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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b. Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható 

el, ha a megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Szakmai ismeretek 

1. Feladat  

A fodrász szakemberek számára elengedhetetlenül fontos, hogy ismerje a haj, fejbőr 

anatómiai felépítését, hiszen a szakszerűtlenül végzett vegyszeres műveletek károsíthatják a 

haj és a fejbőr szerkezetét. 

 

a) Nevezze meg az ábra betűvel jelölt részeit, válaszát írja a vonalra!            6 pont 

 

  

 

A) hámréteg/felhám/ epiderma 

B) hajszál 

C) hajhagyma 

D) hajszemölcs 

E) szőrszál/hajszálmerevítő izom 

F) faggyúmirigy 

kép forrása: http://patikapedia.hu/szortuszo/ 2017. április 7. 

Helyes válaszonként 1 pont..  

 

b) Írja azt a betűt az állítások elé, amelyre igaz! Egy állítás elé csak egy betűjelet írhat.  

4 pont 

A) Cuticula 

B) Cortex 

C) Medulla 

D) Mindegyik 

E) Egyik sem 

C  Lanugo/magzati szőr hajszálakból szálakban hiányzik. 

D  Kén tartalmú vázfehérje alkotja a szilárd részét. 

B  A hajszál fő tömegét alkotja, szálkeratin építi fel. 

A  Tetőcserép szerűen elhelyezkedő keratinlemezkék építik fel. 

E  El nem szarusodó laphám építi fel szövettanilag. 

B  A vegyszeres műveletek ebben a rétegben mennek végbe jellemzően. 

A  Visszaveri a fényt, egészségesen csillogó hajszálat eredményez, egészséges ép 

hajszál esetén. 

C  Feladata a benne lévő levegő által a hőszigetelés, a haj tömegének 

csökkentése, mechanikai ellenállóképességének növelése. 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

http://patikapedia.hu/szortuszo/%202017
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2. Feladat  

A diagnosztizálás fontos a fodrász számára, hogy munkáját szakszerűen végezhesse. 

a) A következő hajszálkárosodással gyakran találkozhat fodrász üzletében.            6 pont 

 

https://kennynhalinda.wordpress.com/    

 

Diagnózis: csomós törés 

Tünetei: - a cortex rostjai fellazulnak,  

    - szabad szemmel is látható csomók keletkeznek 

    - csomók mentén a hajszál gyakran eltötik. 

Oka: a szakszerütlen vegyszeres munka / hosszú haj megfelelő ápolás hiányában 

/ igénybevett haj (pl. uszoda klóros vize) … 

Kezelése: hajpakolás/ rövid haj viselete javasolt 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

b) Melyik a kakukktojás? Írja a megfelelő betűjelet a számok mellé! Nem minden 

betűhöz tartozik szám!                 4 pont

     

1. E állati élősködő     A. pikkelysömör 

2. D baktérium okozta megbetegedés  B. mióma 

3. F rosszindulatú szövetszaporulat  C. bőrszarv    

4. B kötőszövet eredetű szövetszaporulat  D. kelés   

        E. pediculosis 

       F. melanóma  

  

        

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

 

https://kennynhalinda.wordpress.com/
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3. Feladat 3 pont 

Párosítsa a fertőtlenítéssel kapcsolatos kifejezéseket! Vigyázzon, van egy kakukktojás, ami 

nem tartozik sehova! 
 

1) Sterilizálás     a) fertőzés 

2) Dezinficiens     b) csíramentesítés 

3) Infekció     c) bőrfertőtlenítő                                      

4) Antiszeptikum     d) eszközfertőtlenítő 

5) Baktericid 

1. - b 2. - d 3. - a 4. - c 

 

Írja a kakukktojás betűjelét a vonalra, és írja le röviden, mit jelent!  

Kakukktojás 5,  baktériumölő 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

4. Feladat 3 pont 

Fontos, hogy a fodrász ismerje munkájának szakmai nyelvezetét.  
 

Párosítsa össze a következő meghatározásokat jelentésükkel! Nem kell mindegyik 

meghatározást felhasználnia. 

 

A) „A” választék 1. Különböző irányú hajáramok / hajnövés találkozása. 

