggyútermelés tünetei Alapbőrtípusok és 

jellemzőik 

Ismétlés: szőrnövési rendellenességek és jellemzésük, hajrendellenességek és tanácsadás velük 

kapcsolatban 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész- 

tés szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi- bák 

tünetei a diagnosztizálás szempontjából 

Kozmetikai kezelést befolyásoló és kizáró állapotok 

 

Évszakok kozmetikai problémái: 

‒ Tavasszal jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és 

kezelésük 

‒ Nyáron jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- 

zelésük 

‒ Ősszel jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és ke- zelésük 

‒ Télen jelentkező kóroki tényezők; az ezekből eredő kozmetikai problémák és keze- lésük 

 

Bőrtípusok és kezelésük lehetőségei, a bőr változásai életkorok szerint, öregedés, öregedő 

bőr kezelése 38 óra 

Alapbőrtípusok: 

‒ A normál bőr és a bőrtípusok osztályozása a normál bőrtől való eltérések (különös 

tekintettel a zsír- és víztartalom) alapján 

‒ A normál bőr jellemzői, kozmetikai kezelésének céljai, kezelési terve a javasolt ké- 

szítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az alipikus (zsírhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelé- sük 

céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és ható- anyag-bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A szeborreás (zsíros) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, 

kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag- bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 

‒ A dehidratált (mélyrétegi vízhiányos) bőrtípusok jellemzése, kialakulásuk, kozme- tikai 

kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-

bevitel megnevezésével, tanácsadás 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek, bőrállapotok: 

‒ A felszíni vízhiányos bőr(állapot) jellemzése, kialakulása, kozmetikai kezelésének céljai, 

kezelési terve a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag- bevitel 

megnevezésével, tanácsadás 
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‒ A kipirosodásra hajlamos, gyulladásra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, koz- metikai 

kezelhetőségük, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt 

készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezésé- vel, tanácsadás 

‒ A szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulá- suk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, hatóanyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ Az aknés bőrtípus fogalma, fajtái, a kozmetikus által kezelhető aknék fajtái, kozme- tikai 

kezelésük lehetőségei, kialakulásuk, kozmetikai kezelésük céljai, kezelési ter- vük a javasolt 

készítménycsoportok, hatóanyagok és hatóanyag-bevitel megnevezé- sével, tanácsadás 

‒ A pigmentfoltos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, koz- 

metikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható- anyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

‒ A hiperhidratált bőrállapot jellemzése, kozmetikai kezelhetőségük, kialakulásuk, 

kozmetikai kezelésük céljai, kezelési tervük a javasolt készítménycsoportok, ható- anyagok és 

hatóanyag-bevitel megnevezésével, tanácsadás 

A kombinált bőr fogalma, fajtái, kozmetikai kezelésének tervezése, tanácsadás 

A bőr változásai életkorok szerint: az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek, gyermekek, 

serdülők, felnőttek, változókorúak, idősek bőrének jellemzői, tipikus bőrproblémái és ezek 

kezelése 

A pubertás és a klimax kozmetikai rendellenességei, azok kezelési lehetőségei Az öregedés 

folyamata, öregedéselméletek 

A bőr öregedése, endogén és exogén öregedés Az idősödő bőr típusai, jellemzésük 

Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regeneráló és ránckezelések, kozmetikai újdonsá- gok 

az öregedés ellen (a legújabb hatóanyagok és hatóanyag-beviteli eljárások, készmasz- kok és 

egyéb újdonságok) különös tekintettel a kozmetikus szakma kompetenciahatáraira 

 

Különböző bőrrendellenességek és kezelésük, szervrendszerek zavarai- nak bőrtünetei és 

kezelésük 30 óra 

A szaruképzési-rendellenességek fogalma, fajtái, jellemző tüneteik, kozmetikai kezeléséük 

lehetőségei 

A pigment-rendellenességek fogalma, fajtái, jellemező tünetei, a festékképzési rendelle- 

nességek fogalma, fajtái, jellemző tünetei, kozmetikai kezelésük lehetőségei 

A verejték-rendellenességek és tanácsadás velük kapcsolatban, a lokális hiperhidrózis 

kozmetikai kezelésének lehetőségei 

Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hibák: a keringés szervrendszerének, az emész- tés 

szervrendszerének, az ideg- és a hormonrendszernek a zavaraiból eredő kozmetikai hi- bák 

részletes jellemzése, kezelhetőségük a kozmetikában 

 

Speciális kozmetikai kezelések 31 óra 

A speciális kezelés során történő diagnosztizálás menete, a vendég tájékoztatása és írásbeli 

nyilatkoztatásának ismérvei, a speciális kozmetikai kezelések fogalma, fajtái és szakmai 

kompetenciahatárai, az orvos-kozmetikus együttműködés jellemző területei 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalma- 

zása, tanácsadás 

Szemkörnyékápoló kezelések Nyak-dekoltázs speciális kezelései 

Korszerű tartós szőrtelenítési eljárások Kozmetikai hámlasztó kezelések, tanácsadás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 
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Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló masszázsok 

A body wrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában 

Hatóanyag-bevitel segítése kézi masszázzsal vagy gépi módszerekkel a testtekercselés so- rán 

A testmasszázs különböző fajtái a kozmetikában: thai-, lávaköves, cellulit-, aromaterápiás, 

svédmasszázs stb., a kézi kozmetikai nyirokdrenázs elvi alapjai, egyéb masszázstechnikák 

alkalmazásának lehetőségei a kozmetikában 

A cellulit típusai, stádiumai, a cellulitkezelés megtervezése az ismert készülékekkel és/vagy 

kézi módszerekkel, különböző testtájakon 

Arc- és testszépítő kúrák összeállítása, kivitelezése Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan 

Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Speciális kezelések férfiaknak, férfi a kozmetikában, a férfiarcbőr kozmetikai jellemzői, 

kezelése 

Különleges kezelések a kozmetikában: ájurvédikus, sókezelés, aromaterápiás stb. 

 

 

 

Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Kozmetikus anyagismeret tantárgy 93 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikában alkalmazott anyagok, professzionális készítmények szakszerű, biztonságos 

használatához szükséges ismeretek elsajátítása, a kívánt kezelési cél elérése érdekében. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakképesítéssel rendelkező kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / 

gyógyszerész, vagy legalább két év kozmetikusképzésben szerzett tapasztalattal rendel- kező 

kémia szakos tanár / vegyész mérnöktanár / gyógyszerész 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a kémia egyes általános, szervetlen és szerves kémiai témakörei Szakmai: az 

alkalmazott kémia gyakorlatok, a szakmai ismeretek 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 
Megkülönbözteti a 

kozmetikai termé- 

keket, termékcso- 

portokat, a fertőtle- 

nítőszereket, a 

gyógyhatású ké- 

szítményektől és a 

gyógyszerektől. 

Kozmetikai termé- 

kek, ezek csoporto- 

sítása, fel- 

használási területe, 

bőrre gyakorolt 

hatása, kozmetikai 

alkalmazási lehető- 

ségei, fertőtlenítő- 

szerek, gyógyhatású 

készítmények, vény 

nélkül kiadható 

gyógyszerek, 
háziszerek 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 
Felelősen választja 

meg a helyzetnek, 

feladatnak   legin- 

kább megfelelő 

fertőtlenítési   eljá- 

rást, a kezeléshez 

alkalmazott  anya- 

gokat, eszközöket. 

Ismeretei  alapján 

mindig mérlegeli a 

különféle anyagok, 

eszközök alkalma- 

zásának előnyeit és 

kockázatait a ven- 

dég szempontjából. 

A szakma kompe- 

tenciahatárain belül 

marad, nem végez 

egészségügyi ellá- 

tást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

Megválasztja az 

adott esetnek, hely- 

zetnek leginkább 

megfelelő fertőtle- 

nítőszert, fertőtlení- 
tő eljárást. 

A fertőtlenítés, 

sterilizálás eszkö- 

zei, anyagai és 

alkalmazásuk sza- 

bályai 

 

 
Teljesen önállóan 

 
Megválasztja az 

esztétikai célú keze- 

lések (kendőzés, 

tartós szempilla- és 

szemöldökfestés, 

depilálás, szőkítés) 

elvégzéséhez fel- 

használandó anya- 

gokat. Ezek hatása- 

ival, mellékhatásai- 

val, alkalmazásával 

kapcsolatban tájé- 

koztatni is tudja 

vendégét. 

Dekorkozmetikai 

termékek és össze- 

tevőik, INCI, színe- 

zék, pigment, fes- 

ték, az oxidációs 

festék anyagai, 

működése; a depilá- 

ció és a szőkítés 

anyagai, a 

szempillalifting, a 

szempilla- és sze- 

möldöképítés, va- 

lamint a szemöldök- 

laminálás anyagai, 

ezek működése, 

hatásai és gyakori 

mellékhatásai 

 

 

 

 

 

 
 

Jelöljön ki egy 

elemet. 
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Tudatosan megvá- 

lasztja a vendég 

bőrállapotának és a 

diagnosztizálás 

eredményeként 

meghatározott tech- 

nológiának legin- 

kább megfelelő 

készítményt, ható- 

anyagokat. 

