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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 kívül semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, 

feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

3. Meg nem engedett segédeszköz használata a versenyből való kizárást vonja maga után! 

4. A teszt feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat 

Anatómiai alapismeretek nélkül elképzelhetetlen a szakszerű munkavégzés. 
 

a) Írja a megfelelő állítások betűjelét ahhoz a szervrendszerhez, amelyikre vonatkozik! Egy 

szervrendszerhez két állítás betűjelét írhatja. Két állítás betűjelét nem kell beírnia, ezek a 

kakukktojások.                    6 pont 
 

a) diabetes  b) hipofízis  c) nefronok  d) kapilláris hurok 

e) prurigo  f) pruritusz  g) ödéma  h) szinapszis 

i) pepszin  j) PCOS  k) eritéma  l) alveolusok 

 

keringés 

szervrendszere 

emésztő 

szervrendszer 

hormonrendszer idegrendszer kiválasztó 

szervrendszer 

d, k e, i a, b f, h c, g 
 

Kakukktojások: j, l 
 

b) Mit jelent az előző feladatban feltüntetett betűszó? Írja le jelentését, majd húzza alá az ezzel 

kapcsolatos valós állításokat a felsorolásból! Öt állítást kell aláhúznia.             4 pont 

A betűszó jelentése: policisztás ovárium szindróma    (1,5 pont) 
 

Az androgén hormonok túlsúlya lehet az egyik oka. 

Csak a petefészekben lévő ciszták okozzák. 

Hiperhidrózist okozhat. 

Kóros soványság, anorexia jellemzi a betegeket.  

Hipertrichózist okozhat. 

Gyakran alakulhat ki aknés bőrtípus. 

Normál menstruációs ciklus jellemzi. 

Emelkedett inzulinszint lehet a vérben. 

Nem gyógyítható, halálos betegség.  

Malignus tumorok találhatóak a petefészekben. 

Terméketlenséghez vezethet. 

Súlyproblémákkal, elhízással járhat.      (2,5 pont) 

 

c) A nemi hormonok befolyásolják bőrünk állapotát. Írjon „A” betűjelet, ha a tesztoszteronra, 

„B”-t, ha az ösztrogénre, „C”-t, ha mindkettőre, „D”-t, ha egyikre sem vonatkoznak az 

állítások.                     2 pont 
 

A – tesztoszteron 

B – ösztrogén 

C – mindkettő 

D – egyik sem 

A       Androgén hormon. 

C       Szteroid hormon. 

B       Hiperfunkciója alipikus bőrtípust eredményez. 

D       Peptid hormon. 
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2. Feladat 

A bőr anatómiai felépítésével minden kozmetikusnak tisztában kell lennie.  

a) A kozmetikai eljárások során hatunk a bőr funkcióira is. Olvassa el figyelmesen a leírásokat, 

majd a táblázat oszlopaiban húzza alá a megoldást. A bőrfunkciók oszlopban egy, vagy több 

válasz is lehetséges attól függően, hogy melyik bőrfunkcióra hatunk az eljárással. Az utolsó 

oszlopban egy szót kell aláhúznia a kettőből.                7 pont 
 

Kozmetikai eljárás 

megnevezése 

Bőrfunkció (Húzzon alá egyet, 

vagy többet! Maximum kettőt 

húzhat alá!) 

Milyen módon hat? (Húzzon 

alá egyet!) 

TEA tartalmú arctejjel 

történő letisztítás 

védelmi 

kiválasztó 

érző 

légző 

hőszabályozó 

felszívó 

csökken 

fokozódik 

Hidratáló 

masszázskrémmel, 

vaposon alkalmazásával 

történő masszázs 

védelmi 

kiválasztó 

érző 

légző 

hőszabályozó 

felszívó 

csökken 

fokozódik 

Peeling alkalmazása 

védelmi 

kiválasztó 

érző 

légző 

hőszabályozó 

felszívó 

csökken 

fokozódik 

Paraffinolaj tartalmú 

masszázskrém 

alkalmazása 

védelmi 

kiválasztó 

érző 

légző 

hőszabályozó 

felszívó 

csökken 

fokozódik 

Hideg-meleg arcvasaló 

meleg részének 

alkalmazása 

védelmi 

kiválasztó 

érző 

légző 

hőszabályozó 

felszívó 

csökken 

fokozódik 

Szaunázás 

védelmi 

kiválasztó 

érző 

légző 

hőszabályozó 

felszívó 

csökken 

fokozódik 
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b) Alkosson nagybetű-szám-kisbetű hármasokat (pl.: F-6-f) a bőr felépítésében résztvevő 

