A

KÉPZÉST

I N D Í T J U K!

32 542 02 OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ
képzés (E-000813/2014/A001) – 2018-2019
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint regisztrált felnőttképzési
intézmény (E-000813/2014) 2018. október 16-án indítja, az államilag elismert,
25/2016 (II.25.) Korm. rendelet szerint módosított, egyedülálló, 2018-19 tanéves –
országos és Európában elfogadott OKJ-s képesítést nyújtó - szakmai
felnőttképzését. Az így megszerzett képesítés tisztítóvállalkozás működtetésére
is feljogosít a szakmai ismeretek széleskörű elsajátítása és bővítése mellett.
A képzéseket hetente egy alkalommal, elméletet keddenként, a gyakorlatot
szerdánként tartjuk. Az elméleti és a gyakorlati oktatások heti váltásban folynak (az
elméleti oktatások Budapesten, a gyakorlati foglalkozások szintén egy-egy budapesti
mosó-tisztító üzemben, ill. kelmefestő vállalkozásnál lesznek).
A képzés ideje 440 óra, azonban a szakmának megfelelő, legalább 1 éves szakirányú
gyakorlati idő beszámításra kerül, így 360 órás időtartammal lehet számolni. A
tanfolyamon résztvevők az egyes modulzáró vizsgák sikeres letétele után az állami
szakmai vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgát tesznek, amelyet a Nemzeti Szak- és
Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) szervez.
A komplex záróvizsgára csak azok a hallgatók bocsáthatók, akik a modulzáró vizsgákat
sikeresen letették.
A képzés moduljai:

11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek,

11368-12 Textíliák elő- és utókezelése,

11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek,

11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei,

11497-12 Foglalkoztatás I. (minimális szakmai idegen nyelvismeret, azonban
semmiféle előzetes nyelvtudás nem szükséges),

11499-12 Foglalkoztatás II. (munkaügyi- és vállalkozási ismeretek),

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság.
A komplex szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a „Textíliák elő- és
utókezelése; színezése, mosása” anyagrészekből elsajátított ismeretek képezik, a szóbeli
vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykörök anyagára épül.
Az eredményesen vizsgázók országos érvényű szakmunkás- és – igény szerint Europass (Európában elismert, idegennyelvű) bizonyítványt kapnak.
A 360 órás képzés várható befejezése: 2019. szeptember hónap vége. A vizsga
pontos időpontját a jövő évben az NSZFH hagyja jóvá.
A 360 órás képzés díja:
360.000,-Ft/fő ÁFA mentes + vizsgadíj*
TTE és TMTE tagok részére: 320.000,-Ft/fő ÁFA mentes + vizsgadíj*
* a Komplex vizsga díja, a hatályos rendelet szerint 2019 évben határozható meg.
Részletfizetés: vállalkozások számára 2 részletben, magánszemélyek részére 12 havi
részlet igény szerint biztosított.
Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük szíveskedjen kitölteni a
mellékelt jelentkezési lapot és juttassa el a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
valamelyik elérhetőségére: TMTE, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. emelet 7.; Tel:
+36 (1) 201 8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu.
Ismét felhívjuk szíves figyelmüket erre a hamarosan kezdődő felnőttképzési lehetőségre
(az ezt követő képzésre legközelebb 2019-20-ban kerül sor). Várjuk jelentkezését a
mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével - legkésőbb 2018.
szeptember 25-ig – a további érdeklődését pedig elérhetőségeinken.
TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
HUNGARIAN SOCIETY OF TEXTILE TECHNOLOGY AND SCIENCE
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000392
Székhely: H-1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. 7.
Adószám: 19815950-2-41
Számlaszám: K&H 10200830-32310085-00000000

