Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

A vizsgafeladat ismertetése: A tételsort a szakmai modulok feladatai és ismeretei alapján kell
elkészíteni, a következő arányokat szem előtt tartva:
Kommunikáció a vendéggel 15%
Vegyszeres technológiai folyamat elmélete (szakmai ismeretek, anyagismeret) 50%
Frizurakészítés munkafolyamatának ismertetése 25%
Tanácsadás otthoni hajápolásra 10%
A tételsor szituációkat tartalmaz, amelyhez minél több féle szakmai tartalmat kell rendelni
A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.
A feladatsor első részében található 1−20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,
majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.
A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A tételsor a (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM
rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

2/33

Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

1. tétel
Magas (kb.180 cm), középkorú (45 éves) hölgy vendég, aki hivatalnokként dolgozik, egy
színmélységgel világosabb hajat szeretne réz árnyalatban. Haja még nem volt festve.
Hajának alapszínmélysége 5-ös, hajhossza kb. 15 cm. Haja vékonyszálú, a haj sűrűsége
átlagos. Halántékán jelentősen (kb. 50 %-os őszülési fokban) őszülésnek indult a haja,
amely zavarja őt. Évek óta egyhosszra vágott haján is kis átalakítással újítást szeretne:
fiatalosabb frizurát (lépcsőzetes formát) kér Öntől. Haja korábban zsírosodott, de a kor
előrehaladtával már elegendő haját hetente egyszer megmosnia.
–
–
–
–

–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a lépcsőzetes frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés technikáját!
Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!

A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
___________________________________________________________________________
Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

2. tétel
Középkorú, de fiatalos vendég hajának színmélysége világosbarna, de már 40%-ban
diffúzan ősz. Haja egészséges, natúr, vastag szálú, normál sűrűségű, mely a háta
közepéig ér. Váll fölé érő, Kleopátra fáraónő hajviseletét idéző frizurát szeretne, de
világos szőke színben, hamvas árnyalatban, világos violet árnyalatú melírcsíkokkal.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse az egyhossz frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés technikáját!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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3. tétel
Modellként dolgozó fiatal nő vendégének haja kb. 25-30 cm hosszú, extra világos szőke
(11-es), arany árnyalatú. A haj lenövése 1,5 cm, alapszíne sötétbarna. A haj vastag szálú,
nagy tömegű, enyhén hullámos. A vendég szeretné, ha ombre festést végezne a haján.
Azt kéri Öntől, hogy a tőhöz közeli rész ugyanilyen extra világos szőke maradjon, és a
végek felé sötétedjen a haja.
Jelenleg szinte minden hajszála a háta közepéig ér, de szeretne egy laza, könnyed,
átmenetes frizurát, úgy, hogy a haj hossza látványra ne rövidüljön jelentősen. Szeretné,
ha a haja tökéletesen egyenesre lenne beszárítva.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a szőkítő pép és a festékkeverék
összeállításáról, a festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a lefelé hosszabbodó frizurát
eredményező hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés technikáját és a
kiválasztott hajsütővas típusát, a választott hőfokot!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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4. tétel
Fiatalos, festett hajú hölgy vendég hajának színmélysége 4-es. Legutóbb egy hónapja
járt Önnél, akkor festés és vágás is történt. A haja vállig érő, közepes vastagságú és
mennyiségű, laza természetes hullámokkal. A vendég kívánsága világos hamvas szőke
melír a fej egész területén. Ezen kívül olyan vágást szeretne, ahol minden hajszála
egyforma hosszúságú (uniform) lesz. Hosszú évek óta mindig egyenesre kihúzta a
szárítás során a haját. Ebben is szeretne változást: a saját, lágy hullámait szeretné
kiemelni a szárítás során.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a szőkítő pép és a festékkeverék
összeállításáról, a szőkítő pép és a festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a
festék eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse az uniform frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a diffúzorral történő
szárítás menetét!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
4/33

Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

5. tétel
Nyugdíjas hölgy vendége haja a fejtetőn kissé megritkult, kivillan a fejbőre. A haja már
szinte teljesen ősz (90%), vállig érő hajú. Szeretné, ha kissé fiatalosabban nézne ki, ezért
az ősztől alig elütő szőke színt szeretne. Ön uniform frizura kialakítását javasolja neki,
amit könnyű lesz otthon beszárítania. Vendége a háziorvosától hallotta az androgén
alopécia kifejezést, és tájékoztatást, tanácsadást kér Öntől a problémával kapcsolatosan.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse az uniform frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről!
– Beszéljen az androgén alopécia jelenségéről, a kiváltó tényezőkről, kezelésének
lehetőségéről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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6. tétel
40-es évei elején járó, határozott, igényes férfi vendég haja az elmúlt pár évben
őszülésnek indult, amely krémzselé alkalmazása esetén még alig látszik. A haj
sötétszőke, egészséges, vastagszálú és enyhén hullámos. Olyan megoldást szeretne az
őszülésére, amelyben nem lenne szembeötlő, hogy haja színezve van, amelynél nem lenne
feltűnő a lenövés. Eddig a XX. századi francia férfi hajviseletet idéző, hátra fésült
frizurát hordott. A fiatalok után egyre több korabeli férfin is látja azt a frizurát, ahol
oldalt igen rövid a haj, a fejtetőn hosszú, és a két hossz élesen elválik egymástól. Ő is
ilyen fiatalos frizurát szeretne. Továbbá tanácsot kér Öntől, hogyan tudja majd haját
egész nap a beszárított formában tartani.
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a „modern klasszikus” frizurát
eredményező hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról,
vágási technikákról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a
fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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7. tétel
Középkorú, erősen őszülő férfi vendég eredeti hajszíne középbarna. Az őszülés vendégét
nem zavarja. Hallott a vendég olyan festékről, amely színt nem ad, de csillogóbbá teszi a
hajat. A hajvágás mellett ilyen szolgáltatást szeretne igénybe venni. Vendége egy
hónapja volt legutóbb Önnél, frizuráján nem szeretne jelentősebb változtatást. Sportos,
rövid frizurát hord, amelyet szeret és előnyös is neki. Haja egészséges, normál
vastagságú és átlagos tömegű. Még alig indult ritkulásnak a haja. Viszont, hogy ez így is
maradjon, tanácsot kér Öntől a kopaszodás elleni hajápolókkal kapcsolatosan.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a hajfényszolgáltatáshoz alkalmazott
készítmény összeállításáról, a készítmény felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a
termék eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Ismertesse a frizura vágásának folyamatát! Beszéljen a frizura vágásához szükséges
hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról,
vágási technikákról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a
fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: –
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8. tétel
Fiatal, sportoló férfi vendége az elmúlt 1-2 évben nyakközépig érő egyhossz frizurát
hordott, de most jelentős rövidítést szeretne, különösen az oldalsó és hátsó részeken.
Haja sűrű, vékonyszálú. Hajszíne középszőke, jelenleg natúr, egészséges, de évekkel
ezelőtt volt már melírozva. Most is szeretne napszítta hatást tükröző melírt az új,
napjainkban divatos frizurájába.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a hajszínváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a „modern klasszikus” frizurát
eredményező hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról,
vágási technikákról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a
fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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9. tétel
Extravagáns megjelenésű fiatal férfi vendégének hajszíne eddig középszőke volt, és csak
a frufru volt 12-es színmélységben világosabbra festve. Most fordítani szeretne: azt kéri
Öntől, hogy ugyanezt a festést készítse el pepitában: ahol eddig extra világos szőke volt a
haja, ott most fesse vissza az eredeti hajszínre, ahol eddig natúr volt a haja, ott
világosítsák fel a frufruban lévő platina szőke színre. A vendég egy hónapja járt Önnél
vágatni és festetni. A vendégnek kecskeszakálla van, amelyet szintén szeretne - a hajához
hasonlóan – felvilágosíttatni. Eddig oldalra fésült haját most szeretné magasabbra
száríttatni, hogy magasabbnak látszódjon. Haja a natúr részeken egészséges, közepesen
vastag szálú, átlagos mennyiségű. A haj hossza a fejtetőn 10 cm, oldalt 2-4 cm-es.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a hajszínváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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10. tétel
