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KOZMETIKAI ISMERETEK  

ÁGAZATON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA 

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

A kozmetikai ismeretek ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsga részletes érettségi 

vizsgakövetelményei a XXX. Szépészet ágazat következő szakképesítésének szakmai tartalmát veszik 

alapul: 

- 54 815 02 Kozmetikus. 

A) KOMPETENCIÁK 

1. Ismeretek alkalmazása 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. A szakmai 

fogalmak helyes 

használata 

Legyen képes a szakmai 

fogalmak megfelelő 

alkalmazására. 

Tudja a fogalmakat precízen 

megfogalmazni, pontosan 

használni. 

Legyen képes a szakmai 

fogalmak megfelelő helyen és 

módon történő alkalmazására.  

Legyen képes a fogalmak 

jelentésváltozatainak 

megkülönböztetésére. 

1.2. A szakmai 

fogalmakkal az 

ismeretanyag 

bemutatása, 

értelmezése 

Legyen képes a téma 

tartalmának logikus felépítésére, 

a szakmai kifejezések helyes 

alkalmazásával. 

 

2. Olvasott szakmai szöveg megértése 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. Kommunikáció 

szakmai nyelven 

Legyen képes a téma pontos 

megértésére a szakmai szöveg 

elolvasása után. 

  

2.2. Szakmai anyag 

értelmezése 

Legyen képes önállóan 

értelmezni a szakmai szövegeket, 

a szakkifejezések helyes 

alkalmazásával.  
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3. Logikus gondolkodás 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. Logikai 

képesség 

Legyen képes a meglévő 

információk közötti 

összefüggések felismerése. 

  

3.2. Konvertáló 

képesség   

Legyen képes a meglévő tudása 

átalakításával új ismeretek 

alkalmazására.  

3.3. Kombinatív 

képesség 

Legyen képes a meglévő 

információk alapján a 

lehetőségek számbavételére. 

  

3.4. Induktív 

gondolkodás 

képessége 

Tudjon az egyedi esetektől az 

általánosra következtetni, 

szabályokat felismerni és 

modelleket alkalmazni. 

  

3.5. Deduktív 

gondolkodás 

képessége 

Legyen képes az általánosból az 

egyedi ítéletekhez való eljutás 

lehetőségének felismerésére.  

  

4. Precizitás 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

4.1. Kozmetikai 

szolgáltatások, 

anyagok, módszerek 

pontos ismerete 

Legyen képes a szakmai 

szolgáltatások elvégzésére, 

pontosan ismerje azok 

módszereit, anyagait. 

Legyen képes önállóan a 

szakmai útmutatókban szereplő 

utasítások pontos betartására.  

  

5. Szakmai nyelvezetű beszédkészség 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

5.1. Kommunikáció 

szakmai nyelven   

Legyen képes a téma pontos, 

szabatos, lényegre törő 

kifejtésére. 

5.2. Szakmai anyag 

bemutatása, 

értelmezése 

  

Legyen képes a témát önállóan 

előadni, a szakmai kifejezések 

helyes alkalmazásával.  
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B) TÉMAKÖRÖK 

1. Szakmai ismeretek 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

1.1. Bevezetés a 

kozmetika világába 

Ismerje a kozmetikai ipar 

fogalmát, a kozmetikus 

hatáskörébe tartozó feladatokat, 

bőrápolás, szépségápolás 

fogalmát és részterületeiket. 

Legyen képes a szépséghibák 

osztályozására eredet és 

kezelhetőség szerint. 

Ismerje és értelmezze a 

kozmetikus hatáskörébe tartozó 

feladatokat, a kozmetikus 

felelősségét a szolgáltatás során. 

Ismerje a kórokozók fogalmát, 

csoportjait. Ismerje és 

értelmezze a fertőzés és 

fertőtlenítés fogalmát, fajtáit, 

eljárásit a kozmetikában. 

Képes értelmezni, 

összehasonlítani és önállóan 

alkalmazni a kozmetikai kezelés 

higiéniája érdekében végzett 

eljárásokat. 

  

1.2. A bőr 

anatómiája 

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, a festékképzés 

Ismerje és értelmezze a bőr 

anatómiáját latin szakkifejezések 

használatával is. 

Ismerje a bőr fő rétegeinek, a 

hám alrétegeinek megnevezését 

latinul is. 
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és elszarusodás biokémiai 

folyamatait, 

- a bőr vérereit és 

idegvégződéseit, 

- a bőr függelékeit: a bőr 

mirigyeit (faggyú- és 

verejtékmirigyek), bőrfelszíni 

emulzió, szőr és szőrtüsző, a 

köröm felépítését, feladatát. 

Tudja értelmezni 

- 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. Sminkelmélet Ismerje  

- a különböző arcformákhoz, 

életkorokhoz alkalmazható 

smink-technikákat, 

- a diagnosztizálás menetét, 

szempontjait a sminkkészítés 

előtt, 

- a kendőzés lépéseit. 

