Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól

FODRÁSZATI ISMERETEK
ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA
I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
A fodrászati ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga részletes érettségi
vizsgakövetelményei a XXX. Szépészet ágazat következő szakképesítésének szakmai tartalmát veszik
alapul:
- 54 815 01 Fodrász.
A) KOMPETENCIÁK
1. Ismeretek alkalmazása
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

1.1. A szakmai
fogalmak helyes
használata

Legyen képes a szakmai
fogalmak megfelelő
alkalmazására.
Tudjon precízen
megfogalmazni és használni a
fogalmakat.

1.2. A szakmai
fogalmakkal az
ismeretanyag
bemutatása,
értelmezése

Legyen képes a téma
tartalmának logikus felépítésére.
Tudjon szakmai kifejezéseket
helyesen alkalmazni.

Legyen képes a szakmai
fogalmak megfelelő módon és
helyen történő alkalmazására.
Tudja megkülönböztetni a
fogalmak jelentésváltoztatásait.

2. Olvasott szakmai szöveg megértése
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

2.1. Kommunikáció
szakmai nyelven

Legyen képes a téma pontos
megértésére szakmai szöveg
olvasása után.

2.2. Szakmai anyag
értelmezése

Legyen képes önállóan
értelmezni a szakmai szövegeket,
a szakkifejezések helyes
alkalmazásával.

Emelt szint
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3. Logikus gondolkodás
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

3.1. Logikai
képesség

Legyen képes a meglévő
információk közötti összefüggések
felismerésére.

3.2. Kombinatív
képesség

Legyen képes a meglévő
információk alapján a lehetőségek
számbavételére.

3.3. Induktív
gondolkodás
képessége

Legyen képes az egyedi
esetektől az általánosra
következtetni.
Legyen képes szabályok
felismerésére, modellek
alkalmazására.

3.4. Deduktív
gondolkodás
képessége

Tudjon az általánosból az egyedi
ítéletekhez eljutni.

3.5. Konvertáló
képesség

Legyen képes az általánosból
az egyes, vagy különböző
ítéletekhez eljutni.
Legyen képes a meglévő tudás
átalakításával új ismeretek
alkalmazására.

4. Precizitás
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

4.1. Fodrászipari
szolgáltatások,
anyagok, módszerek
pontos ismerete

Emelt szint

Legyen képes szakmai
szolgáltatások elvégzésére, azok
módszereire, anyagaira
vonatkozóan pontos
ismeretekkel rendelkezzen.
Legyen képes önállóan képes a
szakmai útmutatókban szereplő
utasítások pontos betartására.
5. Szakmai nyelvezetű beszédkészség

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

5.1. Kommunikáció
szakmai nyelven

Emelt szint
Legyen képes a téma pontos,
szabatos, lényegre törő
kifejtésére.
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5.2. Szakmai anyag
bemutatása,
értelmezése

Tudjon önálló előadni a
szakmai kifejezések helyes
alkalmazásával.
B) TÉMAKÖRÖK
1. Alkalmazott biológia

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

1.1. Sejttan,
szövettan

Ismerje a
- a sejt fogalmát,
- az emberi sejt felépítését,
alkotóit,
- a sejtmembrán és fodrászipari
szempontból fontos sejtalkotók
(mitokondrium, endoplazmatikus
retikulum, Golgi-készülék,
lizoszóma, peroxiszóma,
riboszóma, citoszkeleton,
dezmoszóma, sejtplazma,
sejtmag, magvacska) felépítést,
működését.
Tudja ismertetni és értelmezni
a
- mozgás szervrendszereit
- csont- és izomrendszer
felépítését, részletesen a fej vázát
(magyarul) és izmait (magyarul), a
csontkapcsolatok
típusait,
csoportosítását mozgathatóság
szerint,
- anyagcsere szervrendszerei
közül a (vér és nyirok) keringés
szervrendszerének részletes
jellemzését.

Emelt szint
Ismerje
- a szövet fogalmát,
csoportosítása a szöveteket,
- a szövetek felépítését
általánosan; sejtes és sejtközötti
állomány, (részletesen az ECM
(extracelluláris mátrix) és
fodrászipari jelentősége).
Ismerje a
- a hámszövetek típusait,
felépítést, feldatát,
- a hámok felosztását alak és
működés szerint (egyrétegű és
többrétegű hámok, laphám,
köbhám, hengerhám, átmeneti
hám, fedőhám, felszívóhám,
mirigyhám, mirigyek alakja,
váladéktermelése, ürítése,
pigmenthám, érzékhám),
- a bazális membrán
felépítését, fodrászipari
jelentőségét,
- a kötő- és támasztószövetek
típusait, felépítését, feldatát,
különös tekintettel a bőr
felépítésében résztvevő
szövetekre (lazarostos
kötőszövet, zsírszövetek, vér és
nyirok),
- az izomszövetek típusait,
felépítést, feladatát, az izmok
specifikus tulajdonságait,
- az idegszövet, a szinapszis
típusait, felépítést, feladatát.
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1.2. A bőr és
függelékeinek
anatómiája és
élettana

