
 

 

64. NOSZTALGIA MAGYAR BAJNOKSÁG  

~ KÖRMÖS VERSENYSZABÁLYZAT ~ 
 

 

 

 
 

 

 

 

VERSENYSZÁMOK: 

 

1. TARTÓS KÖRÖMLAKK (GÉL LAKK) VERSENY 

2. KLASSZIKUS FRANCIA KÖRÖMÉPÍTÉS KÖRÖMÁGY 

HOSSZABBÍTÁSSAL PORCELÁN ÉS ZSELÉS ANYAGBÓL 

3. „3D TIPBOX VERSENY” 

4. „FLAT (SÍKBELI) TIPBOX VERSENY” 

5. PLAKÁTFOTÓ BAJNOKSÁG – SZALON 

6. PLAKÁTFOTÓ BAJNOKSÁG - EXTRÉM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tartós körömlakk (gél lakk) verseny 
 

 

Kategória: Kezdő, Haladó, Profi 

 

Nevezési díj: 

Kezdő kategóriákban versenyszámonként: 7000 Ft 

Haladó kategóriában versenyszámonként: 7000 Ft 

Profi kategóriákban versenyszámonként: 7000 Ft 

 

A Magyar Fodrász Kozmetikus Körmös Közhasznú Egyesület tagoknak 

versenyszámonként: 5000 Ft  

 

Versenyidő: 

Kezdő: 40 perc 

Haladó: 30 perc 

Profi: 30 perc 

 

A géllakkozási technikát mindkét kézen el kell végezni. Az egyik kézen francia 

géllakkozást kell készíteni (minimum 2 géllakk szín használatával), a másik kézen 

intenzív piros géllakkal. Fedőfény használata kötelező! A forma, hosszarány 

kialakítása a versenyző feladata, a természetességre kell törekedni! 

Felhasználható anyagok: UV és/vagy LED fényre kötő gél lakkok, a technológia 

elkészítéséhez tartozó egyéb anyagok. 

A felhasznált alapanyagok oldhatósága nem feltétel! 

Mindkét kézen TILOS:  

csillámos, selyemfényű, illetve gyöngyházfényű gél lakk használata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Klasszikus francia körömépítés körömágy 

hosszabbítással porcelán és zselés anyagból 
 

Kategória: Kezdő, Haladó, Profi 

 

Nevezési díj: 

Kezdő kategóriákban versenyszámonként: 7000 Ft 

Haladó kategóriában versenyszámonként: 7000 Ft 

Profi kategóriákban versenyszámonként: 7000 Ft 

 

A Magyar Fodrász Kozmetikus Körmös Közhasznú Egyesület tagoknak 

versenyszámonként: 5000 Ft  

 

Versenyidő: 

Kezdő: 180 perc 

Haladó: 140 perc 

Profi: 140 perc 

 

Épített technikát kell alkalmazni sablonos alátéttel, kiírásnak megfelelően: egyik kézen 

porcelán anyaggal, másik kézen zselé anyaggal. A hossz arányok: 2/3- 1/3 a hátsó 

bőrredőtől a szabadszéli rész végéig, amit a zsűri mérni fog! 

Egyik kézen, porcelán (akril) anyagból, a másik kézen zselé anyagból kell 5 db körmöt 

sablonnal megépíteni, klasszikus francia körömágy hosszabbító technológiával, úgy, 

hogy a körömágy hosszabbító anyag átmenetet képezve legyen eldolgozva a hátsó 

bőrredő felé. A körömágy hosszabbításnak alul nézetből is látszódnia kell, mértéke a 

körömágy maximum 50 %-a lehet.  

A körmök formája, a kocka forma, a hajlítás mértéke 30-50%, a hajszálvonal éle 

maximum névjegykártya vastagságú lehet.  

A mosolyvonal határozott ívű és kontúros, dramatikus, legmélyebb pontja a körmön 

középen legyen, mindkét oldalon pontban végződjön, egyforma magasságban, 

szimmetrikusan, mintha egyik oldal a másik tükörképe lenne. 

A fehér szabadszéli résznek, minden körmön egyforma ívűnek, foltmentesnek, 

egységes fehér színűnek kell lennie. A körömágyi résznél az anyag eldolgozása 

észrevehetetlen legyen. 

A kialakításnál ügyelni kell a párhuzamokra és az oldalvonalakra, illetve a szemközti 

és oldalirányú C ívekre. Figyelni kell arra is, hogy a C ívek egyformák legyenek és a 

legmagasabb pontjuknak ugyanott kell lenniük, minden körmön. 



A porcelán anyaggal készült körmöket üvegfelületűre kell polírozni, zselé anyag 

használatakor fényzselével kell borítani a körmöket.  