A felhasználható 

anyagokkal, hatása- 

ikkal és lehetséges 

mellékhatásaikkal 

kapcsolatban tájé- 

koztatja is vendégét. 

A kozmetikumok 

összetétele, alap-, 

ható- és segéd- 

anyagaik, tulajdon- 

ságaik és bőrre 

gyakorolt hatásaik 

Összetételük, INCI 

Hatóanyag- 

hordozók és tulaj- 

donságaik Letisztí- 

tás, mély-tisztítás, 

tonizálás, masszíro- 

zás, hidratálás, 

felpuhítás, össze- 

húzás, nyugtatás, 

gyulladáscsökken- 

tés, faggyútermelés- 

befolyásolás, rege- 

nerálás, 

ránctalanítás, a bőr 

javítómechanizmu- 

sát segítő, serkentő, 

gátló anyagok, 

pigment- 

rendellenességek 

kezelésére alkalmas 

anyagok jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  

 

 

 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 

A tantárgy témakörei 

A kozmetikában használatos anyagok, készítmények 5 óra 

Az anyagi rendszerek felosztása, az egyes csoportok jellemzői, kozmetikai példák A 

kozmetikumok leggyakoribb megjelenési formái, szerkezetük, jellemzőik 

 

A fertőtlenítés, letisztítás, tonizálás és a hidratálás anyagai 10 óra 

A fertőzés, fertőtlenítés fogalma 

A fertőtlenítő hatás fokozatai 

Fertőtlenítőszerekkel szemben támasztott követelmények 

Fertőtlenítőszerek csoportosítása alkalmazási terület és hatásmechanizmus szerint 

A kozmetikában használatos fertőtlenítőszerek jellemzése (konkrét termékek és hatóanya- gaik) 

A szennyeződésektől való megtisztítás anyagai: 

‒ Leggyakoribb kozmetikumtípusok a letisztítás műveletében: lemosó olajok, lemosó 

arcvizek, habok, gélek, emulziók, kétfázisú letisztítók, micellás készítmények 

‒ Hatóanyagok a letisztító kozmetikumokban: olajok (fel nem szívódó vagy rosszul 

felszívódó természetes és mesterséges olajok), tenzidek, észter típusú természetes és 

mesterséges anyagok, nem észter típusú természetes és mesterséges anyagok, tisztításra 

alkalmas gyógynövények 

‒ A hatóanyagok csoportosítása bőrtípusonként A mélytisztítás anyagai: 

‒ Mechanikai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagaik: magőrlemé- nyek, 

cukor, só, műanyag golyócskák stb. 

‒ Biológiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: enzimek 

‒ Kémiai peelingek hatásmechanizmusa, jellemzése és anyagai: AHA, BHA, PHA, 



872  

dikarbonsavak, oxo- és egyéb savak 

‒ Kombinált peelingek 

A bőr hámlasztásának anyagai: gyógynövényes és savas hámlasztás anyagai és jellemzésük Az 

arcvizek alapanyagai és hatóanyagai, jellemzésük: 

‒ Alkoholok 

‒ Hámképző, tonizáló, frissítő anyagok 

‒ Hidratáló anyagok: nedvesítő anyagok, nedvességet fokozó anyagok, természetes és 

mesterséges eredetű vízmegkötő anyagok és jellemzésük 

Hámképző, tonizáló gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek és hatóanyagaik A hidratáció 

fogalma, kozmetikai értelmezése 

Hidratáció fokozására alkalmas készítmények csoportjai, jellemző hatóanyagai 

 

A szépítés anyagai 5 óra 

Poranyagok és pakolástöltő anyagok: sók, oxidok, egyéb, vízben nem oldódó szervetlen és 

szerves vegyületek 

Színezőanyagok, festékek, pigmentek 

Alapozók, korrektorok, a kontúrozás anyagainak fajtái és jellemzésük Púderek fajtái és 

jellemzésük 

Arcpirosítók, szájrúzsok fajtái és jellemzésük Az ideiglenes szempillafestés anyagai 

A tartós szempilla- és szemöldökfestés anyagai, jellemzésük, működésük (oxidációs festé- kek 

hatásmechanizmusa) 

A szempilla-, szemöldökfestéshez alkalmazott segédanyagok és jellemzésük 

A szempilla-göndörítés (szempilladauer) és a szempillalifting anyagai, a szemöldöklaminá- lás 

anyagi, hatásaik 

A szempilla-hosszabbítás, szemöldöképítés anyagai, hatásaik 

 

A depiláció és a szőkítés anyagai 5 óra 

A depilálás anyagai: 

‒ Fizikai depiláció során alkalmazott anyagok A meleg gyanták anyagai: 

‒ Előkészítő anyagok a gyantázás során: letisztítók, fertőtlenítők, nedvességmentesí- tők 

‒ A hagyományos gyanták anyagai: kolofónium, fehér méhviasz és jellemzésük 

‒ A kolofóniummentes „hagyományos” gyanták, korszerű waxok anyagai és jellem- zésük 

‒ A cukorpaszta és a mézemulzió anyagai és jellemzésük 

‒ Utókezelő anyagok a gyantázás során: gyantaeltávolító anyagok, hámképző, nyug- tató, 

gyulladáscsökkentő anyagok és rövid jellemzésük 

Hideg gyanták anyagai Kémiai depilátorok anyagai 

Szőrvisszanövést gátló anyagok 

 

Masszírozás és a testkezelések kozmetikumai 12 óra 

Leggyakoribb kozmetikumtípusok a masszázs műveletében:

 masszázsolajok, masszázsgélek, masszázstejek, masszázskrémek 

Hatóanyag nélküli és hatóanyagos masszázskészítmények alapanyagai 

Masszázskozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként 

Hintőporok szerepe a masszázs során 

Aromák, aromaterápia szerepe a masszázs során Testmasszázsra alkalmazott kozmetikumok 

A testkezelésekhez leggyakrabban alkalmazott anyagok részletes jellemzése (a letisztítás, 

peelingezés anyagai és a pakolások, maszkok) 
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Testpakolások, maszkok fajtái, anyagai és jellemzésük: 

‒ Agyagok 

‒ Iszapok, lápföldek 

‒ Algák 

‒ Zsírok, olajok, zsírkísérő anyagok 

‒ Szénhidrátok és származékaik 

‒ Aminosav-származékok, oligopeptidek 

‒ Egyéb nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

‒ Vitaminok 

Feszesítő, regeneráló hatóanyagok A zsírsejtekre ható anyagok Méregtelenítő hatóanyagok 

Kövek, kőzetek szerepe a testkezelésekben 

 

A felpuhítás, az összehúzás, a nyugtatás, a gyulladáscsökkentés és a faggyútermelés 

befolyásolásának anyagai 24 óra 

A felpuhító kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Víz, ásványvizek, felpuhító arcvizek 

‒ Szerves lúgok, lúgosan hidrolizáló sók mint felpuhító anyagok 

‒ Lipoaminosavak 

‒ Vízmegkötő, hidratáló anyagok 

Gyógynövények általános jellemzése: főbb hatóanyagcsoportok, a kivonás módjai, csopor- 

tosításuk bőrre gyakorolt hatás szerint 

Felpuhító gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik Az 

összehúzó kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Savak 

‒ Savasan hidrolizáló sók 

‒ Összehúzó pakolások poranyagai, peloidok 

Összehúzó gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő kozmetikumok és fontosabb alkotórészeik jellemzése: 

‒ Redukálóanyagok 

‒ Gyulladásgátló adszorbensek 

‒ Gyulladásgátló bevonószerek 

‒ Gyulladáscsökkentő bőrpuhítók 

‒ Összehúzó hatású gyulladásgátlók 

‒ Gyulladáscsökkentő vitaminok 

Nyugtató, gyulladáscsökkentő gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék,

 egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Szeborreás, aknés bőrök kezelésére szolgáló anyagok Hagyományos szeborreaellenes anyagok 

Korszerű szeborrea-ellenes anyagok: gyógynövényekből kivont új szeborrea-ellenes anya- gok, 

bioaktív lipidek, anti-androgén hatású anyagok, stb. 

Akné kezelésének jellegzetes kozmetikai hatóanyagai. Pl. fertőtlenítő hatású anyagok 

(fokhagyma, propolisz, ezüst kolloid, cink-sók) stb. 

 

Regeneráló, ránctalanító, a bőr javítómechanizmusát segítő, serkentő és gátló anyagok, 

pigment-rendellenességek kezelésére alkalmas anyagok 23 óra 

A hatóanyagok bőrbe jutásának módjai 

Regeneráló, bőrtápláló hatóanyagok: a bőr hiányzó anyagait pótló anyagok, antioxidáns 

anyagok stb. 

