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SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ KÉPZÉSEK 

 

 

I. NÉPI KISMESTERSÉGEK 

 

1. Csipkekészítő 4. oldal 

2. Faműves, fajátékkészítő 5. oldal 

3. Fazekas 6. oldal  

4. Fonottbútor készítő  7. oldal 

5. Gyékény-, szalma-, csuhétárgykészítő  8. oldal 

6. Kékfestő 9. oldal 

7. Kézi- és gépi hímző 10. oldal 

8. Kosárfonó 11. oldal 

9. Mézeskalács díszítő 12. oldal 

10. Nemezkészítő 13. oldal 

11. Népi bőrműves 14. oldal 

12. Papucskészítő  15. oldal 

13. Szíjgyártó-nyerges 16. oldal 

14. Szőnyegszövő 17. oldal 

15. Takács 18. oldal 

 

 

 

II. NÉPI JÁTÉK ÉS KISMESTERSÉGEK OKTATÓJA   19. oldal 

 

 

 

III. TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ AKKREDITÁLT KÉPZÉS 

 

Népi játszóházvezetői tanfolyam 20. oldal 
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TISZTELT OLVASÓ! 

A békéscsabai népi kézműves képzés több mint 50 évre nyúlik vissza, követve a szakterület átalakulásait. 

Kezdetben az ágazati szakmai jegyzékben szereplő szakmák oktatása történt, majd ezt váltották fel az 

OKJ végzettséget nyújtó kurzusok és 2021-tól a hatályos felnőttképzési törvénynek megfelelően áttértünk 

a szakképesítést nyújtó tanfolyamok szervezésére. 

  

Az ötven év alatt szervezeti átalakulások is történtek. A hetvenes években a Békés Megyei Művelődési 

Központ indította el a népi tárgyalkotók szervezett tudásátadását, létrehozva a Kézműves Szakiskolát, 

amelyben egyszerre történt a nappali tagozatosok oktatása és a felnőttképzés. Az évtizedek során mind a 

két intézmény mögött ott állt szakképzett oktatókkal és a szervezet erejével a jelenlegei képző intézmény, 

a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. 

A szerves változásoknak köszönhetően a békéscsabai népi kézműves oktatás filozófiája változatlan ma-

radt. Ez a hitelesség, a szakszerűség, a gyakorlatorientáltság, a pontosság és az emberség. Erről sok 

száz végzett szakember tanúskodhat, akik különböző továbbképzésekre rendszeresen visszajárnak az alma 

materbe.  

  

Napjainkban új szakképesítésekről beszélünk, amelyek a korábbi OKJ végzettségek helyére lépnek, s 

amelyek elvégzése államilag elismert bizonyítványt és hivatalos szakképesítést nyújt! 

  

Az érvényben lévő felnőttképzési törvénynek megfelelően, a szakképesítésre felkészítő képzést követően 

a sikeres belső vizsgán tanúsítványt állítunk ki hallgatóink számára. A tanúsítvány birtokában a szakmai, 

illetve képesítő vizsga független, akkreditált vizsgaközpontban tehető le és sikeres vizsga esetén szakmai, 

illetve képesítő bizonyítványt kap a vizsgázó. A képzések résztvevői számára segítséget nyújtunk a vizs-

gára történő jelentkezésben. 

  

Ön a felnőttképzési rendszerben megszerezhető, szakképesítést nyújtó kurzusaink ajánlatát tartja a kezé-

ben. A képzések célja, hogy a népi kézművesség területén az évszázadok alatt felhalmozott tudás 

átöröklődjön a mai kor embere számára, hogy tovább tudjuk adni a hagyományos népi kézműves 

örökség szakmákat. Meggyőződésünk, hogy e tudás sok ember számára jelent kikapcsolódást, élményt, 

és egyben alkotási lehetőséget is. 

  

Tanfolyamainkra azok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a kézművesség, vagy a népi kismesterségek 

iránt, és akik szakmát és végzettséget szeretnének, vagyis mélyrehatóbban kívánják a népi kézműves 

szakmák valamelyikét elsajátítani. 

