SZJA

1%

A TMTE munkája értékelésének fontos fokmérője a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlása. Bízunk abban, hogy tagjaink és a
szakmában dolgozók elismerik szervezetünk erőfeszítéseit és támogatják szakmai céljainkat.
Kérjük, hogy a 2015. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.
Adószámunk: 19815950-2-42
Köszönettel: TMTE Vezetősége
Aktuális hírek
Új helyen a TMTE

Fórum az ipari kender termelés megújításáról

A TMTE titkársága és tárgyalója új helyen működik:
1143 Budapest (XIV.), Semsey Andor u. 6. mfsz. 2.
Az egyéb elérhetőségeink (telefon- és faxszám, e-mail cím)
változatlanok.

Az ipari kender termelésének megújításáról és az erre épülő
gazdaság létrehozásának lehetőségéről ez év február elején
fórumot tartottak Budapesten. Ezen többek között elhangzott,
hogy a történelmi Magyarországon az ipari kendertermesztés
fénykorában közel 82 ezer hektáron termesztették ezt az értékes
ipari rostnövényt, s ez nagyobb volt, mint 2010-ben az egész
világ ipari kender termőterülete. Büszkeséggel tölt el
mindnyájunkat, hogy hazákban állították elő a világ legjobb
minőségű
rostkender
vetőmagját.
valamint
a
magyar
kendernemesítők a világ élvonalába tartoztak (pl. Kompolti fajta).

Tisztelt tagjainkat, a jogi tagok képviselőit és munkatársait, ill.
minden érdeklődőt szeretettel várunk és fogadunk az új
irodában.
***
Új hotel- és egyéb textíliák avatás előtti ellenőrzési
szempontjai
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2015 őszén
konzultációval egybekötött képzést szervezett abból a célból,
hogy az egyszerűbb - főleg érzékszervi - vizsgálatokkal is
ellenőrizhető legyen a mosodai rendszerekbe kerülő új termékek
minősége.
A
hiányosságokkal
kapcsolatos
tájékoztató
információk alapján válhat szükségessé a laboratóriumi
anyagvizsgálat, amely megalapozhatja a beszállító felé történő
visszacsatolást,
az
újabb
tétel
megfelelőségét.
A rendezvényen közel 30 fő vett részt, a jelenlevők nemcsak
a
mosodai
szolgáltató
szektort,
hanem
a
termékbeszállítókat és a hoteleket is képviselték. A program
előadója bevezetőjében hangsúlyozta, hogy ebben a láncolatban
a partnerek szorosabb összefogása a cél, többek között az
optimális
termékminőséggel
és
a
színvonalas
tisztítószolgáltatással érhető el a hotelvendégek elégedettsége.
Szintén fontos a textíliák minőségmegóvó használata, azonban
ez a vendégek részéről kevésbé befolyásolható, ugyanakkor a
hotel kiszolgáló személyzete egyértelműen hozzájárulhat az
élettartam növeléséhez.
Az előadás során többek között a termékek kelmeanyagának és
konfekcionálásának vizuálisan elvégezhető ellenőrzései, az
egyszerűbben végrehajtható kontrollok kerültek előtérbe,
amelyekkel számos hibára derülhet fény. A bevarrt címkék a
felhasználóknak,
tisztító
szolgáltatást
végzőknek
fontos
információkkal
szolgálnak,
amennyiben
adattartalmuk
kifogástalan. Külön szóba kerültek a szálkárosodást okozó
tényezők, amelyek akár a méteráruk gyártása, a késztermékek
használata és gondozó műveletei során léphetnek fel. Tehát
nemcsak az új termékek mosodai munkába vétel előtti
ellenőrzése fontos, hanem a szennyes termékek időszakos
átnézése is – hangsúlyozta az előadó.
Az előadás utáni konzultáció során számos téma került előtérbe,
amelyek közös megvitatása növelte az egynapos képzés
hasznosságát.
A TMTE tervezi az egészségügyben használatos új textíliák,
textilruházati termékek belső minőségellenőrzését támogató
konzultációs program jövőbeni lebonyolítását.