B) vezetőtincs 2. Az ollót szembe tartjuk a tinccsel, párhuzamos az olló 

hossztengelye a tincs hossztengelyével. 

 

C) tompavágás 3. A hajvágás meghatározója, ehhez igazítjuk a többi 

tincset, ez határozza meg a frizura hosszát. 

 

D) mélypontvágás 

 

4. A fej legszélesebb kerületi vonala. 

E) forgó 

 

F) kalapvonal 

5. Homlokközéptől a tarkóközépig a fej legmagasabb 

pontján keresztül. 

 6. Az ollót szembe tartjuk a tinccsel, az olló hossztengelye 

a tincs hossztengelyével 45 fokot zár be. 

 

 7. Az olló vágóéle merőleges a tincs hossztengelyére és 

párhuzamos a tincset tartó ujjakkal. 

 

A – 5.     B – 3.     C – 7.     D – 2.     E – 1.     F – 4. 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  
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5. Feladat 7 pont 

Férfi vendégek kiszolgálásánál végzett művelet a szeszbedörzsölés. 

 

 Mi a célja ennek az eljárásnak? Soroljon fel hármat! 

- zsírtalanítás 

- faggyúmirigyek működésének normalizálása 

- hajas fejbőr vérkeringésének fokozása 

- haj növekedéséének serkentése stb. 

 

Mennyi a hajszeszek alkoholtartalma? 

20-50 (70) % 

 

Nevezzen meg az alkoholon kívül egy-egy hatóanyagot, ami 

vérbőségfokozó: csalán, menthol… 

szeborreaellenes: kén… 

korpaoldó: glikolsav… 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

6. Feladat 4 pont 

A férfi hajvágás pontos ismerete, kivitelezése elengedhetetlen a szakmában. Egészítse ki a 

mondatokat értelemszerűen a hiányzó kifejezésekkel! Vigyázzon vannak olyan kifejezések, 

amelyiket nem kell felhasználnia! 

 

homlok körüli, hajvágógép, fül körüli, homlok körüli, fokozatos átmenetet, 5,  nullpont, 

divatfrizurát, hajszárítással, finish, 1, effiláló olló,  hajszínező, 3, klasszikus frizurát 
 

Modern – klasszikus divat hajvágás, szárítás a hivatalos, azaz a szakmai és 

vizsgakövetelményben rögzített előírás szerint: 

A hajhossz a fejtetőn min. 7 cm hosszú. Tarkóban, fül körül és a nyakban 1 cm-es lenövés a 

minimum. A tarkó és a fül körüli résznél a nullpont kialakítása kötelező, melyből fokozatos 

átmenetet kell készíteni. A precíziós hajvágás során nullpont kialakítása borotvával 

kötelező. Választékkal vagy választék nélkül is el lehet készíteni a frizurát. Minden hajvágó 

eszköz alkalmazható a frizura kialakítása közben, hajvágógép használata kötelező! Az 

elkészült hajvágás után egy, a mai kornak megfelelő divatfrizurát kell kialakítani 

hajszárítással, fésüléssel. Bármilyen finish termék használata megengedett a frizura 

készítésének lezárása során. 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  
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7. Feladat 8 pont 

A női alaphajvágások ismerete nélkülözhetetlen a szakma gyakorlásához, ez a feladat ezzel 

kapcsolatos. 
 

Az állítások számát írja az alá a hajvágást ábrázoló rajz alá, amelyre igaz! Vigyázzon, van 

olyan állítás, amelyet több helyre is be kell írni, de van olyan is, amelyik egyikre sem igaz, 

így az kimarad! Ha jól oldja meg a feladatot, 16 szám szerepel majd az alsó sorban. Ettől több 

számot nem írhat be. 

 

1 - Egyhossz vagy kompakt forma,   2 - Lépcsőzetes forma,   3 - Lefelé hosszabbodó forma, 

4 - Uniform forma,   5 - A hajat 0 °-os kiemeléssel vágjuk, 

6 - Ellentétes irányú leválasztásokkal ellenőrizzük a hajvágást,   7 - A hajat 90 °-os 

kiemeléssel  vágjuk a fej egész területén,   8 - A hajat 90-180 °-os kiemeléssel vágjuk,    

9 - A  frizura külső vonala lehet vízszintes, előre hosszabbodó, előre rövidülő,   

10 - A hajvágás során átmenet  alakul ki,   11 - A hajat 0-90 °-os kiemeléssel vágjuk,    

12 - A hajvágás után a hajat szárazon puhítjuk, ritkítjuk 

 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

1, 5, 6, 9 3, 6, 8, 10 2, 6, 10, 11 4, 6, 7, 10 
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Anyagismeret 

 

8. Feladat 9 pont 

Tanulmányozza át figyelmesen az alábbi, különböző csoportokba rendezett anyagokat! 