sejtek/szövetalkotók és az állítások között! Csak a teljesen helyes megoldásért jár a 

pontszám!                     5 pont 
 

A) membrana basale 1. sok lizoszómát tartalmaz a) pl.: ceramidok 

B) hisztiocyta 2. epidermális lipidek tárolása b) elhalt szarusejtek 

C) corneocyta 3. epidermis és dermis között 

helyezkedik el 

c) időszakos vándorsejt 

D) glandula sebacea 4. alveoláris végkamra d) holokrin váladéktermelés 

E) lamináris testek 

(Odland-testek) 

5. nagy mennyiségben fordul 

elő a stratum corneumban 

e) a hámréteg táplálása ezen 

keresztül valósul meg 

 

Nagybetű-szám-kisbetű hármasok:        

A – 3 – e B – 1 – c C – 5 – b D – 4 – d E – 2 – a  
 

c) Húzza alá az alábbi anyagok közül azokat, melyek a keratinizációhoz kapcsolódnak!  

3 pont 

tirozin 

citokeratin (tonofibrillum) 

eleidin 

fenil-alanin 

cisztein 

dioxi-fenil-alanin 

ceramid 

NMF 

melanin 

keratohyalin 
         

 

d) A bőr legfelső rétege hámszövet, mely nem tartalmaz ereket, így táplálása az irharéteg felöl 

történik. Hogyan nevezzük a hám és az irharéteg között található szövetalkotót latinul? 

Nevezze meg, és jellemezze röviden! (legalább három információt írjon!)            2 pont 

 

A hám és az irharéteg között található szövetalkotó latin neve: membrana basale 

Jellemzők:  

Három jól elkülönülő lemezből áll. 

– Ezek: világos lemez (lamina lucida), középső lemez (lamina densa), lamina 

fibroreticularis. 

– A lamina lucidát és lamina densát a hámszövet termeli, együtt lamina basalisnak 

nevezzük. 

– A lamina fibroreticularist a kötőszövet fibroblasztjai termelik. 

– Határfelületet képez a hám és a kötőszövet között.  

– Az alaplemez megakadályozza, hogy a fibrociták (helytülő sejtek) ne kerüljenek a 

hámsejtek közé, de a hámsejtek se nyomuljanak a kötőszövetbe; Csak az alaplemez 

jelenlétében tudja a hámsejt a rájuk jellemző szerkezetet és feladatot ellátni; Biztosítja 

az eredeti szövetmintát a sejtek megújulásához, ha a szövet sérül. 
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3. Feladat 

Az alábbi feladatban néhánykozmetikai alapművelettel kapcsolatos feladatot kell megoldania. 

a) Írja a masszázsmozdulatok megnevezése után, hogy melyik izmokra hatunk általuk! Az 

izmokat latinul nevezze meg! Minden mozdulatnál három izmot nevezzen meg. Az izmok 

magyar megnevezésért, vagy pontatlan latin megnevezésért nem jár pontszám!      4,5 pont 
 

Masszázsfogás megnevezése Arc-, nyak-, dekoltázs izmai, melyekre hatunk általa 

Gyúrás musculus orbicularis oris, musculus triangularis, 

musculus risorius, musculus buccinator, musculus 

zygomaticus, musculus quadratus labbii superioris… 

Zongorázó ütögetés  musculus mentalis, musculus frontalis, musculus 

quadratus labii inferioris, musculus risorius, musculus 

zygomaticus... 

Liftmasszázs musculus frontalis, musculus masseter, musculus 

temporalis, musculus pectoralis major, musculus 

triceps brachii, musculus biceps brachii… 

 
 

b) Színelméleti ismeretei alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!          1,5 pont 

− Milyen színnel korrigálhatja a szem alatt lévő lilás színű karikákat? 

Sárgával. 

− Milyen színnel semlegesítheti a bőrön lévő enyhén narancssárga elszíneződést? 

Kékes színnel. 

− Milyen kontrasztot tapasztalunk a hattagú színkör egymással szembeni színei között? 

Komplementer kontrasztot. 

 
 

4. Feladat 

A szálankénti szempilla építés és a szempillalifting a kozmetikus speciális feladatai közé 

tartozik. 

a) Egészítse ki a mondatokat a megadott kifejezések megfelelő helyre történő beírásával! 