A ránctalanító anyagok fajtái, hatásmechanizmusai, jellemzésük: izomlazító és „feltöltő” 
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hatóanyagok 

A sejt anyagai mint regeneráló anyagok Aminosavak, fehérjék: 

‒ Az aminosavak és az oligopeptidek kozmetikai jelentősége 

‒ A fehérjék jellemzői, kozmetikai jelentőségük 

‒ Nukleinsavak és származékaik 

‒ A DNS kozmetikai szerepe 

A sejtek energiát adó anyagai: szénhidrátok, lipidek 

‒ A monoszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A diszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ A poliszacharidok kozmetikai jelentősége 

‒ Növényi eredetű nyákanyagok 

‒ Mesterséges poliszacharidok a bőrápolás szolgálatában 

‒ A lipidek kozmetikai jelentősége 

Regeneráló gyógynövények, gyümölcsök, főzelékfélék, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Kozmetikában alkalmazható „hibajavítók”, szerkezetjavítók, funkciójavítók 

Serkentő és gátló anyagok A bőr oxigenizálása Antioxidánsok 

Az arany, gyémánt kozmetikai alkalmazása 

Legújabb hatóanyagok a kozmetikában: például őssejtkivonatok, matrikinek, citokinek, 

peptidek és származékaik, „védett” molekulák, egyéb anyagok: pl. csiganyálka, méhméreg stb. 

A testkezelés egyéb hatóanyagai: például peptidek, gyömbér, fahéj, csokoládé, egyéb anyagok 

Anyagcsere-, vérbőségfokozó gyógynövények, algák, gyümölcsök, főzelékfélék 

Hámképző gyógynövények, gyümölcsök, zöldségek, egyéb háziszerek és hatóanyagaik 

Vitaminok 

A festékképzés folyamata, beavatkozás a festékképzés folyamatába különböző hatóanyag- 

okkal 

Fényvédő anyagok 

A melaninszintézis gátlásának lehetőségei: inhibitorok, redukálószerek, tirozinázképződést 

csökkentő anyagok 

Halványító anyagok 

Pigmentációt csökkentő növényi kivonatok, hatóanyagok 

Melanintermelést elősegítő hatóanyagok, barnulást segítő készítmények és hatóanyagaik 

Önbarnító készítmények és hatóanyagaik 

 

Segédanyagok a kozmetikumokban 9 óra 

Kozmetikumok összetétele, alap-, ható- és segédanyagok, állandó és változó összetevők, INCI 

Konzerválószerek helye a kozmetikumokban, a konzerválás célja, veszélyei 

Konzerválószerek fajtái, hatásmechanizmusok, különböző kozmetikumok jellemző kon- 

zerválószerei 

Penészedésgátlók 

Erjedés- és rothadásgátlók 

Avasodásgátlók, antioxidánsok, prooxidánsgátlók Illatosítóanyagok, bőrre gyakorolt hatásuk 

Illatósítóanyagok csoportosítása és rövid jellemzésük 

Állagszabályozó, stabilizáló anyagok csoportjai, képviselői és jellemzői, kozmetikai ható- 

anyag-hordozó rendszerek, vivőszerek 

Színezékek a kozmetikumokban 

Egyéb összetevők a kozmetikumokban 
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Kozmetikus szakelmélet megnevezésű tanulási terület 

 

Elektrokozmetika elmélet tantárgy 77,5 óra 

2,5 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az elektrokozmetikai készülékek alkalmazásához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus mester felsőfokú pedagógiai végzettséggel; kémia vagy fizika szakos tanár 

kozmetikus szakképesítéssel vagy legalább két év szakmai tapasztalattal a kozmetikus- képzés 

terén; mérnök tanár (elektrotechnikai vagy elektronikai szakirány) és legalább két év szakmai 

tapasztalattal a kozmetikusképzés terén 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti: fizika/elektromosságtan, 

kémia/elektrokémia 

Szakmai: alkalmazott kémia elektrokémia témaköre, szakismeret és szakmai gyakorlat 

vonatkozó témakörei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 

 

 

 

 
 

A kezelés céljának 

leginkább megfelelő 

elektrokozmetikai 

eljárást, készüléket 

választ. Összefüg- 

géseiben vizsgálja 

az alkalmazott ké- 

szítmények és 

elekrokozmetikai 

eljárások várható 

hatásait vendégére. 

Elektromos áram 

jellemzői, hatásai, 

kozmetikai alkal- 

mazásának lehető- 

ségei 

Elektrokozmetikai 

készülék, di- 

rekt/indirekt 

elektrokozmetikai 

berendezés, ezek 

fajtái, hatásai, al- 

kalmazási lehetősé- 

gei a kozmetikában 

Kezelési javallatok, 

ellenjavallatok a 

készülékek, eljárá- 

sok alkalmazása 

során. Kozmetikai 

termékek, ható- 

anyagok tulajdon- 

ágai, 

elektrokozmetikai 

alkalmazási lehető- 
ségeik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Betartja a szak- 

maetikai elveket. 

Empatikus, pontos, 

diszkrét, tisztelettu- 

dó, lelkiismeretes, 

megbízható. Fele- 

lősséget vállal a 

diagnosztizálás 

eredményeképpen 

meghozott szakmai 

döntéseiért. 

Tisztességes piaci 

magatartással és az 

egészségmegőrzés 

szem előtt tartásával 

dönt a választható 

technológiákról, 

anyagokról, 

elektrokozmetikai 

berendezésekről. 

 

 

 

 

 

 
 

Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Az információk 

kritikus és etikus 

felhasználása Szö- 

veges dokumentum 

és prezentáció ké- 

szítése 

 
A tantárgy témakörei 

Elektrokozmetikai alapismeretek 15,5 óra 

Érintésvédelem, az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásá- nak 

szabályai, szükséges nyilatkozatok a kozmetikai kezelésekkel kapcsolatosan 

Elektrokozmetikai kezelés kompetenciahatárai, eljárások csoportosítása 

Elektrokomzetikai készülékek alkalmazásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szabályok 

ismerete 

Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, áram, áramkör, pólus, ve- 

zetők (elsőfajú, másodfajú), félvezetők, szigetelők, feszültség, áramerősség, ellenállás, Ohm-

törvény, egyenáram, váltóáram, frekvencia, hullámhossz, periódus, koherens- inkoherens, 

monokromatikus-polikromatikus, rádiofrekvencia, elektroporáció elve, interfe- rencia, 

elektromágneses sugárzás, hanghullám, moduláció 

Hatóanyag-bevitel elektrokozmetikai készülékekkel, a hatóanyag bejuttatásának akadályai, 

illetve lehetőségei 

Elektródák fogalma, fajtái 

Elektromágneses sugárzás, elektromágneses spektrum kozmetikai alkalmazásának lehető- 

ségei 

Mágnesterápia alkalmazása a kozmetikában, elektromágneses kölcsönhatás 

A napfény kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, valamint a fényterápia kozmetikai al- 

kalmazásának elméleti vonatkozásai 

A napfény (természetes fény) felosztása sugártartomány szerint, dózis fogalma és fajtái a 
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kozmetikában 

A látható fény színei, kozmetikai hatása, alkalmazási területei, elektrokozmetikai készülé- kei 

Az infrasugarak jellemzői, felosztása, élettani hatásai, elektrokozmetikai alkalmazásai Az UV-

sugarak jellemzői, felosztása, élettani és kozmetikai hatásai, a Fitzpatrick-skála 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett testkezelések: a cellulit fogalma, kialakulásának okai, 

kezelése, stádiumai, nyirokkeringés, a nyirok összetétele 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosítása Elektrokozmetikai gépek 

felosztása 

 

Indirekt elektrokozmetikai eljárások 24 óra 

Mechanikai energiával működő készülékek: vibrációs masszírozók, oxigéngépek, részlete- sen 

a frimátor működése, javallatai, ellenjavallatai 

Abráziós készülékek fajtái, működésük, használatuk javallatai, ellenjavallatai A pulzáló gépi 

vákuummasszázs hatásai, alkalmazása a kozmetikában 

A víz külső hatásai: fizikai, kémiai, biológiai 

Hidroterápia (gőzölők, vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsugármasszázs) 

Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, Wood-lámpa, sebumeter, hid- 

ratáció mérés, MED-meghatározás stb.), alkalmazása, röviden az UV-sugárzókról, UV- fény 

felosztása, hatásai, a dózis fogalma, Fitzpatrick-táblázat és alkalmazási területei Fototerápia: 

síkban polarizált fényforrások (pl. Bioptron lámpa), lézerfény kozmetikai fel- használása a 

tartós szőrtelenítésen kívül (soft lézer, hideg lézer), fotorejuvenáció, fototermolízis, LED-

maszkok 

Fototerápia: Az IPL-készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai, az ELOS- 

technológia elvi alapjai, alkalmazásának hatásai 

Fototerápia: szolárium 

Fototerápia: infrasugarakkal működő gépek (infrakabin, mélymeleg terápia) 

Fonoterápia: az ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe, kozmetikai felhasználása, 

ultrahangkészülékek csoportosítása, fajtái 

Termoterápia: termoálarc, kesztyűk, lábzsákok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő 

Termoterápia: szaunák, mélymeleg terápia 

Krioterápia: hidegvasaló, krioterápiás készülékek, fagyasztás, a krioterápia kozmetikai vo- 

natkozásai 

Kozmetikában alkalmazott nem terápiás jellegű, kiegészítő készülékek: sterilizáló boksz, 

kozmetikai diagnosztikai készülékek, gyantamelegítő, paraffinmelegítő készülék stb. 