Fiatal kora ellenére már vezető beosztásban dolgozó vendége haja hosszú (a lapockák
aljáig érő), natúr, világosbarna. A hölgy csak tónusváltoztatást szeretne: a meglévő
színmélységben mahagóni tónusú tömegszínt, a fejtetőn arany tónusú lapmelírral. Haja
közepes vastagságú és tömegű. A vendég a fejbőrén rendszeresen megjelenő viszketésre,
piros gyulladt foltokra, a foltokban erős hámlásra panaszkodik. Ön szeborreás
dermatitiszre utaló jeleket vesz észre. A vendég nyitott a probléma kezelésére.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverékek összeállításáról, a
festék felvitelének és a melírozásnak a technikájáról, a hatóidőről, a festék
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről, illetve a fixáló termékekről és
főnözésről!
– Beszéljen a szeborreás dermatitisz jelenségéről, a kiváltó tényezőkről, kezelésének
lehetőségeiről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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11. tétel
Középkorú, fiatalos, festett, de nem felvilágosított, egyhossz hajat viselő női vendégünk
dauert szeretne enyhe-közepes hullámokkal. Nem szeretné, hogy „csak úgy” lógjon és a
fejére lapuljon a haja. Azt szeretné, ha az otthoni hajszárítás és a választékkal készült
frizura elkészítése ezentúl sokkal könnyebb lenne. Hajának hossza vállig érő, átlagos
vastagságú és tömegű. Előre hosszabbodó lépcsőzetes frizurát kér Öntől.
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a tartós formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének és a csavarás technikájáról, csavarási
formáról, a hatóidőről, a termékek eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a lépcsőzetes hajvágás folyamatát!
Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási
irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási
folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a diffúzorral történő főnözés és a fixálás
technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
__________________________________________________________________________
Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
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12. tétel
Igényes, középkorú, festett, felvilágosított hajú vendég közepes intenzív hullámokat
szeretne, frufruban is. Haja a vállánál lejjebb ér, közepes vastagságú és tömegű. Az
előző dauer lenövése 8 cm. Megjelenését fiatalító vágást, lefelé hosszabbodó frizurát kér
Öntől.
– Fejtse ki, hogyan végezné el a vegyszeres műveletet!
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
–
Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a tartós formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének és a csavarás technikájáról, csavarási
formáról, a hatóidőről, a termékek eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a diffúzorral történő főnözés és a fixálás technikáját,
anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
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13. tétel
30-as évei elején járó igényes vendég festett, de nem felvilágosított, gallérig érő haját
szeretné enyhén hullámosra alakíttatni, de a formaváltoztatást csak rövid időre (4-6
hétre) képzeli el. A haj vékony szálú és közepes mennyiségű. Szeretné frizuráját
romantikusan, vintage stílusban viselni. Készítsen a frizurával harmonizáló divatos
hajvágást!
– Fejtse ki, hogyan végezné el a vegyszeres műveletet!
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
__________________________________________________________________________________________
Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
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14. tétel
Fiatal, vidám személyiségű vendég természetesen göndör haját szeretné kiegyenesíttetni.
Szeretné, ha a hajkiegyenesítést keratinos technológiával végezné. Hajának hossza kb.
25 cm, vastag szálú, natúr, átlagos sűrűségű. Készítsen lefelé hosszabbodó frizurát,
melyet vendége szeretne a közeljövőben egyenesen hordani.
– Fejtse ki, hogyan végezné el a vegyszeres műveletet!
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a hajkiegyenesítés műveletét! Beszéljen a formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
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15. tétel
Középkorú, igényes vendég természetesen hullámos haját szeretné HTH vízzel
kiegyenesíttetni. Hajának hossza lapockáig érő, normál vastagságú, natúr, átlagos
sűrűségű. Divatos frizuráját szeretné a közeljövőben egyenesen hordani. A vendég
karján melanoma malignumot fedez fel.
–
–
–
–
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a tartós formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
Ismertesse a melanoma malignum jellemzőit, élettani veszélyeit, a fodrász teendői
melanoma malignum felfedezése esetén.
Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!