Vigyázat! Nem minden kifejezést kell felhasználnia!            5,5 pont 
 

keratin, szemöldök, szempillák, szaruhártya, kötőhártya, pupilla, védő, kitágul, pálcikák, 

vonalak, csapok, retina, szivárványhártya, ínhártya, izompólya, színek, szemhéjak, kreatin, 

hirsutizmus, alopécia, védelmi, összeszűkül 
 

A szőr anyaga egy keratin nevű vázfehérje. Az alopécia a haj, illetve a test szőrzetének 

kihullását vagy hiányát jelenti.  

A szemhéjak külső, egymás felé forduló részein találhatóak a szempillák, belső részük a 

kötőhártya. A szemgolyó külső burka védelmi feladatot lát el, a szem vázát adja.  

Hátsó része az ínhártya (szemfehérje), elülső része a szaruhártya. A szivárványhártya (írisz) 

közepén elhelyezkedő nyílás a pupilla, mely a fény hatására összeszűkül.  

A fényérzékeny receptorok a legbelső ideghártyában, a retiná-ban találhatóak.  A 

receptorokban fényérzékeny pálcikák és csapok találhatóak, az ingerületek innen az agyba 

kerülnek. A színek érzékelésére az ideghártya receptorai közül a csapok képesek. 
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b) Alkosson nagybetű-szám-kisbetű hármasokat (pl.: X-1-y) a szálankénti szempilla-építés 

anyagaival kapcsolatos fogalmakból, állításokból.               5 pont 

 

A – letisztítás  1 - selyem a – etil-alkohol, butyrolactone 

B – zsírtalanítás  2 – rögzíti a pillát a saját pillához b – teflon, proteinek 

C – ragasztás  3 – eltávolítja a szennyeződéseket c – nerc  

D – fixálás  4 – megkönnyíti a ragasztást d – cianoakrilát 

E – szempilla 5 – bevonatot képez a pillán e – tenzid 
 

A – 3 – e B – 4– a C – 2 – d D – 5 – b E – 1 – c 
 

 

c) Tegye sorrendbe a szempillalifting lépéseit! Figyelem! Csak a teljesen jó megoldásért jár a 

pontszám.                  0,5 pont 

 

1. Szemhéjak és szempillák letisztítása  

2. Ragasztóval kenjük be a szilikon párna belső felületét, majd helyezzük a felső szemhéjra 

közvetlenül a szempillák vonalának tövébe. 

3. Kontraindikációk kizárása. 

4. Kiválasztjuk a megfelelő méretű szilikonpárnát és leragasztjuk az alsó pillasort. 

5.Ragasztózzuk be a szilikon párna tetejét is, kicsit hagyjuk száradni. 

6. Vigyük fel a fixáló oldatot ecset segítségével. A hatóidő 10 perc. 

7. A szempillákat válasszuk szét applikátor fésű segítségével. 

8. Kis tálkából, ecset segítségével felvisszük a lotiont és kb. 10 percig hatni hagyjuk. 

9. Fixáljuk a ragasztóba a pillákat az aplikátor fésű segítségével egy felfelé csavaró mozdulattal. 

10. Vízzel óvatosan távolítsuk el a szilikonpárnákat és alaposan öblítsük át a pillákat. 
 

SORREND: 3, 1, 7, 4, 2, 5, 9, 8, 6, 10 
 

5. Feladat                     4 pont 

Az alábbi szöveget a megfelelő elemi elváltozások latin nevének beírásával kell kiegészítenie.   

 

Két, egymástól nagyon eltérő bőrtípuson jellemző a korpázó hámlásként megjelenő elemi 

elváltozás a/az squama, mely tömegesen jelenik meg a bőrön.  

Aknés bőrtípusokon tömegesen láthatók olyan papulák, amelyeken pustula-k figyelhetők meg. 

A herpes kezdeti stádiumában megjelenő elemi elváltozása a/az vesicula. A hólyagok 

felszakadása után crusta keletkezik. Ha nem történt felülfertőződés, a herpes a folyamat 

lezajlása után cicatrix nélkül gyógyul. 

Az ephelis juvenilis és a terhesség során kialakuló chloasma gravidarum elemi elváltozásként 

a/az macula nevű elemi elváltozás-típusba sorolható.  

A naevusok mind valamely szövet sejtes, vagy sejtközötti állományának felszaporodásával 

jönnek létre, azaz elemi elváltozásként a tumor -ok közé tartoznak. 