Ismerje és értelmezze
- a bőr anatómiáját (magyar
szakkifejezések használatával): a
bőr rétegeit és jellemzésüket, a
bőrfelszíni hidrofil lipidet, a bőr
függelékeit és jellemzésüket, a
bőrben lejátszódó biofizikai és
biokémiai folyamatokat, a bőr
funkcióit.
Ismerje
- a bőr fő rétegeinek
megnevezését (magyarul),
szövettani jellemzését,
- a hámréteg részletes
jellemzését, alrétegeivel együtt
(magyarul),
- a hámban lejátszódó biofizikai
és biokémiai folyamatokat,
- diffúzió, ozmózis fogalmát,
- a festékképzés és
elszarusodás biokémiai
folyamatait,
- a bőr vérereit és
idegvégződéseit,
- a bőr függelékeit,
- a bőr mirigyeit (faggyú- és
verejtékmirigyek),
- bőrfelszíni emulzió fogalmát,
összetételét,
- szőr és szőrtüsző, a köröm
felépítését, feladatát,
- a szőr elnevezése
testtájanként, szőrzet funkciója,
szőrzet csoportosítása,
kialakulása,
- a hajszál felépítését,
tulajdonságait, a hajváltás
folyamatát,
- hajrendellenességeket (a
fejbőr faggyúmirigyeinek
rendellenességei,
hajszálelváltozások, egyéb
hajrendellenességek),
- életkorok és évszakok hatását
a hajra.
Ismerje

Ismerje és értelmezze
- a bőr anatómiáját (magyar és
latin szakkifejezések
használatával).
Ismerje a bőr fő rétegeinek
megnevezését (magyarul és
latinul), szövettani jellemzését,
- a hámréteg részletes
jellemzését, alrétegeivel együtt
(magyarul és latinul).
- a hajszál felépítése,
tulajdonságai, a hajváltás
folyamata (magyarul és latinul).
Értelmezze
- a bőr védelmi szerepét: a
fizikai, vegyi, meteorológiai
hatások és kórokozók ellen,
- a bőr hőszabályozó szerepét,
- a bőr felszívó szerepét:
felszívódási utakat, bőrrokon
anyagokat,
- a bőr kiválasztó szerepét,
- a bőr érző szerepét,
- a bőr légző szerepét.
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- a bőr védelmi szerepét (a
fizikai, vegyi, meteorológiai
hatások és kórokozók ellen),
- a bőr hőszabályozó szerepét,
- a bőr felszívó szerepét
(felszívódási utakat, bőrrokon
anyagokat),
- a bőr kiválasztó szerepét,
- a bőr érző szerepét,
- a bőr légző szerepét.
1.3.
Diagnosztizálásai
alapok

Ismerje
- az alap-bőrtípusok általános
jellemzőit,
- a diagnosztizálás fogalmát,
célját,
- az objektív és szubjektív
tüneteket.
Ismerje és csoportosítsa:
- a hajas bőrön található elemi
elváltozásokat (magyarul),
- a szövetszaporulatokat:
daganatokat, anyajegyeket,
- a mikroorganizmusok okozta
hajas fejbőrön lévő
bőrelváltozásokat és
- a bőr öregedésével járó
elváltozásokat,
- a pigmentrendellenességeket
- a foglalkozási
megbetegedéseket a
fodrásziparban.

Ismerje és csoportosítsa
- a hajas bőrön található elemi
elváltozásokat (magyarul és
latinul).

