BUÉK – 2015
Minden kedves TMTE Tagunknak és Tagvállalatunknak nagyon boldog, sikeres új esztendőt kíván a TMTE
Vezetősége és Titkársága!
I. Mit tervezünk 2015-ben?
kivonatos munkaterv

27. Műszaki Textil Fórum: 1 napos üzemlátogatás és szakmai
program, november
Tervezett helyszín: Dispomedicor Kft., Hajdúböszörmény
Téma: Egészségügyi textíliák

1. Fő célok 2015-ben:
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2014. október 14-én kelt
határozatával E-000813/2014 nyilvántartásba vételi számon
határozatlan időre megadta az engedélyt felnőttképzési
tevékenységünk folytatására. Stratégiai feladatunk, hogy az
engedélyezett képzések körét folyamatosan bővítsük és a
felnőttképzési
tevékenységet
a
megújított
engedélynek
megfelelően az új minőségpolitika és minőségirányítási rendszer
alapján folytassuk.

Ruházati Szakosztály
A divatszakmát érintő programok
Részvétel az INTERCOLOR Nemzetközi Konferencián, november
23-24. Budapest

Folytatni kell a tagtoborzó munkát mind az egyéni, mind a jogi
és pártoló tagok körében a pénzügyi stabilitás megteremtése
érdekében.

BKIK Ipari Tagozat, Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztállyal és a
BKIK Kézműipari Tagozat XVIII. Osztállyal közös ruhaipari
programok:

A szakmai munkában folytatni kell olyan kölcsönös előnyökön
alapuló partnerségek megerősítését és bővítését, amelyek a
TMTE önfenntartó működéséhez hozzájárulnak.

4. Határmenti kapcsolatépítő program: Fashion Week - Novi Sad
- fiatal tervezők bemutatkozása és kapcsolatépítés a szerbiai
Textilipari Kamara képviselőivel - Közös program a Kézműipari
Tagozattal (2 nap, április)

Erősíteni kell a nemzetközi és hazai pályázatokba való
bekapcsolódást és a részvételt eredményező forrásfeltáró és
pályázati munkát.
Folytatni kell a KKV-k innovációjának segítését a Nemzeti
Technológiai Platform (TEXPLAT) megvalósítási tervében
kidolgozott szakmai KFI programok alapján. A horizontális
programok megvalósításában a TMTE-nek kezdeményező
szerepet kell vállalni.
2. A szervezeti működéssel összefüggő programok
XLIV. TMTE Küldöttközgyűlés - szakmai kísérő programmal
2015. május
Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése – kapcsolódva a TEXPLAT
munkájához:
EU országok szakmai partnerszervezeteivel együttműködés
erősítése
Részvétel az EURATEX információk feldolgozásában és
közvetítésében
Részvétel 7 textilipari jogi tagvállalat bevonásával a SET
projekt megvalósításában
Szakmai érdekképviseleti munka:
Partnerségek megerősítése és együttműködő partnerekkel közös
fellépés: MKSZ, BKIK, VOSZ, KÁPB, M. Iparszövetség, szakmai
szövetségek, klaszterek, stb. Motto: „Együtt erősebbek
lehetünk” Tematikafelelős: TMTE Intéző Bizottság az MKSZKÁPB, a többi érdekszövetség bevonásával
3. Szakosztályi programok
Textilvegyész és Kolorista szakosztály
Üzemlátogatás(ok) textilkikészítő cégekhez pl. Meritum Kft.
Szombathely
Kihelyezett vezetőségi ülés(ek)
Részvétel az IFATCC munkájában
Műszaki
Textil
meghirdetéssel)

Műhely

programok

(BKIK-val

közös

26. Műszaki Textil Fórum: 1 napos üzemlátogatás és szakmai
program, május
Tervezett helyszín: egyeztetés alatt
Téma: Textilanyagok újrahasznosítása - üzemlátogatással

Munka- és védőruházati Szakcsoport - Egyen- és formaruházati
Szakcsoport (programjavaslatok egyeztetés alatt):
- Közbeszerzési kerekasztal rendezvény