Nevezze meg a csoportot a példavegyületek alapján! Ezután csoportosítsa az anyagokat a 

megadott szempontok szerint! Egy anyagot csak egy helyre írhat be. 

 

1. csoport: HTH anyagai  

a) ammónium-tioglikolát b) H2O2 c) Kálium-bromát  d) oldott ammónia

   

e) tiotejsav-származék 

 

HTH-oldat: a, d, e    Fixálás: c, b 

 

2. csoport: emulgeátorok 

a) betain-száramzékok b) lecitin  c) cetil-alkohol  d) Tween 

e) nátrium-lauril-szulfát 

 

hidrofil: a, d, e     lipofil: b, c 

 

3. csoport: púderalapanyagok (hintőpor alapanyagok) 

a) kálcium-karbonát  b) selyempor  c) talkum  d) cink-oxid  

e) magnézium-sztearát 

 

száraz bőrre: e     szeborreás bőrre: a, d   

bőrre közömbös: b, c 
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9. Feladat  

Anyagismereti alapok nélkül elképzelhetetlen a színvonalas és szakszerű fodrász 

munkavégzés.  

a) Egyszerű választás. Húzza alá az egyetlen helyes befejezését a megkezdett 

mondatoknak!                2,5 pont 

 

 A víz állandó keménységét okozzák…… 

a) a Ca- és Mg-hidrogénkarbonátok.        

b) a Na- és K-sók. 

c) a vízben oldódó Ca- és Mg-sók. 

d) a forralással kicsapható Ca- és Mg-sók. 

e) a vízoldhatatlan Ca- és Mg-sók. 

 

A pH…… 

a) az oxónium-ion és hidroxid-ion koncentráció egymáshoz viszonyított 

arányát mutatja. 

b) az oxónium-ion koncentráció negatív tizes alapú logaritmusa. 

c) 0-7-ig terjedő mérőszám.  

d) az oxónium-ion koncentráció negatív alapú logaritmusa. 

e) a hidratáció kifejezésére szolgál. 

 

A vízlágyítás…… 

a) a szabad Ca2+- és Mg2+-ionok eltávolítása. 

b) a Ca- és Mg-karbonát forralással való eltávolítása.  

c) az oldódó Ca-és Mg-sók szűréssel való eltávolítása. 

d) az oldhatatlan Ca-és Mg-sók eltávolítása forralással. 

 

A redukció az a folyamat, amikor…… 

a) az anyag elektront vesz fel. 

b) a negatív ionokból semleges atom lesz. 

c) a semleges atomból pozitív ion képződik. 

d) az anyag elektront ad le. 

e) a fémek korrodálódnak. 

 

A hidrogén-peroxid bomlásának egyenlete…… 

  a.) 2 H2O2 =  H3O
+

 + OH- 

  b.) 2 H2O + H2O2 =  3 H2 + 2 O2 

  c.) 2H2O2 =  2H2O +  O2  

  d.) H2O2 =  H2O  + O2-  

  e.) 3 H2O2 + O2 =  2 H2O + 2 O2 + 2 OH- 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  
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b) Négyféle asszociáció. Írjon „A” betűt az állítás elé, ha a vízre, „B” betűt, ha a 

hidrogén-peroxidra, „C” betűt, ha mindkettőre, „D” betűt, ha egyikre sem vonatkoznak 

az állítások!                 3,5 pont 

      A: víz 

      B: hidrogén-peroxid 

      C: mindkettő 

      D: egyik sem 

 

  B Jellemzően elektronátmenettel járó reakciót okoz. 

  D Éghető anyag. 

  A Molekuláiban az atomok között csak poláros kovalens kötés található. 

  D Zsírok jó oldószere. 