 

Direkt elektrokozmetikai eljárások 25 óra 

Kis- és középfrekvencián működő direkt elektrokozmetikai gépek: az egyenáram és az 

egyenárammal működő (galván) készülékek működési elve, hatásmechanizmusa 

Galvánkészülékek kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, célja, szervezetünkre, kiemel- ten a 

bőrre gyakorolt hatásai 

Az elektródák típusai, tulajdonságai, a köztianyag jelentősége a kezelés során, különböző 

polaritású hatóanyagok bevitele iontoforéziskészülékkel 

Az iontoforézis során zajló biofizikai és biokémiai jelenségek:

 ionvándorlás, elektroforézis, elektroozmózis 

Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai 

Az elektroporáció elvén működő, tű nélküli mezoterápiás készülékek működési elve, javal- 

latai, ellenjavallatai, jellegzetes készítményei 

A dezinkrusztáció fogalma, a művelethez használható oldatok, alkalmazási területe, javal- latai 

és ellenjavallatai, a kezelés menete 
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Az interferencia és a lebegő áram fogalma Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A különböző frekvenciatartományok izmokra gyakorolt hatásai, a kozmetikai alkalmazás 

lehetőségei, a face-lifting elektrokozmetikai eljárásai, készülékei 

Az interferenciás kozmetikai kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete, javallatai és 

ellenjavallatai 

Az ingeráram és a szelektív ingeráram fogalma 

A szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai hatásai Az elektródák felhelyezésének szabályai 

A szelektív ingerárammal végzett kozmetikai kezelések előnyei és hátrányai, a kezelés menete 

Az interferenciával és a szelektív ingerárammal végzett kozmetikai kezelések összehason- 

lítása 

A kezelési idő betartásának jelentősége a kezelés eredményessége szempontjából 

Nagyfrekvencián működő gépek: a VIO működési elve, hatásmechanizmusa, bőrre gyako- rolt 

hatása, alkalmazása 

A VIO javallatai, ellenjavallatai 

Az epilálás elméleti alapjai: a szőrszálak növekedésének szakaszai, és ennek jelentősége a tartós 

szőrtelenítő eljárások során 

A tűs epilálókészülékek működési elve, hatásmechanizmusuk 

A tűs epilálókészülékek fajtái, kiemelten a diatermiás epilálógépek, az epilálás menete, az elő- 

és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai 

Egyéb nagyfrekvenciás gépek: diatermiás epilálógépek, tűs epilálókészülékek fajtái, az epilálás 

menete, javallatai, ellenjavallatai 

Az illesztékek és elektródák tárolásának, tisztán tartásának és fertőtlenítésének szabályai 

 

Speciális elektrokozmetikai eljárások 13 óra 

Speciális elektrokozmetikai kezelések fogalma, csoportjai, szakmai kompetenciahatárai A 

relaxáló gépi masszázs, valamint a hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése 

Oxigénterápiás, mágnesterápiás kezelések ismerete 

A rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának fajtái, indikációi, kontraindikációi, a 

kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód-tanácsadás az elért kozmetikai 

hatások megtartása érdekében 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) a kozmetikában Face-lifting eljárások a kozmetikában 

A HIFU-készülék működési elve, kezelésének sajátosságai 

A legújabb elektrokozmetikai technológiák ismerete, beleértve a kockázatokat és kozmeti- kai 

alkalmazásuk korlátait is 

Tájékoztatás, dokumentálás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban 
 

 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Cél, hogy a tanulók legyenek képesek a számukra megfelelő vállalkozási formát megválasz- 

tani, létrehozni és működtetni. Képesek legyenek elkészíteni a vállalkozás üzleti tervét, pénz- 

ügyi döntéseket hozni, árat képezni. Képesek legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és 

kezelni a pénztárgépet, betartva a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat. Ismerjék a fo- 

gyasztóvédelmi előírásokat, és tudják kezelni a reklamációt. Képesek legyenek vállalkozásu- 

kat menedzselni, a piaci igényekre szabni és marketing tevékenységet folytatni. Meg tudják 
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határozni vendégeik igényeit, s ennek megfelelően kialakítani szolgáltatásaikat. Tudják al- 

kalmazni az online és offline marketing adta lehetőségeket. A szépészeti szakmákban a vál- 

lalkozói környezetben használt digitális kompetenciák fejlesztése. A digitális írástudás, az e- 

ügyintézés szélesebb körű megismerése lehetővé teszi a vállalkozások hatékonyabb létrehozá- 

sát, működtetését. 

 

Vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

A vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetikában tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók 

megismerjék és átlássák egy szépségszalon gazdasági működését. Megértsék az adminisztrá- 

ciós feladatok értelmét. Tisztában legyenek munkavállalói jogaikkal és kötelezettségeikkel. 

Ismerjék a munka világában alkalmazott szakkifejezések értelmét. Az ügyfélkapcsolatok so- 

rán is meg tudják valósítani a munkahelyi titoktartást. Megtanulják az adatkezelésre vonatko- 

zó szabályokat. Ismerjék a munkaviszonnyal és munkavédelemmel kapcsolatos dokumentu- 

mok tartalmát. Szert tegyenek a vállalkozások működével kapcsolatos alapvető ismertekre, 

megismerjék a vállalkozási formákat, a vállalkozás létesítését, tárgyi és személyi feltételeit, 

üzleti tervének elkészítését, árképzését és az adófajtákat. Ismerjék a szépségiparban használa- 

tos szerződéseket. 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Közgazdász tanár (kereskedelmi, vállalkozási, marketing szakos) vagy szépségszalon 

gazdasági működtetésben legalább 5 év igazolt gyakorlattal rendelkező szakember 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Matematika: százalékszámítás 

Történelem: vállalkozási, munkavállalói alapismeretek 

Szakmai kommunikáció: a konfliktus- és reklamációkezelés módszerei 

 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 
tenciák 

 
Állást keres, állásin- 

terjún vesz részt 

szimulált helyzet- 

ben. 

Álláskeresési alap- 

fogalmak (álláshir- 

detés, önéletrajz, 

pályázat, motiváci- 

ós levél, portfólió...) 

Munkavállalási 

alapfogalmak 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 

 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 

létrehozása 
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A vállalkozásokban 

használatos munka- 

jogi, munkavédelmi 

és pénzügyi- 

számviteli doku- 

mentumokat értel- 

mez, kitölt (szimu- 

lált helyzetben). 

 

Munkaügyi, mun- 

kavédelmi és pénz- 

forgalmi, számviteli 

dokumentumok, és 

használatuk jogi 

aspektusai 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 

 
 

Analizálás, tartós 

figyelem, udvarias- 

ság, felelősségválla- 

lás, következetes- 

ség, szabálykövető 

magatartás, precizi- 

tás 

 
Digitális, internet- 

alapú kommuniká- 

ció, információtáro- 

lás, problémameg- 

oldás 

 
A munkahelyi titok- 

tartás, adatkezelés 

szabályait betartja. 

A titoktartás jogi és 

etikai szabályai, a 

személyes adat 

fogalma, adatkeze- 

lési szabályok, 
GDPR 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

Kiválasztja és létre- 

hozza (szimulálva) 

a számára megfele- 

lő vállalkozási for- 
mát. 

 
Vállalkozási formák 

és létesítésük 

 
 

Teljesen önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás, digitá- 

lis kommunikáció, 

digitális tartalmak 
létrehozása 

Kiszámolja a vál- 
lalkozás adófizetési 

kötelezettségét. 

Adózási alapismere- 

tek 

Instrukció alapján 

részben önállóan 

Információgyűjtés, - 

felhasználás 

Szimulált körülmé- 

nyek között, tevé- 

kenységével össze- 

függő szerződéseket 

köt, felbont, módo- 
sít. 

 

Szerződések fogal- 

ma, alaki elemei, 

fajtái és ezek jogi 

aspektusai 

 

 
Teljesen önállóan 

 

Elektronikus doku- 

mentumok, adatok 

használata Online 

adatkezelés 

 

A tantárgy témakörei 

Vállalkozási ismertetek a kozmetikában 10 óra 

Álláskeresés: álláskeresési alapfogalmak (álláshirdetés, önéletrajz, pályázat, motivációs le- vél, 

portfólió), állásinterjú 

Munkajogi alapfogalmak, a munkavállaló jogai- és kötelezettségei, a munkáltató jogai és 

kötelezettségei, munkaviszonnyal, munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok 

Munkahelyi titoktartás, adatkezelés, személyes adatok védelme, GDPR alkalmazása 

Károkozás, kártérítés, leltárhiány 

Vállalkozások a gazdaságban (piac, kereslet, kínálat, verseny, ár, szükségletek, termékek, 

szolgáltatások) 

Munkaerőpiac 

A vállalkozások környezete, személyi feltételei 

A szépségiparban legjellemzőbb vállalkozási formák 

‒ Egyéni vállalkozás, egyéni cég 

‒ Betéti társaság (bt.) 

‒ Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 

‒ Részvénytársaságok (zrt., nyrt.) 