  

Várjuk a PEDAGÓGUSOK, ÁLLÁSKERESŐK és ÉRDEKLŐDŐK jelentkezését, akik az általunk 

felajánlott szakmákból ismereteket és gyakorlati jártasságokat kívánnak elsajátítani. Szervezetünk olyan 

képzési lehetőségeket kíván a pedagógusok figyelmébe ajánlani, amelyek a kézművesség múltja során 

felhalmozódtak.  

  

A foglalkozások vezetői felkészült szakemberek, többévtizedes oktatói gyakorlattal rendelkeznek, neves 

alkotók. Oktatóink népművészek, szakmájuk elismert és szakavatott ismerői.  

  

A képzések hétvégén történnek, (szombat-vasárnap) melyeket nyári intenzív kurzusok egészítenek ki. 

Az egyes szakmáknál feltüntetett részvételi díjak fizetése részletekben történik. Az egyéves képzések ese-

tében két alkalommal, a kétéves képzések esetén 6 alkalommal. 

  

Figyelem! Szakmai képzésekhez – a felnőttképzési szerződést megkötött résztvevők számára –

képzési hitel (Diákhitel) igényelhető rendkívül kedvező feltételekkel, akár 0%-os kamattal! 

  

A képzéseket minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk. 
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I. NÉPI KISMESTERSÉGEK szakmai képzések 

 

 

1.) Népi kézműves – CSIPKEKÉSZÍTŐ 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143002 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a kézi csipkekészítő szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A 

résztvevők a képzés során megismerik a kárpát-medencei magyarság és a nemzetiségek hagyományos 

textildíszítő kultúráját. Elsajátítják a csipkeverés történetét, megismerik a különböző csipkekészítési tech-

nikákat, módszereket, a csipkék típusait, mintázatát, színeit és jellemző használatukat, ugyanakkor képes-

sé válnak modern változataik alkalmazására. 
 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 
Csipkekészítés 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Tóthné Kiss Szilvia Népi Iparművész és meghívott előadók, 

gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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2.) Népi kézműves – FAMŰVES, FAJÁTÉKKÉSZÍTŐ 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143004 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: faipari szakmák – asztalos, ács, fafaragó – alapjainak elméleti és gyakorlati 

elsajátítása. A résztvevők a képzés során megismerik a kárpát-medencei magyarság és a nemzetiségek 

hagyományos faműves kultúráját. Elsajátítják a népi faművesség történetét, megismerik a különböző fafa-

ragó technikákat, módszereket, a faművesség típusait, és jellemző használatukat. A képzési idő során ön-

álló tervezésre is alkalmassá válnak. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Faműves, fajáték készítés 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Széll János etnográfus, Népi Iparművész, Dezső János Népi 

Iparművész, Népművészet Ifjú mestere, továbbá meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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3.) Népi kézműves – FAZEKAS 

 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143008 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a fazekas szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A résztvevők a 

képzés során megismerik a kárpát-medencei magyarság és a nemzetiségek hagyományos fazekas kultúrá-

ját. Elsajátítják a fazekasság történetét, megismerik a különböző fazekas technikákat, az egyes tájegysé-

gekre jellemző fazekas edényeket és azok díszítését. Megtanulják a népi fazekasság formavilágát, az igé-

nyes és ízléses díszítőelemek készítésének technikáját. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Fazekasság 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Barcsay Andrea etnográfus, Népművészet Ifjú Mestere cím-

mel kitüntetett Népi Iparművész, Hugyecz László fazekasmester, továbbá meghívott előadók, gyakorlati 

foglalkozásvezetők. 
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4.) Népi kézműves –FONOTTBÚTOR KÉSZÍTŐ   

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143009 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: A fonottbútor készítés elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek és kompe-

tenciák elsajátítása. A fonottbútor készítés a helyi, tájegységi kulturális örökségek részét képezi, és ked-

vező földrajzi, gazdasági adottságok, szociális lehetőségek esetén helyben megtermelt alapanyagokkal, a 

helyi turizmust és ezzel a megélhetést is szolgálja. Megőrzi a magyar nyelvterület néprajzi és szakmai 

hagyományait. A fonottbútor készítő funkcionális, a XXI. század lakáskultúrájába harmonikusan illeszke-

dő, praktikus, magas esztétikai értékű tárgyakat állít elő. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Fonottbútor készítő 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik.  

