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10125004. számú Sminktetováló megnevezésű  

szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó 

programkövetelmény 

 

 

1 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés 

1.1 Megnevezése: Sminktetováló 

1.2 Ágazat megnevezése: Szépészet 

1.3 Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód 

alapján: 1012 

2 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés 

2.1 Megnevezése: Sminktetováló 

2.2 Szintjének besorolása 

2.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5 

2.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint:5 

2.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:5 

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése: 

3.1 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges 

kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, 

tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés 

szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem 

határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul. 

3.2 A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban 

meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység 

folytatásához. 

A képesítési követelményt előíró jogszabály: 

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan 

megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység 

vagy munkakör leírása: 

A sminktetováló olyan szakember, aki kis mennyiségű festékanyagot juttat az emberi 

hámszövet felső rétegébe tetováló géppel (dermográffal), amivel maradandó változást 

okoz. Szemöldök, szemhéj és száj dekoratív, pigmentálásával, esztétikus kiemelésével, 

korrekciójával foglalkozik. Új kozmetikai tetoválást, formát, színt tervez és készít, régit 

fed, korrigál. 
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5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység 

kapcsolata, összefüggése: 

5.1 Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: - 

 

5.1.1 Az oltalom típusának megjelölése: - 

 

5.1.2 Nyilvántartó hatóság: - 

 

5.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma: - 

6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez 

szükséges bemeneti feltételek: 

6.1 Iskolai előképzettség: minimum középfokú végzettség. 

6.2 Szakmai előképzettség: 

Szakma / szakképesítés 

megnevezése 

azonosító száma 

Kozmetikus technikus 5 1012 21 03 

Kozmetikus 54 815 02 

Kozmetikus 55 815 02 

Kozmetikus 52 815 01 1000 00 00 

Kozmetikus 52 815 01 0000 00 00 

 

Elfogadhatók a fentiekkel egyenértékű jogelőd, valamint jogutód szakképesítések, vagy 

szakmák is. Elfogadható továbbá a bőrgyógyász, dermatológus, kozmetológus szakképesítés 

is. 

 

6.3 Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges 

6.4 Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Legalább 2 év a 7.2-ben felsorolt 

szakképesítés területén szerzett, igazolt szakmai gyakorlat. A szakmai gyakorlat részidőkből 

is összeállhat, de az utolsó rész nem lehet 1/2 évnél rövidebb. A gyakorlati időbe nem 

építhető be a GYED, GYES ideje.  A szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazolni kell. A 

szakmai gyakorlatot a bemeneti feltételként meghatározott szakmával/szakképesítéssel 

betölthető munkakörökben kell teljesíteni. 

7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges 

foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a 

programkövetelmény modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként 

meghatározott minimális, a maximális óraszám a modulonként meghatározott 

maximális óraszámok összege): 

7.1 Minimális óraszám:250 óra 

7.2 Maximális óraszám: 350 óra 

8 A szakmai követelmények leírása: 

8.1 Nem modulszerű felépítés esetén: 
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Sor-

szám 
Készségek, 

képességek 
Ismeretek 

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök 

Önállóság és 

felelősség mértéke 

 

1. Tevékenységéről 

informálja 

lakókörnyezetét. 

Ellátja a munka 

felvételekor 

felmerülő szervezési 

feladatokat. 

(vendégfogadás) 

Időpontot 

egyeztet a személyes 

találkozáshoz. 

Ismeri a munka 

felvételkor felmerülő 

szervezési 

feladatokat, az 

időpont egyeztetés 

menetét. 

Ügyfélközpontúan 

világosan, 

hitelesen, 

empatikusan 

kommunikál a 

vendéggel. 

Önállóan, 

lelkiismeretesen 

végzi a szervezési 

feladatokat. 

 

 

 

 

 

 

  

2. Szóban és írásban 

folyamatos 

kapcsolatot tart 

vendégeivel, 

kollégáival, 

üzenetet ír, 

formanyomtatványt, 

ügyfél adatlapot tölt 

ki. Hatékonyan 

kommunikál. 

Párbeszédet 

folytat, előzetesen 

tájékozódik 

vendégétől, 

digitális 

információkat 

gyűjt, felhasznál, 

tárol, 

digitális tartalmakat 

hoz létre. 

Ismeri az internet és 

az 

elektronikus 

kommunikáció, 

információ tárolás és 

kezelés alapvető 

formáit, 

jogi-, etikai 

szabályait; 

szöveg-, 

képszerkesztő 

szoftvereit. 

A GDPR 

szabályoknak 

megfelelően vezeti a 

nyilvántartását. 

Nyitott az ügyfelek 

igényeire, de azokat 

kellő kritikával, és 

kreativitással a 

szakmaiságra 

törekedve használja 

fel. A 

személyes szférát 

és a kulturális 

különbségeket 

tiszteletben tartja. 

Felelősséget vállal a 

felvett adatok 

helyességéért. Azokat 

az adatvédelmi 

törvénynek 

megfelelően kezeli. 

3. A személyes 

találkozás 

alkalmával 

szakszerűen 

felméri vendége 

igényeit, 

állapotát. 