Legyen képes szakszerűen 

megválasztani a kendőzés 

anyagait, eszközeit. 

Tudja alkalmazni a nappali, 

délutáni, alkalmi sminkek 

készítésének szabályait, ismerje 

ezek menetét. 

Ismerje és új helyzetben is 

legyen képes alkalmazni 

- az egyéb sminktechnikákat, 

úgymint gyermekarcfestés, 

henna, testfestés, 

csillámtetoválás, 

- az évszakok szerinti 

vendégtípusokat, 

- az elsődleges és másodlagos 

színeket, színtani alapfogalmakat 

(alapszínek, telítettség, törtség, 

kontrasztok), 

Tudja értelmezni 

- Johannes Itten színtanát: 

bauhaus színtant és 

- a színtani alapfogalmakat 

(alapszínek, mellékszínek, 

telítettség, törtség). 

Ismerje 

- Johannes Itten 7 

színkontrasztját, 

- 12 osztatú színkör felépítését, 

- az elsődleges és másodlagos 

színeket és  

- a színkeverést.  
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- a színek térre és formákra 

gyakorolt optikai hatásait, 

- színek asszociációs 

lehetőségeit és ehhez kapcsolt 

alkalmazási lehetőségeit, 

- a színek pszichikai 

folyamatokra gyakorolt hatásait 

és ehhez kapcsolt alkalmazási 

lehetőségeit, 

- a színpreferencia fogalmát és 

alkalmazási lehetőségeit. 

1.4. Szőrnövési 

rendellenességek és 

kezelésük a 

kozmetikában 

Ismerje 

- a szőr és szőrtüsző 

szerkezetét, 

- a szőrszálak fajtáit 

testtájanként, és a szőrszálak 

élettanát. 

Tudja értelmezni 

- a szőrnövekedés szakaszait, 

- a szőrnövési rendellenességek 

fogalmát, fajtáit, és legyen képes 

ezek jellemzésére. 

Ismerje 

- a haj- és hajas 

fejbőrrendellenességek fogalmát, 

csoportosításukat. 

Képes tanácsot adni a haj- és 

hajas fejbőr kozmetikai 

problémáinak kezeléséhez. 

Tudja értelmezni 

- a szőrnövési rendellenességek 

kezelésénék kozmetikai 

lehetőségeit, 

- a szőrszál halványításán 

alapuló kozmetikai eljárásokat: a 

szőkítést, 

- a szőkítés anyagainak 

működését, a szőkítés során 

lejátszódó kémiai folyamatokat, 

- a depilációs eljárásokat a 

kozmetikában, részletesen a 

gyantázást. 

Tudja összehasonlítani a 

különféle gyanták (hagyományos, 

patronos) használatát, valamit a 

cukor alapú depilációs 

Legyen képes a szőrnövési 

rendellenességek jellemzésére is. 

Tudja értelmezni az epilációs 

eljárások elvi alapjait, főbb 

típusait (galván, diatermiás, IPL, 

Blend, ultrahangos, bioepiláció). 
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eljárásokat (cukorpaszta, 

mézemulzió). 

1.5. Masszázs 

anatómiai, élettani 

alapjai és kozmetikai 

vonatkozásai 

Ismerje 

- az arc-, nyak-, dekoltázs 

csontjait, izmait (magyar 

szakkifejezések használatával), 

- az arc idegeit, veleszületett és 

szerzett barázdáit, 

- masszázsfogásokat és az 

iskolamasszázst, 

- az arc-, nyak-, dekoltázs 

masszázs menetét, 

- a testmasszázs fogásait, 

menetét. 

Értelmezze 

- a masszázs fogalmát, élettani 

hatásait, fajtáit,  

- a masszázs javallatait és 

ellenjavallatait, 

- a masszázs jelentőségét, 

masszázsfogások alkalmazását 

életkorok, bőrtípusok, különböző 

rendellenességek szerint. 

Ismerje a fej és a nyak izmait, 

az arc idegeit latinul is. 

1.6. Kozmetikai 

kóroktan 

Tudja értelmezni 

- a kozmetikai kóroktan 

fogalmát, 

- a külső kóroki tényezőket és a 

bőr védekezését fizikai, kémiai, 

biológiai tényezőkkel szemben, 

- a belső kóroki tényezőket és a 

bőr védekezését, részletesen a 

gyulladás és az allergia 

folyamatát. 

Ismerje 

- a mikroorganizmusok okozta 

elváltozásokat, és 

- az öröklött kóroki tényezőket. 

Ismerje a mikroorganizmusok 

okozta elváltozásokat latinul is. 

1.7. Diagnosztizálás 

a kozmetikában 

Ismerje 

- a bőrtípusok általános 

jellemzőit,  

- a diagnosztizálás fogalmát, 

célját, 

- az objektív és szubjektív 

tüneteket. 