Vállalkozási formák létesítése (tevékenységi kör, telephely, székhely, ügyvezető, a vállal- 

kozás vagyona, tulajdoni hányad, nyereség) 

A vállalkozás működése 

‒ Üzleti tervezés 

‒ Finanszírozás 

‒ Pályázatok, hitelfelvétel 

‒ Szépségipari vállalkozás jellemző költségei, költségkalkuláció 
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‒ Szépségipari vállalkozás jellemző bevételei, bevételkalkuláció 

‒ A szépségiparban alkalmazott árképzés menete 

‒ Az árkalkuláció egyéb lehetséges módszerei 

‒ Likviditás, pénzügyi stabilitás a vállalkozás működése során Adózási ismeretek – az adó 

szerepe a gazdaságban 

‒ Adózási alapfogalmak 

‒ Központi adók – áfa, társasági adó, KATA, KIVA 

‒ A munkabért terhelő adók 

‒ Helyi adók – iparűzési adó 

‒ Egyéb járulékok, hozzájárulások, illetékek A vállalkozások nyilvántartási kötelezettsége 

‒ Munkaügyi bizonylatok 

‒ Eszközök, anyagok bizonylatai 

‒ Leltározás bizonylatai 

‒ Pénzforgalmi bizonylatok 

‒ Bizonylatok megőrzése, selejtezése 

‒ Reklamáció kezelése, fogyasztóvédelem Készletgazdálkodás a szépségiparban 

‒ A nyitókészlet meghatározása 

‒ A tárgyi eszközök kiválasztásának szempontjai 

‒ Selejtezés 

Dokumentumok a szépségszalonokban 

‒ Megrendelő 

‒ Szállítólevél 

‒ Üzleti levelezés 

A szépségipari vállalkozásfejlesztés lehetőségei 

A szépségiparban előforduló leggyakoribb szerződések 

‒ Bérleti szerződés 

‒ Adásvételi szerződés 

‒ Tanulószerződés, tanulói munkaszerződés 

‒ Munkaszerződés 

‒ Megbízási szerződés 

‒ Vállalkozói szerződés 

‒ Biztosítás, felelősségbiztosítás, közmű- és egyéb szolgáltatások igénybevételére vo- 

natkozó szerződések 

Munkavédelemmel kapcsolatos dokumentumok: munka-, tűz- és balesetvédelmi jegyző- 

könyvek, kockázatértékeléssel és -kezeléssel kapcsolatos dokumentumok, védőeszköz- és 

esetleges munkaruha-juttatással kapcsolatos dokumentumok, biztonsági adatlapok… 

 

Ügyfélkapcsolatok a kozmetikában Banki kapcsolatok – folyószámla, bankkártya 10 óra 

‒ A paypass fizetés feltételei 

‒ Befektetések, hitelek 

A szépségipari vállalkozást segítő szakértők, pl.: 

‒ Ügyvéd 

‒ Könyvelő 

‒ Területi képviselők 

‒ Grafikus 

‒ Webmester 

‒ Szépségszalonban dolgozó kollégák 

Kapcsolattartás az ügyfelekkel: vendégekkel, munkatársakkal, felettesekkel, gazdasági 

partnerekkel szóban és írásban 
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Online ügyfélkapcsolati rendszerek, közösségi portálok, applikációk alkalmazása 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok, panaszkezelés 

 

Üzleti tervezés, dokumentálás 11 óra 

Üzleti terv készítése: üzleti terv felépítése, tartalma, marketingterv, pénzügyi terv részei 

Bevételkalkuláció, árkalkuláció, kiadások tervezése, fedezeti pont, rezsióradíj, vállalkozást 

terhelő adók kiszámítása 

Pénzügyi és készletnyilvántartások: készletezés-bizonylatok (számla, nyugta), pénztár- könyv 

Az ár fogalma, szerepe, az árképzés folyamata és módszerei 

 

 

 

Vállalkozói ismeretek és marketing megnevezésű tanulási terület 

 

Számítástechnika a kozmetikában tantárgy 31 óra 

1 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Az eddig ismert IKT-eszközök körének bővítése, az alapvető számítástechnikai készségek, 

képességek fejlesztése, ügyfél- és készletnyilvántartás vezetése, a szépségszalon üzemelteté- 

sének segítése számítógép használatával 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Informatika szakos tanár 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: informatika 9–10. évfolyam, digitális technológia és kultúra tantárgy Szakmai 

tartalom: munkavállalói ismeretek, vállalkozás és ügyfélkapcsolat a kozmetiká- ban tantárgy 

minden témaköre 

A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Munkája során 
Az IKT-eszközök 

fogalma 
  Az IKT-eszközök 

használja az IKT-   felhasználói szintű 
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eszközöket (számí- 

tógép, mobiltelefon, 

nyomtató). 

Az IKT-eszközöket 

működtető szoftve- 

rek célszerű válasz- 

tásának alapelvei 

Teljesen önállóan 
Pontosság 

Precizitás 

Önállóság 

ismerete 
Felhasználói prog- 

ramok 

Használja az inter-   Monotóniatűrés  

netet munkája során 

(böngészés, levele- 

zés, 
e- kereskedelem, 

Az internet fogal- 

ma, szolgáltatásai, a 

böngészőprogramok 
felülete 

 
Teljesen önállóan 

Etikus viselkedés 
Adatvédelem 

Internet használata 

(böngészés, levele- 

zés) 

e-szolgáltatások).     

 
Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

vert használ. 

Készletnyilvántartó 

és vendégnyilván- 

tartó programok, 

alkalmazások fajtái, 

használatuk a koz- 

metikában 

 

 
Teljesen önállóan 

  

Felhasználói prog- 

ramok, applikációk 

online és offline 

használata 

 

Kozmetikai szolgál- 

tatásaival kapcsola- 

tos elektronikus 

dokumentációt 

készít, használ. 

A szövegszerkesz- 

tés, táblázatkezelés, 

prezentációkészítés 

fogalma, a program 

felépítése 

Kiadványszerkesz- 

tés 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Felhasználói prog- 

ramok 

 

A tantárgy témakörei 

Dokumentálás és nyilvántartás számítógépen (számla- és készletnyilván- tartó szoftverek)

 10 óra 

IKT-eszközök (számítógép, mobiltelefon, nyomtató) használata A program felépítése, 

használata, hozzáférhetősége 

Ügyfelek nyilvántartása 

Termékek, szolgáltatások nyilvántartása 

Raktárkészlet nyilvántartása, bizonylatok készítése, tárolása Számlázás 

Adatvédelem gyakorlati megoldásai 

 

Elektronikus kommunikáció, webhasználat 10 óra 

Az elektronikus kommunikáció eszközei, csatornái, alkalmazásuk gyakorlata (partnerrel, 

ügyféllel és hatósággal való kapcsolattartásban). Információ- és adatbiztonság kérdései az 

internetes kapcsolattartás során 

A web alkalmazása, a weblap funkciója, felépítése, működésének alapjai 

 

Szolgáltatással kapcsolatos dokumentálási feladatok Nyilatkozatok kezelése 

(hozzájárulás, belegyezés, GDPR…) 11 óra 

Digitális fotók készítése, tárolása: pl. kezelés előtt/után… 

Kezelési tervek, kezelőlapok, vendégkártyák elektronikus kezelése, tárolása Az adatmentés, 

tárolás, megsemmisítés szabályai, gyakorlata 

Portfólió összeállítása  
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GYAKORLAT: 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kozmetikus technikus szakmához tartozó szolgáltatások, technikák, technológiák, munkafo- 

lyamatok elsajátítása, készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, kreatív, 

pontos, precíz munkavégzésre. Elektrokozmetikai eljárások alkalmazása. Az udvarias visel- 

kedés normáinak megtanítása 

 

Kozmetikus szakmai gyakorlat tantárgy 496 óra 

16 óra/hét 

A tantárgy tanításának fő célja 

A kozmetikus technikus szakmához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása. A különböző 

technológiák, munkafolyamatok készségszintre emelése, felkészítés a balesetmentes, önálló, 

kreatív, pontos, higiénikus munkavégzésre. Az udvarias viselkedés, megfelelő kommunikáció 

normáinak megtanítása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség, szakoktatói végzettség épül kozmetikus szakirányon 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismeret: a komplex természetismeret tantárgy biológiai, kémiai tartalmai, továbbá a 

biológia tantárgy anatómiai ismeretei 

Szakmai tartalmak: az alkalmazott biológia és kémia tantárgy valamennyi témaköre, szakmai 

ismeretek, anyagismeret tantárgyak valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 
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A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 

Alkalmazza az 

alapvető kommuni- 

kációs szabályokat, 

etikai normákat. 

A telefonálás és az 

elektronikus kom- 

munikáció normáit 

alkalmazva tart 

kapcsolatot. 

 

 
A szépészeti munka 

területein használa- 

tos alapvető kom- 

munikációs szabá- 

lyok ismerete. 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

Szakszerűen kom- 

munikál a vendég- 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról. 

