
 
 

 

 

 

65. JUBILEUMI 

MAGYAR BAJNOKSÁG 

Balatonfüred 

 

 KOZMETIKA-SMINK 

VERSENYSZABÁLYZAT  
 

 

 

 

 



 
 

 

Kozmetika  - Smink versenyszámok: 
 

23. Hordható Menyasszonyi Smink – 45 perc 

 

24. Kifutó Smink – ”Red Carpet” – Creative Make Up – 60 perc  

 

25. Kisfantázia Smink: "Balaton, nyár, szerelem" – 90 perc 

 

26. Tanuló verseny: Alkalmi Smink: " Naplemente" – 45 perc 

(A jelentkezéskor csatolni kell (helyszíni nevezés esetén, be kell mutatni) az aktív tanulói 

státuszt igazoló bizonyítványt, dokumentumot, vagy diákigazolványt). 

 

12. Full Fashion Fotópályázat – CÍMLAPFOTÓ (egyéni / csapatmunka) 

 fodrász, sminkes, körmös, fotós 

 

Összetett versenyszám: 

- Hordható Menyasszonyi Smink + Kifutó Smink ”Red Carpet” 23 + 24 

2023. Magyar Bajnoki cím:  

A 2023. Magyar Bajnoki címért azok a versenyzők szállnak versenybe, 

akik az összetett versenyszámban indulnak. A két versenyszámban 

(Hordható Menyasszonyi Smink + Kifutó Smink) elért pontszámuk 

összessége adja meg a végeredményt. 

 

A versenyzőket kérjük, hogy jelentkezés előtt olvassák át figyelmesen az Általános 

Versenyszabályzatot is!  



 
 

23. HORDHATÓ MENYASSZONYI SMINK 

 

…..  

Összetett versenyszám a Kifutó Smink ”Red Carpet” versenyszámmal 

A smink kizárólag hordható esküvői smink lehet. 

Tilos: A tetoválás, előre ragasztott pilla, díszítő elemek (csillám, flitter, strassz, 

virág stb..)  

Szabad: selyem fény, műszempilla   

Elkészítési idő: 45perc  

Zsűri szempont: a munka magas szintű kivitelezése. 

Pontozás: Maximum: 30 pont Minimum: 25 pont 

 

 

 



 
 

24. KIFUTÓ SMINK “RED CARPET” 

Creative Make Up 

 

....  

 

Összetett versenyszám a Hordható Menyasszonyi Smink versenyszámmal 

Alkalmi, elegáns make up.  

Merész egyedi, kreatív szemfestéssel, de csak a szemhéjon és kicsivel a szem 

alatt lehet a festés figurális.  

Lehet színes vagy akár fekete is.  

Szabad: csillámmal, strasszkővel, pillával díszíteni. 

Tilos: tetoválás, előre ültetett pilla, az arcon a figurális festés  

Elkészítési idő: 60 perc 

Pontozás: Maximum: 30 pont Minimum: 25 pont 

 

 



 
 

25. KIS FANTÁZIA SMINK 
“Balaton, nyár, szerelem” 

 

.…  

 

Az arc egyharmad része festhető figurális.  

Mindenfajta díszítés megengedett.  

Téma: “Balaton, nyár, szerelem” 

Tilos: tetoválás, előre ültetett pilla 

A smink legyen egyedi és kreatív!  

Elkészítési idő: 90 perc  

Zsűrizési szempont: látvány, kivitelezés  

Pontozás: Maximum: 30 pont Minimum: 25 pont 

 

 

 



 
 

26. Tanuló verseny: ALKALMI SMINK  

" Naplemente" 

 

….  

 

A versenyen kozmetikus tanulók, szakgimnáziumi tanulók, illetve 

felnőttképzésben részt vevők indulhatnak. A nevezéskor az érvényes, aktív 

tanulói státuszt igazoló bizonyítványt, dokumentumot, vagy diákigazolványt kell 

csatolni, illetve a helyszínen bemutatni. 

Alkalmi Smink téma: ”Naplemente” 

Nem fantázia smink készítés! Figurális festés arcon és szemen TILOS!  

Tilos: tetoválás, előre ültetett pilla 

Elkészítési idő: 45 perc  

Zsűrizési szempont: kivitelezés, szemöldökformázás és festés, színharmónia 

Pontozás: Maximum: 30 pont Minimum: 25 pont 



 
 

12. Full Fashion Fotópályázat – CÍMLAPFOTÓ 

! Haj, Smink, Köröm, Fotó ! 

 

Értékelési szempontok: 

A végső stílus és fotó alkalmas legyen egy címlapfotó megjelenítéséhez. Legyen 

figyelemfelkeltő, stílusos, harmonikus és professzionálisan kivitelezett. 

Fontos kritérium, hogy a fotón a haj, a smink és a köröm is látható legyen! 

Egy jó címlapfotón a modell stílusos, harmonikus megjelenése adja el a lapot, így 

a pályamunkák elbírálásakor, ez lesz a fő szempont. 

Lehet csapatban is dolgozni, de nem kötelező! Amennyiben csapatmunka, 

kötelező megnevezni a Sminkest, Fodrászt és a Körmöst is.  

 

Leadási határidő (online és személyesen): 

Fotó leadása online, 2023. 04. 27.-ig, a mfkkeiroda@gmail.com e-mail címre. 

A tárgy mezőben a “CÍMLAPFOTÓ” felirat szerepeljen! 

A jó minőségű címlapfotót, a Bajnokság reggelén kell leadni, A4-es méretben: 

2023. 05. 06. szombat, 11.00 óráig. 

 

Inspirációs képek 

 

 ..  

mailto:mfkkeiroda@gmail.com
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Minden versenyzőnek sikeres felkészülést kívánunk! 
A változtatás jogát fenntartjuk. 

MFKKE 


