
I.Online Szépész Kupa 

ORSZÁGOS FODRÁSZ és KOZMETIKUS TANULÓ VERSENY 

Kedves Versenyzők és Felkészítők! 

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum online versenyt hirdet, hogy elkerülhető 

legyen a személyes részvétellel a fertőzés terjesztése. A verseny mindenképp megvalósul. Digitális oktatás 

esetén a tanuló otthonában is elkészítheti az általa megálmodott pályaművet. 

Minden kategóriában a nyertes versenyző felkészítője értékes szépész szereket tartalmazó csomagot nyer. 

Kozmetikus 

I. korosztály Alkalmi smink kategóriában 

1. helyezett díja: 25 000 Ft értékben az Alveola, 25 000 Ft értékben a Pandhy’s és 25 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 

2. helyezett díja: 20 000 Ft értékben a Beauty Partner, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 20 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 15 000 Ft értékben a Baggio, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 15 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Bőrbarát Shop és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben az Ilcsi és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Primőr és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s 

felajánlásával kozmetikai csomag. 

I. korosztály Fantázia smink kategóriában 

1. helyezett díja: 25 000 Ft értékben az Alveola, 25 000 Ft értékben a Pandhy’s és 25 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 

2. helyezett díja: 20 000 Ft értékben a Beauty Partner, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 20 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 15 000 Ft értékben a Baggio, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 15 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Bőrbarát Shop és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben az Ilcsi és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Primőr és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s 

felajánlásával kozmetikai csomag. 

II. korosztály Alkalmi smink kategóriában 

1. helyezett díja: 30 000 Ft értékben a fitoC, 30 000 Ft értékben a Pandhy’s és 30 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 

2. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a AINHOA, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 25 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 20 000 Ft értékben a Beauty Partner, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 20 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Biola és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben az Ilcsi és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Primőr és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s 

felajánlásával kozmetikai csomag. 

II. korosztály Fantázia smink kategóriában 

1. helyezett díja: 30 000 Ft értékben a fitoC, 30 000 Ft értékben a Pandhy’s és 30 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 



2. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a AINHOA, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 25 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 20 000 Ft értékben a Beauty Partner, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 20 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Biola és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben az Ilcsi és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Primőr és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s 

felajánlásával kozmetikai csomag. 

Minden korosztály Testfestés kategóriában 

1. helyezett díja: 30 000 Ft értékben a fitoC, 30 000 Ft értékben a Pandhy’s és 30 000 Ft a Kiskunhalasi 

Szakképzési Centrum, 

2. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a AINHOA, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 25 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 20 000 Ft értékben a Beauty Partner, 10 000 Ft értékben a Pandhy’s és 20 000 Ft a 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Biola és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben az Ilcsi és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a Primőr és 10 000 Ft értékben a Pandhy’s 

felajánlásával kozmetikai csomag. 

Fodrász 

I. korosztály Látvány konty kategóriában 

1. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a L’ORÉAL és 25 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum 

2. helyezett díja: 20 000 Ft értékben az eLGON 

 és 20 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

3. helyezett díja: 15 000 Ft értékben a Schwarzkopf és 15 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC 

felajánlásával szépész csomag. 

I. korosztály Szabad stílusú fantázia frizura kategóriában 

1. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a L’ORÉAL és 25 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum 

2. helyezett díja: 20 000 Ft értékben az eLGON és 20 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

3. helyezett díja: 15 000 Ft értékben a Schwarzkopf és 15 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC 

felajánlásával szépész csomag. 

II. korosztály Látvány konty kategóriában 

1. helyezett díja: 30 000 Ft értékben a L’ORÉAL és 30 000 Ft a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 



2. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a Revlon és 25 000 Ft a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 15 000 Ft értékben a Schwarzkopf és 15 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC 

felajánlásával szépész csomag. 

II. korosztály Szabad stílusú fantázia frizura kategóriában 

1. helyezett díja: 30 000 Ft értékben a L’ORÉAL és 30 000 Ft a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

2. helyezett díja: 25 000 Ft értékben a Revlon és 25 000 Ft a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, 

3. helyezett díja: 15 000 Ft értékben a Schwarzkopf és 15 000 Ft értékben a Kiskunhalasi Szakképzési 

Centrum 

4. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

5. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC, 

6. helyezett díja: 10 000 Ft értékben a fitoC 

felajánlásával szépész csomag. 