  B Vizes oldatának kémhatása savas. 

  C Szervetlen vegyület. 

  A Autoprotolízisre képes vegyület. 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

10. Feladat 5 pont 

A hidrogén-peroxid a vegyszeres fodrász munkák mindegyikében szerepel, mint hatóanyag. 

Válaszoljon a hidrogén-peroxidra vonatkozó kérdésekre! 

Melyik kémiai tulajdonságát (melyik kémiai reakcióra való készségét) használjuk fel a 

vegyszeres munkák során? oxidálószer 

 

Milyen töménységű hidrogén-peroxid oldatot használna normál, 80 %-ban ősz haj festésére, 

ha a kívánt színmélység 6-os, és a még színes hajszálak 8-as színmélységűek, azaz világos 

szőkék? Válaszát indoklással is egészítse ki!  

6% hidrogén-peroxid 

Indoklás: Ősz haj fedése miatt szükséges  

 

Milyen töménységű hidrogén-peroxid oldatot használna festett haj blansolásához, ha közép 

szőke színmélységből szeretné a hajat a vendég által a színskálán 9/21 jelölésű színmélységig 

felvilágosítani. Válaszát indoklással is egészítse ki!  

3%/ 2% hidrogén-peroxid 

Indoklás: kíméletesebb / nem roncsolja a hajszálat   

 

Írjon még egy, a vegyszeres munkákon kívüli felhasználási lehetőséget a hidrogén-peroxidra! 

fertőtlenítés, vérzéscsillapítás 
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A hidrogén-peroxid igen bomlékony vegyület, nevezzen meg a bomlását segítő tényezők 

közül négyet! 

- lúgos kémhatás 

- érdes felület 

- fémionok jelenléte 

- kataláz enzim 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

11. Feladat 4 pont 

Válaszoljon röviden a kérdésekre!  

• Melyik persó a Blanche-por alkotórésze? pl. nátrium-perszulfát 

• Nevezze meg az oxidációs hajfestékek fő hatóanyagát! pl. PPT/ PPD… 

• Írjon egy vörösbarna színű növényi eredetű természetes hajszínező hatóanyagot! pl. 

henna/ lawson  

• Reagál-e vízzel a titán-dioxid? nem reagál 

• Milyen hatással van a bőrre a cink-oxid? Két hatást nevezzen meg! szárít, összehúz, 

fertőtlenít 

• Mire használjuk a fodrászatban a bentonitot? sűrítőanyagként 

• Nevezze meg szabályos kémiai nevén a vérzéscsillapító rudakban is alkalmazott savasan 

hidrolizáló alumínium vegyületet! kálium-alumínium-szulfát 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

12. Feladat 7 pont 

A fodrászipari gyakorlat során nagyon fontos a haj megtisztítása a szennyeződésektől.  

Mi a tenzid?  

A tenzid felületaktív anyag, amely poláros és apoláros részt is tartalmazó molekula.  

Írjon rá egypéldát! 

Példák: nátrium-lauril-szulfát, nátrium-sztearát, TEA-cetil-szulfát, nátrium-palmitát, 

Cocamidopropyl-betain stb. 

Mi a tenzidek jelentősége a fodrászatban? Írja le hatásmechanizmusukat!  

Jelentősége és hatásmechanizmusa: Szerkezetének köszönhetően el tud helyezkedni két 

egymással nem elegyedő folyadék (zsírszerű szennyeződés és víz) határfelületén, ezáltal 

tisztító és emulgeáló hatású.  

 

Helyes válaszonként 1 pont.  
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13. Feladat 4 pont 

A fodrászipari termékek ismerete fontos a leendő fodrász számára és a szakszerű 

munkavégzés alapja. 

 

a) Az alábbi INCI-lista egy hamvasító termék legfontosabb, legjellegzetesebb összetevőit 

tartalmazza. Válaszoljon az összetevők alapján a kérdésekre!             2 pont 

 

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Coco Glycoside, Glycol Distearate, 

Hexyl Cinnamal, Glycerin, Benzoic Acid, Methylisothiasolinone, Cl 60730 

 

Húzza alá az alábbi felsorolásból a termék típusát! Egy termék-típust húzhat alá. 

