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VEGYTISZTÍTÓ, KELMEFESTŐ, MOSODÁS 
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 

 
I. 

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 
 

1. A szakképesítés azonosító száma: 33 814 02 0000 00 00 
 
2. A szakképesítés megnevezése: Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 
 
3. Szakképesítések köre: 
3.1 Részszakképesítés Nincs   
 
3.2 Elágazások Nincsenek   
 
3.3 Ráépülés Nincs   
 
4. Hozzárendelt FEOR szám: 5316 
 
5. Képzés maximális időtartama: 

Szakképesítés megnevezése 
Szakképzési 

évfolyamok száma 
Óraszám 

Vegytisztító, kelmefestő, mosodás - 500 
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II. 
EGYÉB ADATOK 

 
SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Vegytisztító, kelmefestő, mosodás 
 
1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei: 
 
 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú 

mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra 
meghatározott kompetenciák birtokában. E 
kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő 
évfolyam keretében is. 

  Vagy 
 
 Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai 

végzettség 
 
 Szakmai előképzettség: - 
 
 Előírt gyakorlat: - 
 
 Elérhető kreditek mennyisége: - 
 
 Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek 
 
 Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 
 
2. Elmélet aránya: 30 % 
 
3. Gyakorlat aránya: 70 % 
 
4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): - 
 Időtartama (évben vagy félévben): - 
 
5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető 
 Ha szervezhető, mikor: - 
 
6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
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III. 
MUNKATERÜLET 

 
1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: 

 
A munkakör, foglalkozás 

FEOR száma FEOR megnevezése 
5316 Vegytisztító, kelmefestő 

 
2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 
Átveszi/szállításra előkészíti a szennyes textíliát 
Mosásra/vegytisztításra előkészíti a szennyes textíliát 
Mossa/vegytisztítja a textíliát 
Színezi/festi a textil darabárut 
Szárítja a textíliát 
Kikészíti a mosott/vegytisztított textíliát 
Speciális tisztítási tevékenységet végez 
Kiadásra előkészíti a tiszta textíliát és az egyéb árut 

 
3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések: 
 

A szakképesítéssel rokon szakképesítések 
azonosító száma megnevezése 

- - 
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IV. 
SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
A szakmai követelménymodulok felsorolása: 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ellenőrzi a biztonságtechnikai eszközök működőképességét 
Használja az egyéni és kollektív védőeszközöket 
Betartja a munkavégzésre vonatkozó előírásokat 
Biztonságosan használja a kéziszerszámokat 
Rendet és tisztaságot tart a munkaterületen 
Szelektíven gyűjti és tárolja a hulladékokat 
Betartja a vegyi anyagok tárolásának és alkalmazásának előírásait 
Működteti az elszívó- és klimatizáló berendezéseket 
Alapanyagot, terméket mozgat és tárol, a munkabiztonsági, környezetvédelmi és 
tűzvédelmi szabályok betartásával 
Jelenti a kompetenciájába nem tartozó hiányosságokat 
A technológiai előírásnak megfelelő anyagokat kiválaszt 
Ellenőrzi az alapanyag, félkész- és késztermék minőségét 
Keresi és megszünteti a gyártási hiba okát 
Azonosítóval látja el a terméket 
Adminisztrálja a termelt mennyiséget és minőséget 
Érvényesíti a minőségi visszacsatolásokat 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 
C Gépek biztonságtechnikája 
C Védőeszközök fajtái 
B Tűzoltó készülékek működése 
D Hulladékkezelési előírások 
D Vegyianyagok tárolási, alkalmazási szabályai 
E Légtechnikai berendezések fajtái, működése 
D Anyagmozgatás és tárolás előírásai 
D Alapanyagok fajtái, jellemzői 
C Félkész- és késztermékek minőségi követelményei 
C Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés szerepe, jelentősége 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Olvasott köznyelvi szöveg megértése 
2 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 
4 Tűz- és balesetmegelőzési jelképek, színjelölések értelmezése 
4 Tűzoltó készülékek használata 
2 Elemi számolási készség 
5 Védőeszközök használata 
3 Íráskészség, nyomtatványok kitöltése 
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4 Egyszerű mérőeszközök használata 
 
Személyes kompetenciák: 

Megbízhatóság 
Felelősségtudat 

 
Társas kompetenciák: 

Irányíthatóság 
Segítőkészség 

 
Módszerkompetenciák: 

Helyzetfelismerés 
Körültekintés, elővigyázatosság 
Ellenőrző képesség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1065-06 Árukezelés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Azonosítja a szennyes textíliát 
Felméri a tisztítási igényt 
Felméri a szennyes textília állapotát 
Megvizsgálja a kiegészítők vegyszerállóságát 
Ajánlatot ad a szennyes textília tisztítására 
Rögzíti a vállalás feltételeit 
Kiállítja a vállalás dokumentumait 
Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat végez 
Azonosító jelzéseket helyez el (rögzít) 
Szolgáltatás-fajtánként osztályozza a szennyes textíliát 
Kiállítja a szállítási dokumentumokat 
Átadja a szállítást végzőnek a szennyes textíliát 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