Kozmetikus különdíjak: 

a Primőr felajánlásával az általuk kiválasztott versenyzőknek, 5 kozmetikai csomag, Catrice és Essence 

termékekkel, 

a Karaja Hungary felajánlásával 5 db 25 000 Ft értékű sminkcsomag Fodor Piroska mestersminkes a 

szakmai zsűri tagja által kiválasztott versenyzőknek, 

a Stella felajánlásával minden versenyszámban 5db/20 000ft értékű csomag, valamint a döntőbe jutott 

résztevőnek ajándék a (KSZC Dékáni Árpád Technikumában megrendezésre kerülő) Catherine Arley 

sminktechnikai bemutatón való részvételre. 

a Makeup Pro felajánlásával 5 kozmetikai csomag, egyenként 20 000 Ft értékben, 

a wax:one felajánlásával a II. korosztályban induló minden versenyző részére (összesen 18 db) 

egyenként 3000 Ft értékű wax:one próbacsomag, 

Kovács Barbara sminkmester felajánlásával az általa kiválasztott versenyzőnek egy (40 000 Ft 

értékben) versenyre való felkészítés, 

a fitoC, a Primőr, a Karaja Hungary, és a Beauty Partner felajánlásával a nyertes versenyzők 

felkészítő oktatóinak 10 000 Ft értékű kozmetikai csomag. 

Fodrász különdíj: 

a L’ORÉAL felajánlásával az általuk kiválasztott versenyzőknek 4 fodrász csomag 20 000 Ft értékben, 

a Stella felajánlásában minden versenyszámban 4 db/15 000ft értékű csomag értékű csomag, oktatói 

díjakhoz még + Beauty Partner és Karaja, eLGON, 

a L’ORÉAL, az eLGON és a Szakképzési Centrum felajánlásával a nyertes versenyzők felkészítő 

oktatóinak 10 000 Ft értékű fodrász csomag. 

Exclusive különdíj: 

Art Models felajánlásában az általuk kiválasztott modellek részére: 

1. különdíj: exkluzív együttműködési felajánlás az Art Models Modellügynökségtől, valamint egy 

divatfotózás, 

2. különdíj: felvétel az Art Models Modellügynökség adatbázisába (értesítés különböző castingokról, 

forgatásokról, fotózásokról).  
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Együttműködő partnereink: 

 

  

 

 

 
 

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 

 

Dékáni Árpád Technikum 



A lebonyolítás menete: 

Az iskolák előválogató versenyt rendeznek, kategóriánként maximum 3 fővel nevezhetnek. Az előválogatóról 

pályaművenként 5 fotót és videót kérünk beküldeni. 

2020. december 14. hétfő az online verseny elődöntője, melynek alapján a szakmai zsűri dönt arról, hogy 

kik jutnak a döntőbe. Versenyszámonként, kategóriánként 6-6 versenyző. 

2020. december 15. kedd az online verseny jelentkezési határideje. 

Nevezési díj: 1500 Ft/versenyző, mely részvételi szándék jelzését követően rendezendő utalással, a számlázási 

cím megjelölésével. 

Utalási adatok: a jelentkezést követően egy technikai tájékoztató levélben küldjük. 

A döntőbe jutott versenyzők a döntő napján valós időben dolgoznak. 

A verseny napján reggel minden induló megkapja az adott csoporthoz a belépési lehetőséget, majd csatlakozik, 

és a zsűri figyeli a munkájukat. Az idő leteltét követően a fényképeket a megadott felületre azonnal fel kell 

tölteni. A zsűri a munkafolyamat és a fényképek alapján választja ki az 1-6. helyezetteket, az eredményeket a 

verseny napján 18 órakor (a megadott belépési lehetőség segítségével) online módon hirdeti ki. Az ajándékok 

és oklevelek postai úton kerülnek a nyertesekhez és felkészítő tanáraikhoz. 

A verseny kijelölt időpontja: 2021.01.14. hétfő 9 óra. 

Online belépés: 8.30-kor a megadott kóddal. 

TÁJÉKOZTATÓ: 

Az előválogató verseny technikai feltételei: 

Kész versenyalkotás: négy részletes és egy egészalakos „divatfotó”, mely nagy felbontású legyen, a 

mérete 3-5 MB / db, illetve egy rövidfilm a munkafolyamatról. 

