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BKSZC

Neked szól, ha....
Életre szóló döntés előtt állsz: szak-
mát választasz. Segítünk, hogy 
olyan mun kád legyen, amiben jó 
vagy és amit igazán szeretsz!

Képzéseinkről
Bemutatjuk a szakképzés megú-
jult rendszerét és ezen keresztül 
pedig több, mint 100 szakmánkkal 
ismertetünk meg, hogy biztosan a 
számodra legmegfelőbbet választ-
hasd.

A hozzáadott érték
Mi nem csak szaktudást bizto-
sítunk: számos lehetőséggel tá mo-
gatjuk a szakmához vezető utad, 
megmutatjuk mentor prog ram   ja in -
kat, tehet séggondozó pro jekt je in-
ket és a képzéssel járó extra jut-
ta tásokat!



SZAKKÉPZÉS

egyszerűen
4.0 2020.12.04.

2021.02.08. 2021.01.28.

2021.01.23.

Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

Értesítés
a központi írásbeli 
eredményeiről

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési 
lap leadása

Tanulói  
adatlapok
módosításának
lehetősége

A középfokú iskola 
eddig az időpontig
nyilvánosságra  
hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét

Értesítés
a felvételi
eredményről

Részvételi  
a szóbeli
felvételin

14:00  
Pótló írásbeli  
felvételi vizsga

10:00  
Központi írásbeli 
felvételi vizsga

Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

2021.02.19.

2021.03.22-23. 2021.03.16.2021.04.30.

2021.05.10-21.

2021.02.23. - 03.12.

A középfokú iskola 
igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki (pótfelvételi)

               Válaszd a leginkább

hozzád illő        
                           szakmát.
Segítünk, hogy        
                  olyan munkád 
      legyen, amiben
jó vagy és 

             amit igazán
     szeretsz!



Hogyan válasszak, 

        hogyan jelentkezzek?

1. Érzelmi döntések
Jelölj be legalább 3 szakmát, ami igazán érdekel  
kiadványunkból. Csak azt vedd figyelembe, hogy  
a leírások és a képek alapján melyik fogott meg igazán.

Fontos lépések:

2. Beszélgess el magaddal, nem para!
Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel. 
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:
• Kreatív vagyok? Fontos az alkotói, szellemi munka nekem?

• Jó a kézügyességem, szeretem a precíz,  
 odafigyelést igénylő munkákat?

• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?

• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?

• A reáltárgyak, a fizika, kémia érdekel vagy  
 a humán vonal az erősségem?

4. Jelentkezz jól, kerülj be!  
 Ne bízd a véletlenre!

Keress rá a választott iskola honlapjára és tudd meg,  
milyen jelentkezési feltételek, felvételi szempontok  
alapján vennének fel. Fontos időben tájékozódnod,  
így ha látod mik az iskola fő szempontjai, akkor  
fel tudsz készülni a felvételi vizsgára.  
Felkészültség = előny.

5. Jobb vagy, mint mások?  
 Segítünk bebizonyítani!

Ha már egy ideje tanulod a szakmát és úgy érzed  
igazán tehetséges vagy benne, akkor keresd  
az ösztöndíjas vagy  tehetséggondozó programjainkat!  
Azon vagyunk, hogy kiemeljük a tehetségeket  
és egyengessük diadalmenetüket a jövőbe!

3. Olvass utána és dönts ésszerűen,  
 de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szak-
mákra, kérdezz meg ismerősöket esetleg, akik ezeket a 
hivatásokat űzik. Ha már közelebb kerültél ahhoz, hogy 
milyenek is az egyes szakmák mindennapjai, akkor vesd 
össze az előző pontban megválaszoltakat az újonnan 
megtudott információkkal és válaszd az adottságaidhoz 
és a vágyaidhoz legközelebb álló szakmát! www.bkszc.hu

Itt is megtalálsz



     A szépség 

belőlünk  
       fakad.   