Meghatározza, 

analizálja a tanultak 

alapján a bőrtípust, 

elmagyarázza a 

feltételeket, a 

felmerülő 

kockázatokat. 

Tájékoztat, és kizárja 

kontraindikációs 

eseteket. 

Ismeri a felvett 

információk 

rögzítésének 

alapkövetelményeit. 

Tisztában van az 

előzetesen 

kozmetikusként 

szerzett tudásanyag 

kapcsán az emberi 

bőr felépítésével, 

főbb típusaival. 

Azonosítja a 

bőrtípusokat, 

bőrhibákat. 

Munkájában 

tudatos, motivált. 

A megbeszélt 

határidőket betartja. 

Törekszik a 

legpontosabb 

tájékoztatásra, és 

információk 

felvételére, ami a 

munkájához 

szükséges. 

Döntéseit szakmája 

jogi, etikai 

szabályainak 

figyelembevételével 

hozza. Szükség 

esetén döntést hoz 

arról, hogy az adott 

munkát nem vállalja 

el. 
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4. Magabiztosan 

használja, és 

elmagyarázza 

a szakmai 

szerkesztési 

irányelveket, 

ami alapján később a 

munka megvalósul. 

Módszert választ, attól 

függően, hogy új 

tetoválást 

készít vagy régit elfed 

korrigál. Határidőt 

jelöl ki és vállal. 

Ismeri a forma 

megtervezésének 

szakmai 

szerkesztési 

irányelveit: 

az arc anatómiáját, a 

bőr típusokat, és 

problémákat. 

Elfogadja és 

hitelesen közvetíti 

szakmája 

társadalmi 

szerepét, értékeit 

és 

elkötelezettséget 

mutat iránta. Csak 

olyan munkát 

vállal el, amit 

lelkiismeretesen el 

is tud végezni. 

Kreatívan és 

konstruktívan 

gondolkodik. Irányt 

mutat, javaslatot és 

tanácsot ad a 

tetoválandó munkával 

kapcsolatban. 

5. Kiválasztja a 

tervezéshez szükséges 

eszközöket. 

A tervezés 

során biztos tudással, 

szakszerűen rajzol a 

szemöldök, szem és 

ajak területeken. 

Meghatározza a 

leendő tetoválás 

méretét, 

formáját, karakterét, 

színét. Koncepcióját 

vendégének vizuálisan 

bemutatja, fotó vagy 

videó felvétellel 

rögzíti, a vendéggel 

elfogadtatja. 

Alkalmazói 

szinten ismeri a 

tervezéshez 

szükséges eszközök 

rendeltetésszerű 

használatát, 

felhasználási 

lehetőségeit. 

Tisztában van a 

színelmélettel, és 

ennek megfelelően 

választ pigmentet. 

Pontosan, precízen 

jár el a koncepció 

kivitelezésében, 

minőségorientált. 

Törekszik a régi és 

korszerű trendek 

figyelembevételével 

dekoratív 

koncepciót 

alkotni. 

Értő és analizáló 

rajzos látásmódja 

alkalmazására 

törekszik az adott 

kezelés kapcsán. 

Határozottan, legjobb 

tudásának 

megfelelően tervez, 

javaslatot tesz a 

kialakítandó formát 

és színt illetően. 

6. Kiválasztja és 

összeállítja 

az adott munkához 

szükséges anyagokat, 

eszközöket, a 

szakmai 

elvárásoknak 

megfelelően 

tűkarakterek, 

modulok és 

pigmentek közül 

választ. 

Tevékenységét 

lépésről lépésre 

megtervezi a 

hatékony 

munkavégzés 

érdekében. 

Behatóan ismeri a 

sminktetováláshoz 

szükséges anyagokat 

(fertőtlenítőszerek, 

festékek, krémek, 

törlőkendők); 

eszközöket 

(tűk, eldobható 

tűmodulok) 

és technikai 

felszereléseket, 

(tápegységek, 

kábelek, 

pedálok, lámpák) 

tetováló gépeket 

azok 

megfelelő használati 

és 

kezelési módját. 

Az anyagok 

felhasználásának 

tervezésekor a 

gazdaságossági 

szempontokat is 

figyelembe veszi. 

 

Komplexitásában 

átlátja a teljes 

munkafolyamatot 

Körültekintő az 

anyagok, eszközök 

kiválasztásában. 

Tisztában van az EU-

s szabályozásokkal a 

pigmentek és gépek 

vonatkozásában, és 

ennek megfelelően jár 

el. 
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7. Szakszerűen 

előkészíti 

önmagát, eszközeit, a 

munkateret, a bőrt az 

infekciókontroll 

protokoll 

alapján. Begyakorlott 

módon, akkurátusan 

izolálja a felületeket. 

Minden a kezelés 

során érintett területet 

sterilizál. 

Egyéni 

védőfelszereléseket 

használ. A vendég 

számára is biztosítja a 

higiéniai védelemhez 

szükséges egyszer 

használatos eldobható 

öltözetet. 

Ismeri a 

mikrobiológiai 

alapokat, fogalmakat. 

A 

fertőzések terjedését, 

típusait (bélrendszeri, 

légúti, vér-, és 

nyirokrendszeri, bőr-, 

és 

nyálkahártya). Átlátja 

az 

összefüggéseket a 

munkatér higiéniai 

előírásai és a 

fertőtlenítőszer 

választása, veszélyes 

hulladék tárolása, 

alkalmazása között. 

