
 

 

 

 
 

 

FODRÁSZ  

nappali tagozat 
 

KÉPZÉSI 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

2021/2022.tanév 

 
 

 

 

 

  



 

KIKET VÁRUNK FODRÁSZ KÉPZÉSÜNKRE 

 

 akik érettségi vizsgával rendelkeznek és a szépészet, fodrászat iránt érdeklődnek, 

 akik szeretnének később saját fodrász vállalkozást létesíteni, üzemeltetni. 

TÉGED VÁRUNK FODRÁSZ KÉPZÉSÜNKRE, HA 

 

 szeretsz emberekkel foglalkozni, 

 szeretnél jól képzett fodrásszá válni, 

 fontos számodra a saját vállalkozás. 

A FODRÁSZ KÉPZÉS CÉLJA 

 

A fodrász olyan szakember, aki a női, férfi és gyermek vendégek haját mossa, színezi, festi, 

melírozza, szárítja, tartósan hullámosítja. Festi, színezi vagy leborotválja az arcszőrzetet. 

Hajmosást, hajszárítást végez; elvégzi a hajszín változtatási eljárásokat (hajszíntelenítést, 

színezést, festést, melírozást). Elvégzi a haj tartóshullámosítását, volumennövelését, elvégzi az 

arcszőrzeten a borotválást, a szakáll- és bajusz formázását, a színezést és a festést; tanácsot ad 

hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban. A használt eszközöket 

fertőtleníti, előkészíti, műszaki állapotukat ellenőrzi, használat után tisztítja és fertőtleníti azokat. 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

A fodrász képzés fodrász/szépészeti egységek önálló üzemeltetésére, vezetésére jogosít fel 

belföldön és külföldön. 

FONTOSABB MODULOK, TANTÁRGYAK 

 

 Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretek 

 Alaphajvágás 

 Fodrász manuális alapműveletek 

 Fodrász vegyszeres műveletek 

 Frizurakészítés 

 Munkavállalói ismeretek 

 Művészetek 

  



 

KÉPZÉSI IDŐ, KÉPZÉSI FORMA 

 

 2 év  

 nappali tagozat 

BEMENETI KÖVETELMÉNY 

 

 1997. január 1-je után született  

 érettségi bizonyítvány 

 egészségügyi alkalmasság 

 felvételi vizsga nincs, de figyelembe vesszük természetesen a jelentkezés sorrendjét és 

a korábbi tanulmányi eredményt 

JUTTATÁSOK 

 

 diákigazolvány 

 Europass bizonyítvány kiegészítő 

 családi pótlék 

 jogosultság egészségbiztosítási ellátásra 

 igény esetén kollégium 

 

DÍJAK, FINANSZÍROZÁS 

 

 A képzés tandíjmentes. 

 Regisztrációs díj 10.000 Ft/tanév, melyet a beiratkozáskor kell befizetni. 

 A képzés normatív hozzájárulásának letéti díja tanévenként 50 ezer forint, mely 

minden tanévben két részletben is befizethető. A 100 ezer forintot egy összegben 

visszafizetjük, amennyiben tanulónk a szakmai vizsgát megkezdi. 

 A fodrász eszközök, kellékek, segédanyagok saját beszerzése és biztosítása. 

SZAKMAI GYAKORLAT 

 Az első tanévben iskola tanműhelyben kerül megszervezésre a gyakorlat. 

 Az első év után nyári összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. 

 A második tanévtől a gyakorlati órák, működő fodrász üzletekben és iskolai 

tanműhelyben is lesznek. 

 


