
Nemezkészítő tanfolyam 

a Hagyományok Háza 60 órás közművelődési akkreditált  

(1095-1/2016/KOZOSMUV) képzése 

A képzést a Keresztury Dezső VMK, Kézművesek Háza hirdeti meg.  

A képzés célja: A nemezkészítés szakmai gyakorlati és elméleti ismereteinek átadása, a nemez hagyományos 

készítési módszereinek, a hagyományos formáknak és motívumoknak megismertetése. Ezek felhasználásával 

ma is jól felhasználható nemeztárgyak tervezése, kivitelezése. 

A képzésben való részvétel feltételei: minimum érettségi bizonyítvány megléte. A képzésben való részvétel 

egészségügyi alkalmassághoz kötött: gyapjúallergia vizsgálat (mellékelt nyilatkozat alapján). 

A képzés időtartama: 2019. november 16-17., november 30-december 1., január 11-12., február 1-2.,  a vizsga: 

időpontja: 2020. február 22. A képzés során a foglalkozások  szombaton és vasárnap is zajlanak. A Kézművesek 

Házában a szállás lehetősége biztosított.  

 

A képzés tartalma:  

Elmélet: 20 % 

A képzés során a résztvevők megismerik a hagyományos nemezkészítés elméleti alapjait, a mesterség 

történetét, néprajzát, a hozzá kötődő népcsoportok nemezkészítő eljárásait, a felhasznált anyag tulajdonságait. 

Gyakorlat: 80 % 

A képzés során a résztvevők megismerik a hagyományos nemezkészítés gyakorlati ismereteit, módszereit, 

mintázási lehetőségeit. A tárgyak tervezésének, elkészítésének, használhatóságának ismereteit.  

 

A képzés vizsga kiállítással zárul. A hallgatóknak be kell mutatniuk a képzés során készített, befejezett 

nemeztárgyaikat.  

 

A képzés oktatója: Németh Bea nemezkészítő, Népi iparművész 

A vizsga után a résztvevő tanúsítványt kap. 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: Az órák legalább 80 %-án való részvétel és a befejezett tárgyak bemutatása. 

Értékelési szempontok: Hogyan tudta alkalmazni a tanultakat, az elkészített tárgyak esztétikai, technikai 

színvonala, használhatósága. Hogyan tudta alkalmazni a nemezkészítő mesterség hagyományait egy mai tárgy 

tervezése, elkészítése során. Mennyire van tisztában a mesterség történetével, néprajzi vonatkozásaival.  

 

A képzés részvételi díja: 120.000 Ft, mely a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiuma pályázati 

támogatásának köszönhetően 60.000 Ft, mely összeg első részletét, 30.000 Ft-ot a jelentkezés visszaigazolása 

után kell átutalni legkésőbb november 16-ig, a Keresztury Dezső VMK számlaszámára: OTP Bank 11749008-

15560988.  Az utalásnál a közlemény rovatba kérjük feltüntetni:  „nemezkészítő képzés”. Amennyiben az utalást 

más költségviselő indítja, a jelentkező nevét is kérjük feltüntetni.  A 2. részlet megfizetése 2020. január 11-ig 

esedékes.  Amennyiben a hallgató nem tesz vizsgát, a befizetett részvételi díj és a 120.000 Ft bekerülési költség 

közötti különbözetet meg kell térítenie. 

 



 

A foglalkozások helyszíne: Gébárti Kézművesek Háza, Zalaegerszeg, Gébárti-tó  

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet. A felvétel a jelentkezési lapok visszaküldésének 

sorrendjében történik.  Maximálisan felvehető létszám: 12 fő. 

A részvétel feltétele: minimum érettségi bizonyítvány megléte. 

Amennyiben cég vagy intézmény a költségviselő, kérjük, töltse ki a Költségviselői nyilatkozatot is.  

Az aláírt dokumentumokat a kezmuveshaz1981@gmail.com email címre kérjük megküldeni.  

 

Jelentkezési határidő: 2019. október 31., illetve a helyek beteltéig folyamatos.  

Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a Kézművesek Háza. 

 

       Keresztury Dezső VMK Gébárti Kézművesek Háza 

       Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Pf. 161. 

                                      email: kezmuveshaz1981@gmail.com 

       telefon: 92/312744, 20/5568086, 20/2601429 
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