A tételhez használható segédeszközök: –
__________________________________________________________________________
Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
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16. tétel
Középkorú, határozott vendég alapszínmélysége sötétszőke, 30%-ban foltokban ősz.
Haja egészséges, vékony szálú, normál sűrűségű, vállig érő, lenövése 2 cm. A kívánt szín
közép hamvasszőke, egyidejűleg dauert is kér. A festés és a dauer egyidejűségéről nem
lehet lebeszélni. Laza, hullámos frizurát szeretne.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg és határozza meg a vegyszeres műveleteket, azok sorrendiségét!
Beszéljen a tartós formaváltoztató és tartós szívváltoztató termék(ek) összeállításáról,
a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek eltávolításáról és
a hajmosásról, a haj védelméről!
– Ismertesse a diffúzorral történő főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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17. tétel
Vállig érő hajú vendégünk, szombat este alternatív fogadásra megy. A vendég eredeti
hajszíne középbarna, 50%-ban diffúzan ősz. Haja egészséges, vastag szálú, normál
sűrűségű. A haj lenövése 5 cm. A kívánt színmélység 7-es, arany árnyalatban.
Ruhájának színe: piros és fekete. Személyiségével, megjelenésével harmonizáló alkalmi
frizurát kér, díszekkel, kellékekkel.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg és rajzzal illusztrálja, valamint ismertesse az alkalmi frizura
kialakításának munkafolyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, alkalmazott technológiákról, technikákról, díszítésről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
___________________________________________________________________________
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18. tétel
Vállig érő, szőkére melírozott, barna hajú vendégünk a hétvégén férjhez megy. A haj
közepes vastagságú és mennyiségű. A vendég kívánsága világos hamvasszőke melír a fej
egész területén. Vegye figyelembe a frizura tervezésénél, hogy párja nem magasabb
nála. Az aszimmetrikusan leomló hajban el kell helyezni a csokorral azonos színű mini
rózsákat és a fátylat.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg és rajzzal illusztrálja az alkalmi frizurát, valamint ismertesse az alkalmi
frizura kialakításának munkafolyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges
hajas fejbőr-felosztásról, alkalmazott technológiákról, technikákról, díszítésről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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19. tétel
Elegáns megjelenésű, vállig érő, vörösre festett hajú vendégünk holnap este színházba
megy, lenövése 4 cm és haja 30%-ban ősz. Póttincsekkel szeretné a haját hosszabbá
tenni. A ruhájával harmonizáló ezüst díszt is szeretne viselni. Az egyenes vonalú ruháján
fodrok, hullámok vannak. Tegye harmonikussá a frizurát a különböző textúrák
alkalmazásával!
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg és rajzzal illusztrálja, valamint ismertesse az alkalmi frizura
kialakításának munkafolyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, alkalmazott technológiákról, technikákról, díszítésről, póttincs
elhelyezéséről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
__________________________________________________________________________________________
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20. tétel
Középkorú, határozott férfi vendég eredeti hajszíne középbarna, 50%-ban diffúzan ősz.
Haja egészséges, natúr, vastag szálú, normál sűrűségű, hossza kb. 6 cm. Szeretné haját
és szakállát eredeti színével megegyezően egységesre visszafestetni. Azt is szeretné, ha
egy divatos szakállformával távozhatna az üzletből.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Ismertesse a szakállfestés munkafolyamatát, a
hajfestéstől eltérő sajátosságait! Beszéljen a hajszínváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a szakáll formázásának műveletét, ismertesse a szakállformázás
folyamatát!
– Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI
Tanári példány
1. tétel
Magas (kb.180 cm), középkorú (45 éves) hölgy vendég, aki hivatalnokként dolgozik, egy
színmélységgel világosabb hajat szeretne réz árnyalatban. Haja még nem volt festve.
Hajának alapszínmélysége 5-ös, hajhossza kb. 15 cm. Haja vékonyszálú, a haj sűrűsége
átlagos. Halántékán jelentősen (kb. 50 %-os őszülési fokban) őszülésnek indult a haja,
amely zavarja őt. Évek óta egyhosszra vágott haján is kis átalakítással újítást szeretne:
fiatalosabb frizurát (lépcsőzetes formát) kér Öntől. Haja korábban zsírosodott, de a kor
előrehaladtával már elegendő haját hetente egyszer megmosnia.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a lépcsőzetes frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés technikáját!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok jelentősége, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A lépcsőzetes frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartás,
vágási technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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2. tétel
Középkorú, de fiatalos vendég hajának színmélysége világosbarna, de már 40%-ban
diffúzan ősz. Haja egészséges, natúr, vastag szálú, normál sűrűségű, mely a háta
közepéig ér. Váll fölé érő, Kleopátra fáraónő hajviseletét idéző frizurát szeretne, de
világos szőke színben, hamvas árnyalatban, világos violet árnyalatú melírcsíkokkal.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse az egyhossz frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés technikáját!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok jelentősége, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– Az egyhossz frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szög, ujjtartás,
vágási technika. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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3. tétel
Modellként dolgozó fiatal nő vendégének haja kb. 25-30 cm hosszú, extra világos szőke
(11-es), arany árnyalatú. A haj lenövése 1,5 cm, alapszíne sötétbarna. A haj vastag szálú,
nagy tömegű, enyhén hullámos. A vendég szeretné, ha ombre festést végezne a haján.
Azt kéri Öntől, hogy a tőhöz közeli rész ugyanilyen extra világos szőke maradjon, és a
végek felé sötétedjen a haja.
Jelenleg szinte minden hajszála a háta közepéig ér, de szeretne egy laza, könnyed,
átmenetes frizurát, úgy, hogy a haj hossza látványra ne rövidüljön jelentősen. Szeretné,
ha a haja tökéletesen egyenesre lenne beszárítva.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a szőkítő pép és a festékkeverék
összeállításáról, a festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a lefelé hosszabbodó frizurát
eredményező hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés technikáját és a
kiválasztott hajsütővas típusát, a választott hőfokot!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; a
hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A szőkítés és a tartós hajfestés, ezen belül is az ombre technika munkafolyamatának
ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba, festőkönyv, a termékek
megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A lefelé hosszabbodó frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek,
ujjtartás, vágási technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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4. tétel
Fiatalos, festett hajú hölgy vendég hajának színmélysége 4-es. Legutóbb egy hónapja
járt Önnél, akkor festés és vágás is történt. A haja vállig érő, közepes vastagságú és
mennyiségű, laza természetes hullámokkal. A vendég kívánsága világos hamvas szőke
melír a fej egész területén. Ezen kívül olyan vágást szeretne, ahol minden hajszála
egyforma hosszúságú (uniform) lesz. Hosszú évek óta mindig egyenesre kihúzta a
szárítás során a haját. Ebben is szeretne változást: a saját, lágy hullámait szeretné
kiemelni a szárítás során.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a szőkítő pép és a festékkeverék
összeállításáról, a szőkítő pép és a festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a
festék eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse az uniform frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a diffúzorral történő
szárítás menetét!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás (a tincsszőkítés és a tincsfestés, illetve a tőfestés)
hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– Az uniform frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartás,
vágási technikák. A diffúzorral történő szárítás menetének ismertetése, fixálók alkalmazása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések

16/33

Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

5. tétel
Nyugdíjas hölgy vendége haja a fejtetőn kissé megritkult, kivillan a fejbőre. A haja már
szinte teljesen ősz (90%), vállig érő hajú. Szeretné, ha kissé fiatalosabban nézne ki, ezért
az ősztől alig elütő szőke színt szeretne. Ön uniform frizura kialakítását javasolja neki,
amit könnyű lesz otthon beszárítania. Vendége a háziorvosától hallotta az androgén
alopécia kifejezést, és tájékoztatást, tanácsadást kér Öntől a problémával kapcsolatosan.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse az uniform frizurát eredményező
hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőrfelosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögről, ujjtartásról, vágási
technikáról és a vágási folyamat ellenőrzéséről!
– Beszéljen az androgén alopécia jelenségéről, a kiváltó tényezőkről, kezelésének
lehetőségéről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok jelentősége, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– Az uniform frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartás,
vágási technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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6. tétel
40-es évei elején járó, határozott, igényes férfi vendég haja az elmúlt pár évben
őszülésnek indult, amely krémzselé alkalmazása esetén még alig látszik. A haj
sötétszőke, egészséges, vastagszálú és enyhén hullámos. Olyan megoldást szeretne az
őszülésére, amelyben nem lenne szembeötlő, hogy haja színezve van, amelynél nem lenne
feltűnő a lenövés. Eddig a XX. századi francia férfi hajviseletet idéző, hátra fésült
frizurát hordott. A fiatalok után egyre több korabeli férfin is látja azt a frizurát, ahol
oldalt igen rövid a haj, a fejtetőn hosszú, és a két hossz élesen elválik egymástól. Ő is
ilyen fiatalos frizurát szeretne. Továbbá tanácsot kér Öntől, hogyan tudja majd haját
egész nap a beszárított formában tartani.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a „modern klasszikus” frizurát
eredményező hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról,
vágási technikákról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a
fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok jelentősége, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A „modern klasszikus” frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek,
ujjtartások, vágási technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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7. tétel
Középkorú, erősen őszülő férfi vendég eredeti hajszíne középbarna. Az őszülés vendégét
nem zavarja. Hallott a vendég olyan festékről, amely színt nem ad, de csillogóbbá teszi a
hajat. A hajvágás mellett ilyen szolgáltatást szeretne igénybe venni. Vendége egy
hónapja volt legutóbb Önnél, frizuráján nem szeretne jelentősebb változtatást. Sportos,
rövid frizurát hord, amelyet szeret és előnyös is neki. Haja egészséges, normál
vastagságú és átlagos tömegű. Még alig indult ritkulásnak a haja. Viszont, hogy ez így is
maradjon, tanácsot kér Öntől a kopaszodás elleni hajápolókkal kapcsolatosan.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a hajfényszolgáltatáshoz alkalmazott
készítmény összeállításáról, a készítmény felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a
termék eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Ismertesse a frizura vágásának folyamatát! Beszéljen a frizura vágásához szükséges
hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról,
vágási technikákról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a
fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: –
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfényszolgáltatás munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása,
bőrpróba, festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a
munkafolyamatban
– A frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartások, vágási
technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája)
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8. tétel
Fiatal, sportoló férfi vendége az elmúlt 1-2 évben nyakközépig érő egyhossz frizurát
hordott, de most jelentős rövidítést szeretne, különösen az oldalsó és hátsó részeken.
Haja sűrű, vékonyszálú. Hajszíne középszőke, jelenleg natúr, egészséges, de évekkel
ezelőtt volt már melírozva. Most is szeretne napszítta hatást tükröző melírt az új,
napjainkban divatos frizurájába.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a hajszínváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a „modern klasszikus” frizurát
eredményező hajvágás folyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról,
vágási technikákról és a vágási folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a
fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; a
hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A melírozás munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A „modern klasszikus” frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek,
ujjtartások, vágási technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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9. tétel
Extravagáns megjelenésű fiatal férfi vendégének hajszíne eddig középszőke volt, és csak
a frufru volt 12-es színmélységben világosabbra festve. Most fordítani szeretne: azt kéri
Öntől, hogy ugyanezt a festést készítse el pepitában: ahol eddig extra világos szőke volt
a haja, ott most fesse vissza az eredeti hajszínre, ahol eddig natúr volt a haja, ott
világosítsák fel a frufruban lévő platina szőke színre. A vendég egy hónapja járt Önnél
vágatni és festetni. A vendégnek kecskeszakálla van, amelyet szintén szeretne - a hajához
hasonlóan – felvilágosíttatni. Eddig oldalra fésült haját most szeretné magasabbra
száríttatni, hogy magasabbnak látszódjon. Haja a natúr részeken egészséges, közepesen
vastag szálú, átlagos mennyiségű. A haj hossza a fejtetőn 10 cm, oldalt 2-4 cm-es.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a hajszínváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; a
hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A szőkítés és a tartós hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat
meghatározása, bőrpróba, festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése,
hatóidő stb.
– A hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartások, vágási
technikák. A frizura beszárítása
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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10. tétel
Fiatal kora ellenére már vezető beosztásban dolgozó vendége haja hosszú (a lapockák
aljáig érő), natúr, világosbarna. A hölgy csak tónusváltoztatást szeretne: a meglévő
színmélységben mahagóni tónusú tömegszínt, a fejtetőn arany tónusú lapmelírral. Haja
közepes vastagságú és tömegű. A vendég a fejbőrén rendszeresen megjelenő viszketésre,
piros gyulladt foltokra, a foltokban erős hámlásra panaszkodik. Ön szeborreás
dermatitiszre utaló jeleket vesz észre. A vendég nyitott a probléma kezelésére.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverékek összeállításáról, a
festék felvitelének és a melírozásnak a technikájáról, a hatóidőről, a festék
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről, illetve a fixáló termékekről és
főnözésről!
– Beszéljen a szeborreás dermatitisz jelenségéről, a kiváltó tényezőkről, kezelésének
lehetőségeiről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; a
hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés és melírozás munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása,
bőrpróba, festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A frizura beszárítása
– A szeborreás dermatitisz fogalma, kiváltó tényezői, kezelésének lehetőségei, ellenszerei
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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11. tétel