A videókat az iskolák a saját drive felületükre töltsék fel, az elérési drive linket kérjük csak 

elküldeni a visszaigazoláson küldött címre. A link letölthető legyen, mert a videókból werkfilm 

készül. Zene a videó alá nem kötelező, de amennyiben használnak, csak jogdíjmentes lehet. A 

versenyről készített werkfilmek és a fotók az erre az eseményre létrehozott facebook felületre 

kerülnek feltöltésre. A beérkezett versenyműveket a felhasználók is értékelhetik 

közönségszavazattal (2020. december 20. nulla órától – 2021. január 13. éjfélig). A szavazatok és 

a megosztók között is értékes nyeremények kerülnek kisorsolásra, melyek a 2021. január14-én 

este a verseny eredményeinek kihirdetésével együtt történik. Ezen folyamatok zökkenőmentes 

lebonyolításához a versenyzők és a modellek hozzájárulása szükséges. A verseny lezárásáig az 

alkotásokról készült anyagok más felületre nem tölthetők fel. 

A döntő: 

Egy kategórián belül a létszám 6 fő. A verseny értékelése kategóriánként és korosztályonként külön,  

1 - 6. helyezésig történik. 

A zsűri értékeli a megadott szempontok és szakmaiság mellett, az összhatást (öltözet, smink, frizura, jól 

kiválasztott-, alkalmas modell és babafej) az egyedi fantáziát és a látványelemeket is! 

*A szakmai értékelő zsűri elnöke a fodrászoknál: Ternyák Kata, az amerikai Ford Models 

modellügynökség magyarországi képviseletének volt tagja, a BARBER BATTLE 2020 zsűri tagja, a zsűri 

további tagjai Vörös Tamás és Dalotti Gergő a L’OREAL Professional oktatói és Balogh Lajos a Revlon 

Professional oktatási vezetője és koordinátor, valamint Remek Annamária a Remeka főszerkesztője. 

*A szakmai értékelő zsűri elnöke a kozmetikusoknál: Erdély Kitty, sminkes, blogger, digitális 

tartalomkészítő, a zsűri további tagjai Kovács Barbara sminkes, többszörös magyar bajnok, kétszeres EB 

ezüstérmes, valamint Fodor Piroska a Karaja Hungary szakmai igazgatója, mestersminkes.  



Nevezési osztályok és kategóriák: 

I. korosztály 10. - 12. évfolyam (Szakgimnázium) 

II. korosztály 13. - 14. évfolyam (Felnőtt nappali/esti oktatás) 

Kozmetikus I. – II. korosztály 

*Alkalmi smink 

*Fantázia smink 

*Testfestés 

Fodrász I. – II. korosztály 

*Látvány konty 

*Szabad stílusú fantázia frizura 

Kozmetikus I. – II. 

*Alkalmi smink –a farsangi bál jegyében 

Elkészítés: női modellen Elkészítési idő: 60perc. 

Készítsen a versenyző egy olyan szépen kidolgozott alkalmi sminket, mely a modell frizurájával, öltözetével 

egy különleges farsangi bál hangulatát idézi! Díszítő elemek (strassz, toll, csillám, stb..), soros vagy tincses 

műszempilla használható. Az „előtte fotó” kizárólag smink nélküli lehet (előalapozás sem megengedett!). 

Smink tetoválás és épített műszempilla a modellen nem lehetséges. Az értékelés az online munka és a fotók 

alapján történik. 

Kozmetikus I. – II. 

*Fantázia smink - A négy őselem (tűz, víz, föld, levegő) jegyében 

Elkészítés: női vagy férfi modellen Elkészítési idő: 90 perc 

Készítsen a versenyző egy olyan fantázia sminket, mely összhangban kell, hogy legyen a modell teljes 

ruházatával, frizurájával és kiegészítő díszeivel. Ebben a versenyszámban a kreativitás kerül középpontba, 

figurális festés kötelező (mely akár lemehet az arc és a dekoltázs területére is). A szakmai zsűri az elbírálás 

során ezeket, de legfőképpen a szem és szem körüli motívumok kidolgozását értékeli! Előalapozás (akár színes 

is) megengedett, az előrajzolás és a sablon használata viszont tilos! Sminktetoválás és épített műszempilla a 

modellen nem lehetséges. Ezeken kívül minden eszköz és anyag használata, valamint a díszítő elemek 

(strasszok, kövek, fém elemek, … stb.) felhelyezése megengedett. 

Kozmetikus mindkét korosztályban 

*Testfestés – A csodálatos természet 

Elkészítés: női modellen Elkészítési idő: nincs limitálva, a verseny napján 16 óráig. 

10 fényképet kell feltölteni a festés fázisairól és végeredményéről. 

A versenyző jelenítse meg a természet szépségeit - a testfelület min. 60%-án - színekkel, formákkal, 

térhatással, egyedi látványelemekkel. Használható sablon, segédeszköz az ábrák, formák, rajzolatok 

kivitelezéséhez. Bármilyen díszítő, kiegészítő elem alkalmazható. Nagyon fontos, hogy a versenyző tartsa 

szem előtt a modell intimitását, a diszkréciót! 

