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szakképesítésre felkészítő szakmai képzés 

(Felnőttképzés) 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint engedéllyel rendelkező 

felnőttképzési intézmény (nyilvántartási E/2020/000286) 2021. szeptember 14-én (kedd) 

tervezi indítani, az eddigi OKJ-t felváltó, államilag elismert [11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 

a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról] 2021-22 tanéves szakképesítésre 

felkészítő szakmai képzését.  
 

A képzéseket hetente egy alkalommal, elméletet keddenként, a másik héten 

gyakorlatot szerdánként tartjuk. A kontaktórás elméleti és a gyakorlati képzések heti 

váltásban folynak (az elméleti képzések Budapesten, a gyakorlati foglalkozások szintén egy-

egy budapesti mosó-tisztító üzemben, ill. kelmefestő vállalkozásnál lesznek).  
 

A képzés ideje összesen 320 óra. A képzésen résztvevők az egyes tananyagegységeket 

követő számonkérések sikeres teljesítése után tanúsítványt kapnak a képzőintézménytől, 

ezzel tudnak jelentkezni az Akkreditált Vizsgaközpontnál képesítő vizsgára. 
 

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető 

szakképesítés: 

1. Megnevezése: Textiltisztító és textilszínező 

2. Szintjének besorolása: 

- Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 3 

- A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 3 

- A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3 
 

A képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltétel: alapfokú iskolai végzettség 
 

A képzés tananyagegységei: 

1. Textiltermék-ismeret 

2. Tisztitástechnológiai és gépüzemeltetési ismeretek 

3. Színezéstechnológiai ismeretek 

Az tervezett órarend és a programkövetelmény letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 

A 320 órás képzés várható befejezése: 2022. november 08. 
 

A képzés díja: 

Nem tagok részére: 352.000,-Ft/fő ÁFA mentes 

TTE és TMTE tagok részére: 320.000,-Ft/fő ÁFA mentes 
 

Fenti képzési díj a képesítő vizsga díját* nem tartalmazza. 
*A képesítő vizsga díját a lebonyolító, független Akkreditált Vizsgaközpont határozza meg, melyet elektronikus 
jelentkezési felületén hoz majd nyilvánosságra.  
 

Részletfizetés: vállalkozások számára 2 részletben, magánszemélyek részére 10 havi 

részlet igény szerint biztosított. 

A képzés finanszírozásához magánszemélyek képzési hitelt vehetnek igénybe a 

Diákhitel Központtól.** (https://diakhitel.hu/kepzesi-hitel1-erdeklodes; 

https://diakhitel.hu/kepzesi-hitel2-erdeklodes) 
**Amennyiben a képzés költség várhatóan képzési hitelből lesz fizetve, azt a jelentkezési lapon külön jelezni kell.  
 

A képzést minimum 10 fővel indítjuk. 
 

Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük szíveskedjen kitölteni a mellékelt 

jelentkezési lapot és juttassa el a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület valamelyik 

elérhetőségére: Postacím: TMTE, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. emelet 7.; e-mail: 

titkarsag@tmte.hu. 
 

Várjuk jelentkezését a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével - 

legkésőbb 2021. július 15-ig –, a további érdeklődését pedig elérhetőségeinken  

(E-mail: titkarsag@tmte.hu; Tel.: +36 1 201 8782; +36 30 658 7058). 
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