C Alkalmazott számítógépes programok 
C Pénzügyi és számviteli ismeretek 
C Vonatkozó jogszabályok ismerete 
C Nyomtatvány és dokumentum kitöltés 
B Textilnyersanyagok 
B Textilkelmék 
B Bőrök, szőrmék 
B Alapvető konfekció 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

1 Elemi szintű számítógéphasználat 
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Beszédkészség 
4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
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Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Látás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Precizitás 
Állóképesség 
Látás 
Konfliktusmegoldó készség 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1066-06 Áruelőkészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Ellenőrzi a vállalás helyességét 
Hibás vállalás esetén javító intézkedést tesz 
Szétválogatja a tisztítandó textíliát 
Szükség szerint előzetesen foltot kezel 
A mosógép/vegytisztító kapacitásának megfelelő egységeket készít 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Textilnyersanyagok fajtái 
B Textilkelmék fajtái 
B Bőrök, szőrmék fajtái 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
4 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Látás 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
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1067-06 Árutisztítás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A textília egységeket behelyezi a mosógépbe/vegytisztító gépbe 
Kiválasztja a megfelelő mosási/vegytisztítási technológiát 
Adagolja a technológiához szükséges mosó- és segédanyagot 
Üzemelteti a mosó-, vegytisztítógépet 
Textíliát víztelenít 
Kiszedi a gépből a textíliát, minőségét ellenőrzi, javításról intézkedik 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Kémiai alapismeretek 
B Mosó- és tisztítószerek 
B Segédanyagok 
A Tisztítástechnológia 
A Speciális tisztítástechnológia 
A Színezés-/festéstechnológia 
A Technológiai gépek működtetése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Látás 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
Precizitás 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1068-06 Áruszínezés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Kiválasztja a megfelelő színezési technológiát 
Adagolja a szükséges színező- és segédanyagot 
Üzemelteti a mosó-színezőgépet 
Kiszedi a gépből a darabárut, minőségét ellenőrzi, javításáról intézkedik 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Kémiai alapismeretek 
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B Festékek, színezőanyagok fajtái 
B Segédanyagok 
A Színezés-/festéstechnológia 
A Technológiai gépek működtetése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Látás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1069-06 Áruszárítás 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

Beállítja a szárítási technológiát 
Üzemelteti a szárítógépet 
A szárított textíliát a további műveletek szerint csoportosítja, jelöli 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Konfekció alapismeretek 
A Speciális tisztítástechnológia 
A Technológiai gépek működtetése 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
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Módszerkompetenciák: 
Módszeres munkavégzés 

 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1070-06 Készáru kikészítés 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 

A nem vasalandó textíliát hajtogatja, csomagolja 
A vegytisztított textília minőségét ellenőrzi, hiba esetén intézkedik 
Utólagosan foltot kezel 
A síkárut kalanderrel vasalja 
A vasalt textíliát igény szerint hajtogatja, csomagolja 
A fazonos terméket kézzel vagy géppel vasalja 
A vasalt textíliát szortírozza, jelöli és tárolja 
Gőzöléssel/vasalással kialakítja a textília eredeti formáját és felületét 
Elvégzi a tisztított textília végellenőrzését, hiba kijavításáról gondoskodik 
A tisztított textíliát csomagolja és tárolja 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Textilnyersanyagok fajtái 
B Textilkelmék fajtái 
B Kémiai alapismeretek 
B Mosó- és tisztítószerek 
B Segédanyagok 
A Tisztítástechnológia 
A Speciális tisztítástechnológia 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Elemi számolási készség 
4 Mennyiségérzék 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Látás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
 
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1071-06 Speciális tisztítási tevékenységek 
A szakmai követelménymodul tartalma: 
Feladatprofil: 
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A szétválogatott szennyes árut bőrtisztító berendezéssel tisztítja 
A szétválogatott szennyes árut szőrmetisztító berendezéssel tisztítja 
A szétválogatott szennyes árut szőnyegtisztító gépsoron tisztítja 
A szétválogatott szennyes árut tolltisztító berendezéssel tisztítja 
A szétválogatott szennyes árut szalagfüggöny-tisztító berendezéssel tisztítja 

 
Tulajdonságprofil: 
Szakmai kompetenciák: 
 A típus megjelölésével a szakmai ismeretek: 

B Konfekció alapismeretek 
A Speciális tisztítástechnológiai ismeretek 
C Technológiai gépek 
B Textilnyersanyagok fajtái 
B Textilkelmék fajtái 
B Bőrök, szőrmék fajtái 

 
 A szint megjelölésével a szakmai készségek: 

3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése 
3 Beszédkészség 
4 A használati utasításokban alkalmazott jelképek értelmezése 
5 Elemi számolási készség 

 
Személyes kompetenciák: 

Precizitás 
Állóképesség 
Látás 
Kézügyesség 

 
Társas kompetenciák: 

Konfliktusmegoldó készség 
 
Módszerkompetenciák: 