Ha a bőr utcakő-szerűen berepedezett, száraz felületű, lichenificatio figyelhető meg rajta. 
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6. Feladat 

A kozmetikus szakember nagyon sok kozmetikai készítményt alkalmaz munkája során, ezért 

szükséges ismernie a kozmetikumokkal kapcsolatos szabályozásokat és a különböző anyagok 

INCI megfelelőjét. 

a) Húzza alá a helyes állítást, kifejezést!              0,5 pont 

Nem kell feltüntetni a csomagoláson a lejárati időt, ha a termék szavatossági ideje meghaladja 

a:  
 

a) 36 hónapot                                 b) két évet                                 c) 30 hónapot. 

 

 

b) Ebben az esetben mit köteles a gyártó/ forgalmazó feltüntetni? Két dolgot nevezzen meg! 

1 pont 

– a gyártás időpontját  

– a termék felbontását követő szavatossági időt/minőség megőrzési időt/azt az 

időtartamot, amely alatt a termék biztonságos és a fogyasztóra nézve káros 

következmény nélkül használható. 

 

c) Soroljon három adatot, amit fel kell tüntetni egy kozmetikum csomagolásán!         1,5 pont 

– Gyártó neve, címe (Uniós országban gyártott termékek esetén: EU megjelölés) 

– Forgalmazó neve, címe 

– A csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban 

– Összetevők listája/ összetétel, Egyértelműen megadott minőségmegőrzési időt, A 

felhasználásra vonatkozó különleges óvintézkedések, A gyártási tételszám vagy a 

kozmetikai termék azonosítószáma, A kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az 

egyértelműen kiderül annak megjelenéséből 

 
 

d) Natúrkozmetikumokban az alkánok nem alkalmazhatók. Húzza alá az alábbi, INCI-listában 

gyakran olvasható vegyületnevek közül azt a két vegyületet, amely, ha egy termék INCI-

listájában előfordul, nem nevezhető natúrkozmetikumnak!              1 pont 
 

Cetyl Alcohol 

Vitis Vinifera Seed Oil 

Petrolatum 

PalmiticAcid 

Paraffinum Liquidum 

Lanolin 
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e) A kozmetikus fontos feladatai közé tartozik, hogy adott bőrtípusra, a kozmetikumokon lévő 

INCI-lista alapján ki tudja választani a megfelelő készítményeket, melyeket a kezelés során 

használ. Olvassa el figyelmesen az alábbi esettanulmányt, majd válaszoljon a kapcsolódó 

kérdésekre!                    7 pont 

Vendége 40 éves, bőr kombinált. Bőrtípusa az egyes testtájakon a következő: 

Homlok-orr-áll: enyhe korpás szeborrea felszíni vízhiánnyal 

Arc két oldala: felszíni és mélyrétegi vízhiány 

Szemkörnyék: mérsékelten alipikus felszíni és mélyrétegi vízhiánnyal, érzékeny 

Nyak-, dekoltázs: felszíni vízhiány, kipirulásra hajlamos 

Egyéb szubjektív tünet: allergiás a kamillára, a levendulára, a parabénekre és az ásványi 

zsírokra. 
 

- Húzza alá azt a domináns bőrtípust, és azt a rendellenességet, amelyek meghatározzák 

a készítmények kiválasztását!  

 

- Húzza alá a táblázatban az egyes kezelési lépéseknél a megadott hatóanyagok közül 

azokat, melyeket alkalmazna az adott műveletnél! Minden műveletnél két hatóanyagot 

kell kiválasztania. 

 

Műveleti 

lépés 

Legjellemzőbb hatóanyagok 

(kettőt kell aláhúznia) 
Műveleti lépés 

Legjellemzőbb hatóanyagok 

(kettőt kell aláhúznia) 

Letisztítás 

Sodium Laureth Sulfate 

Cocos Nucifera Oil 

CitricAcid 

Cocamidopropyl-Betaine 

Mineral Oil 

Triethaolamine 

Összehúzás 

Homlok-orr-áll 

területe 

Aloe barbadensis extract 

Magnesium Stearate 

Hamamelis Virginiana 

Matricaria Chamomilla 

Levendula Angustifolia 

Simmondsia Chinensis Seed Oil 

Peelingezés 

Nylon-12 

Carica Papaya Extract 

Polyamide 

Oryza Sativa Bran 

Bacillus Ferment 

SalicylicAcid 

Táplálás 

Arc két oldala 

Paraffinum Liquidum 

Biotin 

Cucumis Melo Fruit Extract 

Hyalunoric Acid 

Coumarin 

ZincOxide 

Masszázs 

(o/v típusú 

emulzió) 