Szakmai Nap a Techtextil és Texprocess - Nemzetközi Műszaki
Textil és Konfekcióipari Kiállítás tapasztalatairól (1/2 nap, június)
Fashion Week - Bécs – csoportos látogatás a BKIK Kézműipari
Tagozattal közösen (1 nap, szeptember)
5. Határmenti
kapcsolatépítő
program:
Tanulmányút
Kolozsvárra és a környékén található ruhaipari üzemekbe,
kamarai találkozóval egybekötve.
Minőségügyi Törzsasztal
Beszállítói (autóipari) jó gyakorlatok – textil- és ruhaipari
vállalkozásoknak
Együttműködve a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA)
Ipargazdasági szakosztály
Részvétel a TEXPLAT horizontális programok szervezésében
Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály
Szakosztályi előadások, részvétel a Szellemi
bizottság munkájában
Szakosztály
klubnapok
felkért
előadókkal,
üzemlátogatással

Örökségünk
esetenként

Fiatalok Fóruma – a szervezet megújítása szükséges, amelyet a
közép és felsőfokú szakképző helyek diákjaira, hallgatóira
alapozva célszerű szervezni az ottani oktatók és egyesületi 35
év alatti fiatalok bevonásával!
4. Együttműködéssel megvalósuló szakmai rendezvények
Közös akciók a BKIK Textil és Ruhaipari Szakmai Osztályával
(egyes rendezvényei a Ruházati szakosztály, a Műszaki Textil
Műhely és a külföldi tanulmányutak programjaihoz vannak
sorolva (lásd ott).
További BKIK témák:
- Szakmunkás képzés és felnőttképzés helyzete a textiliparban
(½ napos fórum)
- BKIK Kamarai Napok 2015 program: Galéria kiállítás és
Konferencia szervezése.
Téma: alapanyagok és termékek palettája Magyarországon
és a környező országokban (Közös rendezvény a BKIK
Kézműipari Tagozattal)
- A magyar textil- és ruhaipar képviselete a textil- és ruhaipar
európai szövetségében, az Euratex-ben. Kapcsolattartás és
1

-

az Euratex érdekvédelmi tevékenységének támogatása a
magyar vállalkozások érdekében.
Együttműködő partnerek: Magyar Könnyűipari Szövetség–
TMTE-BKIK
A BKIK honlap on-line hírek rovatának folyamatos frissítése
a BKIK Ipari Tagozat Textil-és Ruhaipari Szakmai Osztály
rendezvényeinek beszámolóival és híreivel.

Együttműködés az INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottsággal
2015. évi budapesti INTERCOLOR Színbizottsági ülés és
Nemzetközi konferencia előkészítése (a Design Terminál és a
Magyar Formatervezési Tanács szakmai támogatásával)
Együttműködés a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA)
Téma: Közös program a Magyarországon működő járműipari,
gépipari és elektronikai cégek részére beszállítási lehetőségek
felkutatása ill. ezen cégek továbbképzése annak érdekében,
hogy megfeleljenek az autógyárak és ezek elsőkörös beszállítói
magas minőségi elvárásainak
Textiltisztító Egyesüléssel közös program
Részvétel a Textiltisztítók 2015. év Szakmai Konferenciáján
Kapcsolatfelvétel a TMTE külföldi társszerveivel
Közös programok aktualitás szerint
5. Nemzetközi konferencia
INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottság ülésével kibővített
Nemzetközi Konferencia – 2015. november 23-24. Budapest
Társszervezők: Design Terminál és a Magyar Formatervezési
Tanács
6. Külföldi tanulmányutak
Techtextil-Texprocess – Frankfurt – csoportos út, 2015.
május 5-7. (4 nap, 3 éjszaka)
ITMA - Nemzetközi Textilipari Gépkiállítás - Milano november
12-19. csoportos út (4 nap 3 éjszaka)
4. Határmenti kapcsolatépítő program: Fashion Week - Novi
Sad - fiatal tervezők bemutatkozása és kapcsolatépítés a
szerbiai Textilipari Kamara képviselőivel - Közös program a
BKIK Kézműipari Tagozattal (2 nap, április)
5. Határmenti kapcsolatépítő program: Tanulmányút
Kolozsvárra és a környékén található ruhaipari üzemekbe,
kamarai találkozóval egybekötve. Kb. 20 fő autóbuszos (3
nap, október) – (BKIK)
7. Szaklapok, kiadványok
Magyar Textiltechnika – online szaklap megjelentetése évi 4
számban
TMTE híradó (Textilvilág) megjelentetése
8. Nemzeti Technológiai Platform célok és programok
Kapcsolódás az Európai Textilipari Platform (ETP) és a
Nemzeti Innovációs Hivatal projektgeneráló lehetőségeihez
Az Euratex által koordinált „Save Energy in Textiles SMEs”
(SET) project megvalósítása 7 textilipari jogi tagvállalat
bevonásával
Szaktanácsadás
szakértői
szolgáltatás
(megbízásos
formában)
Műszaki,
technológiai,
fogyasztóvédelmi,
jogi
szaktanácsadás a vállalkozásoktól érkező igények alapján
szolgáltatási jelleggel