Csoportosítsa 

Tudja latinul is csoportosítani 

- a bőrön található elemi 

elváltozásokat, 

- a szövetszaporulatokat: 

daganatokat, anyajegyeket, 

- a vírus okozta 

bőrelváltozásokat és 

- a bőr öregedésével járó 

elváltozásokat. 
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- a bőrön található elemi 

elváltozásokat (magyarul), 

- a szövetszaporulatokat: 

daganatokat, anyajegyeket, 

- a vírus okozta 

bőrelváltozásokat és 

- a bőr öregedésével járó 

elváltozásokat. 

1.8. Alap-

bőrtípusok jellemzése 

Legyen képes az alap-

bőrtípusok jellemzésére, 

felismerésére. 

Ismerje az alap-bőrtípusokat 

kísérő leggyakoribb 

rendellenességeket: 

- gyulladásra hajlamos, 

érzékeny bőrök jellemzőit, 

- szederjességre hajlamos 

bőrök jellemzőit, 

- aknés bőr jellemzőit, 

- pigmentfoltos bőr jellemzőit. 

Tudja értelmezni az alap-

bőrtípusokat kísérő leggyakoribb 

rendellenességeket: 

- gyulladásra hajlamos, 

érzékeny bőrök jellemzőit, 

- szederjességre hajlamos 

bőrök jellemzőit, 

- aknés bőr jellemzőit, 

- pigmentfoltos bőr jellemzőit. 

1.9. Elemi 

elváltozások, 

kozmetikai 

rendellenességek, 

szövetszaporulatok 

Ismerje fel  

- az elemi elváltozásokat, 

- a kozmetikai 

rendellenességeket 

(pigmentáció, szaruképzés, 

szőrnövekedés, verejték- és 

faggyútermelés, valamint a 

hidratáció rendellenességeit) és  

- a szövetszaporulatokat. 

Értelmezze a szervrendszerek 

zavarai okozta kozmetikai 

hibákat: a keringés 

szervrendszerének, az emésztő 

szervrendszernek, az ideg- és 

hormonrendszernek zavaraiból 

eredő kozmetikai hibákat a 

diagnosztizálás szempontjából. 

Ismerje az alap-

testkezeléseket, cellulit-

kezeléseket és a body wrapping 

eljárást. 

Tudja összehasonlítani is  

- az elemi elváltozásokat, 

- a kozmetikai 

rendellenességeket 

(pigmentáció, szaruképzés, 

szőrnövekedés, verejték- és 

faggyútermelés, valamint a 

hidratáció rendellenességeit) és  

- a szövetszaporulatokat. 
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2. Anyagismeret 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

2.1. Anyagi 

rendszerek és a víz 

Tudja értelmezni 

- az anyagi rendszerek 

felosztását, az egyes csoportok 

jellemzőit kozmetikai példákkal 

alátámasztva, 

- a kozmetikumok leggyakoribb 

megjelenési formáit, 

szerkezetüket, jellemzőiket, 

- a víz fizikai, kémiai 

tulajdonságait, kozmetikai 

szerepét. 

Ismerje 

- a valódi oldatok fogalmát és 

jellemző tulajdonságaikat, 

- a kolloidok fogalmát és 

jellemző tulajdonságaikat, 

csoportosítsa kozmetikumokra 

jellemző fajtáikat, 

- a durva diszperz rendszerek 

fogalmát és jellemző 

tulajdonságaikat, csoportosítsa 

kozmetikumokra jellemző 

fajtáikat,  

- a zsírokat, olajokat, mint az 

emulziók zsíros fázisának 

alkotóit, csoportosítsa ezek 

kozmetikumokra jellemző fajtáit, 

- az egyéb zsírszerű anyagok 

csoportjait, képviselőinek 

tulajdonságait a kozmetikai 

emulziók zsíros fázisában. 

  

2.2. A szépítés 

kozmetikumai 

Ismerje 

- a poranyagok és pakolástöltő 

anyagok jellemzőit (pl. fizikai, 

kémiai tulajdonságok, bőrre 

gyakorolt hatások, kozmetikai 

felhasználás lehetőségei), 

- a sók, oxidok, egyéb vízben 

nem oldódó kozmetikumokban 

alkalmazott szervetlen és szerves 

vegyületek jellemzőit,  
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- az alapozók fajtáit és 

jellemzésüket, 

- a púderek fajtáit és 

jellemzésüket, 

- az arcpirosítók, szájrúzsok 

fajtáit és jellemzésüket, 

- az ideiglenes szempillafestés 

anyagait és jellemzésüket. 

Értelmezze a színezőanyagok, 

festékek, pigmentek fogalmát, 

csoportosítsa és jellemezze 

kozmetikai képviselőiket. 

2.3. 

Fertőtlenítőszerek 

Tudja értelmezni a fertőzés, 

fertőtlenítés fogalmát. 

Ismerje 

- a fertőtlenítő hatás 

fokozatait, 

- a fertőtlenítőszerekkel 

szemben támasztott 

követelményeket, 

- a kozmetikában használatos 

fertőtlenítőszereket (márkanév 

és hatóanyag szerint), valamint 

azok jellemzőit. 