Cera Alba 

Petrolatum 

Helianthus Annuus Seed Oil 

Soluble Collagen 

Linalool 

Olea Europaea Fruit Oil 

Táplálás 

Szemkörnyék 

Argania Spinosa Kernel Oil 

Colloidal Sulphur 

Sodium Shale oil Sulfonate 

CetearylAlcohol 

Sodium Hyaluronate 

Niacinamid 
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7. Feladat 

Kémiai alapismeretek nélkül nem lehet megérteni a szakma gyakorlásához szükséges 

anyagismereti alapokat. 

a) Az alábbi feladatban a kémiai kötésekről tanultakat kell rendszereznie. Töltse ki a táblázat 

hiányzó rubrikáit!                    4 pont 

 

KÖTÉS MEGNEVEZÉSE: 
KÖTÉS FAJTÁJA 

(elsőrendű/másodrendű) 
KOZMETIKAI PÉLDA: 

kovalens elsőrendű víz, hidrogén-peroxid, stb. 

fémes elsőrendű acél 

hidrogénhíd másodrendű etil-alkohol 

ionos elsőrendű talkum, konyhasó, stb. 

dipol-dipol kölcsönhatás másodrendű víz, izopropil-alkohol 

 

 

b) Az alábbi ábrákon két, kozmetikai szempontból fontos molekula szerkezeti képletét láthatja. 

Nevezze meg a két molekulát, majd írja be az üres körökbe a megfelelő sorszámot!     5 pont 

 

      A felső képen látható molekula neve: 

víz 

 

      Az alsó képen látható molekula neve: 

hidrogén-peroxid 

 

 

         1. poláros kovalens kötés 

         2. apoláros kovalens kötés 

         3. nemkötő elektonpár 

         4. hidrogén-kötés 

         5. peroxo-kötés 

         6. ionos kötés 
 

 
 

Nevezzen meg három körülményt, amellyel az alsó ábrán látható molekula szerkezete 

stabilizálható! 

 

- savas kémhatás 

- sötét 

- hűvös 

- sima belső felületű edényben tartás, karbamid 
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8. Feladat 

A kozmetikai készítmények ismerete fontos a kozmetikusok számára. A rendszerezés alapja 

lehet azok besorolása különböző anyagi rendszerekbe. Írja a betűjeleket a táblázat megfelelő 

helyére. Egy betűjelet csak egy helyre írhat! 

a) A táblázat kitöltésével hasonlítsa össze az anyagi rendszereket!             5 pont 
 

A) Csak folyékony alkotórészt és/vagy vízben oldódó poranyagokat tartalmaz. 

B) Olajos és vizes fázist tartalmaznak, és mindig van bennük emulgeátor, vagy 

elszappanosító anyag. 

C) Ide tartozik a micellás víz. 

D) Összehúzó arcszesz. 

E) Olajos, vizes és szilárd fázist is tartalmaz. Pl.: alapozó 

F) Ide tartoznak a száraz és zsíros krémek is. 

G) Blanche-por. 

H) Mindig tartalmaznak nyákanyagot és valamilyen folyadékot. 

I) Mechanikai peeling. 

J) Ide tartoznak a gyógypúderek. 
 

VALÓDI 

OLDATOK 

KOLLOID 

RENDSZEREK 
DURVA DISZPERZ RENDSZEREK 

A, D C, H 

emulziók szuszpenziók porkeverékek 

B, F E, I G, J 

 

 

b) Ötféle asszociáció. Írja annak az anyagnak a betűjelét az állítás előtti vonalra, amelyikre 

igaz!                     4 pont 

A) ampulla 

B) szérum 

C) pakolás 

D) mindhárom 

E) egyik sem 

 

D A bőr táplálására kiválóan alkalmazható. 

C Mindig tartalmaz poranyagokat. 

A A legkoncentráltabban tartalmazza a hatóanyagokat. 

B Olyan, mintha hígított nappali krém lenne. 

D Általában professzionális használatra készül. 

E Dehidratált bőrtípusra nem ajánlott alkalmazása, mivel vízelvonó tulajdonságú. 

E Lakossági változatait alkalmazzuk a kozmetikában. 

C Általában 10-15 perc a hatóideje. 