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Kocsor Imréné Népi Iparművész, Népművészet Mestere és 

meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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5.) Népi kézműves – GYÉKÉNY-, SZALMA, ÉS CSUHÉTÁRGYKÉSZÍTŐ 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143005 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a résztvevők megismerkednek a gyékény-, szalma, és csuhéfonás alapismere-

teivel, a szakma néprajzi hátterével, az alapanyagok jellegzetességével, megmunkálásuk fortélyaival. 

Gyékényből, csuhéból és szalmából készítenek használati tárgyakat, játékokat – pl. különféle tárolókat, 

szakajtókat, kosarakat, szatyrokat, kalapokat, papucsokat stb. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Gyékény, szalma, csuhétárgykészítés 

 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Bencsik Márta Népi Iparművész és meghívott előadók, gya-

korlati foglalkozásvezetők. 
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6.) Népi kézműves – KÉKFESTŐ   

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143010 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a kék-

festés szakma területén a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, 

anyanyelvi szintű elsajátítása, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, 

ajándéktárgyak elkészítése. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Kékfestő 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyam költségét 

növelheti a kékfestő mestereknél töltött gyakorlati oktatás. 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Sárdi János Népi Iparművész és meghívott előadók, gyakorlati 

foglalkozásvezetők. 
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7.) Népi kézműves – KÉZI ÉS GÉPI HÍMZŐ 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143011 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a kézi és gépi hímző szakma elméletének és gyakorlatának az elsajátítása. A 

résztvevők elsajátítják a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a kézi és gépi 

hímzés hagyományos technikáit, technológiáit, a motívumokat és formakincset, a táji specifikus ismerete-

ket, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak készíté-

sét. Elsajátítják a hímzések díszítő eljárásait és öltéstechnikáit, továbbá a varrógéppel készíthető hímzési 

technikákat. Jártassá válnak a tervezési ismeretekben is. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Kézi és gépi hímzés 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Dr. Illés Károlyné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett 

Népi Iparművész, Jenei Anikó Népi Iparművész, és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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8.) Népi kézműves – KOSÁRFONÓ 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02142001 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: befejezett iskolai végzettséget nem igé-

nyel. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: A népi kézműves szakmák, így a kosárfonó is műveltségünk, a helyi, tájegy-

ségi kulturális örökségek részét képezi.  A kosárfonó: a kosárfonás a Kárpát-medence magyar és nemzeti-

ségi népi kézműves hagyományainak, anyagi- és tárgyi kultúrájának (technika, technológia, formakincs) 

táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, a mai, korszerű környezet- és lakáskultúrában alkal-

mazható termékeket létrehozó tevékenység. Kedvező földrajzi, gazdasági adottságok, szociális lehetősé-

gek esetén helyben megtermelt alapanyagokkal, a helyi turizmust és ezzel a megélhetést is szolgálja. 

Megőrzi a magyar nyelvterület néprajzi és szakmai hagyományait. Funkcionális, a XXI. század háztartása-

iba, lakáskultúrájába, mindennapi életébe harmonikusan illeszkedő, praktikus, magas esztétikai értékű 

tárgyakat állít elő. a hallgatók megismerkednek a kosarak formavilágával és fonástechnikáival, a fűzvesz-

sző feldolgozásával. A résztvevők képzés időtartama alatt készítenek ovális, kerek, szögletes kosarakat, 

fonott eszközöket, gyűjtögető-, aszaló-, bevásárló- és ruhakosarakat, tálcákat stb. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Kosárfonás 

 

Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és egy 

alkalommal (július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2022. szeptember. 

 

Részvételi díj: 200.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Kocsor Imréné, Népművészet Mestere címmel kitüntetett 

kosárfonó, Népi Iparművész, és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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9.) Népi kézműves – MÉZESKALÁCS DÍSZÍTŐ 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143003 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a képzésben résztvevő elsajátítja a mézeskalács díszítő szakképesítés meg-

szerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. Cél a hagyomá-

nyos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Mézeskalács díszítő 

 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Bujdosó Enikő és Kádár Manni mézeskalácskészítő oktatók, 