Érti a 

bőr-, és 

felületfertőtlenítés 

közti különbséget. 

Tudatosan 

hangolódik rá a 

munkára. 

Koncentrált 

figyelem nélkül, 

automatikusan 

hajtja végre a 

munkatér 

előkészítését. 

 

Önállóan végzi el a 

munkafelületek és a 

bőr előkészítését, az 

infekciókontroll 

protokoll utasításait 

betartja. 

8. Felkészíti a vendéget 

a 

beavatkozásra. 

Megfelelően, 

tájékoztatja, 

megnyugtatja, 

pozícionálja. 

Dokumentálja a 

vendég tájékoztatását, 

szükség esetén 

festékpróbát végez, 

beleegyező 

nyilatkozatot irat alá. 

Kizárja a kontra 

indikáció lehetőségét, 

melyet szintén aláírat 

a vendéggel. 

A vendéghez intézett 

szakszerű, célirányos 

kérdésekkel felméri 

az igényeket, az 

életkornak, 

szituációnak 

megfelelően 

kommunikál a 

vendéggel. 

 

Tisztában van a 

beavatkozás céljával, 

lényegével. Ismeri a 

sminktetoválás 

anyagait, 

eszközeit, azok 

tulajdonságait, a 

tetováló gép kezelését 

adekvát 

felhasználási módjait. 

Ismeri a festékpróba 

fogalmát, és 

szükségességének 

eseteit. 

Tudja melyik 

területre 

milyen pozícióban 

lehet a 

legkényelmesebben 

dolgozni. 

 

Tudatosan 

hangolja rá 

vendégét a 

munkára. Állandó 

együtt-működésre 

törekszik. Törekszik 

rá, hogy a vendég 

minél 

komfortosabban 

érezze magát. 

Irányítja vendégét. 

Kezdeményező, 

vendégével 

együttműködve jár el 

a kezelés során 
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 9. Elkészíti a 

sminktetoválást. 

A megfelelő technika 

és 

eszközök 

alkalmazásával elvégzi 

a 

bőr előkészítését, a 

forma 

felrajzolását. Az 

egyszer használatos 

tűmodult a vendég 

előtt bontja ki, a 

csomagolását 

hozzátűzi a vendég 

adatlapjához és 

adminisztrálja azt. 

Elvégzi a festék 

bőrbe injektálását. 

Szakszerűen használja 

az 

anyagokat, működteti 

az 

elektromos 

berendezéseket, 

tetováló gépet. 

Tetováló géppel kiváló 

minőségben, 

magabiztosan 

használja az elsajátított 

technikákat: 

kontúr készítés 

púderezés, vagy 

satírozás 

Ismeri a kezelés 

lépéseit és a 

különféle 

bedolgozási módok 

technológiáját, 

berendezéseit. Tud 

folytonosan, 

szabályosan 

kontúrozni; 

homogénen 

kitölteni; egyenletes 

átmenettel szaturációt 

készíteni. 

Tudja a 

kontúrhúzásnál 

lényeges bemerítés - 

kiemelés technika 

fontosságát és a 

kitöltésnél 

alkalmazott 

technikákat. 

Érzi az ideális 

arányokat, 

szimmetriát követ, az 

aranymetszést 

ismerve. Ismeri az 

ideális arányokat az 

arcon. 

Készségszinten 

használja a tetováló 

gépet, ismeri a 

tűmodulok fajtáit, és 

különbségeit, 

szakszerűen használja 

a tetováló gépet. 

Fegyelmezetten, 

szabály követően 

végzi a 

beavatkozást. 

Mindenre 

kiterjedő 

folyamatos 

aszeptikus 

magatartást 

gyakorol. 

Munkájában 

precíz, a 

végeredményt 

tekintve 

minőségorientált. 

Tekintettel van 

önmaga és 

vendége biológiai 

szükségleteire is. 

Folyamatos 

önellenőrzés 

mellett 

önállóan, 

hibátlanul 

és körültekintően 

hajtja végre a 

beavatkozást. 

Hibáit 

önállóan kijavítja. 

Megoldja a 

felmerülő 

problémákat. 

10. Részletesen 

elmagyarázza 

az otthoni utókezelés 

fontosságát, gyakorlati 

tanácsokat ad hozzá. 

Kapcsolatot tart 

vendégével a munka 

elvégzése után is. 

Korrekciós időpontot 

egyeztet a bőr 

gyógyulási 

folyamatának 

megfelelően. 

Tisztában van a bőr 

utókezelésének 

fontosságával. 

Behatóan 

ismeri a helytelen 

utókezelésből vagy 

annak 

elmulasztásából 

származó 

gyógyulási 

problémákat. 

Törekszik arra, 

hogy figyelemmel 

kísérje munkája 

utóéletét. 

Minőségi 

garanciát, 

felelősséget vállal 

munkájáért. 

Betartatja 

vendégével 

az utókezelési 

szabályokat. 
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11. Nyugtát ad, számlát 

állít 

ki. Alapszinten 

készlettervezést végez. 