Tudja csoportosítani a 

fertőtlenítőszereket alkalmazási 

terület és hatásmechanizmus 

szerint. 

Tudja értelmezni 

- a fertőtlenítő hatás 

fokozatait, 

- a fertőtlenítőszerekkel 

szemben támasztott 

követelményeket. 

2.4. Szőrnövési 

rendellenességek 

kezeléséhez 

alkalmazott anyagok 

Ismerje 

- a szőrszálak halványításához 

alkalmazott anyagok 

(szőkítőporok, hidrogén-peroxid 

és származékai) jellemzőit, 

- a fizikai depiláció során 

alkalmazott anyagok jellemzőit, 

- a meleg gyanták anyagainak 

jellemzőit (ide értve az előkészítő 

anyagokat is: letisztítók, 

fertőtlenítők, nedvesség-

mentesítők), 

-    a hagyományos gyanták 

anyagait: kolofóniumot, 

fehér méhviaszt és 

jellemzésüket, 

Tudja értelmezni 

- a szőrszálak halványításához 

alkalmazott anyagok 

(szőkítőporok, hidrogén-peroxid 

és származékai) jellemzőit, 

- a depilálás anyagainak 

alkalmazását. 
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-    a kolofónium-mentes 

„hagyományos” gyanták 

anyagait és jellemzésüket, 

- a cukorpaszta és mézemulzió 

anyagait és jellemzésüket, 

- az utókezelő anyagokat és 

jellemzőiket a gyantázás során:  

-    gyanta-eltávolító anyagok,  

-    hámképző, nyugtató, 

gyulladáscsökkentő 

anyagok,  

- a hideg gyanták anyagait, 

- a kémiai depilátorok anyagait 

és hatóanyagaik (tioglikolátok, 

kalcium-hidroxid) jellemzőit, 

- a szőrnövekedést gátló 

anyagokat.  

2.5. Emulziók, 

emulgeátorok 

Tudja értelmezni 

- az emulziók fogalmát, fajtáit, 

állandó alkotórészeit, 

- az emulgeátorok fogalmát, 

- a makroemulziók fogalmát, 

tulajdonságait (egyes és kettős 

emulziók). 

Ismerje és legyen képes 

csoportosítani 

- az emulziók stabilitását 

biztosító anyagokat,  

- a tenzideket, emulgeátorokat 

jellemzőik alapján, 

- az emulziók zsíros fázisának 

leggyakoribb anyagait a 

jellemzőik szerint. 

Tudja értelmezni 

- az emulziók stabilitását 

biztosító anyagok működését,  

- a különleges hatóanyag-

hordozó rendszereket a 

kozmetikában (mikro- és 

nanoemulziók, folyadékkristályos 

rendszerek, mikro- és 

nanorészecskék). 

2.6. A letisztítás 

anyagai 

Tudja ismertetni a kozmetikai 

kezelés során 

- a bőr szennyeződésektől való 

megtisztításához alkalmazott 

anyagok jellemzőit 

bőrtípusonként, 

- a mélytisztítás anyagait, 

hatásait bőrtípusonként és 

hatásmechanizmusát (fizikai, 

kémiai, biológiai és kombinált 

peelingek működését), 

- a bőr hámlasztásának 

speciális anyagait: 

Tudja értelmezni a kozmetikai 

kezelés során 

- a bőr szennyeződésektől való 

megtisztításához alkalmazott 

anyagok jellemzőit 

bőrtípusonként, 

- a mélytisztítás anyagait, 

hatásait bőrtípusonként és 

hatásmechanizmusát (fizikai, 

kémiai, biológiai és kombinált 

peelingek működését), 

- a bőr hámlasztásának 

speciális anyagait: 
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gyógynövényes és savas 

hámlasztás anyagait és 

jellemzésüket. 

Ismerje és legyen képes a 

bőtípusnak megfelelően 

megválasztani 

- a leggyakoribb kozmetikum 

típusokat a letisztítás 

műveletében (lemosó olajok, 

lemosó arcvizek, habok, gélek, 

emulziók, kétfázisú letisztítók, 

micellás készítmények), 

- hatóanyagokat 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, 

Ismerje a mélytisztítás 

anyagait: 

-    mechanikai peelingek anyagait 

(pl. magőrlemények, cukor, 

só, műanyag-golyócskák), 

-    biológiai peelingek anyagait: 

enzimeket, 

-    kémiai peelingek anyagait: 

AHA, BHA, PHA, 

-    kombinált peelingeket. 

gyógynövényes és savas 

hámlasztás anyagait és 

jellemzésüket. 