és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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10.) Népi kézműves – NEMEZKÉSZÍTŐ 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143006 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a nemezkészítő szakma elméletének és gyakorlatának elsajátítása. A résztve-

vők megtanulják a nem szőtt kelme készítésének technológiáját, a különböző díszítőeljárásokat. A gya-

korlat során nemeztakarókat, párnákat, viseleti darabokat és kiegészítőket, játékokat készítenek. A gya-

korlati foglalkozások során a különféle technikák mellett a magyarok és a belső-ázsiai népek kultúrája, 

nemezhagyománya, a gyapjú előkészítése, természetes és mesterséges festése, a nemezkészítés mintavilá-

ga, motívumkincse is megismerhető. Jártassá válnak a tervezési ismeretekben is. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Nemezkészítés 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Aba P. Ákos Népi Ipaművész és Bors Franciska nemezkészítő 

oktató, továbbá meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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11.) Népi kézműves – NÉPI BŐRMŰVES 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143012 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a résztvevők a népi bőrművesség elméletével és gyakorlatával ismerkedhet-

nek meg. Elsajátítják a hagyományos bőrmegmunkálási eljárásokat: fűzések, fonások, szironyozások, a 

kézi varrást és a díszítőmódokat (rátét, domborítás, festés, poncolás stb.). A képzési idő során az önálló 

tervezés alapjait is megismerik. A megfelelő technikák ismeretében különböző formájú és méretű bőrtár-

gyakat készítenek – pl. táska, öv, pásztorkészség, tarsoly, bőrzacskó, tarisznya, tüsző, bocskor, erszények, 

táskák, övek stb. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Népi bőrművesség 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Hutkai László Népi Iparművész és Kurtics Attila bőrműves 

oktató, továbbá meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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12.) Népi kézműves – PAPUCSKÉSZÍTŐ 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143013 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a képzésben résztvevő elsajátítja a papucskészítő szakképesítés megszerzé-

séhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. A magyar nyelvterület 

néprajzi és szakmai hagyományai alapján, hagyományos kézműves technikákkal és modern technikák 

alkalmazásával, a hagyományos értékeket megőrző, de a mai kor igényeinek megfelelő papucsokat készít. 

Megfelelő kompetenciával rendelkezik a kézi hímzés területén a hagyományos technikák, technológiák, a 

motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátításával.   

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Papucskészítő 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik.  

 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Kovács Attila csizmadia-cipész mester, Népi Iparművész és 

Brczán Éva hímző oktató, továbbá meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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13.) Népi kézműves – SZÍJGYÁRTÓ-NYERGES 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143007 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

 

A képzés célja és tartalma: a képzésben résztvevő elsajátítja a szíjgyártó-nyerges szakképesítés meg-

szerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciákat. A Kárpát-

medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül, a szíjgyártó-nyerges szakma területén, megfe-

lelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji 

specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén. Természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű hasz-

nálati tárgyakat készít. A nyerges feladata olyan nyergek készítése, melyek a ló és lovas szempontjából, 

mindkét felületén ergonomikusan kialakítottak, használati igényeknek megfelelő alakra formáltak. Készít 

angol típusú, különböző használati célú túra, sport-, vagy terápiás nyergeket, emellett hagyományőrző, 

keleti típusú (un. tiszafüredi) nyergeket is.  

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Szíjgyártó-nyerges  

 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik.  

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Gyifkó Zsolt és Gyifkó Ádám szíjgyártó mesterek, Hutkai 

László Népi Iparművész és meghívott előadók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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14.) Népi kézműves – SZŐNYEGSZÖVŐ 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143014 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: A résztvevő a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén 

belül, a szőnyegszövés területén, megfelelő kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, tech-

nológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anya-

gokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.   

Elsajátítja a kézi szőnyegszövő szakma elméletét és gyakorlatát. A képzés végén a résztvevők képessé 

válnak álló- és fekvő szövőszéken gyapjú, rongy alapanyagból szőtteseket elkészíteni hagyományos for-

ma- és motívumkincs felhasználásával. Megtanulják továbbá a tervezés alapelemeit. 

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Szőnyegszövés 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezető: Dávidné Gyarmati Zsuzsanna, Népművészet Ifjú Mestere 

címmel kitüntetett szövő, Népi Iparművész és Pál Etelka erdélyi szövőasszony, továbbá meghívott elő-

adók, gyakorlati foglalkozásvezetők. 
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15.) Népi kézműves – TAKÁCS 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02143015 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: A Népi kézműves (Takács) a Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi 

kézművességén belül, a takácsmesterség szakmai területén, megfelelő kompetenciával rendelkezik a ha-

gyományos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítá-

sa révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak el-

készítésére.   