Felméri és kezeli az 

anyagkészletet, elvégzi 

a 

rendeléseket. 

Ismeri a működési 

tevékenységéhez 

tartozó összes 

dokumentációt, 

annak tartalmát, 

előírásait, 

adatvédelmi 

szabályokat. 

Érti, hogy munkája 

folytonossága miatt 

folyamatosan 

figyelnie kell az 

anyagszükségletre 

az alapanyagok, 

fogyóeszközök, 

irodaszerek 

beszerzésére. 

Precíz és 

szabálykövető 

munkavégzésre 

törekszik. 

A 

munkavállalással, 

vállalkozással 

kapcsolatos felelős 

döntéseket hoz. 

Üzletvezetési 

feladataiban a 

jogszabályok 

betartásával és a 

szakmai elvek 

figyelembevételév

el önállóan és 

becsületesen hoz 

döntést. 

12. A munkaterületen 

kitakarít, fertőtlenít 

gondosan elpakol, a 

keletkezett veszélyes 

hulladékot szakszerűen 

kezeli. Felkészíti a 

munkaterületet a 

következő vendég 

fogadására. 

Tisztában van a 

biológiailag aktív 

veszélyes hulladékok 

szakszerű 

kezelésével. 

Átlátja az 

infekciókontrollban 

leírtak és a vendégek 

közti, napi-, heti 

takarítások közti 

összefüggéseket. 

Szem előtt tartja a 

rendszabályokat, a 

tudatos 

hulladékkezelés, a 

gondos rendrakás 

és az alapos 

takarításkor is. 

Pedáns, igényes. 

Betartja a munka, 

baleset-, egészség-

, érintés-, tűz-, és 

környezet-védelmi 

szabályokat a 

higiéniai 

előírásokat, 

protokollt. 

13. Figyelemmel kíséri a 

sminktetováló trendek 

alakulását. Törekszik 

rá, hogy legalább egy 

idegen nyelven 

szakmai anyagokat 

olvasson. 

Látja a hagyományos 

és új szakmai 

eszközök, módszerek 

gyakorlati 

jelentőségét. 

Eligazodik a trendek 

között. Ismeri a 

szakmai szókincset 

anyanyelvén és 

legalább 

egy idegen nyelven 

(angolul). 

Tiszteletben tartja 

a szakmai 

eredményeket, 

értékként tekint 

rájuk. Nyitott a 

sminktetoválás új 

eredményei iránt, 

őket. Törekszik 

azok alapos 

megismerésére, 

megértésére és 

alkalmazására. 

Felelősséget érez a 

szakmai tradíciók 

fennmaradásáért. 

Önállóan, gyűjt 

információkat, 

képezi magát. 

14. Szakszerűen rögzíti, 

gyűjti, archiválja, 

digitalizálja saját 

munkáit, melyeket a 

világhálón üzleti céllal 

publikál. 

Alkalmazói szinten 

tudja kezelni a saját 

internetes 

megjelenését, 

hirdetéseit. 

Érti a tetoválás 

fotózása 

során jelentkező 

problémákat 

(kompozíció-, 

fények, 

szögek beállítása), 

tudja a megoldásokat. 

Ismeri a marketing 

eszközöket. 

Alapos, 

körültekintő a 

fotók készítésekor. 

Tudatos képei 

publikálásában. 

Önállóan, 

kreatívan 

és lelkiismeretesen 

archiválja 

munkáit, 

irányítja saját 

hirdetési 

kampányait. 
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15. Portfóliót készít 

marketing tevékenység 

és 

saját fejlődésének 

nyomon követése 

céljából. 

Ismeri a portfólió 

készítésének lépéseit, 

az alkalmazható 

digitális 

eszközöket 

(fényképező, 

számítógép, telefon, 

szoftver, stb.) 

Önkritikus 

önmagával és 

munkájával 

szemben, 

lelkiismeretesen 

törekszik a 

folyamatos 

önképzésre. 

Hiteles, szorgalmas, 

határozott. 

Elfogadja a 

szakmaetikai 

elveket, 

irányítja szakmai 

fejlődését. 

Önállóan, 

kreatívan 

és 

felelősségteljesen 

használja a 

digitális 

eszközöket. 

Konstruktívan 

gondolkodva építi 

karrierjét. 

 

 

9.2 A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem 

 

9 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerő-

piaci relevanciája): 

A sminktetoválás mára az egész világon igen jelentősen a divat és a szépségipar hangsúlyos 

részévé vált. Az elmúlt húsz évben megváltozott társadalmi és gazdasági környezet új 

szükségletként hívta elő a sminktetováló szakemberek iránti nagymértékben 

megnövekedett keresletet. Ez köszönhető a szolgáltatás iránt való igény növekedésének, 

ill. ebből következően az eszközök, alapanyagok minőségjavulásának és új technikák 

világszintű elterjedésének. Az európai emberek legalább 12%-ának van tetoválása. A 18–

35 éves korcsoportban valószínűleg kétszer ennyi a tetoválással rendelkezők aránya. Ezt 

igazolja a sminktetoválással rendelkező emberek és a sminktetoválással foglalkozók 

növekvő száma, jelentős munkaerő-piaci relevanciát jelentve nemcsak külföldön, itthon is. 

