
Bizonylatsorszám: 1

MIN
TA

EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
10124003 Sminkes és szempillaépítő

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Makeup artist and eyelash technician

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- megtervezni a sminkprofilt és személyre szabott, specifikus sminktervet készíteni, figyelemmel kísérve a vendég igényeit és stílusjegyeit ;
- a felmerült költségek kalkulációját elvégezni, és annak figyelembevételével árajánlatot készíteni ;
- szolgáltató egységében, vagy a megrendelő által igényelt helyszínen önállóan vagy csapatmunkában szakszerűen kiválasztani a

sminkanyagot, eszközöket, és elkészíteni a korábban egyeztetett munkaremeket;
- alkalmazni a szempillaépítés technikáit, és azok indikációit, kontraindikációit betartva magas színvonalú esztétikai szolgáltatást végezni;
- vállalkozóként, alkalmazottként, a megfelelő higiéniai előírások betartása mellett dolgozni, tanácsot adni a vendégének a napi rutin

kialakítására;
- a szolgáltatás működésével kapcsolatos adminisztrációs és számlaadási, adózási kötelezettségének eleget tenni.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

1012 Fodrászat és szépségápolás

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 4

EKKR szint: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli

A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Sminkes és szempillaépítő szakmai és vállalkozás,
marketing elmélet 100% 5

2022.05.05
projektfeladat
Kisfantázia sminkkészítés és műszempillaépítés, töltés
saját modellen 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

felsőfokú oktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 1000 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Sminkprofilok, arc és testfestés készítése, anatómiai, élettani alapjai. Alkalmazott anyagok tulajdonságai, eszközök, technológiája,
javallatai, ellenjavallatai. Művészettörténeti és színtani alapok. A szempilla, szőrtüsző, szem, bőr anatómiája és élettana, a szemkörnyék
speciális jellemzői
Alkalmazható anyagok és tulajdonságaik: kémiai alapok, sminkelés, testfestés, maszkolás; műszempillaépítés és egyéb innovatív
technológiák (szempillalifting/dauer, szemöldöklaminálás) anyagai, ragasztók, festékek, szépészeti készítmények. Henna festés anyagai,
technikája, javallatai, ellenjavallatai. Minták, motívumok. Fertőtlenítő szerek, higiéniai munka és balesetvédelmi, egészségmegóvási
előírások
A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek, összetevőinek, hatóanyagainak ismerete, elemzése
Vállalkozás, marketing
Szempillaépítés fajtái, technikája, anyagai, javallatai, ellenjavallatai
Kommunikáció, etika

PROJEKT FELADATOK
Elektronikus prezentáció a vizsgázó gyakorlati helyén elvégzett munkáiról
Saját, hozott modell szempilla töltésének tervezése
A kisfantázia smink megtervezése és elkészítése
Számlázó program segítségével szimulált számla kiállítása

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.05.05 P. H.
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