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Erzsébet Királyné  
Szépészeti Technikum
www.sisy.hu

Budapesten jelenleg a miénk 
az egyetlen olyan állami fenn-
tartású iskola, ahol ingyenes 
kozmetikustechnikus-, kéz- és 
lábápoló-technikus (kézápoló 
és körömkozmetikus, speciá-
lis lábápoló szakmairányokkal) 
valamint fodrászképzés folyik

OM azonosító: 203032

Telephely kód: 004

Manapság a szépségiparnál csak az informatika fej-
lődik gyorsabban és dinamikusabban. A növekedés 
Magyarországon is jól érzékelhető. A tudomány gyors 
fejlődése a szépségiparban is szükségessé tette a ma-
gas technológiai tudást. Az ágazatban tudással mega-
lapozott, személyre szabott, megtervezett, megbízható 
szolgáltatásra van szükség valamennyi területen, 

SZÉPÉSZET ÁGAZAT
ezért a kozmetikus, a fodrász és a kéz- és lábápoló 
szakemberek technikusi képzés keretében a szakkép-
zettség megszerzése mellett érettségi bizonyítványt is 
szereznek. Az ágazat szakmái jó választást jelentenek 
mindazoknak, akiket érdekel a szépség, a divat, az új 
dimenziók megismerése. 



Választható képzések  
és szakmairányok  
5 éves technikumi  
képzésben:

• Fodrász 

• Kéz- és lábápoló technikus 
Szakmairányai:  
Kézápoló és köröm 
kozmetikus  
 Speciális lábápoló 

• Kozmetikus technikus 

       A szépség  
nem minden, 
  de kezdetnek  
    elég  jó...  
              szerintünk!

5 ÉVES KÉPZÉS

Fodrász 

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Szépészet
• A szakma megnevezése: Fodrász
• A szakma azonosító száma: 5 1012 21 01

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szü k sé ges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A szakmához tartozó szolgáltatások magukba fog-
lalják a haj-, a fejbőr, arcszőrzet formázását, tisztítását, 
ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz 
haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, szín-
változtatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász 
szolgáltat nőnek, férfinek, gyermeknek egy aránt.

Kompetenciaelvárás:
Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, álló ké-
pesség, kommunikáció, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:
• Vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szol-

gáltatást, diagnosztizál objektív és szubjektív szem-
pontok alapján, eszközfertőtlenítést végez a szolgál-
tatáshoz alkalmazott eszközök esetében;

• Tudatosan alkalmazza a férfi arc borotválását, 
szakáll, bajusz formázását, hajvágási, hajszárítási 
technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhasznál-
ással;

• Megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza  
a meg   felelő termékeket, technológiákat, szükség  
szerint;

• Elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmaz-
za a szükséges technológiákat, technikákat, haj szá-
rítást;

• Megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási 
technológiákat, technikákat és alkalmi hajviseletet 
készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, 
díszítés alkalmazásával;

• Minden szolgáltatást követően tanácsot ad a ven dé-
gének az otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel 
foglalkozni, mások esztétikus megjelenéséhez hozzá-
járulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek, 
eszközök segítségével a divatot ismertetni, ajánlani, 
irányítani.



5 ÉVES KÉPZÉS 

Kéz-, és lábápoló  
technikus

Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány:
A kézápoló és körömkozmetikus az egészséges 
kéz könyöktől ujjhegyig történő szakszerű, tervsze-
rű, biztonságos kezelését, ápolását, díszítését, illetve 
az egészséges kézen/körmön a műköröm szaksze-
rű, egészséget nem veszélyeztető felépítését, töltését, 
díszítését, annak eltávolítását végzi speciális anya-
gokkal, eszközökkel és technológiákkal. A szolgáltatás 
során a diagnosztizálás eredménye alapján meghozott 
felelős döntéssel kezelési tervet állít fel, előkészíti a 
szolgáltatást, hagyományos, vagy francia manikűrt 
végez. Sablonos, tipes vagy körömágyhosszabbító 
technikával, porcelán, zselé, vagy egyéb korszerű, 
professzionális anyagok alkalmazásával műköröm 
építést végez. Az adott körömnek megfelelően elvég-
zi a töltést és javítást, a kreatív, korszerű, mindenkori 
divatnak megfelelő díszítést, egyénre szabott ápolást. 
Szakszerűen távolítja el a műkörmöt. Tevékenysége 
során szolgáltat, tanácsadást végez és értékesít. A 
körömszalon üzemeltetése során vendégkapcsolati, 
digitális adatrögzítési, pénzforgalmi adminisztratív és 
higiéniai feladatokat is ellát.

