
SZÉPÉSZET

Fodrász



KÉPZÉSI IDŐ

• Alapképzésben: 5 év

• Érettségi után: 2 év

A szakma azonosító száma: 5 1012 21 01

A szakma megnevezése: FODRÁSZ



A képzésbe történő belépés 

feltételei

5 éves képzés esetén

• Iskolai előképzettség: 
általános iskola 8 osztálya

• Központi írásbeli felvételi 
magyarból és matematikából, 

• Felső tagozat eredményei –
hozott pontok az alábbi 
tárgyakból : magyar 
történelem idegen nyelv 
matematika és egy 
természettudományi tantárgy

• Foglalkozás egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat

2 éves képzés esetén

• Iskolai előképzettség: 

érettségi

• Foglalkozás egészségügyi 

alkalmassági vizsgálat



Egészségügyi alkalmasság

Kizáró ok: halláscsökkenés a beszédértés 

zavarával, kéz idült bőrbetegségei, 

jelentős anatómiai és funkcionális 

rendellenesség 



SZÉPÉSZEI ÁGAZATI 

ALAPOKTATÁS

Mit tanítunk neked?



Szépészeti kommunikáció és 

szolgáltatásetika

• Illik, nem illik

• Vendégkommunikáció

• Vendégtípusok

• Konfliktus- és 

reklamációkezelés



Szépészeti informatika

• IKT- eszközök és 

használatuk a 

szépészetben

• Prezentáció készítés



Szépészeti ábrázoló művészet

• Rajzolás

• Maszkkészítés

• Ékszerkészítés

………



Művészet- és divattörténet

• Korok 

divatirányzatai

• Stílustan

…….



Szépészeti szolgáltatások 

alapismeretei

• Higiénia

• Szépészeti 

szervezetek

• Munka- és 

környezetvédelem



Alkalmazott biológia és kémia 

gyakorlat

• Sejtek, szövetek, 

elváltozások, 

rendellenességek és 

bőrtípusok

• Anyagi halmazok és 

kémiai számítások



Fodrász

- amit az alapképzés után 

tanulni fogsz!



Mi leszel, ha fodrász leszel!

• A vendég egyéniségéhez önállóan alakítod a 
hajviseleteket, színeket, formákat

• Hajápolási és vágási folyamatokat végzel

• Férfiaknak is vágod a haját és alakítod a 
szakállát

• Szőkítést végzel, melírozol, 

• Szárazon és nedvesen is formázod a hajat

• Önállóan alkalmi hajviseletet készítesz

• Szükség szerint hajdúsítást, hajhosszabbítást 
végzel

• Hajápolási tanácsokat adsz



Miért legyél fodrász?
• Jó és elhivatott szakemberként mindig szükség lesz a segítő kezeidre

• Vállalkozóként és alkalmazottként is elhelyezkedhetsz a munkaerőpiacon

• Ebben a szakmában mindig megújulhatsz, fejlődhetsz

• Emberekkel foglalkozhatsz, segíthetsz, hogy szebbé, egészségesebbé varázsold 
őket

• Projektoktatásban vehetsz részt

• Tanulmányaid ösztöndíjjal támogatottak, a 11. évfolyamtól munkaszerződéssel 
mesterfodrászoknál tanulhatod meg a szakmai gyakorlat rejtelmeit a szakmai 
minimálbér 60%-áért. 

• Valós élethelyzetekkel találkozol

• Munkáidat már tanuló éveid alatt emberek százai viselni fogják magukon



Szépészet eredményeink

• „Diákolimpia”: országos 4. hely

• „Árpád kupa” országos sminkverseny: 1., 2., 3. 

helyezés

• „Aranykéz kupa” országos sminkverseny: 1., 2., 3. 

helyezés



Munkáink…….



..mert alkotni és versenyezni jó..



Akire büszkék vagyunk!

Rubus Noémi a szakma kiváló 

tanulója verseny országos I. 

helyezettje 2019-ben



„ A szépség ott kezdődik, amikor 

eldöntöd, hogy önmagad leszel.”



Várunk a szépészet világában!

Csak a Táncsics!