Kiemelt, professzionális tevékenység elismertségét jelentené a szépségszakma ezen 

területe.  Csak olyan szakemberek képesek művészi szinten végezni a sminktetoválást, akik 

munkájukra igényesek, lelkiismeretesek, nyitottak a folyamatos, innovatív technikák 

elsajátítására. Professzionális sminktetováló csak az tud lenni, aki az ilyen típusú 

kezeléseket rendszeresen, nem csak alkalomszerűen végzi. Képesek munkájukat 

hivatásszerűen végezni. A képesítés megszerzése kiváló üzleti lehetőség a szakembernek, 

hisz az új technika elsajátítására történő üzleti célú befektetés többszörös megtérülést 

biztosít a folyamatos, megújuló lehetőségeket kereső vendégek számára.  

A gyakorlat azonban bizonyos kockázattal jár az emberi egészségre nézve: ismertek olyan 

esetek, amikor a tetováló festékek mikrobiológiai szennyeződésnek vagy más 

potenciálisan veszélyes anyagoknak, bizonyos esetekben akár karcinogén anyagoknak 

vannak kitéve. A toxikológiai kockázatértékeléshez a tetováló festékeket kezelni kell a 

kozmetikai termékektől eltérő expozíciós útjaik, valamint kémiai és fizikai összetételük 

miatt. Fontos, hogy a múltban a tetováló festékek gyakran nyers ipari felhasználásúak 

voltak, amelyeket nem megfelelő gyártási gyakorlat szerint állítottak elő. Még ma is 

sokszor ismeretlen a jogilag felelős gyártó, a gyártás helye, a tinták vegyszertartalma, 

köszönhetően az interneten megjelenő kontrollálatlan beszerzési forrásoknak. A tintákban 

jelenlévő sok vegyi anyag, szennyeződés és szennyeződés káros hatásokat fejthet ki 
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egyetlen összetevőként vagy kölcsönhatás révén. A végső összetétel egyszerű lehet (az 

ipartól származó információk szerint egy tetováló tinta általában minimum 15 féle 

anyagból áll), de a választható anyagok száma miatt az ellenőrzés problémája összetett.  

Az Európai Unió az elmúlt időszakban jelentősen szigorította a felhasználható anyagok, 

gyártási összetevők körét, növelve ezzel a biztonságos sminktetoválás esélyét, azonban a 

magyar piacon ezek a szabályozók az eddigi kontrollálatlan képzési gyakorlat miatt nem 

ismertek, a tetováló kollégák sok esetben gyenge minőségű ázsiai pigmentekkel, nem 

megfelelően sterilizált eszközökkel készítik a kezeléseket, ezzel jelentős egészségügyi 

kockázatnak kitéve a vendégeiket, okozva ezzel ödémás, gyulladásos, vagy akár erős 

allergiás reakciókat. Bizonyos összetevőket az új REACH, és ResAP(2008)1 betiltottak 

ezzel is csökkentve a kockázatokat, azonban ezek szinte alig ismertek a sminktetoválást 

végzők között az eddigi képzési gyakorlatnak köszönhetően. 

Itthon a piaci elvárásoknak megfelelően elsajátítani a sminktetoválást jelenleg gyenge 

szabályozás és ellenőrzés mellett lehetséges. Mindez idáig a kozmetikai képzésen belül 

csak minimálisan érintették, elenyésző óraszámban, tényleges elméleti és gyakorlati tudást 

sem tudtak ilyen kis keretekben átadni. A sminktetoválást elsajátítani szándékozók 

szabályozatlan tartalmú és idejű képzéseken vettek részt, és rendkívül hiányosak a szakmai 

ismereteik sok esetben. Az átalakuló szakképzés következtében a sminktetoválás kimaradt 

a szabályozott képzések köréből. Pedig rengeteg veszélyt rejt magában ez a tevékenység. 

A probléma bioetikai szintje is igen magas. Rengeteg kézzelfogható problémára (jogi, 

egészségügyi-közegészségügyi) mutat rá. Szakmánk beható elméleti és még több 

gyakorlati tudáson alapuló jártasságot kíván. Ez jogi szabályozást és ellenőrzött képzést 

igényel. Különösen nagy igény mutatkozik a stabil szakmai alapokkal, szaktudással 

rendelkező, professzionálisan és önállóan dolgozó sminktetoválók államilag elismert 

képesítő bizonyítványt adó szakmai képzésre. 

 

11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga 

vizsgatevékenységeinek részletes leírása  

11.1 A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: 

A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a felnőttképzési engedéllyel rendelkező 

képző intézmény által felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben (FAR) kiállított 

tanúsítvány. 