Középkorú, fiatalos, festett, de nem felvilágosított, egyhossz hajat viselő női vendégünk
dauert szeretne enyhe-közepes hullámokkal. Nem szeretné, hogy „csak úgy” lógjon és a
fejére lapuljon a haja. Azt szeretné, ha az otthoni hajszárítás és a választékkal készült
frizura elkészítése ezentúl sokkal könnyebb lenne. Hajának hossza vállig érő, átlagos
vastagságú és tömegű. Előre hosszabbodó lépcsőzetes frizurát kér Öntől.
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a tartós formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének és a csavarás technikájáról, csavarási
formáról, a hatóidőről, a termékek eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a lépcsőzetes hajvágás folyamatát!
Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási
irányokról, a kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási
folyamat ellenőrzéséről! Ismertesse a diffúzorral történő főnözés és a fixálás
technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– Hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása (a hajszál hossza, keresztmetszete, a hajszál
felépítése; a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei)
– A haj tartós formaváltoztatása munkafolyamatának ismertetése / a tervezés technológiai
lépései, a munkafolyamat meghatározása, technológiai lépései (eszközök kiválasztása,
termékek megnevezése; HTH víz erősségének meghatározása, hatóideje, mennyisége; fixáló
oldat alkalmazása, használata; mennyiség meghatározása; hatóidő, forma, csavarási technika
meghatározása stb.)
– A tartós formaváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a HTH
munkafolyamatában
– A frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartások, vágási
technikák
– Vizes haj formázása diffúzor segítségével (eszköz kiválasztása, forma meghatározása;
munkafolyamat ismertetése)
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás; ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk;
hajrögzítők, finistermékek stb.)
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12. tétel
Igényes, középkorú, festett, felvilágosított hajú vendég közepes intenzív hullámokat
szeretne, frufruban is. Haja a vállánál lejjebb ér, közepes vastagságú és tömegű. Az
előző dauer lenövése 8 cm. Megjelenését fiatalító vágást, lefelé hosszabbodó frizurát kér
Öntől.
– Fejtse ki, hogyan végezné el a vegyszeres műveletet!
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
–
Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a tartós formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének és a csavarás technikájáról, csavarási
formáról, a hatóidőről, a termékek eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a diffúzorral történő főnözés és a fixálás technikáját,
anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– Hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása (a hajszál hossza, keresztmetszete, a hajszál
felépítése; a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei)
– A haj tartós formaváltoztatása munkafolyamatának ismertetése: a tervezés technológiai
lépései, a munkafolyamat meghatározása, technológiai lépései (eszközök kiválasztása,
termékek megnevezése; HTH víz erősségének meghatározása, hatóideje, mennyisége; fixáló
oldat alkalmazása, használata; mennyiség meghatározása; hatóidő, forma, csavarási technika
meghatározása stb.)
– A tartós formaváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a HTH
munkafolyamatában
– A lefelé hosszabbodó frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek,
ujjtartások, vágási technikák
– Vizes haj formázása diffúzor segítségével (eszköz kiválasztása, forma meghatározása;
munkafolyamat ismertetése);
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás; ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk;
hajrögzítők, finistermékek stb.)
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13. tétel
30-as évei elején járó igényes vendég festett, de nem felvilágosított, gallérig érő haját
szeretné enyhén hullámosra alakíttatni, de a formaváltoztatást csak rövid időre (4-6
hétre) képzeli el. A haj vékony szálú és közepes mennyiségű. Szeretné frizuráját
romantikusan, vintage stílusban viselni. Készítsen a frizurával harmonizáló divatos
hajvágást!
– Fejtse ki, hogyan végezné el a vegyszeres műveletet!
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– Hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása (a hajszál hossza, keresztmetszete, a hajszál
felépítése; a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei)
– A hajvolumen-növelővel történő formaváltoztatás munkafolyamatának ismertetése: a
tervezés technológiai lépései, a munkafolyamat meghatározása, technológiai lépései
(eszközök kiválasztása, termékek megnevezése; a volumennövelő folyadék erősségének és
hatóidejének meghatározása; fixáló oldat alkalmazása, használata; mennyiség meghatározása;
hatóidő, forma, csavarási technika meghatározása stb.)
– A volumennövelő hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a formaváltoztatás
munkafolyamatában
– A frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartások, vágási
technikák
– Vizes haj formázása diffúzor segítségével (eszköz kiválasztása, forma meghatározása;
munkafolyamat ismertetése);
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás; ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk;
hajrögzítők, finistermékek stb.)
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14. tétel
Fiatal, vidám személyiségű vendég természetesen göndör haját szeretné kiegyenesíttetni.
Szeretné, ha a hajkiegyenesítést keratinos technológiával végezné. Hajának hossza kb.
25 cm, vastag szálú, natúr, átlagos sűrűségű. Készítsen lefelé hosszabbodó frizurát,
melyet vendége szeretne a közeljövőben egyenesen hordani.
– Fejtse ki, hogyan végezné el a vegyszeres műveletet!
– Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
– Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a hajkiegyenesítés műveletét! Beszéljen a formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a frizura átalakítását, ismertesse a hajvágás folyamatát! Beszéljen a
frizura kialakításához szükséges hajas fejbőr-felosztásról, leválasztási irányokról, a
kiemelési szögekről, ujjtartásokról, vágási technikákról és a vágási folyamat
ellenőrzéséről! Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: –
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása – Hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása (a hajszál hossza,
keresztmetszete, a hajszál felépítése; a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei)
– A brazil cacau-s, keratinos hajkiegyenesítés munkafolyamatának ismertetése: a tervezés
technológiai lépései, a munkafolyamat meghatározása, technológiai lépései (eszközök
kiválasztása, termékek megnevezése; mennyiség meghatározása; hatóidő)
– A keratinos hajkiegyenesítés hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a formaváltoztatás
munkafolyamatában, hatásuk az élő szervezetre
– A frizura kialakításakor alkalmazott leválasztások, kiemelési szögek, ujjtartások, vágási
technikák
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás; ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk;
hajrögzítők, finistermékek stb.)
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15. tétel
Középkorú, igényes vendég természetesen hullámos haját szeretné HTH vízzel
kiegyenesíttetni. Hajának hossza lapockáig érő, normál vastagságú, natúr, átlagos
sűrűségű. Divatos frizuráját szeretné a közeljövőben egyenesen hordani. A vendég
karján melanoma malignumot fedez fel.
–
–
–
–
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a tartós formaváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
Ismertesse a melanoma malignum jellemzőit, élettani veszélyeit, a fodrász teendői
melanoma malignum felfedezése esetén.
Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!