Ruhaipari
rendszerszervezés
és
komplex
gyártásszervezés
Együttműködések
szervezése:
hálózatok,
klaszterek
munkájának segítése, ipar és a tervezők együttműködésének
szervezése, kapcsolatok fejlesztése a K+F szférával és a
hazai és nemzetközi technológiai platformokkal
9. Felnőttképzés
Képzésfejlesztési célok
1. 2015-től indítjuk a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által E000813/2014 nyilvántartásba vételi számon engedélyezett új
felnőttképzési tevékenységet.
2. 2015-ben értékelni kell a kitűzött minőségcélokat és
önértékelést kell végezni a minőségirányítási kézikönyv
alapján.
3. Tagként részt veszünk a megújult formában működő
Felnőttképzők Szövetsége munkájában, hasznosítjuk a
kapott információkat.
4. Segítjük ESCO programban (European Skills/Competences,
Qualifications
and
Occupations
=
Európai
Készségek/Kompetenciák, Képesítések és Foglalkozások
Európai Osztályozási Rendszere) résztvevő magyar szakértők
szakmai munkáját a projekt sikeres megvalósítása
érdekében
5. A textil, a ruházati és a textiltisztító ipari vállalkozások
képzési igényének figyelembevételével folytatjuk a képzések
tematikafejlesztését.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) által eddig
engedélyezett képzések és azok nyilvántartási száma:
„B” képzési körben - szakmai képzés
E-000813/2014/B001 - Minőségellenőrők képzése magas
színvonalú felsőruházati termékek ellenőrzése az EU előírások
szerint
„D” képzési körben - egyéb képzés
E-00813/2014/D001
Az
egyéni
védőeszközök
műszaki
követelményei,
kiválasztásuk
szempontjai,
forgalomba
hozataluk és alkalmazásuk szabályai
E-000813/2014/D002 Szalagvezetők tréningje
Várható OKJ-képzés
„A” típusú képzési körben - OKJ szakmai képzés
OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező szakképzés
(az új képzési program szakértői jóváhagyása folyamatban van)
Ezúton hívjuk fel a vállalkozások, jogi tagvállalatok figyelmét
arra, hogy amennyiben a jövőben munkavállalóik szakmai
képzését, továbbképzését tervezik és azt pályázati támogatásból
kívánják megvalósítani, Egyesületünk újonnan engedélyeztetett
képzései un. “támogatásból megvalósítható képzés”-nek
minősülnek. Kérjük, számoljanak ezzel a lehetőséggel, és az
ajánlatok kérésnél vegyék igénybe a TMTE-t is.
A munkatervi programok megvalósításának részleteiről
www.tmte.hu honlapon lehet folyamatosan tájékozódni.

a

II. Január-februári események
Minőségirányítási vezető auditor képzés (IRCA)
A tanfolyam az AFNOR Groupe (UK) által
engedélyezett. (A17019)
A tematika eleget tesz az IRCA által az „ISO 9001:2008
auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő
előírásoknak.
Időpont: 2015. február 9., 10., 11., 12., 13.
Helyszín:

OKISz Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
IV. emelet TMTE tárgyaló

További részletekért kérjük, érdeklődjön a TMTE Titkárságán
(36 1 201 8782, titkarsag@tmte.hu)

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning
A modelltervezés alapjára épülő
bővített számítógépes tematika:
Vektorgrafikus program kezelése
Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel
Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei
Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari
szakembereknek, vállalkozásoknak
A tréninget ajánljuk:
modelltervezőknek,
szerkesztőknek,
ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak,
minden szakembereknek, aki a női és férfiruha
szerkesztés-modellezésben jártasságot kíván szerezni vagy
azt magasabb szakmai színvonalon kívánja elsajátítani.
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Megszerezhető ismeretek, készségek:
-

A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és
gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak
kialakításában.

-

Képessé válnak egyedi méretű női vagy férfiruhák
szabásmintáinak kialakítására divatrajzok vagy fotók
alapján különböző méretekben,

-

A résztvevők megismerik a számítógéppel támogatott
(vektorgrafikus), szerkesztés, gyártmányrajz és
metszetábra
készítés
modellezés-szériázás
terítékrajz-készítés (CAD) módszereit és rendszereit

-

A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha szerkesztőmodellező, szériázó munkakör betöltéséhez szükséges
követelményeknek az Európában általánosan használt
módszer szerint

tréning modulok:
1. Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel.
2. Modellezés vektorgrafikus rendszerrel.
3. Szériázás számítógéppel.
4. Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés

A modulokon belül, a témakörök és dátumok a jelentkezők
igényéhez igazítva, megbeszélés alapján változtathatók!

Időpont: 2015. február 6-7., 13-14., 20-21., 27-28., péntekszombati napok, pénteken 09.00-17.00 óráig, szombaton 09-14
óráig.
A tanfolyam indulásához minimum 8 jelentkező és saját laptop
szükséges.
Helyszín:
Előadók:

OKISz Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
IV. emelet TMTE tárgyaló
Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Szabó
Orsolya

A trégingen való részvételről a Textilipari
Tudományos Egyesület igazolást állít ki.

Műszaki

és

Részvételi díj: TMTE tag:
90.000 Ft/fő+ÁFA
Nem tagok: 110.000 Ft/fő +ÁFA
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési
(max. 3 részlet) lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés:
Jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról
vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A jelentkezési lapot kérjük,
faxon vagy e-mailben eljuttatni az alábbi elérhetőségek
egyikére: 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Tel./Fax (1) 2018782, e-mail: titkarsag@tmte.hu
Igényfelmérés
szakmai
Frankfurt és Milano

tanulmányutakra

–

irány

Techtextil – Texprocess Kiállítás - 2015. május 4-7.
Frankfurt
A TECHTEXTIL több éves hagyományokra visszatekintő, a
műszaki textíliák és a nemszőtt textíliák nemzetközi
szakvására, míg a Texprocess a Messe Frankfurt újabb
szakmai kiállítása, idén harmadik alkalommal kerül
megrendezésre. Célcsoportja a konfekcióipar, beleértve mind
a ruhaipart, mind pedig a lakástextil- és műszaki konfekció
területét is.
A TMTE csoportos utat szervez (4nap, 3 éjszaka), három és
négy csillagos szállodai elhelyezéssel, reggeli ellátással. A
részletes programtervezet 2015.január 20-tól megtekinthető
a www.tmte.hu honlapon és ajánlatunkat megküldjük
közvetlenül is az egyéni és jogi tagoknak. A jelentkezési
határidő 2015. február vége.
A csoportos út résztvevői számára szakmai kísérőprogram
(külföldi céglátogatás) szervezése is folyamatban van.
Kérjük az érdeklődő szakembereket és cégeket, hogy
részvételi szándékukat mielőbb jelezzék a TMTE Titkárságon,
kapcsolattartó:
Szemerédy
Andrea
szervező
titkár,
telefon: 36 1 201 8782, e-mail: szemeredy@tmte.hu
ITMA – Milano – 2015. november 12-19.
A TMTE csoportos utat szervez erre a kiállításra is, A
részletes programtervezet 2015. február-március hónapban
megjelentetjük a www.tmte.hu honlapon és ajánlatunkat
megküldjük közvetlenül is az egyéni és jogi tagoknak. Kérjük
az érdeklődő szakembereket és cégeket, hogy részvételi
szándékukat mielőbb jelezzék a TMTE Titkárságon,
kapcsolattartó:
Szemerédy
Andrea
szervező
titkár,
telefon: 36 1 201 8782, e-mail: szemeredy@tmte.hu