Egyéb feltételek: - 

 

11.2 Elméleti írásbeli vizsga 

 

A vizsgatevékenység megnevezése: Sminktetováló elméleti alapismeretek 

11.2.1 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:  

 

25 kérdésből álló feleletválasztós, igaz-hamis, és kifejtős teszt, ezen belül: 

Feleletválasztós kérdések 10 darab – darabonként 4 pont 

Témakörei:  

 A szolgáltatási területhez tartozó kozmetikumok csoportjainak, jellemzőinek, 

összetevőinek, hatóanyagainak ismerete. (bőrfertőtlenítők típusai, munka közbeni, és 

kezelés utáni utóápolók fajtái, összetételük ismerete) 

 Vállalkozási ismeretek (általános vállalkozói alapismeretek, adózás, működtetés, 

GDPR adatvédelem legfontosabb szabályai) 

 Marketing (lehetséges módszerek, kommunikációs csatornák, közösségi platformok) 

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/chemicals/registering-chemicals-reach/index_hu.htm
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3dc4
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 Kommunikáció, etika (asszertív kommunikáció fogalma, etika fogalma, és ennek 

megfelelő ügyfélkezelés) 

 Szervezési feladatok (alapfokú időmenedzsment, munka felvétele, konzultációk 

megszervezése, készlettervezés – pigmentek, tűmodulok, eldobhatós eszközök, és 

fertőtlenítők, utóápolók) 

 Pigment ismeret (pigmentek típusai, összetevői, colorindexek jelentése, jelentősége, 

szabályozások ismerete) 

 A sminktetoválás megvalósulásának feltételei beleértve a kontraindikációs feltételeket  

 Infekciókontroll, infekciókontroll protokoll, higiéniai ismeretek (higiéniai feladatok, 

kötelező higiéniai protokoll lépései) 

 Tetováló gépek (típusai, részei, tulajdonságai, beállítása, előkészítése,) 

 Tetováló tűk, tűcsoportok (mérete, mennyisége, hegye, fajtája) 

 

Igaz-hamis kérdések: 10 db (tartalmaznia kell minimum 3 darab nemleges tagadással 

megfogalmazott kérdést) – darabonként 4 pont 

Témakörei:  

 Tetoválás fajtái, mikró pigmentáció alkalmazási területei, pigmentek jellemzői, 

összetételük, szabályozóik, fertőtlenítő szerek, higiéniai munka és balesetvédelmi, 

egészség megóvási előírások, kezelési ellenjavallatok, sminktetoválás utókezelése, 

hulladékkezelés.  

 

Kifejtős kérdések: 5 darab – darabonként 8 pont 

Témakörei:  

 A tetoválás készítésének alapvető lépései, folyamata, veszélyei szem, szemöldök és 

száj területen, anatómiai és élettani alapjai. Eszközök, tűmodulok ismerete, pigmentek 

típusai, és rájuk vonatkozó szabályozások, színelméleti alapok. A szempilla, szem, ajak 

anatómiája és élettana, a szemkörnyék és a száj speciális jellemzői. 

 A sminktetoválás fajtái, alkalmazott technikái, és anyagai, utóápolás szabályai. 

 

11.2.2  Az elmélet írásbeli vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 

60 perc 

6

0 perc 

11.2.3 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: vizsgaszervező által összeállított 

javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. 

11.2.4 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető 120 

pontszámból legalább az 60pontot elérte, tehát 50% eredményességgel teljesítette azt. 

 

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%   

 

11.3  Projektfeladat: Sminktetováló gyakorlati vizsga 

 

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgamunka és gyakorló portfólió szóbeli 

bemutatása, valamint az otthon elkészített projekt-feladatrész, és kezelési munkatervének 

bemutatása, és indoklása. 

11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A sminktetováló gyakorlati vizsga 

részei: 

 

A) Vizsgarész: Portfólió bemutatása. 

 

A) 1. A vizsgázó szakmai képzésének gyakorló ideje alatt saját kivitelezésben készült, 

műbőrre tetovált munkáiból gyakorló portfóliót állít össze. 
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 A portfoliónak tartalmaznia kell minimum 1-1-1 darab, élő modellen készített teljes arc 

(szemöldök, szemhéj, ajak) tetoválásról készített jó minőségű előtte/utána fotót, 

 Továbbá minimálisan 3-3-3 (szemöldök, szemhéj, ajak) a gyakorlás során műbőrre 

készült referenciaképeket tartalmazza.  

 A gyakorló portfólióhoz köteles csatolni az „Eredetiségi nyilatkozatot”, melyben a 

portfólió saját maga állttal készített kivitelezéséről nyilatkozik. 

 Leadása: a vizsgát megelőzően 15 nappal postai úton ajánlva kell eljuttatnia a 

vizsgaszervező részére.  

 Kivitelezése nyomdaipari technikával készül. Formai követelmények: formátuma A/4-

es, spirálfűzött, vagy fotókönyv. Terjedelme minimum 12 oldal, minimum12 db munkával, 

beleértve az élő modellen készített esettanulmányokat is. Elrendezésében, 

színhasználatában esztétikus.  