Speciális lábápoló szakmairány:
A speciális lábápoló az egészség megőrzés és a pre-
venció szem előtt tartásával kezeli az egészséges 
lábat és a betegség vagy túlterhelés következtében 
lábon kialakult bőr és köröm elváltozásokat. Állapot-
felmérést végez kikérdezéssel, tapintással, megfi-
gyeléssel és szükség esetén diagnosztikai eszközök 
alkalmazásával. Eredménytől függően dönt az orvosi 
konzultáció szükségességéről. Az állapotfelmérés ered-
ményének megfelelően megtervezi a személyre szabott 
kezelést, kiválasztja a célszerű anyagokat, eszközöket, 
technológiát. Felelős döntésének és a biztonsági sza-
bályoknak megfelelően elvégzi a kezelést a kezelési 
terv alapján. A kezelési folyamat elvégzése során kézi, 
gépi, kombinált technológiát alkalmaz. Körömszabály-
ozást, körömkorrekciót, nyomáspont mérést végez. 
Fertőtlenít, sterilizál, szükség esetén sebfedést végez. 
A kezelési tervnek megfelelően elvégzi az utókezelést. 
A kezelési eredmény szinten tartásához készítményt 
ajánl és értékesít. Elvégzi a speciális lábápoló szalon 
működtetéséhez szükséges adminisztrációs és higiéni-
ai feladatokat.

Kompetenciaelvárás:
Alkalmazható tudás tudás és felelősségteljes precíz 
mun kavégzés, empatikus magatartás. Jó ízlés, a divat 
iránti fogékonyság, kreativitás.

A szakképzettséggel rendelkező:
• képes a kéz- és lábápoló szalon működésének meg-

tervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok 
szerinti működtetésére;

• felkészül a kéz-és lábápoló szépészeti szolgáltatás 
feladataira;

• megtervezi és előkészíti a szolgáltatást és a kezelési  
tervnek megfelelően elvégzi a kéz-és lábápolás 
folya matát;

• elvégzi a köröm ápolását klasszikus-, francia vagy 
japán manikűr technológia alkalmazásával;

• elvégzi az esztétikai lábápolást;

• megtervezi és elvégzi a bőr és köröm ápolási folya-
matait kézen és lábon;

• a kéz és a láb körmein és a bőrön díszítést végez;

• kéz- és lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat 
végez;

• Elvégez a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi fe-
ladatokat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki fontosnak tartja az 
egészség megőrzését, az igényes, ápolt, divatos meg-
jelenést és empatikus magatartással, kézügyességgel, 
kreativitással kíván segíteni a szolgáltatást igénybe 
vevőknek.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Szépészet
• A szakma megnevezése: Kéz- és lábápoló technikus
• A szakma azonosító száma: 5 1012 21 02
• A szakma szakmairányai:  

Kézápoló és körömkozmetikus, Speciális lábápoló

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szü k sé ges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: Kézápoló és körömkoz-
metikus szakmairány, Speciális lábápoló szakmairány.



A szakképzettséggel rendelkező:
• kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, 

manuális és gépi módszerekkel;
• diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, kozmetikus 

által kezelhető kozmetikai hibákat kezel;
• professzionális kozmetikumokkal dolgozik, azok alap-

, és hatóanyagait ismeri, és kiválasztja a bőrtípusnak 
és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő 
készítményt;

• tanácsot ad az otthoni bőrápolással kapcsolatban;
• speciális arc és testkezelést végez;
• megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rend-

szeresen továbbképzéseken vesz részt;
• testkezelést végez manuálisan (testtekercselés, pa-

kolások felhelyezése, testmasszázs);
• különböző test-és arcfestési technikákat alkalmaz;
• smink-technikákat alkalmaz.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel 
foglalkozni, mások esztétikus, megjelenéséhez hozzá-
járulni.

5 ÉVES KÉPZÉS 

Kozmetikus  
technikus

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Szépészet
• A szakma megnevezése: Kozmetikus technikus
• A szakma azonosító száma: 5 1012 21 03

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő 
műveleteket végez, diagnosztizál, kezelési tervet állít 
össze, professzionális kozmetikumokkal dolgozik. 
Hozzájárul és támogatja az ápoltság, higiénia, szépség 
és egészség megőrzését.

Kompetenciaelvárás:
Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, álló ké-
pes ség, kiváló kommunikációs készség.

          Meggyőztünk?  

Nyitott kapukat         döngetsz,  
                    várunk  
       téged!



Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 166.

+36-1-58-58-050 (központi telefonszám)

+36-1-58-58-058 (ügyfélszolgálat)

+36-30-826-99-18 (ügyfélszolgálat)

kepzesinfo@bkszc.hu

ugyfelszolgalat@bkszc.hu

www.bkszc.hu

BKSZC

Itt is megtalálsz

OM azonosító: 203032 
Nyilvántartásba vételi szám: E-001280/2015