 

hagyományos, kiöblítendő hajöblítő 

hagyományos, kiöblítendő balzsam 

pakolás 

sampon 

hajban maradó, aeroszolos balzsam 

 

Írja a vonalra a hamvasító hatóanyag INCI szerinti nevét/jelölését! Cl 60730 

 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

 

b) Keresse ki az alábbi felsorolásból a krémfestékek összetételével kapcsolatos 

tulajdonságokat. Húzza alá a helyes kijelentéseket!              2 pont 

 

- Minden krémfesték tartalmaz vízoldható festékfélterméket.  

- Vízzel nem hígíthatók. 

- Az elektromos áramot nem vezetik. 

- Minden krémfesték tartalmaz nem oxidálódó krémbázist. 

- A száraz krém alapanyagában találhatók meg az intermedierek. 

 

Helyes válaszonként 1 pont.  
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Művészettörténet 

14. Feladat 5 pont 

Az alábbi művekhez írja oda az alkotó és az alkotás nevét! Ha az alkotó ismeretlen, akkor 

elég az alkotás neve is! 

Michelangelo: Piéta 

Bernini: Szent Teréz extázisa 

Laokón szoborcsoport 

Munkácsy: Az ásító inas  
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 Edvard Munch: A sikoly 

Képek forrása: wikipédia  

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

Hajviselettörténet 

15. Feladat 5 pont 

Párosítsa össze az egymáshoz tartozó korokat, a rájuk jellemző haj, ruha, kiegészítő viselettel! 

Írja a számok mellé a hozzájuk tartozó betűjeleket, vigyázzon, van egy kakukktojás! 

 

1) Illatosító tégely a) Ókori görög  

2) Cilinder b) Rokokó 

3) Bóbitás copf c) XVIII. század vége 

4) Tutulus d) Ókori Egyiptom 

5) Lampaidosz konty e) Ókori Róma 

 f) XV. század 

 

1. - d 2. - c 3. - b 4. - e   5.- a 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

Munkavédelem, marketing 

16. Feladat  

Ahogy minden szakmában, a fodrász szakmákban is jellemzőek különböző munkahelyi 

ártalmak.  

a) Sorolja fel a foglalkozási betegségek kiváltó okainak négy fő csoportját!            2 pont 

- fizikai tényezők 

- kémiai tényezők 

- biológiai tényezők 

- ergonómiai tényezők 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  
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b) Írjon két-két példát a következő fodrászipari foglalkozási megbetegedésekre!     3 pont 

Vegyi ártalom: bőrgyulladás, ekcéma stb. 

Mechanikai ártalom: ínhüvely-gyulladás, vízhólyag stb. 

Állómunka következtében kialakuló foglalkozási megbetegedés: lúdtalp, visszértágulat stb. 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

17. Feladat 5 pont 

A marketing ismerete elengedhetetlen része a sikeres vállalkozásoknak. Az alábbi lehetőségek 

közül húzza alá a helyes választ! Csak egy helyes válasz lehetséges minden egyes kifejezés 

meghatározásánál. 

 

A piac 

a)   kereslet és a kínálat összesége. 

c) egy város vagy egy körzet piaca. 

d) nemzeti piacok összesége. 

e) a kereslet és a kínálat és a köztük lévő kapcsolatok összessége. 

 

A termék 

a) szabad jószág. 

b) melyet eladásra termeltek. 

c) olyan tevékenység, amely szükségletet elégít ki. 

d) minden olyan kézzelfogható jószág, amely szükséglelet elégít ki. 

 

Szolgáltatás 

a) tárgyi eszköz nélkül végzett tevékenység. 

b) olyan tevékenység, amely szükségletet elégít ki. 

c) mások kiszolgálását jelenti. 

d) mindhárom válasz hamis. 

 

Kereslet 

a) az eladásra szánt termékek és szolgáltatások összesége. 

b) eladók, vevők, áru, pénz. 

c) fizetőképes vásárlási szándék. 

d) mindhárom válasz igaz. 

 

Kínálat 

a) minden olyan tevékenység, amely szükségletet elégít ki. 

b) fizetőképes vásárlási szándék. 

c) eladásra szánt termékek és szolgáltatások összesége. 

d) az eladók vásárlási szándéka. 

 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 
 