Udvarias maga- 

tartás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása 

Készlet- és vendég- 

nyilvántartó szoft- 

ver használata, 

illetve munkaválla- 

láshoz kapcsolódó 

portálok ismerete, 
használata 

 

 

 

 

 

 
 

Nappali, alkalmi és 

fantáziasminket, 

gyermekarcfestést, 

csillámtetoválást 

tervez és készít a 

technológiák, tech- 

nikák, aktuális 

trendek és stílusje- 

gyek alapján. 

A nappali és alkal- 

mi sminkkészítés 

eszközeinek, anya- 

gainak, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te, az ezekhez tarto- 

zó szakkifejezések 

(pl.: fő- és mellék- 

színek, komplemen- 

ter színek, alapozá- 

si, szemhéjárnyalási 

technikák stb.) 

Az arc alkati hibái- 

nak korrigálására 

szolgáló lehetősé- 

gek ismerete 

Tincses és soros 

műszempilla felhe- 

lyezési technikáinak 

ismerete 

Gyermekarcfestés, 

csillámtetoválás 

technikájának isme- 

rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

önfejlesztő attitűd, 

pontosság, precizi- 

tás 

Gyakorlati munká- 

ját tudatosan terve- 

zi, végzi. 

Tevékenységét 

folyamatosan elem- 

zi, fejleszti. 

Biztonságos, sza- 

bálykövető, empati- 

kus munkavégzés 

különböző ártalmak 

megelőzése érdeké- 

ben 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

használata, ismere- 

te, alkalmazása, 

kritikus információ- 

gyűjtés az interne- 

ten 

Digitális fotó készí- 

tése, tárolása Kép- 

szerkesztésre, pre- 

zentációkészítésre 

alkalmas szoftverek 

használata Smink- 

tervezésre alkalmas 

applikációk haszná- 

lata 

Megtervezi és el- 

végzi a depilációs 

és szőkítőeljárások 

munkafolyamatait, 

a különböző depilá- 

ciós és 

szőkítőanyagok 

hatásmechanizmu- 

sát és az eszközök 

sajátosságait figye- 

lembe véve. 

A depilációhoz és 

szőkítéshez tartozó 

munkafolyamatok, 

technikák, techno- 

lógiák, és az azok- 

hoz tartozó szakki- 

fejezések (pl.: 

szőkítőkészítménye 

k, különböző depi- 

lációs eljárások) 

ismerete 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 

 
Szakmai informá- 

ciógyűjtés az inter- 

netről, kritikus, 

etikus módon 
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Megtervezi és el- 

végzi a klasszikus 

iskolamasszázs, a 

speciális kozmetikai 

arc-, nyak- és de- 

koltázsmasszázs és 

a speciális kozmeti- 

kai testmasszázs 

munkafolyamatait, 

szakszerűen alkal- 

mazza azok anyaga- 

it. 

 
A masszázs munka- 

folyama-tához tar- 

tozó különböző 

anyagok, fogások 

élettani hatásainak, 

a bőr izmainak és 

idegkilépési pontja- 

inak anatómiai 

ismerete 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

 

 

 

 
Információgyűjtés 

az internet felhasz- 

nálásával 

Megtervezi és el- 

végzi a tartós szem- 

pilla-, szemöldök- 

festés munkafolya- 

matát a munka- és 

egészségvédelem 

szabályainak meg- 

felelően, az eszkö- 

zök és az anyagok 

sajátosságait figye- 
lembe véve. 

 

A tartós szempilla-, 

szemöldökfestés 

kontraindikációinak 

, indikációinak, 

eszközeinek, anya- 

gainak, technológiá- 

jának, munkafo- 

lyama-tának ismere- 

te 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Tartós szempilla- és 

szemöldökfestéssel 

kapcsolatos admi- 

nisztratív feladatok 

ellátása (festő- 

könyv) 

A szubjektív és 

objektív tünetek 

alapján diagnoszti- 

zál, felismeri a 

tanult elváltozáso- 

kat, rendellenessé- 

geket. Azonosítja az 

alapbőrtípusok, 

a bőrtípusokat befo- 

lyásoló bőrműködé- 

sek jellemzőit; 

a bőrtípust nem 

befolyásoló, de 

bőrtünetet okozó 

működési zavaro- 
kat. 

 
Bőrtípus megállapí- 

tásához szükséges 

diagnosztikai isme- 

retek 

Az elemi elváltozá- 

sok, rendellenessé- 

gek, szövetszaporu- 

latok, időskori da- 

ganatok, anyaje- 

gyek, kezelést befo- 

lyásoló és kizáró 

állapotok felismeré- 

se 

 

 

 

 

 

 
 

Teljesen önállóan 

  
 

Digitális vendégkar- 

ton készítése, digi- 

tális fotók készítése 

az elváltozásokról 

(GDPR alkalmazá- 

sával) Prezentáció- 

készítés Diagnosz- 

tikai készülékek, 

szoftverek alkalma- 

zása 

Adatok mentése, 

rendszerezése 

Szubjektív és objek- 

tív tünetek alapján 

diagnosztizál. 

Meghatározza a 

bőrtípus kezelésé- 

nek céljait, alapel- 

veit, megtervezi és 

elvégzi a kozmeti- 

kai kezelést, taná- 

csod ad a bőr ottho- 

ni ápolására. 

Bőrtípus meghatá- 

rozása, rendellenes- 

ségek elváltozások, 

szövetszaporulatok, 

anyajegyek felisme- 

rése 

A kezelés menete, 

kezelési célok, 

alapelvek 

Szükséges készít- 

mények, ható- 

 

 

 

 

Teljesen önállóan 

 

 
Diagnosztikai lapot 

szerkeszt, tárol, 

dokumentál elekt- 

ronikusan, a GDPR 

szabályainak betar- 

tásával. 
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Felismeri az 

alapbőrtípushoz 
kapcsolódó rendel- 

lenességet, diag- 

nosztizál, megter- 

vezi és elvégzi a 

kombinált bőr keze- 

lését, meghatározza 

az alapelveket, 

célokat. Tanácsot ad 

a bőr otthoni ápolá- 

sára. 

anyagok ismerete, 

bőrre gyakorolt 

hatásuk 

A kezelés lépései, 

műveletei, anyagai, 

műveleti sorrend az 

adott (tisztításos) 

kezelés során Le- 

tisztítás, 

peelingezés, 
tonizálás, masszíro- 

zás, felpuhítás, 

comedók és kozme- 

tikában kezelhető 

aknék eltávolítása, 

fertőtlenítés, pako- 

lások, maszkok 

alkalmazása, utóke- 

zelés 

 

 

 

 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 

 

 

 

 
 

Kezelési tervet 

szerkeszt, tárol, 

kezelést dokumentál 

elektronikusan, a 

GDPR szabályainak 

betartásával. 

Kozmetikai diagnó- 

zist állít fel, meg- 

tervezi a speciális 

kezelés menetét, 

meghatározza a 

kezelési alapelve- 

ket, célokat, majd 

elvégzi a speciális 

kozmetikai kezelést. 

A speciális kozme- 

tikai kezelési eljárá- 

sokhoz szükséges 

anyagok, eszközök, 

technikák, techno- 

lógiák, műveletek 

és azok sorrendjé- 

nek, javallatainak, 

ellenjavallatainak 
ismerete 

 

 

 

 
Teljesen önállóan 

 
 

Kezelési tervet 

szerkeszt, tárol, 

kezelést dokumentál 

elektronikusan, a 

GDPR szabályainak 

betartásával. 

 

A tantárgy témakörei 

Kendőzés, szemöldökformázás, műszempilla-technikák 72 óra 

Színelméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása, a színkör ismerete, fő- és mellékszínek, 

komplementer színek, kontrasztok 

A bőr előkészítése a kendőzéshez 

A sminkkészítés alaplépései, eszközei, anyagai, felhasználásuk helyes sorrendje Évszakok 

szerinti vendégtípusok 

Különböző arcformákhoz, színekhez, életkorhoz alkalmazható alapozási és korrekciós 

technikák a gyakorlatban 

A szem kontúrozásának és a szemhéj árnyalásának különböző technikái a gyakorlatban 

A száj kiemelésének módjai, alkati hibáinak elfedése, előnyének kiemelése, kitöltésének 

anyagai és technikája 

Szemöldökforma korrigálása sminktechnikai eszközökkel 

A pirosítók fajtái, felhelyezésük szabályai és gyakorlati alkalmazásuk A szempilla-spirálozás 

technikája 

Nappali smink elkészítésének menete 

Az alkalmi sminkek fajtái, készítésük menete 

A fantáziasminkek fajtái és készítésük menete (legalább egy technika gyakorlati alkalma- zása) 

Szálankénti, tincses és soros műszempilla felhelyezése Szempillalifting, szempilladauer 

Szemöldökigazítás a már kialakított forma megtartásával, a felesleges szálak eltávolításá- val; 

a szemöldöklaminálás technológiája, anyagai 

A gyermekarcfestés technikája, sablonos és sablon nélküli festés gyakorlása, vonal- 

gyakorlatok, állatfigurák, mesefigurák stb. festése 
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A csillámtetoválás anyagai, technikái, sablonok segítségével A díszítő testfestés fajtái, 

technikái, gyakorlati alkalmazásuk A hennafestés technikái, gyakorlati alkalmazásuk 

Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Szőrnövési rendellenességek kezelése depilációs eljárásokkal 47 óra 

Diagnózis készítése a szőrnövési rendellenességek kezeléséhez a javallatok és ellenjaval- latok 

alapján 

Szőrnövési rendellenességek elő- és utókezelése Baleset- és munkavédelmi előírások betartása 

Munkafolyamat, technológia meghatározása 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással a test különböző ré- szein 

Szőrnövési rendellenességek kezelése: csipeszeléssel és gyantázással az arc különböző te- 

rületein 

Szőrtelenítés utókezelése, tanácsadás otthoni ápolásra Szőrnövési rendellenességek kezelése 

szőkítéssel 

Szőrnövési rendellenességek kezelése a legújabb technikákkal: cukorpaszta, mézemulzió, 

rugalmas waxok stb. 

