
VSZC Táncsics Mihály 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 



A pályaválasztás tétje 

A sikeres pályaválasztás megalapozói: 

 a tájékozottság, 

 a kitűzött cél, az érdeklődési kör és a képességek összhangba hozása, 

 jó, ha jelentkező bebiztosítja magát, mert  

 „utólag könnyű okosnak lenni, előre olcsóbb” 

 

A megalapozatlan pályaválasztás veszélyei: 

 kicsúszás az időből, 

 az államilag támogatott helyek szűkülése a felsőoktatásban, 

 a diplomás munkanélküliség és alulfoglalkoztatás nem csupán létező 

probléma, hanem valamennyi résztvevő számára pénzkidobás. 

 



134 éves iskolánk szerkezete 

• Szakgimnázium 

• Szakközépiskola 

• Kollégium 

• + Tanműhely 



Képzési kínálatunk népszerű szakképesítése a 

2018/2019. tanévben 

 
 

Szépészeti szakgimnázium 



Szépészeti szakgimnázium 

Szépészeti szakgimnázium Kozmetikus szakképesítés 

Fodrász szakképesítés 

8 osztály 
elvégzése 
után 

    Érettségi  + 

szépségtanácsadó 

Fodrász 

Kozmetikus 

Egyéb irány 

Feltétel:  szakgimnáziumi 
érettségi vizsga 

Utána +1év -> kozmetikus 

Feltétel: egyéb érettségi 

Utána +2 év -> fodrász 



Szakgimnázium adatai 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 19. Egyéb szolgáltatások 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXX. Szépészet 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma:  

Kozmetikus: 4+1 év  

Fodrász: 4+2 év 
 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 



A képzésbe történő belépés feltételei 

 • Központi  írásbeli felvételi  

 magyarból és matematikából, melynek  

 eredményét  50 %-ban számítjuk be. 

 (Max.: 50+50=100 p) 

 

• Felső tagozat eredményei – hozott pontok 

az alábbi tárgyakból adja a felvételi pontszámok másik felét: 

 (Max.: 100 p) 

 magyar 

 történelem 

 idegen nyelv 

 matematika 

 és egy természettudományi tantárgy 

(Összesen max.: 200 p) 

• Egészségügyi alkalmassági (kizáró ok: halláscsökkenés a beszédértés 
zavarával, kéz idült bőrbetegségei, jelentős anatómiai és funkcionális 
rendellenesség) 

 

 
 



  

  
Szakmai heti és éves óraszámok 

 évfolyam heti óraszám  éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.   140 óra 

11. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.   140 óra 

12. évfolyam 12 óra/hét 372 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2872 óra 



A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti 

óraszáma évfolyamonként 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 

heti óraszám heti óraszám 
ögy 

heti óraszám 
ögy 

heti óraszám heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre vonatkozóan: 
Összesen 4,5 6,5 5,5 6,5 

140 
6 6 

140 
6 6 13 18 

Összesen 11 12 12 12 31,0 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2   

11729-16 Szépségtanácsadás 

Művészeti ismeretek 1,5   1     0,5             

Anyagismeret     1     0,5             

Szépségtanácsadó szakmai 

gyakorlat 
  2   1     2     1     

Kéz-, és körömdíszítés 

gyakorlat 
      0,5                 

Alkalmazott számítástechnika 

gyakorlat 
                  1     

11728-16 Munkavédelem és 

marketing 
Munkavédelem és marketing                 1       

11720-16 Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 

Kozmetikus szakmai 

gyakorlat 
  4,5   5     4     2   17 

Laboratóriumi gyakorlat                   2     

11721-16 Kozmetikus szakmai 

elmélet 

Alkalmazott biológia 1   1                   

Alkalmazott kémia 2   1                   

Szakmai ismeretek 1.     1, 5     2     2       

Anyagismeret 1.           3     2       

Szakmai ismeretek 2.                     3,5   

Anyagismeret 2.                     3   

11722-16 Elektrokozmetika 
Elektrokozmetika                     2   

Elektrokozmetika gyakorlat                       1 

11723-16 Speciális kozmetikai 

eljárások 

Speciális kozmetikai eljárások 

gyakorlat 
                    1 

11724-16 Kozmetikus marketing Kozmetikus marketing                 1   1   

Saját modul Munka-és környezetvédelem                         



Összefüggő szakmai gyakorlat 

 
 

• 10. évfolyamot követően 140 óra 

• 11. évfolyamot követően 140 óra 

 

 

• A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai  tartalma: 

 

Nappali smink készítése, szemöldökigazítás csipesszel 

Arcmasszázs az iskolamasszázs fogásainak alkalmazásával 

Szőrnövési rendellenességek kezelése gyantázással 

 

 

• A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 
 

Nappali és délutáni sminkek készítése, szemöldökigazítás csipesszel 

Arc-, és testmasszázs az iskolamasszázs fogásainak alkalmazásával 

Szőrnövési rendellenességek kezelése gyantázással és szőkítéssel 
 
 



Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 

 
 

 

52 815 04 Szépségtanácsadó  
 

 

 

A szakképesítésről szerzett bizonyítvánnyal végezhető 
feladatok: 

 
- otthoni szépségápolással kapcsolatos tanácsokkal ellátni a vendéget, vevőt 

- műszempillát felhelyezni és eltávolítani 

- sminket készíteni 

- hagyományos körömlakkozást végezni, körömlakkot szakszerűen eltávolítani 
színcsere céljából 

- információt szolgáltatni a nem professzionális kozmetikumokkal kapcsolatosan 

- szépészeti szolgáltató egységben recepciós, adminisztrációs és higiéniai 
feladatokat ellátni 

 

 

 



Iskolánk elkötelezettségei 

 A tanórákat színvonalas tantermi és gyakorlati helyeken, saját 

intézményünkben tartjuk. 

 Az iskolánkban folyó nevelés és oktatás következetes és 

jogszabály követő. 

 Lehetőség nyílik számos órán kívüli foglalkozás látogatására 

(sportkörök, szakkörök). 

 A lemaradó tanulóknak korrepetálást szervezünk, az élen 

járóknak tehetséggondozást. 

 Az SNI, BTM tanulóknak egyéni fejlesztést biztosítunk. 

 Nevelő, oktató munkánk minőségének záloga a színvonalas 

szakember gárda. 

 



Miért a Táncsics? 

 Mert lehetőség van érettségizni és szakmát tanulni 

egyaránt. 

 Mert a szakgimnáziumi szakmai érettségi bizonyítvánnyal 

részszaképesítést lehet szerezni. 

 Mert képzési palettánk, oktatási kínálatunk széles. 

 Mert a nálunk szerzett szakmai végzettségek piacképesek. 

 Mert nálunk az általánosban lemaradó is bizonyíthat. 

 

 

 



Kiállítások, bemutatók, előadások 



Szakmai Utak 

 

 

Ilcsi manufaktúra 

Fodrász és kozmetikai múzeum 

Semmelweis múzeum 

SOTE anatómiai múzeum 

Anaconda 

Hélia-D 

Beauty 

Tihany Levendula ház 

Gyógynövénygyűjtés 



Köszönöm a figyelmet! 

 

 