Körömápoló olaj használata semmilyen formában nem megengedett. Ne legyen por, 

és anyagmaradék a körmökön, körmök alatt és a bőrön mivel a zsűri ezt is pontozni 

fogja. 

A kész körmöket maradéktalanul meg kell tisztítani! 

A modelleknek természetes körmökkel kell érkezniük, anyagmaradék nem lehet a 

körömlemezen! 

Ujjbegyektől alkarig ékszert nem viselhet és megkülönböztető jel sem lehet látható a 

modellen! (pl.: kézen való tetoválás, bőrhiba, heg, seb, anyajegy stb.) Ha mégis van, 

kötelező professzionális sminkkel elfedni, vagy testszínű sebtapasszal leragasztani az 

adott felületet, úgy, hogy ne látszódjon. 

 

A verseny kezdete előtt elő lehet készíteni a körmöket, de modellező anyagot csak a 

verseny kezdetén lehet használni! 

A sablonok előkészítése TILOS! 

Felhasználható építőanyagok: Clear-átlátszó, Pink-rózsaszín, White-fehér, Cover-

körömágy hosszabbító építőanyag különböző árnyalatai. 

Csak professzionális építő anyagok használhatók a műkörömépítéshez, a fehér vég 

és a körömágy hosszabbítás kialakítására, építésre nem alkalmas festő fehér zselé, 

festő/színező körömágy hosszabbító anyag, géllakk stb…használata TILOS! 

Csillámos építő anyagokat használni tilos! 

Tipp használata TILOS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TIP-BOX VERSENYSZÁMOK 

 

Nevezési díj: 7000 Ft/ tip-box 

A Magyar Fodrász Kozmetikus Körmös Közhasznú Egyesület tagoknak 

versenyszámonként: 5000 Ft  

Jelige: Balatonfüred 

Azok a versenyzők, akik 3D Tipbox és/vagy Flat síkbeli Tipbox 

versenyszámban indulnak (illetve indulnak a szombati műkörömépítő 

versenyen is), szombaton reggel kell versenymunkájukat leadni.  

Azok a versenyzők, akik más versenyszámban is elindulnak vasárnap (géllakk), 

verseny munkájukat a verseny napján, vasárnap reggel adják le. 

 

A saját ötletű, de jeligének megfelelő munkákat előre el kell készíteni és egy átlátszó 

fedelű dobozban kell leadni.  

A munkát különböző méretű, kocka formájú tipekre kell elkészíteni. 

TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy 

publikálva lett. Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem 

tartása kizárást von maga után. 

TILOS minden vallási, politikai és bármilyen márkára utaló megjelenítés, illetve a 

készítő személyére utaló jelölés, logó alkalmazása. 

Szerzői jogvédelem betartása 

A szerzői jogvédelem érdekében: a márkajelzéssel ellátott logók és karakterek újbóli 

létrehozása tilos: ne használja a Disney karaktereket, a Warner Bros-ot, az 

Universal-t vagy a zenei ikonok bármilyen formáját, ha még mindig szerzői jogi 

védelem alatt állnak. Amennyiben megjelennek a tiltott elemek, ezeket a regisztráció 

során a szervezők kizárják a versenyből. Kérjük, csak a saját alkotásaikat, ötleteiket 

használják fel a díszítő versenyek során.  

A leadott munkákon a kiállítás során keletkezett esetleges sérülésekért felelősséget 

nem vállalunk! 



 

 

„3D TIPBOX VERSENY” 

 

Jelige: Balatonfüred 

NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE. 

 

A munkákat a megadott témában 10 db egymás mellé rögzített, összeragasztott 

díszítő tipre kell elkészíteni. 

A tipbox készülhet natúr, átlátszó és fehér tipekből egyaránt. 

Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt fekete lapra kell rögzíteni. 

Az átlátszó tetejű tároló dobozon semmilyen felirat, díszítés nem megengedett. 

A díszítés a tip síkjából kiemelkedve, bármekkora magasságú lehet. 

A munkafolyamatról 4 színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A képek 

alatti leírásnak tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka megnevezése nélkül), 

technikákat és hogy mi inspirálta a versenymunka elkészítésekor. Ennek hiánya, 

vagy nem megfelelő kivitelezése (kitépett füzetlap stb.) pontlevonással jár. 

 

Felhasznált anyagok: 

A díszítés során törekedni kell az anyagok sokrétű felhasználására. 

A 3D-s elemek megjelenítése kötelező. Csak és kizárólag kézzel készített 

motívumok, alakok megengedettek. Díszítő elemként csillámpor, transzferfólia, 

strassz kő, szóró gyöngy megengedett. 

TILOS: csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda, boltban kapható figurák stb. 

használata. 

A 3D-s elemek kizárólag műköröm alapanyagból készülhetnek. Ennek be nem 

tartása kizárást von maga után. 