2. Alkalmazott kémia
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

2.1. Kémiai
alapismeretek

Emelt szint

Legyen képes jellemezni,
összehasonlítani
- az anyagi részecskéket; elemi
részecskék (proton, neutron,
elektron, foton), kémiai
részecskéket,
- az anyagi halmazokat
(homogén, heterogén,
egykomponensű és
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többkomponensű anyagi
rendszerek).
Ismerje
- az anyagi tulajdonságokat
(fizikai, kémiai) és változásokat
(halmazállapot
változások,
hidratáció, szolvatáció, kémiai
reakciótípusok, kiemelten a
hidrolízis)
- a homogén anyagi
rendszereket,
- a kolloidokat és megjelenési
formáikat, a szolokat és géleket,
- a heterogén rendszereket és
megjelenési formáikat,
- a víz fizikai, kémiai
tulajdonságait, fodrászipari
szerepét,
- vízkeménység jelentőségét a
fodrászatban,
- a pH-érték fogalmát,
jelentőségét a fodrászatban.
Értelmezze
- a többkomponensű
keverékek, elegyek, oldatok
fogalmát,
- az oldatok telítettségi
viszonyait,
- a valódi oldatok jellemzőit,
- a kémiai részecskék között
kialakuló kölcsönhatásokat,
kémiai kötéstípusokat (elsőrendű
kötéseket, másodrendű
kötéseket) és jelentőségüket,
- a molekulák polaritási
viszonyait.
Legyen képes elvégezni az
oldatokkal kapcsolatos
számításokat (tömegszázalék,
hígítási és keverési képlet
alkalmazásával).
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2.2. Alkoholok és
alkoholtartalmú
készítmények

Ismerje
- az alkoholok és származékaik
fodrászipari jelentőségét,
- részletesen az etanol és a
többértékű alkoholok, valamint a
zsíralkoholok tulajdonságait és
fodrászipari jelentőségüket.

2.3. Fodrászipari
készítmények és
alapanyagaik

Ismerje
- illatosítók csoportosítását és
fontosabb képviselőik jellemzőit,
- az alkoholtartalmú
készítmények: arcvizek,
arcszeszek, hajvizek, hajszeszek
fodrászipari jelentőségét és
tulajdonságaikat, legfontosabb
felhasználási területeit,
- a konzerválószerek
csoportjait, legfontosabb
képviselőik jellemzését,
- a púderek, hintőporok
alapanyagait, csoportosításukat,
felhasználásukat a fodrászatban,
- a hajrögzítők alapanyagait,
- a hajrögzítő készítmények:
oldatok, gélek, habok,
aeroszolok, hajlakkok, waxok és
egyéb készítmények
legfontosabb jellemzőit.

2.4. Fodrászipari
eszközök anyagai

Ismerje
- a fodrászipari eszközök
anyagait: a fémek szerkezetét,
reakcióképességét, a fémek
korrózióját, a korrózió elleni
védekezés módszereit, ötvözés
fogalmát,
- a vas, az alumínium,
- a műanyagok, a természetes
anyagok jellemzőit.
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2.5.
Vérzéscsillapítók

Ismerje
- a vérzéscsillapítókat: a
vérzéscsillapító anyagok
hatásásait, képviselőik jellemzőit,
- a fertőtlenítőszereket,
csoportosításukat
hatásmechanizmus és kémiai
felépítés alapján, a
fodrásziparban alkalmazott
fertőtlenítőszerek tulajdonságait.
3. Szakmai ismeretek

TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

3.1. A haj tartós
formaváltoztatása

Ismerje és értelmezze
- a haj tartós
formaváltoztatásának elméleti
hátterét,
- munkafolyamatát (elsőfestés,
utánfestés, területfestés,
választék és kontúrfestés),
- hibáit és azok korrigálási
lehetőségeit,
- a hajfestés különböző eseteit.
Hasonlítsa össze
- a hullámosító szerek (HTH
vizek, volumennövelők,
hajkiegyenesítők) összetételét,
hatásmechanizmusát, fajtáit.
- a fixáló szerek összetételét,
hatásmechanizmusát, fajtáit.

3.2. Hajfestés

Ismerje és értelmezze
- a hajfestés elméleti hátterét,
fajtáit,
- munkafolyamatát,
- hibáit és azok korrigálási
lehetőségeit.
Ismerje a hajfestéssel
kapcsolatos fizikai
alapismereteket:
- színtan (színkör, színkeverés),
- színelmélet, a színek fajtái, a
színkeverés szabályai, szín és

Emelt szint
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anyagszerkezet fodrászszínkezelés.
Ismerje
- az oxidációs hajfesték
összetételét,
hatásmechanizmusát,
- a festés során lezajló kémiai
folyamatokat.
Tudja csoportosítani és
jellemezni a hajfestő anyagokat.
3.3.Hajszínezés

Ismerje
- a haj színezés elméleti
hátterét, fajtáit,
- munkafolyamatát (ideiglenes,
féltartós és tartós színezők
összehasonlítása),
Tudja csoportosítani és
jellemezni a színezőket.

3.4. Színelvonás,
szőkítés

Ismerje és értelmezze
- a színelvonás elméleti
hátterét, fajtáit,
- munkafolyamatát
(elsőszőkítés, után- vagy
tőszőkítés),
- hibáit és azok korrigálási
lehetőségeit,
- szőkítőszerek hatását a haj
szerkezetére,
- szőkítőszerek összetételét,
- szőkítés során lezajló kémiai
folyamatokat,
- szőkítés utáni színkorrekció
lehetőségeit.