2.7. Tonizálás és 

hidratálás anyagai 

Ismerje 

- az arcvizek alapanyagainak 

jellemzőit: 

-    alkoholok, 

-    hámképző, tonizáló, frissítő 

anyagok, 

-    hidratáló anyagok: nedvesítő 

anyagok, nedvességet 

fokozó anyagok, 

természetes és mesterséges 

eredetű vízmegkötő 

anyagok és jellemzésük, 

- a hámképző, tonizáló 

gyógynövények, gyümölcsök, 

Tudja értelmezni 

- az arcvizek alapanyagainak 

jellemzőit: 

-    alkoholok, 

-    hámképző, tonizáló, frissítő 

anyagok, 

-    hidratáló anyagok: nedvesítő 

anyagok, nedvességet 

fokozó anyagok, 

természetes és mesterséges 

eredetű vízmegkötő 

anyagok és jellemzésük, 

- a hámképző, tonizáló 

gyógynövények, gyümölcsök, 

Érvényes: 2020. május-júniusi vizsgaidőszaktól



12 

főzelékfélék hatóanyagait, bőrre 

gyakorolt hatásait és kozmetikai 

alkalmazásuk lehetőségeit.  

főzelékfélék hatóanyagait, bőrre 

gyakorolt hatásait és kozmetikai 

alkalmazásuk lehetőségeit.  

2.8. Masszírozó 

kozmetikumok 

Legyen képes bőrtípusnak, 

kozmetikai problémának 

megfelelően megválasztani 

- a masszázs műveletéhez 

alkalmazható kozmetikum 

típusokat (masszázsolajok, 

masszázs-gélek, 

masszázskrémek), 

- a masszírozó kozmetikumok 

hatóanyagait.  

Ismerje a hatóanyag nélküli és 

hatóanyagos 

masszázskészítmények 

alapanyagait és ezek jellemzőit 

(bőrtípusonként). 

Ismerje 

- a hintőporok szerepét 

masszázs során, 

- az aromák szerepét a 

masszázs során és  

- testmasszázsra alkalmazott 

kozmetikumok jellemzőit. 

2.9. Testkezelés 

anyagai 

Ismerje 

- a testkezelésekhez 

leggyakrabban alkalmazott 

készítmények jellemzőit, 

- a testpakolások fajtáit, 

felsorolt anyagait és jellemzőit,  

-    agyagok, 

-    iszapok, 

-    algák, 

-    zsírok, olajok, zsírkísérő 

anyagok, 

-    szénhidrátok és származékaik, 

-    aminosav-származékok, 

oligopeptidek, 

-    vitaminok, 

- a feszesítő hatóanyagok 

jellemzőit, 

- a zsírsejtekre ható anyagok 

jellemzőit, 

- a méregtelenítő hatóanyagok 

jellemzőit. 

Tudja értelmezni 

- a testkezelésekhez 

leggyakrabban alkalmazott 

készítmények jellemzőit, 

- a testpakolások fajtáit, 

felsorolt anyagait és jellemzőit  

-    agyagok, 

-    iszapok, 

-    algák, 

-    zsírok, olajok, zsírkísérő 

anyagok, 

-    szénhidrátok és származékaik, 

-    aminosav-származékok, 

oligopeptidek, 

-    egyéb nitrogéntartalmú 

szerves vegyületek, 

-    vitaminok, 

- a feszesítő hatóanyagok 

jellemzőit, 

- a zsírsejtekre ható anyagok 

jellemzőit, 

- a méregtelenítő hatóanyagok 

jellemzőit, 

- az aromák, aromaterápia 

alkalmazásának lehetőségeit a 

testkezelésekben, valamint 

- a kövek, kőzetek szerepét a 

testkezelésekben. 
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3. Alkalmazott biológia 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

3.1. Sejttan Ismerje 

- a sejt fogalmát, 

- az emberi sejt felépítését, 

alkotóit, 

- a sejtmembrán és  

- a kozmetikai szempontból 

fontos sejtalkotók 

(mitokondrium, endoplazmatikus 

retikulum, Golgi-készülék, 

lizoszóma, peroxiszóma, 

riboszóma, citoszkeleton, 

dezmoszóma, sejtplazma, 

sejtmag, magvacska) felépítést, 

működését. 

Ismerje 

- a receptorok fogalmát, fajtáit, 

kozmetikai jelentőségüket a 

hatóanyagok és azok bevitelének 

szempontjából, 

- a hatóanyag bevitel fajtáit, 

lehetőségeit a sejtbe, 

(transzportfolyamatok), 

- a sejtek életét szabályozó 

anyagok (hormonok, citokinek és 

ezek kozmetikai hatóanyagként 

alkalmazott analógjai) hatásait, 

kozmetikai alkalmazásuk 

lehetőségeit, valamint  

- a sejtek szaporodásának, 

öregedésének, pusztulásának 

folyamatait, ezek kozmetikai 

jelentőségét. 