A zsűri a versenymunkák értékelését a modellen, álló helyzetű fotón, videón kívánja megtenni. 

Az értékelés szempontjából fontos a munka tisztasága, a színek harmóniája, és nem utolsó sorban a kreativitás. 

Fodrász I. – II. 

*Látvány konty készítése – a farsang jegyében 

Elkészíthető: női modellen Elkészítési idő: 50perc. 

Látványos, meghökkentő, különleges, egyedi konty fésülése, az előre max. 3 színnel (tartós színezővel vagy 

hajfestékkel) megfestett, teljes hajból, ami minden részletében a ruhával és sminkkel kiemelve, a különleges 

farsang hangulatát idézi. A frizura mindenképpen érzékeltesse a LÁTVÁNY- konty hangulatát. Magasságával, 



terjedelmével vagy akár színeivel, formáival idézze meg a fodrász világ extrém, innovatív irányzatát. 

Eszközök, anyagok használata lehetséges (előkészített, előre gyűrűzéses, hő-illesztés, vagy keratinos 

technikával felhelyezett póthajak is 30% mennyiségig), a kontybetétek, tartószerkezetek, amely maximum 

50%-a lehet a kész frizurának, hajból előre elkészített kiegészítők, díszek is elhelyezhetők az adott idő alatt. 

A verseny során a göndörítő vas és hajvasaló is használható, de a frizura 100%-át be- és át kell dolgozni a 

teljes formába, amely nem tartalmazhat lelógó elemeket. A készítés alatt a kontyfésülés technikáit alkalmazni 

kell (pl. tupírozás, tisztázás, formára fésülés, lakkozás stb.) Az „előtte fotón „a haj lehet egyenes, hullámos 

vagy göndör textúrájú, de semmilyen előkészületi eszköz vagy kellék nem megengedett, csak a hajdúsításra 

és vonalvezetés kiemelésére szolgáló tartósan előre felhelyezett 30%-nál nem nagyobb mennyiségű póthaj 

viselhető. 

*Szabad stílusú fantázia frizura –a tél jegyében 

Elkészíthető: modellen Elkészítési idő: 60perc. 

Valamely fonási, illetve szövési technikával (min.10% - max. 70%-ban) díszített, száraz hajon elkészített, nem 

feltűzött frizura. Megengedett színes póttincsek (max.20%) felhelyezése a verseny alatt, vagy már az előre 

színesre megfestett vagy színezett saját haj, illetve bármely hő hatású, formázó eszköz (sütővas, kúpvas, krepp 

vas, hajvasaló stb.) és a frizura rögzítéséhez szükséges segédeszköz használata, a versenyszám idején belül. A 

frizura elkészítéséhez bármely formázó és fixáló anyag igénybe vehető, azonban színező anyag használata 

tilos! A díszítésnek szánt 1db plusz elem, vagy hajdekoráció, nem takarhat el a teljes frizura 30%-ánál nagyobb 

területet. Az előre elkészített sminknek és öltözetnek összhangban kell lennie a frizurával. 

Az „előtte fotón” a modellnek száraz, egyenes, hátrafésült haja legyen. A zsűri külön kiemelve figyeli-értékeli, 

a saját (nem készen vásárolt), egyedi tervezésű, kivitelezésű ruházatot és kiegészítőket, valamint a sminket. 

A versenyzőknek és felkészítő tanáraiknak élményekben és fejlődésben gazdag felkészülési időszakot 

kívánunk és szeretettel várjuk a jelentkezéseket! 

A versenyre a JELENTKEZÉSI LAPOT a következő oldalon mellékeltük! 

Üdvözlettel: 

a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum igazgatója, vezetősége és 

versenyszervező csapata! 

Melléklet a következő oldalon.  



Jelentkezési határidő: 2020.december 15. kedd éjfélig (csak e-mailben): titkarsag.szollosy.monika@kszcdekani.hu 

JELENTKEZÉSI LAP 
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Név (a jelentkező versenyző teljes neve): ____________________________________________________  

Elérhetőség (telefon, e-mail cím): __________________________________________________________  

Iskola neve: ____________________________________________________________________________  

Elérhetősége (telefon, e-mail cím, postai cím): ________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Évfolyam: _______________________ Szak: _________________________________________________  

Felkészítő tanár neve: ____________________________________________________________________  

Elérhetősége (telefon, e-mail cím):__________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Választott versenyszám/ok: _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

Keltezés: 

 _______________________________________________________________________________________  

  _____________________________________  

 Aláírás 