3.5. Melírozás

Ismerje
- a melírozás elméleti hátterét,
fajtáit,
- munkafolyamatát,
- a melírozáshoz alkalmazható
készítményeket és azok
jellemzőit,
- a melírozás és hajfestés egy
munkafolyamatban történő
alkalmazásának elméleti
vonatkozásait.
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4. Anyagismeret
TÉMÁK

VIZSGASZINTEK
Középszint

Emelt szint

4.1. A haj tartós
formaváltoztatása

Ismerje
- az aminosavakat, fehérjéket,
a haj szerkezetét, a benne lévő
kötéseket,
- a HTH-kor lejátszódó kémiai
folyamatokat, változásokat a
hajszálban,
- a tartóshullámosítás anyagait
(a HTH- vizek fajtáit),
összetételét, hatásait,
- a korszerű oxidáló anyagok
összetételét, hatásait,
- az előkezelők, utókezelők
összetételét, hatásait,
- a volumennövelő
készítmények összetételét és
hatásait,
- a tartós hajkiegyenesítés
anyagait és hatásait a hajszálra.

Tudja értelmezni
- a haj szerkezetét, a benne lévő
kötéseket,
- a HTH-kor lejátszódó kémiai
folyamatokat, változásokat a
hajszálban,
- a tartóshullámosítás anyagait és
azok tulajdonságait (a HTH- vizek
fajtáit), összetételét, hatásait,
- a korszerű oxidáló anyagok
összetételét, hatásait, és azok
tulajdonságait,
- az előkezelők, utókezelők
összetételét, hatásait, és azok
tulajdonságait,
- a volumennövelő készítmények
összetételét és hatásait, és azok
tulajdonságait,
- a tartós hajkiegyenesítés
anyagait, tulajdonságait és hatásait
a hajszálra.

4.2. Hajfestés

Ismerje
- a hajfestékek csoportjait,
összetételét, működési elvét,
hatásait,
- a hajfestés, színezés módjait
(fizikai, kémiai), színmódosítás
elvét, anyagait,
- az ideiglenes, féltartós
hajszínezők és tartós hajfestékek
működési elvét, anyagait,
- az oxidációs hajfestékek és
kémiai (oxidációs) hajszínezők,
természetes hajszín változtató
anyagok összetételét,
működését, hatásait.

Ismerje és legyen képes
értelmezni
- a hajfestékek csoportjait,
összetételét, működési elvét,
hatásait, és azok tulajdonságait,
- a hajfestés, színezés módjait
(fizikai, kémiai) színmódosítás
elvét, anyagait, és azok
tulajdonságait,
- az ideiglenes, féltartós
hajszínezők és tartós hajfestékek
működési elvét, anyagait, és azok
tulajdonságait,
- az oxidációs hajfestékek és
kémiai (oxidációs) hajszínezők,
természetes hajszín változtató
anyagok összetételét, működését,
hatásait, és azok tulajdonságait.
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4.3. Hajszínezés

Ismerje
- a természetes
hajszínváltoztatás hatóanyagait,
- növényi eredetű hajszín
változtatás hatóanyagai,
működésük (kémiai: oxidáció,
fizikai: adszorpció), alkalmazásuk
lehetőségeit, szabályait,
- a fizikai hajszínezők fajtáit,
összetételét és működését,
- a színezőanyagok fogalmát,
csoportosítását (színezék,
pigment, természetes,
mesterséges), alkalmazását a
fodrászatban,
- a hajszínváltozás fajtáit,
összetételét és működését.

Ismerje
- a természetes
hajszínváltoztatás hatóanyagait,
és azok tulajdonságait
- a fizikai hajszínezők fajtáit, és
azok tulajdonságait,
összetételét és működését,
- a színezőanyagok fogalmát,
csoportosítását (színezék,
pigment, természetes,
mesterséges), és azok
tulajdonságait, alkalmazását a
fodrászatban.

4.4. Szőkítés

Ismerje
- a hajszíntelenítő
készítmények típusait,
összetételét, hatásait,
- az egyéb szőkítő
készítményeket.

Ismerje
- a hajszíntelenítő
készítmények típusait,
összetételét, hatásait, és azok
tulajdonságait.

4.5. Melírozás

Ismerje
- a melírozás speciális anyagait,
készítményeit,
- a melírporok összetétele,
hatásait,
- a melírozó festékeket,
speciális (sűrítő) adalékokat,
- a melírfóliák anyagait.

Ismerje
- a melírozás speciális anyagait,
készítményeit,
- melírporok összetétele,
hatásait és azok tulajdonságait.
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