A szőrtelenítés munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Masszázs, speciális kozmetikai testmasszázs  93 óra 

A kozmetikai masszázsok fajtái, javallatai, ellenjavallatai és befolyásoló tényezői A kéz 

előkészítése masszázshoz, a masszázs szabályai, erőssége, ritmusa 

A vendég előkészítése a masszázshoz, a kezelendő bőrfelület letisztítása, peelingezése, 

tonizálása 

Alapbőrtípusok jelentősége a masszázs szempontjából, indikációk, kontraindikációk A 

bőrtípusnak megfelelő masszázskozmetikum kiválasztása 

A masszázsfogások helyes technikájának elsajátítása folyamatos korrigálással A masszázs 

munkafolyamatának gyakoroltatása arcon, nyakon, dekoltázson Alap-testmasszázsfogások, -

masszázsok 

A testmasszázs munkafolyamatának gyakoroltatása Árkalkuláció készítése a szolgáltatáshoz 

 

Tartós szempilla-, szemöldökfestés 32 óra 

Bőrpróba, kontraindikációk kizárása, dokumentálás 

A vendég korrekt tájékoztatása, kényelmes és biztonságos testhelyzetbe helyezése Eszközök 

fertőtlenítése, előkészítése 

Festőkönyv, vendégkártya készítése, kitöltése 

Megfelelő anyagok és eszközök kiválasztása, előkészítése a festéshez, a bőrfelület és a 

szőrszálak alapos letisztítása, zsírtalanítás, megfelelő alátétek készítése, felhelyezése Szempilla 

- és szemöldökfestés gyakorlása hintőporral kikevert vízzel, majd vízzel, majd hidrogén-

peroxiddal kikevert festékkel, a higiéniai szabályok betartásával 

Szükség esetén bórvizes vattakorong felhelyezése a szemhéjra festés közben A szempilla- és 

szemöldökfestés szakszerű lemosása 

A bórvizes szemöblögetés szakszerű elvégzése 

Szükség esetén szemcsepp vagy nyugtató szemkörnyékpakolás alkalmazása Szemöldökigazítás 

csipesszel, gyantával 

Tartós szempillafestés és szempillalifting technológiája (egy kezelésben) Árkalkuláció 

készítése a szolgáltatáshoz 
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Diagnosztizálás, bőrtípusok jellemzése, elváltozások, rendellenességek 74 óra 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján (a bőr színe, fénye, tapintása, ru- 

galmassága, pórusai, komedói, egyéb, szerzett és veleszületett barázdák, értágulatok stb.) 

Kezelést befolyásoló és kizáró állapotok azonosítása 

Bőrtípust befolyásoló bőrműködések: faggyútermelés (aknék), szaruképzés, hidratáció, 

izomtónus 

Bőrtípust nem befolyásoló, de bőrtünetet okozó rendellenességek: pigment- rendellenességek, 

szőrnövési rendellenességek, keringési rendellenességek, verejték- rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése, kitöltése a GDPR szabályainak 

megfelelő dokumentációval: személyes adatok, elérhetőségek, előzetes kórkép megállapí- tása 

kikérdezéssel 

Kezelhető és nem kezelhető elváltozások, rendellenességek, szövetszaporulatok felismeré- se 

Elsődleges és másodlagos elemi elváltozások, szövetszaporulatok, időskori bőrelváltozá- sok, 

anyajegyek 

Az alapbőrtípusok jellemzése: normál, mérsékelten és fokozottan zsírhiányos (alipikus), olajos 

és korpás szeborreás, vízhiányos (dehidratált) bőrtípusok, ezek kialakulása, kialakító tényezői, 

objektív tünetei, kezelésük célja, kezelési alapelvei, anyagai, házi ápolásuk Diagnosztizálás 

(arc, nyak, dekoltázs) gyakorlása: az eddig tanult ismeretek felhasználásá- val; kizáró okok 

megállapítása a szolgáltatás szempontjából; alapbőrtípus meghatározása; diagnosztikai lap 

kitöltésének gyakorlása stb. 

 

Alapbőrtípusok és kezelésük, kozmetikai rendellenességek és kezelésük 85 óra 

Diagnosztizálás objektív és szubjektív tünetek alapján, (a bőr színe, fénye, tapintása, ru- 

galmassága, pórusai, komedói, egyéb: ráncok, értágulatok stb.) faggyútermelés, szarukép- zés, 

hidratáció, izomtónus, keringési-, szőrnövési-, pigment-rendellenességek 

Név szerinti diagnosztizálólap/vendégkártya készítése a GDPR alkalmazásával Kezelhető és 

nem kezelhető elváltozások felismerése 

A kozmetikus által kezelhető rendellenességek kezelése, tanácsadás, elirányítás (pl. kontra- 

indikált kezelés estén) 

Meghatározza a kezelés célját, alapelveit, a műveletek optimális sorrendjét A normál bőrtípus 

jellemzése és kozmetikai kezelése 

Szeborreás bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer- 

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Alipikus bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok)

 vivőszer- 

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Dehidratált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése: hatóanyag(ok) vivőszer- 

/hordozómeghatározással, tanácsadás 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, 

elektrokozmetikai kezelés, nyugtató, összehúzó és tápláló pakolások felhelyezése 

helyspecifikusan 

Tanácsadás a bőr házi ápolására, kozmetikai kezelésére vonatkozóan, helyes életmódra va- ló 

figyelemfelhívás 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén, marketing- 

tanulmányok alkalmazásával 

 



890  

Kombinált bőrtípusok és kezelésük 62 óra 

Kombinált bőrtípusok jellemzése és kozmetikai kezelése, tanácsadás; a kezelés céljának, 

alapelveinek, a műveletek optimális sorrendjének meghatározása; a kozmetikai kezelés 

kompetenciahatárai 

Az alapbőrtípusokat kísérő leggyakoribb rendellenességek: 

A kipirosodásra, gyulladásra hajlamos, érzékeny, valamint a szederjességre hajlamos bőrök 

jellemzése és kozmetikai kezelése, különös tekintettel a kezelési alapelvekre, célokra, ha- 

tóanyagokra és a vivőszerek meghatározására; tanácsadás 

Pigment-rendellenességek felismerése, kozmetikai kezelése a hatóanyagok és bejuttatásuk 

meghatározásával, tanácsadás az otthoni ápolására 

Verejték-rendellenesség felismerése, a hiperhidrózis kozmetikai kezelése a hatóanyagok és 

bejuttatásuk meghatározásával, tanácsadás az otthoni ápolására 

Aknés bőrök jellemzése, kozmetikában kezelhető fajtái és azok kezelése, különös tekintet- tel 

a kezelési alapelvekre, célokra, hatóanyagokra és a vivőszerek meghatározására; ta- nácsadás 

Klimax és pubertás jellemzése és rendellenességeik, azok kozmetikai kezelési lehetőségei 

Öregedő (érett) bőrök jellemzői, rendellenességei és kozmetikai kezelési lehetőségei 

Letisztítás, peelingezés, tonizálás, masszázs, felpuhítás, tisztítás, fertőtlenítés, nyugtató, 

összehúzó és tápláló pakolások felhelyezése helyspecifikusan 

Tanácsadás arc házi ápolására vonatkozóan, helyes életmódra való figyelemfelhívás 

A házi ápoláshoz szükséges anyagok kozmetikai értékesítése a kezelés végén, marketing- 

tanulmányok alkalmazásával 

Árkalkuláció készítése a kezeléshez 

 

Speciális kezelések 31 óra 

Regeneráló, hidratáló, anti-aging kezelések arcon és testen, különleges pakolások alkalma- 

zása, tanácsadás 

Szemkörnyékápoló kezelések 

Nyak és dekoltázs speciális kezelései 

Kozmetikai „mélyhámlasztó” kezelésekre (pl. gyógynövényes, savas) vonatkozó tanács- adás 

Bőrhalványító kezelések, tanácsadás 

Kozmetikai szépítő, frissítő, relaxáló, alakformáló, feszesítő és cellulitellenes masszázsok 

Testkezelések: letisztítás, peelingezés, pakolások és maszkok 

Feszesítő, alakformáló, regeneráló, cellulitellenes kozmetikai kezelések 

A body wrapping (testtekercselés) alkalmazása a kozmetikában, technológiája, kivitelezése 