A tételhez használható segédeszközök: –
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– Hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása (a hajszál hossza, keresztmetszete, a hajszál
felépítése; a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei)
– A haj tartós formaváltoztatása-hajkiegyenesítés- munkafolyamatának ismertetése: a tervezés
technológiai lépései, a munkafolyamat meghatározása, technológiai lépései (eszközök
kiválasztása, termékek megnevezése; HTH víz erősségének meghatározása, hatóideje,
mennyisége; fixáló oldat alkalmazása, használata; mennyiség meghatározása; hatóidő, forma,
csavarási technika meghatározása stb.)
– A tartós formaváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a HTH
munkafolyamatában
– A melanoma malignum jellemzői, élettani veszélyei, a fodrász teendői melanoma malignum
felfedezése esetén
– Száraz haj formázása hajsimító segítségével (eszköz kiválasztása, hőfok meghatározása;
munkafolyamat ismertetése)
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás; ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk;
hajrögzítők, finistermékek stb.)
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16. tétel
Középkorú, határozott vendég alapszínmélysége sötétszőke, 30%-ban foltokban ősz.
Haja egészséges, vékony szálú, normál sűrűségű, vállig érő, lenövése 2 cm. A kívánt szín
közép hamvasszőke, egyidejűleg dauert is kér. A festés és a dauer egyidejűségéről nem
lehet lebeszélni. Laza, hullámos frizurát szeretne.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg és határozza meg a vegyszeres műveleteket, azok sorrendiségét!
Beszéljen a tartós formaváltoztató és tartós szívváltoztató termék(ek) összeállításáról,
a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek eltávolításáról és
a hajmosásról, a haj védelméről!
– Ismertesse a diffúzorral történő főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– Hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása (a hajszál hossza, keresztmetszete, a hajszál
felépítése, az őszülési fok jelentősége; a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei)
– A helyes sorrendiség meghatározása, indoklása
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a tervezés technológiai lépései, a
munkafolyamat meghatározása (festőkönyv), technológiai lépései (termékek megnevezése,
receptúra ismertetése, keverési arány, mennyiség meghatározása, hatóidő stb.)
– A haj tartós formaváltoztatása munkafolyamatának ismertetése: a tervezés technológiai
lépései, a munkafolyamat meghatározása, technológiai lépései (eszközök kiválasztása,
termékek megnevezése; HTH víz erősségének, hatóidejének, meghatározása; fixáló oldat
alkalmazása, használata; mennyiség meghatározása; hatóidő, forma, csavarási technika
meghatározása stb.)
– Vizes haj formázása diffúzor segítségével (eszköz kiválasztása, hőfok meghatározása;
munkafolyamat ismertetése)
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás; ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásuk;
hajrögzítők, finistermékek stb.)
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17. tétel
Vállig érő hajú vendégünk, szombat este alternatív fogadásra megy. A vendég eredeti
hajszíne középbarna, 50%-ban diffúzan ősz. Haja egészséges, vastag szálú, normál
sűrűségű. A haj lenövése 5 cm. A kívánt színmélység 7-es, arany árnyalatban.
Ruhájának színe: piros és fekete. Személyiségével, megjelenésével harmonizáló alkalmi
frizurát kér, díszekkel, kellékekkel.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg és rajzzal illusztrálja, valamint ismertesse az alkalmi frizura
kialakításának munkafolyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, alkalmazott technológiákról, technikákról, díszítésről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok jelentősége, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– Rajzzal ábrázolja az alkalmi frizura formajegyeit, a súlypontok elhelyezkedését
– Az alkalmi frizura stílusjegyei szerint ismerteti elkészítését, kialakítását, javaslatot tesz a
többi díszre, kellékre
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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18. tétel
Vállig érő, szőkére melírozott, barna hajú vendégünk a hétvégén férjhez megy. A haj
közepes vastagságú és mennyiségű. A vendég kívánsága világos hamvasszőke melír a fej
egész területén. Vegye figyelembe a frizura tervezésénél, hogy párja nem magasabb
nála. Az aszimmetrikusan leomló hajban el kell helyezni a csokorral azonos színű mini
rózsákat és a fátylat.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg és rajzzal illusztrálja az alkalmi frizurát, valamint ismertesse az alkalmi
frizura kialakításának munkafolyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges
hajas fejbőr-felosztásról, alkalmazott technológiákról, technikákról, díszítésről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; a
hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– Az alkalmi frizura rajzzal történő ábrázolása, formajegyei, a súlypontok elhelyezkedése
– Az alkalmi frizura stílusjegyei, kialakítása, javaslat a többi díszre, kellékre
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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19. tétel
Elegáns megjelenésű, vállig érő, vörösre festett hajú vendégünk holnap este színházba
megy, lenövése 4 cm és haja 30%-ban ősz. Póttincsekkel szeretné a haját hosszabbá
tenni. A ruhájával harmonizáló ezüst díszt is szeretne viselni. Az egyenes vonalú ruháján
fodrok, hullámok vannak. Tegye harmonikussá a frizurát a különböző textúrák
alkalmazásával!
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Beszéljen a festékkeverék összeállításáról, a
festék felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a festék eltávolításáról és a hajmosásról,
a haj védelméről!
– Tervezze meg és rajzzal illusztrálja, valamint ismertesse az alkalmi frizura
kialakításának munkafolyamatát! Beszéljen a frizura kialakításához szükséges hajas
fejbőr-felosztásról, alkalmazott technológiákról, technikákról, díszítésről, póttincs
elhelyezéséről!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; az
őszülési fok, a hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A hajfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat meghatározása, bőrpróba,
festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése, hatóidő stb.
– A tartós hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– Az alkalmi frizura rajzzal történő ábrázolása, formajegyei, a súlypontok elhelyezkedése
– Az alkalmi frizura stílusjegyei, kialakítása, javaslat a többi díszre, kellékre, póttincs
elhelyezésére
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések
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20. tétel
Középkorú, határozott férfi vendég eredeti hajszíne középbarna, 50%-ban diffúzan ősz.
Haja egészséges, natúr, vastag szálú, normál sűrűségű, hossza kb. 6 cm. Szeretné haját
és szakállát eredeti színével megegyezően egységesre visszafestetni. Azt is szeretné, ha
egy divatos szakállformával távozhatna az üzletből.
–
–