 

 



Versenyzői kód:  22  
 

12/16 

8/2017. (V. 17.) NGM rendelet 

54 815 02 Kozmetikus 

c) Milyen készítményre ismer rá az összetevők alapján? Írja készítmény receptje alá, mely 

kozmetikum-típusba tartozik. Az alábbi kozmetikum-típusokból választhat: arctej, arcvíz, 

peeling, krém, pakolás. Mindegyik típusból két-két receptet talál.             5 pont 

 
 

 

Aqua, Aloe Barbadensis Juice, Urea, Sodium 

PCA, Sodium Lactate, Lactic Acid, Propylene 

Glycol,PEG-7GlycerylCocoate, Sorbitol, 

Glycerine, Gingko Biloba Extract, 

Phenoxyethanol, M- E- P- B Parabene,PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Polysorbate 

80, Imidazolidinyl Urea, Allantoin, Parfum, 

Disodium EDTA, C.I. 42090, C.I. 19140. 

 

Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cetearyl 

Alcohol, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, 

Propylene Glycol,Caprylic/Capric Triglyceride, 

Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Isopropyl 

Palmitate, PEG-40 Stearate, Glycerin, Kaolin, 

Vitis Vinifera Seed Oil, Calendula Officinalis 

Extract, Chamomilla Recutita Extract, 

Aesculus Hippocastanum Extract, Triticum 

Vulgare Germ Oil, PEG-7 Hydrogenated Castor 

Oil, Phenoxyethanol,-E-P-B Parabene, 

Panthenol, Xanthan Gum, Lactic Acid, Sodium 

Shale Oil Sulfonate, Allantoin, Ginkgo Biloba 

Leaf Extract, Imidazolidinyl Urea, Polysorbate 

80, Salvia Officinalis Oil, Eucalyptus 

Globulus Oil, Mentha Piperita Oil, 

Pentaerythrityl Tetra-Di-t-Butyl 

Hydroxyhydrocinnamate, Limonene. 
 

Arcvíz Pakolás 

 

Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Cetearyl Alcohol, 

Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Stearate, 

Paraffinum Liquidum, Vitis Vinifera Seed Oil, 

Nylon-12, Triethanolamine, Glycerin, Laureth-

3, Lactic Acid, Propylene Glycol, Isopropyl 

Palmitate, Stearic Acid, PEG-40 Stearate, Malic 

Acid, Phenoxyethanol, Phenoxyethanol, M-E-P-

B Parabene, Ginkgo Biloba Extract, Panthenol, 

Salicylic Acid, Imidazolidinyl 

Urea, Allantoin, Xanthan Gum, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium 

EDTA, Pentaerythrityl Tetra-Di-t-Butyl 

Hydroxyhydrocinnamate, Alpha-Isomethyl 

Ionone, Benzyl Benzoate, Benzyl Cinnamate, 

Butylphenyl Methylpropional, Cinnamyl 

Alcohol, Citral, Citronellol, Geraniol, Hexyl 

Cinnamal,Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 

Carboxaldehyde, Isoeugenol, Limonene, 

Linalool, Hydroxycitronellal. 

 

Aqua, Isopropyl Palmitate, Persea Grattisima 

Oil, Cetearyl Alcohol, Glycerin, PEG-7 

Hydrogenated 

Castor Oil, Glyceryl Stearate, PEG-100 

Stearate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

Propylene Glycol, 

Sodium Cocoyl Glutamate, Phenoxyethanol, 

Calendula Officinalis Flower Extract, Ginkgo 

Biloba Leaf Extract, Panthenol, Allantoin, 

Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, 

Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, o-

Cymen-5-ol. 

Peeling Arctej 
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Aqua, Propylene Glycol, Phenethyl Alcohol, 

Phenoxyethanol, Allantoin, Benzalkonium 

Chloride, Aloe Barbadensis Extract, Gingko 

Biloba Extract, BHT, C.I. 45190. 

 

Aqua, Oryza Sativa Bran, Diatamacerous Earth, 

Glycerin, Lactic Acid, Isopropyl Palmitate, 

Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 

Stearate, Capryl/Capramidopropyl Betaine, 

Propylene Glycol, Urea, Mangifera Indica Fruit 

Extract, Propylene Glycol, Persea Gratissima 

Oil, Steareth-2, Steareth-21,Xanthan Gum, 

Betaine, Salicylic Acid, Carica Papaya Extract, 

Sodium Hydroxyde, Glycolic Acid, Alcohol 

denat., Allantoin, Parfum, Geraniol, Citronellol, 

Hexyl Cinnamal, Potassium Sorbate, 

Polysorbate80, Disodium EDTA, D&C Yellow 

10, BHT, FDC Blue 1. 