Különféle segédeszközökkel végzett masszázsok: pl. ecsetmasszázs, ásványok, kőzetek 

felhasználásával végzett masszázsok 

Tanácsadás a helyes életmódra vonatkozóan Tanácsadás arc és test házi ápolására 

Speciális kezelések férfiaknak, férfiak kozmetikai kezelései Árkalkuláció készítése 
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Kozmetikus szakmai gyakorlatok megnevezésű tanulási terület 

 

Elektrokozmetikai készülékek használata tantárgy 62 óra 

2 óra/hét 

 

A tantárgy tanításának fő célja 

Elektrokozmetikai alapismeretek elsajátítása, munka- és balesetvédelem a készülékek haszná- 

lata során, a kozmetikában használatos elektromos készülékek biztonságos és szakszerű gya- 

korlati alkalmazása 

 

A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo- natkozó speciális 

elvárások 

Kozmetikus szakmai végzettség, amelyre kozmetikus mestervizsga és/vagy pedagógiai 

végzettség vagy kozmetikus szakirányon szerzett szakoktatói végzettség épül 

 

Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Közismereti: fizika/elektromosságtan, 

kémia/elektrokémia 

Szakmai: alkalmazott kémia elektrokémia témaköre, szakismeret és szakmai gyakorlat 

vonatkozó témakörei, elektrokozmetika tantárgy valamennyi témaköre 

 

A képzés órakeretének 100%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

 

A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 
 

Készségek, képes- 

ségek 

 
Ismeretek 

 

Önállóság és fele- 

lősség mértéke 

 

Elvárt viselkedés- 

módok, attitűdök 

Általános és szak- 

mához kötődő 

digitális kompe- 

tenciák 
 Érintésvédelem,  Szakszerűen kom-  

 munka- és baleset-  munikál a vendég-  

Előkészíti a vendé- 

get az 

elektrokozmetikai 

kezeléshez, a biz- 

tonságos munka- 

végzés szabályainak 

megfelelően. 

védelmi előírások 

Fizikai alapfogal- 

mak 

Az 

elektrokozmetikai 

készülékek alkal- 

mazásával kapcso- 

latos hazai és nem- 

 

 

 
Teljesen önállóan 

gel a kívánt szolgál- 

tatásról 

Udvarias magatar- 

tás, önuralom, 

monotóniatűrés, 

önálló munkavég- 

zés, kreativitás, 

munkafegyelem, 

 

 

 

 

 

 
Kulcsszavas keresés 

 zetközi szabályok  önfejlesztő attitűd, használata, ismere- 
 ismerete  pontosság, precizi- te, alkalmazása, 

Megtervezi az indi-   tás kritikus információ- 

rekt, a direkt és a   Gyakorlati munká- gyűjtés az interne- 

speciális   ját tudatosan terve- ten 

elektrokozmetikai Az indirekt, a direkt  zi, végzi  

eljárás munkafo- és a speciális  Tevékenységét  

lyamatát a munka- 

és egészségvédelem 

elektrokozmetikai 

készülékek műkö- 
Teljesen önállóan 

folyamatosan elem- 
zi, fejleszti 
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szabályainak meg- dési elvének, alkal-  Biztonságos, sza-  

felelően, az eszkö- mazásának ismerete  bálykövető munka-  

zök és az anyagok   végzés különböző  

sajátosságait figye-   ártalmak megelőzé-  

lembe véve.   se érdekében  

 

A tantárgy témakörei 

Érintésvédelem, balesetvédelem, dokumentáció 6 óra 

Munkavédelmi feladatok az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása során Baleset-elhárítás, 

valamint balesetvédelem a gépek használata közben 

Az érintésvédelem fogalma, jelentősége a gyakorlatban 

Az elektrokozmetikai készülékek biztonságos, balesetmentes alkalmazásának szabályai A 

biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A készülékek alkalmazása közben lehetséges veszélyforrások és a készülékek működésé- vel 

kapcsolatos fizikai alapfogalmak ismerete (elektromos áram, áramerősség, feszültség, 

ellenállás, egyenáram, váltóáram, frekvencia, periódus, polaritás, elektród, vezető, szigete- lő, 

kis-, közép- és nagyfrekvencia, moduláció, teljesítmény, interferencia, Ohm-törvény, 

rövidzárlat, átütés…) 

Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmazása közben 

A kozmetikus és a vendég védelme, a vendég előkészítése az elektrokozmetikai kezelés- hez, 

kontraindikációk kizárása, elektrokozmetikai kezelések szakmai kompetenciahatárai, orvos és 

kozmetikus együttműködésének területei 

Elsősegélynyújtás elektromos áram okozta sérülés esetén 

Direkt és indirekt elektrokozmetikai eljárások elkülönítése, a különböző módon működő gépek 

megkülönböztetése 

Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokumentálása: gépekkel és a vendé- 

gekkel kapcsolatos dokumentáció 

 

Indirekt elektrokozmetikai készülékek 23 óra 

Az indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái 

Frimátor alkalmazása, a vibrációs masszírozók ismerete, indikációk és kontraindikációk 

Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legalább egy diagnosztikai berendezés 

alkalmazása 

Abráziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmazásuk, mikrodermabrázió vagy 

hidroabrázió alkalmazása, indikációk, kontraindikációk, a hidrodermabrázió működé- si elve, 

indikációi, kontraindikációi 

Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmazása a kozmetikában Gőzölők, vapozonok 

alkalmazása a kozmetikában 

Hideg-meleg vasaló, thermovasaló, arcvasaló kozmetikai alkalmazása 

Kozmetikai ultrahangos gépek alkalmazása, működésük elvei, hatásai, indikációk, 

kontraindikációk 

A napfény felosztása; látható fény, UV-sugarak, infrasugarak kozmetikai jelentősége 

Síkban polarizált fényforrások (pl. Bioptron, Activelight lámpa) alkalmazásának lehetősé- gei 

a kozmetikában 

LED-maszkok, egyéb LED-es készülékek 

Lézerfénnyel működő gépek alkalmazása a kozmetikában (soft lézer, hideg lézer) UV-sugarak 

kozmetikai alkalmazásai: szolárium, UV-boksz, Wood-lámpa Infrasugarakkal működő 

elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmazása Szaunák működési elvei, a 
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mélymelegterápia kozmetikai alkalmazása 

 

Direkt elektrokozmetikai készülékek 18 óra 

Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajtái: kis-, közép- és nagyfrekvenciás 

készülékek 

Iontoforézis, dezinkrusztáció, face-lifting: a kezelések kozmetikai alkalmazásának menete, 

működésének elvei, hatásai, indikációk, kontraindikációk 

Alkalmazott elektródák, az elektródák szabályos felhelyezésének módja 

Iontoforézis során alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polaritásuk kiválasztása, a ható- anyag 

bőrbe juttatásának akadályai és lehetőségei, dezinkrusztáció a gyakorlatban, köztes és 

vivőanyagok 

A szelektív ingeráram jellemzői, kozmetikai alkalmazásának módjai, jelentősége, a kezelés 

menete, indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai, szelektív ingerárammal működő készülék alkal- 

mazása során 

Az interferenciaáram kozmetikai alkalmazásának módjai, jelentősége, a kezelés menete, 

indikációi, kontraindikációi 

Az elektródák felhelyezésének szabályai interferenciás készülék alkalmazása során Vio 

működésének elve, indikációi, kontraindikációi, alkalmazása a kozmetikában 

 

Speciális elektrokozmetikai eljárások 15 óra 

A relaxáló gépi masszázs, valamint a hullámmasszázs elvi alapjai, ismertetése A 

parafangókezelés ismertetése 

A cellulit típusai, stádiumai, a kozmetikai cellulitkezelés megtervezése az ismert készülé- 

kekkel vagy terv szerinti elvégzése kézi módszerekkel, különböző testtájakon 

Feszesítés, „fogyasztás” (alakformálás) a kozmetikában Oxigénterápiás, mágnesterápiás 

kozmetikai kezelések Az airbrush technika ismerete 

Epilációs direkt elektrokozmetikai eljárások fajtái, alkalmazásuk a kozmetikában, javalla- tok, 

ellenjavallatok, egy professzionális epilációs eljárás alkalmazásának elsajátítása a 

gyakorlatban. Egyéb, korszerű tartós szőrtelenítési eljárások. Tartós szőreltávolítás pl. IPL- 

készülék bemutatásával (nem a tanuló által végzett gyakorlat) 

Rádiófrekvenciás készülék kozmetikai alkalmazásának lehetőségei, fajtái, indikációi, 

kontraindikációi, a kezelések egymással való kombinálásának előnyei, életmód-tanácsadás az 

elért kozmetikai hatások megtartása érdekében 

Tű nélküli mezoterápia, az elektroporáció elvén működő kozmetikai hatóanyag-beviteli el- 

járások, eszközök alkalmazása, javallatok, hatóanyagok sajátosságai és indikációi, ellenja- 

vallatok 

A legújabb elektrokozmetikai eljárások megismerése a bemutatás szintjén, a kozmetikus 

tevékenység határterületeinek szem előtt tartásával 

Tájékoztatás, tanácsadás a kezelésekkel kapcsolatban Árkalkuláció a szolgáltatásokról. 