Jelentkezési határidő: 2015. január 26.

III. További hírek
Szemerédy Andrea a TMTE új szervező titkára
2015-től a TMTE szervezőtitkári teendőit Szemerédy Andrea,
ruhaipari mérnök látja el, aki sokéves munkatapasztalattal
rendelkezik a védőruházati technológiafejlesztés területén.
Feladata a TMTE 2015. évi munka- és pénzügyi tervében
szereplő rendezvények, szakmai tanulmányutak és egyéb
projektek menedzselése annak érdekében, hogy az akciók minél
eredményesebbek legyenek.
Újabb sikeres védőeszköz tanfolyam
A TMTE 2014. október 21. és november 25. között újabb –
ezúttal térítéses – képzést bonyolított le. A tanfolyam „Az egyéni
védőeszközök
műszaki
követelményei,
kiválasztásuk
szempontjai, forgalomba hozataluk és alkalmazásuk szabályai”
címmel került meghirdetésre, továbbá az „Ami még – a korábbi
- az egyéni védőeszközök tanfolyam tematikájából kimaradt”
kiegészítéssel fórumra került sor.
Az eredeti tematika csak a védőruhák, a kézvédő eszközök és a
lábvédő eszközök meghatározott körére terjedt ki, ezért fej-, arc
és szem-, hallás- és légzésvédelem is szerepelt ebben a
programban.
Az első képzési napon a résztvevők tájékoztatást kaptak a
termékbiztonság európai uniós szabályozásáról, a horizontális és
a termék-specifikus jogszabályok szerepéről. Ezt követően még
három előadás hangzott el. A szabványosítási alapfogalmakkal,
továbbá a védőruhák, a védőkesztyűk és a lábvédő eszközök
általános követelményeit tartalmazó szabványokkal, valamint a

jó láthatóságú védőruhák követelményeivel ismerkedtek meg a
hallgatók. A második tanfolyami napon a mechanikai hatások
elleni valamint a hideg és az eső elleni védőeszközökről, a
harmadik képzési napon a vegyszerek elleni védőeszközök
követelményeiről esett szó. A negyedik alkalommal a hő és a
láng, valamint az elektromosság okozta kockázatok elleni
védőeszközök kerültek ismertetésre. Az ötödik képzési napon a
megfelelő védőeszközök kiválasztásának szempontjairól, a
korszerű védőruházati alapanyagokról, a megfelelő védőeszköz
kiválasztásához elengedhetetlen a kockázat értékelésről, az
egyéni védőeszközök használatának jogi szabályozásáról, a
forgalmazás és használat hatósági ellenőrzéséről esett szó. A
fórumon a fej-, arc és szem-, hallás- és légzésvédelem (szűrő
típusú eszközök) képezte az előadások tárgyát.
A hallgatók eredményes tesztmegoldásai alapján egyértelműen
sikeres volt az újabb tanfolyam, amelyen az időközbeni
szabvány- és egyéb változások is a képzés során elhangzottak.
Magyar-kínai szakember-találkozó
2014. december 4-én az Ázsia Centerben a CBTC (China Grand
Trade Center) kínai textil- és textilruházati szakemberek
számára fórumot rendezett. A Zhulong International Grouptól
érkező vállalati vezetők és munkatársak elsősorban a magyar
piacon
érvényes
termékforgalmazási
szabályok
iránt
érdeklődtek.
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE)
képviseletében Kutasi Csaba tartott ismertetőt „A textil- és
textilruházati termékek főbb forgalomba hozatali szabályai”
3

címmel. A konszekutív tolmácsolás az előadás
konzultációkra is kedvező lehetőséget biztosított.

