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Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 815 02 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés betölthető munkakörök 

5212 Kozmetikus 

Sminkes 

Kozmetikus 

Elektrokozmetikus 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és 

elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc –és/vagy testkezeléssel, 

valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.  

A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az 

egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi módszerekkel  

- diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat kezelni  

- professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és kiválasztani a 

bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt  

- kendőzni tartósan, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban 

- speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban 

- megismerni a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken részt venni 

- dönteni a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlani, ha az 

egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel 

 

Az érettségivel megszerezhető végzettség 

 

Szakképesítés megnevezése: Szépségtanácsadó 

 

A szakképesítés azonosító száma: 52 815 04  

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör 

5212 Kozmetikus Sminkes 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A szépségtanácsadó a művészet-, divat-, és stílustörténeti ismereteit alkalmazva tanácsot ad az aktuális és 

személyiségjegyekhez, valamint alkalomhoz illő sminkkel, frizurával, körömlakkozással, öltözékkel kapcsolatban. 

A szépségtanácsadó ismeri és kivitelezi a különböző műszempilla-technikákat, képes a vendég stílusának 

megfelelő smink elkészítésére. Különböző test-, és arcfestési technikákat tud alkalmazni. 

Tanácsot ad a nem professzionális kozmetikumok használatával kapcsolatban. 

A szépségtanácsadó a szépészeti szolgáltatóegységek üzemeltetése során recepciós, adminisztrációs és higiéniai 

feladatokat tud ellátni.  

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- otthoni szépségápolással kapcsolatos tanácsokkal ellátni a vendéget, vevőt 

- műszempillát felhelyezni és eltávolítani 

- sminket készíteni 

- hagyományos körömlakkozást végezni, körömlakkot szakszerűen eltávolítani színcsere céljából 

- információt szolgáltatni a nem professzionális kozmetikumokkal kapcsolatosan 

- szépészeti szolgáltató egységben recepciós, adminisztrációs és higiéniai feladatokat ellátni 

 