Módszeres munkavégzés 
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A 33 814 02 0000 00 00 azonosító számú, Vegytisztító, kelmefestő, mosodás megnevezésű 

szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 
azonosítója megnevezése 

1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
1065-06 Árukezelés 
1066-06 Áruelőkészítés 
1067-06 Árutisztítás 
1068-06 Áruszínezés 
1069-06 Áruszárítás 
1070-06 Készáru kikészítés 
1071-06 Speciális tisztítási tevékenységek 
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V. 
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 
Modulzáró vizsga eredményes letétele 
 
2. A szakmai vizsga részei: 
 
1. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1088-06 Biztonságos és minőségi munkavégzés a könnyűiparban 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Minőségbiztosítás, minőségellenőrzés feladatainak ismertetése, dokumentumainak 
bemutatása 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Munka-, környezet- és tűzvédelmi előírások ismertetése és alkalmazása a 
könnyűiparban 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
írásbeli 

Időtartama: 60 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 50% 
2. feladat 50% 

 
2. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1065-06 Árukezelés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Azonosítja a textíliát, felméri állapotát és a tisztítási igényt. Vegyszerállóságot 
vizsgál. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Dokumentálja a vállalást, az áru- és pénzmozgást. Pénzkezeléssel kapcsolatos 
feladatokat végez. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 15 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 
2. feladat 40% 
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3. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1066-06 Áruelőkészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Szolgáltatás-fajtánként osztályozza a textíliát, gépkapacitás szerinti egységeket 
készít. Előzetesen foltot kezel. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
4. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1067-06 Árutisztítás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Adott áruhoz kiválasztja a tisztítási technológiát. Mosó-, tisztítószert és 
segédanyagot adagol. Üzemelteti a gépet. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Ismerteti az alkalmazható mosó-, tisztítószereket és adalékanyagokat, valamint 
kémiai és fizikai hatásukat. Ismerteti a vonatkozó baleset-, munka-, tűz- és 
környezetvédelmi szabályokat. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
szóbeli 

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 60% 
2. feladat 40% 

 
5. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1068-06 Áruszínezés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Kiválasztja az adott áruhoz a színezési technológiát. Elvégzi a színezést 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 60  perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Ismerteti az alkalmazható színező- és adalékanyagokat, valamint azok kémiai-, 
fizikai tulajdonságait. Ismerteti a vonatkozó baleset-, munka-, tűz- és 
környezetvédelmi szabályokat 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
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szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 
2. feladat 30% 

 
6. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1069-06 Áruszárítás 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Különböző nedvességi állapotú árut szárít, megfelelő technológiával. 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

gyakorlati 
Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 100% 
 
7. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1070-06 Készáru kikészítés 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Készáru minőségét ellenőrzi, utólagosan foltot kezel. Különböző árut kézzel vagy 
géppel vasal, fazonos árut géppel formáz. Készárut csomagol 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: 

Egy alkalmazott gép/berendezés működése, használatának szabályai 
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 

szóbeli 
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 

1. feladat 70% 
2. feladat 30% 

 
8. vizsgarész 
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 
1071-06 Speciális tisztítási tevékenységek 
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: 

Speciális árut /bőr, szőrme, toll, szőnyeg, szalagfüggöny/ a technológiának 
megfelelő géppel, berendezéssel tisztítja. 

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: 
gyakorlati 

Időtartama: 30 perc 
 
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya: 
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1. feladat 100% 
 
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan: 
 
A 33 814 02 0000 00 00 azonosító számú, Vegytisztító, kelmefestő, mosodás megnevezésű 
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében 

1. vizsgarész: 15 
2. vizsgarész: 15 
3. vizsgarész: 10 
4. vizsgarész: 15 
5. vizsgarész: 10 
6. vizsgarész: 10 
7. vizsgarész: 15 
8. vizsgarész: 10 

 
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 

A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése 
 
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai 

- 
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VI. 
ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma 

V
eg

yt
is

zt
ít

ó,
 k

el
m

ef
es

tő
, m

os
od

ás
  

Mérleg X 
Pénztárgép X 
Számítógép X 
Szállító- és tárolóeszközök (polcok, szállítókocsi, kosarak) X 
Tűző-, jelölő gépek X 
Mosóberendezés X 
Segédanyagtároló és -adagoló eszközök X 
Vízkezelő-, melegítő berendezések X 
Gőzfejlesztő berendezések X 
Szárítóberendezések X 
A vasalás eszközei (gőzös kézi vasaló, vasalóasztal, présvasaló) X 
Finiserek (gőzbábuk, finiselő kamra) X 
Kalander X 
Hajtogatógép X 
A csomagolás eszközei, berendezései X 
Vegytisztítógép X 
Elő- és foltkezelő berendezés X 
Textil- és egyéb áru felületét utókezelő eszközök (szöszölő, ruhakefe, velúrozó eszközök 
stb.) X 
Takarítóeszközök X 
Egyéni munkavédelmi eszközök (védőkesztyű, gázálarc, porálarc, saválló munkaruha 
stb.) X 

 