közbeni

A Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) elnöke, Tomor János a
hazai
textilés
textilruházati
ipar
helyzetéről
adott
tájékoztatást. Továbbá elmondta, hogy ameddig a TMTE –
többek között - az ipar tudásbázisát gondozza, addig az MKSZ a
gyártókat fogja össze, lobbyzást végez és érdekképviseleti
tevékenységet is ellát. A két szervezet közösen vesz részt EU-s
projektekben.
A kínai delegáció vezetője röviden beszámolt arról, hogy ők
Kínában 235 vállalatot tömörítve működtetnek egy miénkhez
hasonló egyesületet. Elmondta, hogy a jövőben Magyarországra
kívánnak exportálni, ezért fontos számukra a forgalmazással
kapcsolatos információk összegyűjtése. Külön köszönték a TMTE
által összeállított forgalmazással kapcsolatos összefoglalót,
amelyet a CBTC jóvoltából kínai nyelven megkaptak. Távlati
célként
szerepel,
hogy
kínai
cégeket
hazákban
bejegyeztessenek.
2014. II. félévben kitüntetettek
Magyar Gazdaságért Díjban részesült Somlyai Árpádné
A gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató
tevékenység, vagy életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért
Díj
kitüntetésben
részesített
9
főt
Varga
Mihály
nemzetgazdasági miniszter, 2014. október 23-a alkalmából. Az
egyik kitüntetett Somlyai Árpádné, a Kunszöv Kft. ügyvezető
igazgatója,
aki
kiváló
gazdaságszervezői
munkájáért,
munkahelyteremtő beruházásokért, a gazdaság érdekében
végzett kimagasló tevékenységért részesült elismerésben.
A Kunszöv Kft. jelenleg női divat- és sportruházat gyártással
foglalkozik. 1948-ban hozták létre az akkori Cipőipari
Szövetkezetet, ebből jött létre a Kunszöv Kft. A ruhaipari
vállalkozás 66 éve jogfolytonosan, mindig jogutódlással
működik, 1995-ben alakultak Kft.-vé. A cég a kitüntetett
vezetésével a rendszerváltás után is talpon maradt, ma már
világhírű divatcégekkel vannak üzleti kapcsolatban. A három
telephelyen (Kisújszálláson, Fegyverneken és Ecsegfalván) több
mint 200 fő készíti a cég termékeit, továbbá nagyszámú
alvállalkozónak adnak munkát a térségben. Somlyai Árpádné 36
éve dolgozik a Kunszöv Kft.-nél, vezetése alatt folyamatosan
fejlődnek az üzemek, többek között a termelésirányítást COMM
(vonalkódos gyártásfigyelő és irányító rendszer) segíti.
A kitüntetett nemcsak kiváló gazdasági szakember, hanem a
kisújszállási kulturális és sportélet fő támogatója. Dolgozói
egészségének és jó mentális közérzetének védelme érdekében
is sikerrel pályázott az általa vezetett cég a különböző
kapcsolatos projektekben való részvételre. A kitüntetett a
Magyar Gazdaságért Díjat a textilruházati szakma méltó
elismerésének is tartja. Fő feladatának tartja a szakma
presztízsének visszaállítását, az utánpótlás hosszú távú
biztosítását,
amelyhez
a
korszerű
(energiatakarékos,
ergonómiailag optimális gépek) és kulturált munkahely
elengedhetetlen.
Őszinte tisztelettel gratulálunk Somlyai Árpádnénak a magas
elismeréshez,
eredményes
éveket
kívánunk
további
munkájához.
Dr. Medgyessy Ildikó kamarai kitüntetése
A Kamarai Napok záróeseményeként 2014. október 7-én
tartotta LVI. Ünnepi Küldöttgyűlését a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara (BKIK) a Krisztina körúti székház Széchenyi
termében. Ennek során a BKIK a kiváló teljesítményt nyújtókat
elismerésekkel jutalmazta. A kamarai közéletben kiemelkedő
munkájáért - Szatmáry Kristóftól, a BKIK elnökétől - oklevelet
vett át többek között dr. Medgyessy Ildikó. A kitüntetett 1993
óta az Elegant Design Zrt elnök-vezérigazgatója.
Dr. Medgyessy Ildikó a BKIK I. Osztály Ipar, Ipari kutatás,
Tervezés, Szolgáltatás Osztálya - Textil-és Ruhaipari Szakmai
Osztályának elnöke. A Textilipari Műszaki és Tudományos
Egyesület Intéző bizottságának 8 éve tagja. Eredményesen

