
ITEC NEMZETKÖZI KÖRMÖS KÉPZÉS
TÁJÉKOZTATÓ

Válaszd az ITEC nemzetközi körmös képzést! 

Az ITEC neve garancia arra, hogy okleveled mindenhol a világon ismerik és elismer-

ik. Az X Beauty Group képzése követi az ITEC által megkövetelt modulokat (manikűr, 

pedikűr, műkörömépítés, díszítés, vállalati és üzleti ismeretek). Emellett a képzés az 

amerikai CND márka prémium anyagaival történik. Az oktatást minősített CND ok-

tatási nagykövetek tartják, így a tanfolyam ideje alatt a CND nemzetközi okleveleit 

is megszerzed, melyeket szintén világszerte elismernek. A jelenleg hatályos szabály-

ozás iskolarendszerben, évek alatt teszi lehetővé a kézápoló, műkörömépítő oklevél 

megszerzését, míg az ITEC akár 4 hónapos képzést követően megszerzett oklevele 

honosítható. Az oklevél 3-as szintű, a korábbi OKJ-s képzéssel azonos, vállalkozásra is 

feljogosító bizonyítványt jelent honosítást követően. Alkalmazottként honosítás nélkül 

is munkát vállalhatsz az oklevéllel.



RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

KÉPZÉS MENETE

– 18. betöltött életév.

– Szakmai orvosi alkalmassági.

– Befejezett 8. osztály.

– manikűr és kézápolás 

– pedikűr

– műköröm építés

Az említett modulok magukba foglalják az elméletet (94 óra) a gyakorlatot 

(120 óra) és az otthon végzendő feladatokat (158 óra) is. 

– Az elméleti rész online elvégezhető. Az online órákat később isvisszanézheted, 

így ha valamiben nem vagy biztos, oktatási felületünkön mindig megtalálod az 

adott téma felvételét.

– A gyakorlati rész választható: online is elvégezhető, emellett tantermi képzést is 

biztosítunk, hétköznap délutánonként vagy hétvégén, előre egyeztetett időben.

Az oktatás február 14-én kezdődik az elméleti órákkal. A gyakorlati órák időpontja 

március 14-étől kezdődik. Az online gyakorlati oktatás zoomon keresztül történik 

hétfőn és/vagy keddenként 17-20 óra között, amennyiben pedig személyes, tanter-

mi oktatást választasz, az órák időpontja szombatonként 10-16 óra.

Nálunk eldöntheted, hogy online és/vagy tantermi formában szeretnél részt 

venni a képzésen. Online a Zoom felületén, személyesen pedig oktatótermükben, 

a 1063 Budapest, Bajnok utca 13. 1. emeletén. 

A csoportok kis létszámúak (maximum 10 fő) ezzel is ügyelve, hogy minden tan-

ulóra megfelelő idő jusson.

A képzés 373 óra, körülbelül 4 hónap alatt elvégezhető, de legfeljebb 1 év áll ren-

delkezésedre a képzés elvégzéséhez.

A tantermi oktatásokra szükséges modellt hozni, aki kizárólag 18. életévét betöltött 

személy lehet.

Az online gyakrolati órákhoz is modellre lesz szükséged minden alkalommal, vala-

mint az otthoni, dokumentált gyakorláshoz is modelleket kell biztosítanod.

Mi szükséges a képzésen 
való részvételhez?

Mik a képzés fő moduljai?

Hogyan tudok részt 
venni az órákon?

Hol kerül megtartásra 
a képzés? 

Mennyi ideig tart
a képzés? 

Modellt kell hozni 
az oktatásra? 



Az otthon elvégzendő feladatok rögzítéséhez egy külön felületet biztosítunk - így

minden dokumentálva lesz, emellett valóban ellenőrizhető.

A oktatásokat a CND Akadémia nemzetközileg elismert oktatói tartják kizárólag a

CND világmárka alapanyagaival. 

A házifeladatokat
hogyan ellenőrzitek?

Kik oktatnak?

Mennyibe kerül 
a képzés?

Mi az oktatásszervező 
elérhetősége? 

Részletfizetés mód 
elérhető?

Milyen módon tudom 
a befizetést megtenni?

KÖLTSÉGEK

– Tandíj: 250.000 Ft

– Vizsgadíj: 70.000 Ft (melyet minimum a vizsga időpontja előtt 2 hónappal kell 

rendezni)

– CND × ITEC csomag: 199.990 Ft (értéke közel: 400.000 Ft)

Részletfizetési lehetőséget a tandíjra biztosítunk, melynek kezdő részlete: 

100.000 Ft, a fennmaradó összeg pedig 3 egyenlő részletben fizetendő. 

Részletfizetési mód online rendelés esetén is elérhető, melyről szerződést 

készítünk a tanulóval.

Az oktatást és az oktatáshoz tartozó csomagot a webshopon keresztül tudod 

a legkönnyebben megrendelni és kifizetni - Simple Pay bankkártyás 

vagy átutalásos módon. A részletfizetés a webshopos rendelés során is elérhető.

ELÉRHETŐSÉGEK

+36 70  556 5678 (9:00-17:30-ig)

x@xbeautygroup.hu
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