 



 

„FLAT (SÍKBELI) TIPBOX VERSENY” 

 

Jelige: Balatonfüred 

NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE. 

 

A teljesen sík díszítést 10 db különböző hosszúságú díszítő tipre kell elkészíteni, 

melyeket a legrövidebbtől növekvő sorrendben a leghosszabbig, majd vissza, a kéz 

ujjainak mintájára kell kiválasztani és egymáshoz rögzíteni. A tipek közötti mélyedést 

tilos bármilyen anyaggal feltölteni. 

Az elkészített munkát egy A5-ös méretű, matt, fekete lapra kell rögzíteni. 

Az átlátszó tetejű tároló dobozon semmilyen felirat, díszítés nem megengedett. 

A tipek felülete teljesen sima, mindenféle kiemelkedéstől mentes kell hogy legyen. 

A kész munkát a tökéletesség érdekében fényzselével kell lezárni! 

A munkafolyamatról 4 színes fotót tartalmazó “füzetecskét” kell csatolni. A képek 

alatti leírásnak tartalmaznia kell a használt anyagokat (márka megnevezése nélkül), 

technikákat és hogy mi inspirálta a versenymunka elkészítésekor. Ennek hiánya, 

vagy nem megfelelő kivitelezése (pl.: kitépett füzetlap stb.) pontlevonással jár. 

 

Felhasznált anyagok: 

A díszítés során minimum 3 féle anyag használata kötelező (Pl.: színes zselé, akril 

festék, gél lakk, stb.), de airbrush használata TILOS! 

Csak és kizárólag kézzel festett motívumok, alakok megengedettek.  

Díszítő elemként csillámpor, transzferfólia megengedett, de nem domborodhat ki a 

tip síkjából. 

TILOS csipke, háló, szalvéta, papír, matrica, nyomda stb. használata. Ennek be nem 

tartása kizárást von maga után. 

 

 



TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy 

publikálva lett. Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem 

tartása kizárást von maga után. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PLAKÁTFOTÓ BAJNOKSÁG 

SZALON 

 

Jelige: Balatonfüred 

NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE. 

 

Nevezési díj: 7000 Ft/ tip-box 

A Magyar Fodrász Kozmetikus Körmös Közhasznú Egyesület tagoknak 

versenyszámonként: 5000 Ft  

Fotó leadása online a mfkkeiroda@gmail.com címre. 

Leadási határidő online: 2022. 04. 15., a tárgyban “plakátfotó szalon” felirat 

szerepeljen. 

A bekeretezett plakátfotó leadása a Nosztalgia Bajnokság reggelén: 2022. 04. 

23. 

 

A díszített műkörmöket legalább 5 körmön kell elkészíteni a modell kezén, 

Balatonfüred témában. A körmöket illetően, a téma, a forma és a hossz 

megjelenítésénél törekedni kell a szalonmunkára, tehát olyan körömformát, díszítést 

kell készíteni, melyet a vendégek is szívesen hordanának. 

A szabadszél hossza maximum 1:1 arányú lehet. A technológia alkalmazását és az 

anyag felhasználást illetően megkötés nincs, de természetesen csak professzionális 

alap- és díszítőanyagokat, elemeket lehet alkalmazni. 

Műköröm anyagból, kézzel készített kiegészítők alkalmazása (pl.: ékszerek) nem 

kötelező, de az értékelés során plusz pontot érhet. 

mailto:mfkkeiroda@gmail.com


A plakáton lévő kompozíción a körmök legyenek fókuszban! 

A fotó profi minőségű legyen, ami címlap vagy plakát készítésére is megfelel. 

A képen élességet és fehéregyensúlyt lehet állítani, viszont bármilyen egyéb 

változtatás tilos és a versenyből való kizárást vonja maga után. 

A versenymunkákat a zsűritagok kinagyítva online formában és papíralapú, legalább 

A2 (kb. 420 cm x 594 cm) méretű, bekeretezett plakáton is ellenőriz, értékel. 

A versenymunkákat kinyomtatva, bekeretezve is le kell adni, mert ki lesznek állítva a 

Nosztalgia Bajnokságon Balatonfüreden. 

 

Az értékelési szempontok közé tartozik: pl. körömforma, téma megjelenítése, 

ötletgazdagság, összhatás, kompozíció, alkalmazott technikák, tisztaság, precizitás, 

összetettség, harmónia, színhasználat, nehézségi fok. 

300 dpi felbontású képeket kell beküldeni. Amennyiben az ön eszköze nem alkalmas 

ennek a fotóméretnek az elkészítésére, úgy a lehető legnagyobb felbontásban kell a 

képet elkészíteni. 

A regisztrációval a versenyző elfogadja a verseny szabályait, a zsűri értékelését, 

valamint nyilatkozik arról, hogy a fotó minden felhasználási joga az ő tulajdonában 

van és ezeket a jogokat önként, ellenszolgáltatás nélkül megosztja a MFKKKE-vel. 