Tudja értelmezni 

- a sejtmembrán és  

- a kozmetikai szempontból 

fontos sejtalkotók 

(mitokondrium, endoplazmatikus 

retikulum, Golgi-készülék, 

lizoszóma, peroxiszóma, 

riboszóma, citoszkeleton, 

dezmoszóma, sejtplazma, 

sejtmag, magvacska) felépítést, 

működését, 

- a receptorok fogalmát, fajtáit, 

kozmetikai jelentőségüket a 

hatóanyagok és azok bevitelének 

szempontjából, 

- a hatóanyag bevitel fajtáit, 

lehetőségeit a sejtbe, 

(transzportfolyamatok), 

- a sejtek életét szabályozó 

anyagok (hormonok, citokinek és 

ezek kozmetikai hatóanyagként 

alkalmazott analógjai) hatásait, 

kozmetikai alkalmazásuk 

lehetőségeit, valamint  

- a sejtek szaporodásának, 

öregedésének, pusztulásának 

folyamatait, ezek kozmetikai 

jelentőségét. 
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3.2. Szövettan Tudja értelmezni 

- a szövet fogalmát és 

csoportosítsa a szöveteket, 

- a szövetek felépítését 

általánosan: sejtes és sejtközötti 

állomány, [részletesen az ECM 

(extracelluláris mátrix) és 

kozmetikai jelentősége]. 

Ismertesse 

- 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, kozmetikai 

jelentőségét, 

- a kötő- és támasztószövetek 

típusait, felépítést, feldatát, 

különös tekintettel a bőr 

felépítésében résztvevő 

szövetekre (lazarostos 

kötőszövet, zsírszövetek, vér és 

nyirok),  

- a zsírlebenyek felépítését, 

kialakulását, 

- az izomszövetek típusait, 

felépítést, feldatát, az izmok 

specifikus tulajdonságait, az 

izom-összehúzódás biokémiai 

alapjait, 

- az idegszövet, a szinapszis 

típusait, felépítést, feldatát, 

- az ingerület-átvitel és az 

ingerület-átvitel gátlásának 

kozmetikai jelentőségét. 

  

3.3. 

Szervrendszerek 

Tudja ismertetni és értelmezni 

- az ember szervrendszereinek 

feladatait és felépítését, 

- a mozgás szervrendszereit: 

csont- és izomrendszer 

felépítését, részletesen a fej 

Tudja a fej izmait latinul is. 

Ismertesse és értelmezze 

- az anyagcsere szervrendszerei 

közül a kiválasztás 
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vázát (magyarul) és izmait 

(magyarul), a csontkapcsolatok 

típusait, csoportosítását 

mozgathatóság szerint, 

- az anyagcsere szervrendszerei 

közül: a (vér és nyirok) keringés 

szervrendszerének részletes, 

emésztés, légzés 

szervrendszereinek rövid 

jellemzését, 

- a szabályozás 

szervrendszerének (idegrendszer, 

hormonrendszer) felépítését, 

működését, és a kozmetikai 

szempontból fontos endokrin 

mirigyek és hormonjaik 

jellemzőit. 

szervrendszerének rövid 

jellemzését, 

- a szaporodás 

szervrendszerének felépítését, 

- a szervező szervrendszer 

felépítését és működését: 

idegrendszer, reflexív, 

érzékszervek (látás, szaglás, 

tapintás), hormonrendszer, 

kozmetikai szempontból fontos 

endokrin mirigyek és hormonjaik 

jellemzőit. 

4. Alkalmazott kémia 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

4.1. Kémiai 

alapismeretek 

Legyen képes jellemezni, 

összehasonlítani 

- az anyagi részecskéket: elemi 

részecskék (proton, neutron, 

elektron, foton), kémiai 

részecskéket, 

- az anyagi halmazokat 

(homogén, heterogén, 

egykomponensű és 

többkomponensű anyagi 

rendszerek). 

Ismerje 

- az anyagi tulajdonságokat 

(fizikai, kémiai) és változásokat 

(halmazállapot változások, 

hidratáció, szolvatáció, kémiai 

reakciótípusok, kémiai 

folyamatok, kémiai egyenletek, 

kiemelten az elektron-, illetve 

proton-átmenettel járó kémiai 

reakciók és a hidrolízis), 

- a vegyületek fogalmát, fajtáit, 

a szervetlen és szerves 

vegyületeket, 

Legyen képes önállóan 

bemutatni, összehasonlítani 

- az anyagi részecskéket: elemi 

részecskék (proton, neutron, 

elektron, foton), kémiai 

részecskéket, 

- az anyagi halmazokat 

(homogén, heterogén, 

egykomponensű és 

többkomponensű anyagi 

rendszerek). 

Értelmezze 

- az anyagi tulajdonságokat 

(fizikai, kémiai) és változásokat 

(halmazállapot változások, 

hidratáció, szolvatáció, kémiai 

reakciótípusok, kémiai 

folyamatok, kémiai egyenletek, 

kiemelten az elektron-, illetve 

proton-átmenettel járó kémiai 

reakciók és a hidrolízis), 

- a vegyületek fogalmát, fajtáit, 

a szervetlen és szerves 

vegyületeket, 
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- a homogén anyagi 

rendszereket, 

- a kolloidokat és megjelenési 

formáikat, a szolokat és géleket, 

- a heterogén rendszereket és 

megjelenési formáikat. 