 

Arcvíz Peeling 

 

Aqua, Persea Gratissima Oil, Decyl Oleate, 

Paraffinum Liquidum, Sorbitol, PEG-40 

Hydrogenated Castor Oil, Cetearyl Alcohol, 

Octyldodecanol, Glycerin, PEG-7 

Hydrogenated Castor Oil, Isopropyl Palmitate, 

Kaolin, Titanium Dioxide, Propylene Glycol, 

Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Isononyl 

Isononanoate, Isopropyl Isostearate, 

Triethanolamine, Phenoxyethanol, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Shorea Stenoptera Butter, 

Triticum Vulgare Germ Oil, Panthenol, 

Carbomer, Lecithin, Parfum, Tocopheryl 

Acetate, Allantoin, Retinyl Palmitate, 

Polysorbate 80, Disodium EDTA, 

Pentaerythrityl Tetra-Di-t-Butyl 

Hydoxyhydrocinnamate, o-Cymen-5-ol, 

Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, 

Geraniol, Citronellol, Coumarin. 

 

Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Macadamia 

Ternifolia Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf 

Juice, Cera Alba, Decyl Oleate, Squalane, 

Polyacrylamide, Laureth-7, C13-14 Isoparaffin, 

Polyglyceryl-3 Diisostearate, Olus Oil, Ricinus 

Communis Oil, Glycerin, Myristyl Myristate, 

PEG-40 Stearate, Isostearyl Isostearate, 

Cyclomethicone, Hydrogenated Coco-

Glycerides, PEG-7 Hydrogenated Castor Oil, 

Phenoxyethanol, M-E-P-B Parabene, Cetearyl 

Alcohol, Shorea Stenoptera Butter, Parfum, 

Disodium Cocoyl Glutamate, Imidazolidinyl 

Urea, Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 

Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, 

Allantoin, Linoleic Acid, Linolenic Acid, 

Ginkgo Biloba Leaf Extract, Xanthan Gum, 

Cholesterol, Disodium EDTA, Pentaerythrityl 

Tetra-Di-T-Butyl Hydroxyhydrocinnamate, 

Ubiquinone, Beta-Carotene, Hexyl Cinnamal, 

Limonene, Butylphenyl Methylpropional, 

Linalool, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, 

Citronellol. 

 

Pakolás Krém 
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Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Glyceryl 

Stearate, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Octanoate, 

Arnica Montana Flower Extract, 

HamamelisVirginiana LeafExtract, 

VitisVinifera Leaf Extract, Aesculus 

Hyppocastanum Seed Extract, Hedera Helix 

Leaf Extract, Hypericum Perforatum Flower 

Extract, CetearylAlcohol, 

Caprylic/CapricTriglyceride, Glycerin, 

SodiumAcrylate/Sodium 

Acryloyldimethyltaurate Copolymer, 

Isohexadecane, Polysorbate 80, 

Cyclomethicone, PEG-7 Hydrogenated Castor 

Oil,Steareth-21, Ginkgo BilobaLeafExtract, 

Steareth-2, Phenoxyethanol, M-E-P-B Parabene, 

Butyrospermum Parkii Butter,  Sodium Stearoyl 

Lactylate, Olea Europea Fruit Oil, Aloe 

Barbadensis Leaf Juice, 

Aqua, Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, 

Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 

C12-15Alkyl Benzoate, Glyceryl Stearate, 

Polysorbate 80, PEG-7 Hydrogenated Castor 

Oil, Phenoxyethanol, Propylene Glycol 

Dicaprylate/Dicaprate, Myristyl Myristate, 

PEG-100 Stearate, Sodium Cocoyl Glutamate, 

Allantoin, Panthenol, Chamomilla Recutita 

Flower Extract, Equisetum Arvense Extract, 

Viola 

Tricolor Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 

Xanthan Gum, Niacinamide, Camphor, 

Tocopheryl Acetate, 

Disodium EDTA, DMDM Hydantoin, 

Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Salvia 

Officinalis Oil, Thymus Vulgaris Oil, 

Pentaerythrityl Tetra-Di-t-Butyl 

Hydroxyhydrocinnamate, Ethylhexylglycerin, 

Biotin. 