tevékenykedik a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarával
történő együttműködés hatékonyan működtetése érdekében is.
Nagy szerepet vállal abban, hogy a határ menti vállalkozásokkal
–
többek
között
szakmai
tapasztalatcsere
utazások
szervezésével - bővüljön a kapcsolat. A kitüntetéshez
gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

MEGJELENT!
A varrógép használata
Horváth László varrógépműszerész
A varrógép használata című könyvnek a megírásában az
vezetett, hogy segítsek az olyan embereknek, akik most fedezik
fel a varrás világát, és a varrógép használata és működése még
homályos számukra.
A varrógépek használatának könnyű megértése a könyv
mozgatórugója.
Ha nem ismerjük a varrógép, és egyes szerkezeti elemeinek
működési elvét, akkor még esélyünk sincs arra, hogy a varrás
menete közben fellépő változásokból, felismerjük azt, hogy ha
nem állunk meg a varrással, akkor a gép meghibásodhat.
Továbbá, a kisebb hibákat sem tudjuk orvosolni, mert nem
tudjuk, hogy mit nézzünk, hová nyúljunk.
Valamint, úgy gondolom, hogy olyanoknak is sok segítséget
nyújthat ez a könyv, akik képzett szakemberek a ruhaiparban.
Mivel sok olyan ismeretet, tudást talál ebben a műben, ami az
elfeledett tanulmányait feleleveníti.
Ebből a könyvből megtudhatja:
- huroköltés és láncöltés jellemzői
- huroköltés képzésének fázisai
- láncöltés képzésének fázisai
- fedőzés jellemzői
- szegővarró- és biztonsági varratot készítő gépek
(interlock) működési elve, öltésképzésük
- varrógép öltésképzésében résztvevő alkatrészek, és
működésük
- varrógépek kisegítő szerkezetei
- karbantartás fontossága
- varrást segítő technikák
- hibajelenségek
A könyv adatai:
- A/4-es álló.
- Kemény-táblás borítóval.
- Cérnafűzött gerinccel, hogy jól bírja a sok lapozgatást.
- 120 oldal, végig színes fotókkal és rajzokkal.
- 267 fotóval és 12 rajzzal illusztrálva.
- 150g-os matt műnyomó a belső oldalak.
- Súlya 81,4 dkg.
Hogy miért jó önnek ez a könyv?
Mert olyan gyakorlati információ birtokába kerül, ami
megkönnyíti a munkáját. Valamint nem kell sokat törnie a fejét,
hogy mi lehet a hiba, mert a könyvön keresztül sok hibát
elháríthat, ill. megelőzhet.
Hogy miért éri meg, hogy megvegye ezt a könyvet?
Ha a könyvben leírt útmutatásokat megfogadja, nem követ el
olyan meggondolatlan hibákat, akár még tudatlanul is, amely a
gép olyan meghibásodásához vezethet, ami több tízezer forintos
költséggel járhat.
A hiánypótló könyv megrendelhető a TMTE Titkárságán, a
kedvezményes fogyasztói ára:
TMTE Tagoknak: 1-19db-ig: 11 590 Ft; 20db-tól: 10 145 Ft
Nem tagoknak: 12.025,-Ft/db
A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
havonta megjelenő hírlevele
Felelős kiadó: Ecker Gabriella
TMTE 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Tel/fax: 36 1 201-8782
Belső használatra!
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