A résztvevők kézi vászonszövés szakma elméletét és gyakorlatát sajátítják el. A képzés végén a résztve-

vők képessé válnak különböző mintázatú vászonszőttesek elkészítésére a hagyományos forma és motí-

vumkincs felhasználásával. Megtanulják továbbá a tervezés alapelemeit, a régi textileken keletkezett hi-

bák kiküszöbölését.  

 

Modulok:  

Népi kézműves vállalkozás működtetése 

Takácsmesterség 

 

Időtartam: 2 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két-három nap és két 

alkalommal (mindkét év július harmadik hetében) 6 napos intenzív képzés. 

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2023. szeptember. 

 

Részvételi díj: 370.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj nem tartalmazza a felhasznált anyagköltsé-

get. A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. A tanfolyamon lehetőség 

van a Hagyományok Háza által akkreditált képzésen résztvevők és vizsgát tettek számára az ott 

szerzett tudás beszámítására, és ezáltal a tanfolyam költségeinek csökkentésére. (A 60 órás akk-

reditált képzésen végzettek részére a kedvezmény 30.000 Ft, a 120 órás akkreditált képzésen 

végzettek részére a kedvezmény 50.000 Ft). 

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: Debreczeni János Népművészet Mestere címmel kitüntetett 

Népi Iparművész, Debreczeni Klára Népi Iparművész, továbbá meghívott előadók, gyakorlati foglalko-

zásvezetők. 
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II. OKTATÓI KÉPZÉS 

 

NÉPI JÁTÉK ÉS KISMESTERSÉGEK OKTATÓJA KÉPZÉS 

 

 

A programkövetelmény azonosító száma: 02145018 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: Érettségi végzettség. 

Szakmai előképzettség:  

A korábbi OKJ 34 215 01 népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) vagy a 21 215 01 kosárfonó 

rész-szakképesítés valamint a jelenlegi népi kézműves szakképesítés - csipkekészítő, faműves, fajáték 

készítő, fazekas, fonottbútor készítő, gyékény-, szalma, csuhétárgy készítő, kékfestő, kézi- és gépi hímző, 

kosárfonó, mézeskalács díszítő, nemezkészítő, népi bőrműves, papucskészítő, szíjgyártó- nyerges, sző-

nyegszövő, takács - valamint a Népi játszóházi foglalkozásvezető tanúsítvány (Hagyományok Háza által 

pedagógus és közművelődési területen akkreditált tanfolyam elvégzéséről). Vagy az NMI 

/MMIKL/jogelődje MMI/ által 2016-ig kiadott Népi játszóházi foglalkozás-vezető Igazolvány. Vagy a 

Közművelődési szakember I.II. OKJ bizonyítvány Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenység megje-

lölésével. 

A szakterületen szerzett Népi iparművész, Népművészet Ifjú Mestere, Népművészet Mestere cím helyet-

tesítheti a szakképesítés meglétét. 

Sikeres vizsga esetén: államilag elismert szakképzettség szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: a képzésben résztvevő elsajátítja a Népi játék és kismesterségek oktatója 

szakképesítés megszerzéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, készségeket és kompetenciá-

kat. A népi játék és kismesterségek oktatója - iskolarendszeren belül és kívül - gyermekek számára a Kár-

pát-medence népi kézműves hagyományait, a korosztályi sajátosságoknak megfelelően, játékos formában 

átadja. Népi kézműves szakkört, játszóházat, tábort vezet. Alapfokú művészeti oktatásban a népművészeti 

ág területén oktatási tevékenységet folytat. A Népi kézműves szakképesítés szakmairányai területén a 

mesterségbeli tudást, annak elméleti és gyakorlati ismereteit hitelesen oktatja, a hagyományos népi kéz-

műves kultúra örökségét, értékeit a jövő nemzedékei számára alkotó módon átadja. Összeállítja a foglal-

kozástípusnak megfelelő programtervet, tanmenetet, óratervet, foglalkozási tervet. 