 A) 1 vizsgarészre adható pontszám: 40 pont 

 

B) Vizsgarész: Helyszínen készítendő vizsgamunka elkészítése élő modellen és az 

otthon megtervezett munkaterv (projekt-részfeladat) bemutatása 

 

B) 1. Vizsgarész: Az otthon megtervezett munkaterv (projekt-részfeladat) bemutatása, 

amiben részletesen bemutatja a helyszínen készítendő vizsgamunkáját a konkrét élő 

modellre vonatkozóan a következőek szerint: 

B) 1.1 A vizsgázó előzőleg és önállóan, saját maga által biztosított eszközökkel, műbőrre 

(latex lapra) készült teljes arctetoválást, mint vizsgamunka részproduktumát mutatja be 

szóban, az előre elkészített műbőrön. A vizsgabizottság az elkészített munkatervre 

vonatkozóan kérdéseket tesz fel a vizsgázó részére, aki a projekt-részfeladat elkészítését, 

annak technikai, formai és színbeli kialakítását meg kell, hogy tudja indokolni. A projekt-

részfeladat stílusában és színhasználatában meg kell, hogy egyezzen az élő vizsgamunka 

modellen készítendő kialakítással. Minimális mérete: 15x20cm. A mintának tartalmaznia 

kell valósághű szemhéjkontúrt, szemöldöktetoválást, és ajaksatírt. Formája, stílusa 

szabadon választott, de törekszik a realisztikusságra.  Adható pontszám: 20 pont 

B) 1.2. Írásos-szöveges munkaterv, melynek terjedelme minimum 1 A4-es oldal, mely 

tartalmazza a forma és színválasztás indoklását, a kezelés lépéseit, és a vendégre vonatkozó 

esetleges egyedi szempontok (bőrtípus, bőrproblémák, bőr altónusa) figyelembevételét.  

Adható pontszám: 20 pont 
 

 B)1.1 és B) 1.2 Vizsgarészre adható összes pontszám: 40 pont 

 

B) 2. Vizsgarész: A vizsgázó a helyszínen saját maga által biztosított eszközökkel, saját 

maga által hozott vendég arcán vizsgamunkát készít. A munkának tartalmaznia kell 

grafikus szemhéjkontúrt, szemöldöktetoválást tetszőleges technikával, és a korábban az 

adott modellen elkészített teljes ajaksatír korrekcióját. Formája, stílusa szabadon 

választott, de illeszkednie kell a modell karakteréhez.  

 

 B) 2. vizsgarészre adható összes pontszám: 200 pont 

 

11.3.3 A gyakorlati vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:  

 

A) 1. vizsgarészre:             20 perc 

B) 1. és B) 2. Vizsgarész: projekt-részfeladat bemutatására és a helyszínen készítendő 

vizsgamunka elkészítésére:        300 perc 

11.3.4 Időtúllépés nem megengedett, amennyiben a vizsgázó nem tudja befejezni az adott 

idő alatt a feladatot, akkor az nem kerül értékelésre.  
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11.3.5 Esetleges időtúllépésre, csak a vizsgabizottság elnöke adhat lehetőséget indokolt 

esetben. 

11.4 A gyakorlati vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: 

 

B) 1. Vizsgarész: projekt-részfeladat, munkaterv bemutatása. 

Az értékelés szempontjai: 

 minőség - esztétikum összhangja magas fokú; adható pontszám: 10 pont 

 szakmai szerkesztési irányelvek, méretezés, dimenzionálás alkalmazása megfelelő; 

adható pontszám: 5 pont 

 a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának 

meghatározása megfelelő; adható pontszám: 5 pont 

 a megvalósításhoz alkalmazott technikák megválasztása tudatos, alkalmazása 

megfelelő; adható pontszám: 5 pont 

 formakialakítás adekvát, kellően szimmetrikus, arányos, kontúr folytonos, szabályos; 

kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; kidolgozottság részletes, precíz,  

szimmetrikus; adható pontszám: 10 pont 

 eszközhasználat megválasztása, bedolgozási sorrend, bemerítés/kiemelés technika, 

nincsen túldolgozva a műbőr, a tűmélység megfelelő, nincsen szétvágva a műbőr; 

adható pontszám: 5 pont 

 

 B) 1. vizsgarészre adható összes pontszám: 40 pont 
 

B) 2. Vizsgarész: Helyszínen készítendő gyakorlati vizsgamunka élő modellen  

Az értékelés szempontjai 

 minőség - esztétikum összhangja magas fokú; adható pontszám: 30 pont   

 bőrdiagnosztizálás megfelelő; adható pontszám: 15 pont 

 higiéniai előkészület hiánytalan (munkaruha, védőruha, eszközeit és a vendéget védi a 

fertőzéstől, tűmodult a vendég előtt bontja ki, és lefűzi az adatlaphoz.); adható 

pontszám: 15 pont 

 a megvalósításhoz használt anyagok, eszközök megválasztása, felhasználási módjának 

meghatározása megfelelő; adható pontszám: 10 pont 

 előkészítés (önmaga, munkatér, vendég) automatikus; adható pontszám: 10 pont 

 formatervezés precíz; adható pontszám: 20 pont 

 bőrtípusnak megfelelő a pigment választás; adható pontszám: 20 pont 

 a megvalósítás lépéseinek sorrendje megfelelő; adható pontszám: 10 pont 

 kontúr folytonos, szabályos; kitöltés homogén; satírozás egyenletes átmenetű; 

kidolgozottság részletes, precíz; adható pontszám: 20 pont 

 eszközhasználat megválasztása a tűkarakterekkel való tudatos bedolgozási sorrend, 

bemerítés/kiemelés technika, nincsen túldolgozva a bőr, a tűmélység megfelelő, 

nincsen traumatizálva a bőr; adható pontszám: 20 pont 

 a vendéggel való kommunikáció, tájékoztatása az utókezelésről megfelelő; adható 

pontszám: 10 pont 

 munka-, baleset-, egészség-, érintés-, tűz-, és környezetvédelmi szabályok, higiéniai 

előírások, protokoll betartása pedáns; adható pontszám: 10 pont 

 problémamegoldás, előre nem látható helyzetek, fellépő komplikációk kezelése, 

döntéshozás határozott; adható pontszám: 5 pont 

 a gyakorlati munkavégzés során megfigyelhető autonómia és felelősség elemek: 