Tervezze meg a vendégfogadás, a vendéggel való kommunikáció fontosabb elemeit!
Ismertesse a diagnosztizálás lépéseit, módszereit, szempontjait! Ismertesse a bőrpróba
jelentőségét és menetét, illetve annak dokumentálását!
– Tervezze meg a vegyszeres műveletet! Ismertesse a szakállfestés munkafolyamatát, a
hajfestéstől eltérő sajátosságait! Beszéljen a hajszínváltoztató termék(ek)
összeállításáról, a készítmény(ek) felvitelének technikájáról, a hatóidőről, a termékek
eltávolításáról és a hajmosásról, a haj védelméről!
– Tervezze meg a szakáll formázásának műveletét, ismertesse a szakállformázás
folyamatát!
– Ismertesse a főnözés és a fixálás technikáját, anyagait!
– Adjon tanácsot vendégének az otthoni hajápoláshoz, a haj fixálásához!
A tételhez használható segédeszközök: Professzionális színskála
Kulcsszavak, fogalmak:
– Kommunikáció a vendéggel, az igény pontosítása, ajánlás, elkészíthetőség, időtartam és az
összeg meghatározása
– A hajas fejbőr és a haj diagnosztizálása: a hajszál hossza, keresztmetszete, minősége; a
hajas fejbőr elváltozásai, rendellenességei
– A tartós hajfestés, szakállfestés munkafolyamatának ismertetése: a munkafolyamat
meghatározása, bőrpróba, festőkönyv, a termékek megnevezése, receptúra ismertetése,
hatóidő stb.
– A hajszínváltoztatás hatásmechanizmusának ismertetése
– A felhasznált készítmények fontosabb összetevői, tulajdonságai, hatásuk a hajfestés
munkafolyamatában
– A szakáll formázása, a borotválás munkafolyamata (eszközök, anyagok kiválasztása, forma
meghatározása; a munkafolyamat ismertetése)
– A szakállfestés munkafolyamata, a hajfestéstől eltérő sajátosságai
– Tanácsadás otthoni hajápoláshoz (hajmosás technikája és a megfelelő sampon jelentősége,
tápláló ápolóanyagok szükségessége, alkalmazásuk; hajrögzítők, finistermékek, a hajszárítás
technikája). A festés utógondozása: az utánfestések

32/33

Szakképesítés: 54 815 01 Fodrász
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor

ÉRTÉKELÉS
Sorszám

Feladat
sorszáma

Név

...............................................
dátum

Osztályzat

...............................................
aláírás

33/33