Hozzájárul, hogy a fotót a MFKKKE korlátlan ideig bármilyen (online vagy nyomtatott) 

formában felhasználhatja, módosíthatja, sokszorosíthatja.  

Amennyiben a modell arca beazonosíthatóan látszik a fotón, a fotó beküldésével 

egyidőben eljuttatja a modell hozzájáruló nyilatkozatát az arckép előbbiek szerinti 

felhasználására. 

 

TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy 

publikálva lett. Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem 

tartása kizárást von maga után. 

TILOS kész elemek használata (pl.: matrica, nyomda, toll, csipke és egyéb 

beépíthető, kereskedelmi forgalomba kapható díszítő elemek), kivéve a strassz 

köveket. 

TILOS minden vallási, politikai és bármilyen márkára utaló megjelenítés, illetve a 

készítő személyére utaló jelölés, logó alkalmazása. 

 

 

 



 

PLAKÁTFOTÓ BAJNOKSÁG 

EXTRÉM 

 

Jelige: Balatonfüred 

NINCS KÜLÖN KATEGÓRIÁNKÉNT ÉRTÉKELVE. 

 

Nevezési díj: 7000 Ft/ tip-box 

A Magyar Fodrász Kozmetikus Körmös Közhasznú Egyesület tagoknak 

versenyszámonként: 5000 Ft  

Fotó leadása online a mfkkeiroda@gmail.com címre. 

Leadási határidő online: 2022. 04. 15., a tárgyban “plakátfotó extrém” felirat 

szerepeljen. 

A bekeretezett plakátfotó leadása a Nosztalgia Bajnokság reggelén: 2022. 04. 

23. 

 

A díszített műkörmöket legalább 5 körmön kell elkészíteni a modell kezén, 

Balatonfüred témában. A körmöket illetően a forma és a hossz nincs meghatározva. 

Cél, hogy minél extrémebb, fantáziadúsabb körmök készüljenek a megadott 

témában. 

A technológia alkalmazását és az anyag felhasználást illetően megkötés nincs, de 

természetesen csak professzionális alap- és díszítőanyagokat, elemeket lehet 

alkalmazni. 

Műköröm anyagból, kézzel készített kiegészítők alkalmazása (pl.: ékszerek) nem 

kötelező, de az értékelés során plusz pontot érhet. 

A plakáton lévő kompozíción a körmök legyenek fókuszban! 

A fotó profi minőségű legyen, ami címlap vagy plakát készítésére is megfelel. 

Csak az elkészült körmök nem retusálhatók, a körmökön kívül bármilyen grafikai 

elem alkalmazható a plakáton. 

mailto:mfkkeiroda@gmail.com


A versenymunkákat a zsűritagok kinagyítva online formában és papíralapú, legalább 

A2 (kb. 420 cm x 594 cm) méretű, bekeretezett plakáton is ellenőriz, értékel. 

A versenymunkákat kinyomtatva, bekeretezve is le kell adni, mert ki lesznek állítva a 

Nosztalgia Bajnokságon Balatonfüreden. 

 

Az értékelési szempontok közé tartozik: pl. körömforma, téma megjelenítése, 

ötletgazdagság, összhatás, kompozíció, alkalmazott technikák, tisztaság, precizitás, 

összetettség, harmónia, színhasználat, nehézségi fok. 

300 dpi felbontású képeket kell beküldeni. Amennyiben az ön eszköze nem alkalmas 

ennek a fotóméretnek az elkészítésére, úgy a lehető legnagyobb felbontásban kell a 

képet elkészíteni. 

A regisztrációval a versenyző elfogadja a verseny szabályait, a zsűri értékelését, 

valamint nyilatkozik arról, hogy a fotó minden felhasználási joga az ő tulajdonában 

van és ezeket a jogokat önként, ellenszolgáltatás nélkül megosztja a MFKKKE-el. 

Hozzájárul, hogy a fotót a MFKKKE korlátlan ideig bármilyen (online vagy nyomtatott) 

formában felhasználhatja, módosíthatja, sokszorosíthatja.  

Amennyiben a modell arca beazonosíthatóan látszik a fotón, a fotó beküldésével 

egyidőben eljuttatja a modell hozzájáruló nyilatkozatát az arckép előbbiek szerinti 

felhasználására. 

 

TILOS olyan munkával nevezni, mely korábban már részt vett versenyen, vagy 

publikálva lett. Kizárólag saját készítésű munkával lehet nevezni. Ennek be nem 

tartása kizárást von maga után. 

TILOS minden vallási, politikai és bármilyen márkára utaló megjelenítés, illetve a 

készítő személyére utaló jelölés, logó alkalmazása. 

 

 

 

 