Krém Arctej 
 

          

9. Feladat 

A kozmetikus fontos feladata, hogy képes legyen kiválasztani az adott problémának megfelelő 

hatóanyagú készítményeket. 

a) Alkosson nagybetű – szám – kisbetű (pl.: E-5-f) hármasokat az összetartozó kifejezések 

jelölésére! Csak a teljesen jó válaszért jár a pont!               2 pont 

 

A – vegyi depilátor 1 – kojicacid a – local hiperhidrosis 

B –antiperspiráns 2 – alfa-bisabolol b – hipertrichosis 

C – antiflogisztikum 3 – csersav  c – ephelisjuvenilis 

D – tirozináz inhibitor 4 – kalcium-tioglikolát d – gyulladásra hajlamos bőr  

 

A–4–b B–3–a  C–2–d  D–1–c 

 

b) Csoportosítsa bőrtípusok szerint a felsorolt hatóanyagokat! Írja a hatóanyag sorszámát ahhoz 

a bőrtípushoz, amelynek a kezeléséhez leginkább illik!               4 pont 

1–azelainsav 2–ceramid  3–elasztin  4–lecitin 

5–mandulaolaj 6–ichtiol  7–glükóz  8– élesztő kivonat 

 

Seborrhoea oleosa:  1, 6, 8 

Dehidratált bőr:  3, 4, 7 

Alipikus bőr:  2, 5   
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10. Feladat 

A kozmetikus feladatai közé tartoznak az elektrokozmetikai készülékekkel végzett eljárások. 

a) Tegye sorrendbe a napsugárzás különböző hullámhossz-tartományú sugárzásait! Kezdje a 

legnagyobb hullámhosszúságú sugarakkal és a legkisebb felé haladjon! Elegendő a 

sugárzások betűjeleit leírnia. Csak a teljesen helyes sorrendért jár a pontszám!             1 pont 

 

A: látható fény,     B: UV-A,     C: rádióhullámok,     D: ionizáló sugárzás, 

E: infrasugárzás,     F: UV-B 
 

sorrend: C → E → A → B → F → D 
 

Írja a vonalra legnagyobb energiájú, így a legveszélyesebb sugárzás nevét, amellyel kozmetikus 

nem is dolgozhat! ionizáló sugárzás 
 

 

b) Négyféle asszociáció. Írjon „A” betűt, ha az IPL-re, „B” betűt, ha a lézerre, „C” betűt, ha 

mindkettőre, „D” betűt, ha egyikre sem vonatkozik az állítás.              4 pont 

A – IPL 

B – lézer 

C – mindkettő 

D – egyik sem 
 

B Fénye monokromatikus. 

A Pulzáló fénnyel dolgozik. 

C A látható fény tartományában dolgozik. 

B  Polarizált fényt bocsájt ki. 

A  Rádiófrekvenciával kombinált verziója az ELOS. 

D  Mechanikai rezgéseket kelt. 

C  Fotorejuvenációra alkalmas. 

D  Direkt elektrokozmetikai eljárás. 

 

11. Feladat 

A kozmetikusnak alapvető vállalkozási és marketing ismeretekkel kell rendelkeznie.     1,5 pont 

a) Munkája során számos szervezettel fog kapcsolatban állni, ezek ellenőrizhetnek vagy akár 

büntethetnek is. Írja be az alábbi szervezeteket a megfelelő meghatározáshoz!  

 

Megyeszékhely szerinti járási hivatalok, Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békéltető Testület 

 

A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó 

szervezet, mely a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független 

testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése.  

Békéltető Testület 

 

Alaptevékenysége az adók, illetékek, vámok beszedése, a vonatkozó jogszabályok betartatása, 

szabályszegések szankcionálása. 

Nemzeti Adó és Vámhivatal 
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A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság egyik jogutódjaként ide fordulhatnak elsősorban a 

fogyasztók panaszaikkal.  

Megyeszékhely szerinti járási hivatalok 
 
 
b) Csoportosítsa az alábbi marketing-kommunikációs eszközöket! Írja az eszközöket jelölő 

betűket a megfelelő vonalra! Egy betűt egy vonalra írhat.           3,5 pont 
 

a) jutalmak 

b) játékok 

c) céges rendezvények 

d) ügynök általi árubemutató 

e) újsághirdetés 

f) szponzorálás 

g) banner 
 

közönségkapcsolatok: c, f           eladásösztönzés: a, b  

reklám: e, g              személyes eladás: d 

 

 