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). 

- a kolloidokat és megjelenési 

formáikat, a szolokat és géleket, 

- a durva diszperz rendszereket 

és megjelenési formáikat, 

- az elektrokémia fogalmát, az 

elektrolitos disszociáció és az 

elektrolízis (pl. vízbontás) 

folyamatát és kozmetikai 

vonatkozásait. 

Legyen képes elvégezni az 

oldatokkal kapcsolatos 

számítások közül a térfogat- és 

vegyesszázalék számításával 

kapcsolatos feladatokat is. 

4.2. Általános és 

szervetlen kémia 

Tudja alkalmazni a periódusos 

rendszert a gyakorlatban. 

Tudja csoportosítani 

- az elemeket és a vegyületeket 

tulajdonságaik szerint, 

- a kolloid rendszereket 

jellemzőik szerint (pl. szol, gél). 

Ismerje 

- a kozmetikában jelentős 

elemek vegyjelét, vegyületek, 

molekulák képletét,  

- az elemek (pl. oxigén, kén, 

arany, ezüst) és szervetlen 

vegyületek (savak, bázisok, sók, 

oxidok) jellemzőit,  

- a hidrogént és vegyületeit 

(víz, H2O2, HCl, H2S), 

- a széncsoport nemfémes 

elemeit és vegyületeit (CO2, 

H2CO3 és a karbonátok, hidrogén-

karbonátok), 

Tudja csoportosítani a kolloid 

rendszereket képződésük (pl. 

asszociációs, makromolekuláris, 

diszperziós) szerint is. 

Tudja értelmezni a kozmetikai 

szempontból fontos kolloid 

rendszereket és tulajdonságaikat. 

Ismerje  

- a halogéneket és 

vegyületeiket (NaCl, KCl, CaCl2, 

MgCl2, NaOCl), 

- nemesgázokat. 
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- a nitrogéncsoport nemfémes 

elemeit és vegyületeit (NH3, 

NH4OH), 

- az oxigéncsoport nemfémes 

elemeit és vegyületeit (savas 

oxidok: SO2, NOx, bázisos oxidok: 

CaO, MgO, amfoter oxidok: ZnO, 

Al2O3, oxosavak: H2SO4, H3PO4, 

HOCl, hidroxidok: NaOH, KOH, 

Ca(OH)2), 

- a fémek általános jellemzését, 

kozmetikai szempontból fontos 

képviselőik részletes jellemzését: 

arany, ezüst, vas és ötvözetei: 

acél, rozsdamentes acél. 

4.3. Szerves kémia 

és az élő 

szervezetben 

előforduló anyagok 

Tudja értelmezni 

- a szerves vegyület fogalmát, 

- a szénhidrogén, alkohol, 

fenol, karbonsav, 

hidroxikarbonsav, AHA, BHA, 

PHA, észter, karbonsavészter, 

zsír, olaj, viasz, lipoid, aldehid, 

keton, amin, aminosav, peptid, 

fehérje, szénhidrát, nukleotid, 

nukleinsav fogalmát, 

csoportosítását (pl.: értékűség, 

rendűség, oldhatóság szerint), 

- a vitamin, avitaminózis, 

hipovitaminózis és 

hipervitaminózis fogalmát, és 

mindegyikre ismerjen konkrét 

példákat. 

Ismerje 

- a szerves vegyületeket 

funkciós csoportjaik alapján, 

- a szénhidrogéneket 

(kötésrendszer: alkánok, alkének, 

aromások és a szénlánc alakja 

szerint), 

- oxigéntartalmú szerves 

vegyületeket és kozmetikában 

jelentős képviselőiket (alkoholok, 

oxo-vegyületek, karbonsavak, 

észterek: gyümölcs-észterek, 

zsírok, olajok, viaszok), 

- az aminosavakat, fehérjéket, 

nukleinsavakat és származékaikat 

Tudja jellemezni és 

csoportosítani 

- a szerves vegyületeket 

funkciós csoportjaik alapján, 

- a szénhidrogéneket 

(kötésrendszer: alkánok, alkének, 

aromások és a szénlánc alakja 

szerint), 

- oxigéntartalmú szerves 

vegyületeket és kozmetikában 

jelentős képviselőiket (alkoholok, 

oxo-vegyületek, karbonsavak, 

észterek: gyümölcs-észterek, 

zsírok, olajok, viaszok). 