önállóság, hatékonyság, körültekintés, együttműködés, kreativitás, igényesség, 

elővigyázatosság, felelős döntéshozás, szabálykövetés (infekciókontroll protokoll 

utasításainak betartása); adható pontszám: 5 pont 
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A helyszínen készítendő vizsgamunkát a vizsgázónak a rendelkezésre álló idő alatt kell el 

kezdeni és befejezni, csak akkor értékelhető. A megkezdett, félbehagyott, részlegesen 

elkészült produktum nem értékelhető. 

 

 B) 2. vizsgarészre adható összes pontszám: 200 pont 

 

11.4.1. Az A)1. B)1. és B)2. részekből álló Projektfeladat gyakorlati vizsgatevékenység 

akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes elérhető 280 pontból legalább 

140 pontot teljesít, azaz a gyakorlati vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó 

a megszerezhető összes pontszám minimum 50%-át elérte. Amennyiben ez nem teljesül, 

akkor a Projektfeladat gyakorlati vizsgarészből pótvizsgára kell bocsájtani.  

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70% 

 

11.4.2 A gyakorlati munkavégzés nem értékelhető, amennyiben a vizsgázó sérülést, vagy 

túlzottan nagy traumát, bevérzést okoz a vizsgamunka során.  

 

11.4.3 A vizsgatevékenység összesített értékelése:  

 

A megszerezhető összes pontszám:       400 pont 

Ebből: 

 11.2-ben meghatározott Elméleti írásos vizsgarész:    120 pont 

 11.3-ban meghatározott Projektfeladat, Gyakorlati vizsgarész:  280 pont 

 

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó mindkét vizsgarésznél a 

megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte. Amennyiben bármelyik 

vizsgarészben nem teljesíti az 50%-ot, akkor pótvizsgára lesz kötelezett a vizsgázó. 

11.4.4. A vizsgatevékenység összesített minősítése: 

0-199 pont: Nem felelt meg 

200-240 pont: Megfelelt  

241-280 pont : Közepes  

281-360 pont: Jó  

361 ponttól:  Kiváló  

11.5. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 

 

A Vizsgabizottság egy tagjának rendelkeznie kell minimum 3 év sminktetováló 

gyakorlattal, egy további tagjának pedig 5 év sminktetováló gyakorlattal. 

A vizsgázónak egy modellt kell hoznia a helyszínen készítendő vizsgamunkához. A modell 

18 év feletti, önállóan cselekvőképes női személynek kell lennie. Ha az előzőleg 

megbeszélt és egyeztetett modell nem tud részt venni a vizsgán, a vizsgázó feladata új 

modellt keresni, a vizsgaközpontot tájékoztatni a változásról, módosítani a beadott 

portfoliót. A modellcsere indokát hitelt érdemlően igazolni kell, az igazolás elfogadásáról 

a vizsgaszervező dönt. 

 

11.6. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek: 
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Vizsgázónként:  

1 db gurulós szék, 1 db három (vagy négy) polcos gurulós fém / üvegtároló kocsi, 

vizsgázónkként1 db kezelőágy, ideális fényforrás, megfelelő számú elektromos 

csatlakozási lehetőség, veszélyes hulladékok tárolásához szükséges eszközök, elméleti és 

gyakorlati tevékenységekhez felszerelhető helyiségek, dokumentációs 

formanyomtatványok. 

 

11.7. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: - 

 

11.8. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra 

vonatkozó részletes szabályok: 

A vizsgázó a vizsgára hozza magával: 1 db vizsgamunkát, portfólióját, az írásban 

elkészített projekttervét (egy példányban), és vendégét. Továbbá a helyszínen készítendő 

vizsgamunka elkészítéséhez és bemutatásához az alábbi eszközöket, anyagokat kell 

biztosítania a vizsgára: 

Golyóstoll, A/4-es rajzmappa, adott munkához szükséges tűk + eldobható markolatok, 

gépfólia, gumikesztyű, vazelin, csőrös flakon, papírtörlő (nedvesség- és tépésálló, jó 

nedvszívó képességű, szöszmentes), vattakorong, festékes kupakok (kicsi, közepes, nagy), 

adott munkához szükséges tetováló festék, szemöldök csipesz, felület- és 

eszközfertőtlenítő, bőrfertőtlenítő, munkatálca, sminktetoválógép CE minősítéssel 

(testtetováló gép nem megengedett), megfelelő tűmodulok. A vizsgázónak magával kell 

továbbá hoznia saját részre fehér munkaruhát, váltócipőt, valamint saját és a modell részére 

is a higiéniai védőöltözetet. 

 

11.9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a 

vizsgaidőszakokra vonatkozó sajátos feltételek: - 