 

A képzés moduljai: 

Népi játszóházi foglalkozásvezető 

Népi kézműves oktatói ismeretek 

 

 

Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két, esetenként 4 nap.  

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2022. június. 

 

Részvételi díj: 260.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj a felhasznált anyagköltséget is tartalmazza. 

A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik.  

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: A szakterület kiemelkedő alkotói, akik a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület tagjai, továbbá Kölcseyné Balázs Mária főiskolai tanársegéd és Pál Miklósné, 

andragógus. 
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III. TANÚSÍTVÁNYT NYÚJTÓ AKKREDITÁLT KÉPZÉS 

 

NÉPI JÁTSZÓHÁZVEZETŐI TANFOLYAM 

 

Alapítási engedélyek: Közművelődési akkreditáció: 11348-3/2018/KOZOSMUV, Pedagógus akkreditá-

ció: 866/11/2019. 

A jelentkezéshez szükséges legalacsonyabb iskolai végzettség: a közművelődési akkreditációhoz érett-

ségi, a pedagógus akkreditációhoz felsőfokú iskolai végzettség szükséges. 

Sikeres vizsga esetén akkreditált közművelődési vagy pedagógus továbbképzési tanúsítvány szerezhető. 

 

A képzés célja és tartalma: A résztvevő felkészül a Kárpát-medence népi kézműves hagyományai, funk-

cionális, napjainkban is használható, magas esztétikai értékű tárgyak előállításának képességének átadásá-

ra. A hagyományos paraszti műveltség, a nemzeti hagyományok megélése nem csak szülőföldhöz való 

kötődést, de a gyermekek mentális fejlődését is szolgálja. A művészeti nevelés, ezen belül az élménysze-

rűen elsajátított tervező, konstruáló képesség napjainkban kitartásra, alkotói folyamatok átlátására, meg-

valósítására nevel. Ehhez járul az - az esztétikai, valamint történeti, néprajzi ismeret is, melyet a tanulási 

folyamat során sajátítanak el a fiatalok. Ennek a tudásátadásnak képességét sajátítsa el a képzésben részt-

vevő. Gyakorlati kézműves és néprajzi elméleti ismeretek elsajátítása, annak érdekében, hogy a pedagógus 

iskolai, illetve tanórán kívüli tevékenységét bővíteni, színesíteni tudja. Ezeket az ismereteket tudatosan, a 

természet körforgása, az évkör ünnepei, szokásai keretében tudja a tantervbe beépíteni. 

 

Tantárgyak: néprajzi alapismeretek, népi játék elmélet és gyakorlat. 

 

Időtartam: 1 év. A foglalkozások hétvégén történnek (szombat-vasárnap), havonta két nap  

Kezdési időpont: 2021. szeptember, befejezési időpont: 2022. május. 

 

Részvételi díj: 160.000 Ft, továbbá a vizsgadíj. A képzési díj a felhasznált anyagköltséget is tartalmazza. 

A tanfolyamon elkészült tárgyak a résztvevők tulajdonát képezik. 

 

 

Képzési helyszínek: 

Békéscsaba – Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér, 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 32. 

Szeged - Szent-Györgyi Albert Agora, 6722 Szeged, Kálvária sgt. 23. 

Miskolc - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület – Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóház, 3534 Miskolc, 

Nagy Lajos király útja 18.  

 

Elméleti és gyakorlati foglalkozásvezetők: A szakterület kiemelkedő alkotói, akik a Békés Megyei 

Népművészeti Egyesület tagjai, továbbá más egyesületekből felkért oktatók. 

 

 

A Békés Megyei Népművészeti Egyesület képzéseiről, tudásátadásairól az egyesület Youtube-

csatornáján elérhető kisfilm nyújt ízelítőt, mely az alábbi linkre klikkelve megtekinthető. 

TUDÁSÁTADÁS A TÉGLA NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZBAN 

  

 

A képzésekre jelentkezni az alábbi link megnyitásával, vagy a mellékelt Jelentkezési lap 

kitöltésével lehet: JELENTKEZÉSI LAP 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Br3gssgflHI&t=26s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZ2ughG0mNM5Vr-Wg-JJtGriaxkYK363KwlrQzv0iJB9-o0w/viewform?usp=sf_link
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