- az aminosavakat, fehérjéket, 

nukleinsavakat és származékaikat 

biokémiai, élettani és kozmetikai 

szerepük alapján, 

- a szénhidrátokat és 

képviselőiket biokémiai, élettani 

és kozmetikai szerepük alapján, 

- a zsírokat, zsírszerű anyagokat 

(lipoidokat) és képviselőiket 

biokémiai, élettani és kozmetikai 

szerepük alapján, 

- a kozmetikai szempontból 

fontos vitaminokat élettani és 

kozmetikai szerepük alapján, 

- a vizet és az ásványi sókat 

biokémiai szempontból, élettani 

és kozmetikai szerepük alapján. 
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biokémiai, élettani és kozmetikai 

szerepük alapján, 

- a szénhidrátokat és 

képviselőiket biokémiai, élettani 

és kozmetikai szerepük alapján, 

- a zsírok és zsírszerű 

anyagokat (lipoidokat) és 

képviselőiket biokémiai, élettani 

és kozmetikai szerepük alapján, 

- a kozmetikai szempontból 

fontos vitaminokat élettani és 

kozmetikai szerepük alapján, 

- a vizet és az ásványi sókat 

biokémiai szempontból, élettani 

és kozmetikai szerepük alapján. 

Ismerje a kozmetikai 

szempontból jelentősebb szerves 

vegyületek képletét: etanol, 

propán-2-ol, glicerin, 

formaldehid, ecetsav, glikolsav, 

tejsav, tioglikolsav, benzoesav, 

szalicilsav, glükóz, glükonsav, 

trietanolamin, etilacetát, 

laurilalkohol, cetilalkohol, 

laurinsav, mirisztinsav, 

palmitinsav, olajsav, Na-sztearát, 

Na-laurilszulfát, PPD, PTD, 

normál alkánok homológ sorának 

tagjai C1-C20. 

Képlet alapján ismerje fel az 

alábbi vegyületcsoportokat: 

alkohol, fenol, karbonsav, 

észter, karbonsavészer 

(gyümölcsészter, triglicerid, 

viaszészter), monoszacharid, 

AHA, BHA, PHA, aminosav, 

peptid. 

Ismerje a cisztein és cisztin 

képletét. 

Képlet alapján ismerje fel az 

alábbi vegyületcsoportokat: 

- fehérje,  

- szteroid,  

- foszfolipid,  

- szfingolipid és  

- karotinoid. 

5. Laboratóriumi gyakorlat 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
 

Középszint Emelt szint 

5.1. Folyékony 

kozmetikumok 

Legyen képes 

- a kozmetikában használatos 

oldatok készítése (pl. bórvíz, 

különböző töménységű 

Tudja alkalmazni a 

laboratóriumi munka- és 

balesetvédelem szabályait. 
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hidrogén-peroxid oldatok, vizes, 

alkoholos és olajos kivonatok), 

- oldatok tulajdonságainak 

vizsgálati eredményéből 

következtetni az oldat telítettségi 

viszonyaira, típusára (valódi, 

kolloid), 

- pH-mérés eredménye és az 

oldat kémhatása, H3O+ / OH- 

mennyisége közötti összefüggést 

értelmezni,  

- kozmetikai alapanyagok 

vizsgálati eredménye, jellemzése 

alapján az anyagokat felismerni, 

- folyékony kozmetikumok 

receptjeit felismerni, elemezni 

(arcvizek, arcszeszek, 

rázókeverékek, zselék). 

Legyen képes a pH-mérés 

eredménye és az oldat 

kémhatása, H3O+ / OH- 

mennyisége közötti összefüggést 

elemezni, értelmezni. 

5.2. Kozmetikai 

emulziók 

Ismerje 

- az O/V és V/O emulziók 

tulajdonságait, 

- száraz krémek, zsíros krémek, 

hatóanyagos krémek csoportjait, 

jellemzőit és tipikus összetevőit. 

Tudja értelmezni az O/V és V/O 

emulziók tulajdonságait. 

5.3. Pakolások, 

paszták  

Ismerje fel 

- a szuszpenziók, paszták, 

pakolások és porkeverékek 

tulajdonságai és összetétele 

közötti kapcsolatokat, 

- az alábbi kozmetikumok 

receptúráit: letisztás és 

mélytisztítás kozmetikumai, 

frissítés tonizálás kozmetikumai, 

masszírozáshoz és szőrnövési 

rendellenességek kezelésére 

alkalmazható kozmetikumok, a 

kendőzés kozmetikumai. 

(A receptfelismerés magyarul 

feltüntetett összetevők alapján 

történhet.) 

Tudja értelmezni 

- a szuszpenziók, paszták, 

pakolások és porkeverékek 

tulajdonságai és összetétele 

közötti kapcsolatokat, 

- az alábbi kozmetikumok 

receptúráit: letisztás és 

mélytisztítás kozmetikumai, 

frissítés tonizálás kozmetikumai, 

masszírozáshoz és szőrnövési 

rendellenességek kezelésére 

alkalmazható kozmetikumok, 

valamint a kendőzés 

kozmetikumai. 

(A receptfelismerés magyarul, 

vagy INCI-szerint feltüntetett 

összetevők alapján történhet.) 

Értelmezze az organikus, natúr, 

biokozmetikumok jellemzőit, a 

rájuk vonatkozó szabályozásokat, 

minősítési szervezeteket, 

előnyeiket és hátrányaikat. 
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