A fórumot szervező Nemzetstratégiai Kutató Intézetet
egyesületünk felkereste, jelezve, hogy a TMTE jelenleg
közhasznú szervezetként biztosít fórumot a textil-, ruházati és
tisztító szakemberek számára. Az egyesület lehetővé teszi a
szakmai
fejlődést,
az
új
ismeretek
elsajátításához
rendezvényeket
szervez,
hazaiés
nemzetközi
tapasztalatcserékkel járul hozzá a szakterület innovációjához.
Tevékenységébe tartozik a szakmai kultúra ápolása, terjesztése
és megőrzése. Továbbá tájékoztatást adtunk arról, hogy a
Nemzeti Technológiai Platform - TEXPLAT - a Textilipari Műszaki
és Tudományos Egyesület kezdeményezésével 2009-ben
létrehozott önkéntes alapon működő, független szakmai
szerveződés,
amelyet
a
magyar
textilés
ruhaipar
fejlesztésének elősegítése és versenyképességének javítása
érdekében az abban érdekelt felek hoznak létre és működtetnek
vállalkozások, köztük nagyszámú KKV innovációs pályára
állítása, a piacképes termékek és szolgáltatások fejlesztése
érdekében.
Szász Jenő úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
köszönettel vette megkeresésünket és biztosította a
TMTE-t arról, hogy a konferenciáról készülő kiadványt
hozzánk is eljuttatja.
***
Gratulálunk a Vállalkozók Napján kitüntetetteknek
A Vállalkozók Napján - 2015. december 4-én – többen
kitüntetésben részesültek a textil- és ruházati ipar területéről.
Magyar Gazdaságért Díjban részesült:
- a VOSZ és a TMTE javaslatára Dr. Medgyessy Ildikó, az
Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója, a TMTE Intéző
bizottságának aktív tagja,
- a
VOSZ
központ
javaslatára
Gulyás
Sándor
az
Unicorn-Work Kft., Debrecen ügyvezető tulajdonosa, a VOSZ
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke.
Az Év Vállalkozója Díjat vette át:
- Samu Tamás, a Szirén Ruházati Kft. tulajdonos
ügyvezetője,
- Kriston János, a Kriston Sport Kft. tulajdonos ügyvezetője,
- Nagy Sándor, a Hungaro-Len Kft. ügyvezető igazgatója.
Tisztelettel gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk
a díjazottaknak!
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Szellemi Örökség emlékalbum – 2016. évi bővülés
A
Textilipari
Műszaki
és
Tudományos
Egyesület
–
megalapításának 60. évfordulója alkalmából – a megbecsülés és
elismerés
szándékával
„Szellemi
Örökség”
címmel
emlékalbumot nyitott, amelyben azoknak a tagtársainknak kíván
egy-egy lapot szentelni, akik a textil-, ruha- és textiltisztító ipar
kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási területein
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is
elismert életpályát mondhatnak magukénak. Az emlékalbumba
2016-ban eddig bekerülők, akiknek gratulálunk, ill. akik már
nincsenek közöttünk, őrájuk tisztelettel és megbecsüléssel
emlékezünk:
1) Cseresnyés Géza
2) Dr. Hirschler Róbert

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ihász József
Komlós Sándor
Mándoky László
Dr. Mihalikné Hegedűs Katalin
Szabó Györgyné
Dr. Való Gábor

Korábbi meghirdetésünk szerint, 2016. március 31-ig
még
várjuk
az
újabb
személy/ek/re
vonatkozó
javaslatokat.
Egyúttal jelezzük, hogy ez évtől a www.tmte.hu honlapon az
emlékalbum elérhető, minden megörökített személy lapjának
részletes hozzáférésével.

Rendezvényeink
„A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN”
Ruhaipari Vezetők Klubja
2016. március 22. (kedd) 10.00 óra
Konzultációs témák ezen a klubnapon:
1. A vezetés „minőségi” ismérveinek, és alapfunkcióinak
összefüggései
2. A közvetlen termelésirányítóra ható tényezők
A TMTE az ágazati szakmai felnőttképzések, OKJ-s tanfolyamok,
továbbképző rendezvények vállalásával és szervezésével
folyamatosan és hangsúlyosan kíván hozzájárulni a mikro-, kisés középvállalkozások szakember utánpótlásának biztosításához,
különböző szintű önképzésükhöz. Ezen összetett program
bővítéseként a ruhaipari vezetők számára 2015-ben új,
ismeretbővítő, interaktív fórumot hoztunk létre, melyet az eddigi
résztvevők nagyon hasznosnak találtak.
A szakmai továbbképző, informatív és konzultatív klub 2016-ban
is tovább működik, melyre várjuk a ruhaipari vállalkozások
vezetőinek jelentkezését.
A szakmai klub célkitűzése:
- kitekintés
a
nemzetgazdasági
folyamatokra
ágazati
összefüggésben,
- interaktív módon segíteni a vállalkozások rendszerszemléletű
szakmai gondolkodását,
- megoldásokat
bemutatni
arra,
hogy
a
szakmai
gyengeségeink/erősségeink
milyen
kitörési
pontokat,
elérhető érdekeltségeket tesznek lehetővé,
- milyen feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel érhető el,
illetve tartható meg a vállalkozások versenyképessége,
stabilitása,
- interaktív szakmai tapasztalatcsere és információközvetítés.
A Klub szakmai szerkesztője, az előadási témák felelőse és a
konzultációk
levezetője:
Ihász
József
ruhaipari
szaktanácsadó.
A havonta megrendezésre kerülő klubnapokat a TMTE új címén
(1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.) tartjuk
10-14 óra között, a klubnapok minden alkalommal két kb. 45
perces előadásból és interaktív konzultációból állnak.
Várjuk a ruhaipari gyártó cégek mikro-, kis- és közepes méretű
vállalkozások vezetőit, vezetési-irányítási ismeretekkel,
kompetenciákkal
rendelkező
szakembereit,
kezdő
vállalkozókat.
A klubfoglalkozásokon való részvétel díja:
- TMTE tagoknak:
10.000,-Ft/fő + ÁFA
- Nem tagoknak:
15.000,-Ft/fő + ÁFA
Jelentkezési határidő: 2016. március 17-ig a jelentkezési
lap visszaküldésével vagy telefonon (E-mail: titkarsag@tmte.hu;
Tel/Fax:+36 1 201-8782) a TMTE Titkárságon.
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán.

Már most jegyezze fel naptárába!
TMTE XLVI. Küldöttközgyűlés és Szakmai Program az
energiahatékonyság jegyében
2016. május 12. (csütörtök)
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60)
Hagyományainkhoz híven, Egyesületünk Küldöttközgyűléséhez
kapcsolódóan gazdag szakmai programot kínálunk, melyen
minden érdeklődőt szívesen látunk
Az idei rendezvény fő témaköre:
Energiahatékonyság, energia megtakarítás
Tervezett előadások:
Energiahatékonyság és - megtakarítási praktikák a
ruházati vállalkozásoknál - SESEC program tapasztalatai
és eredményei
Előadó:
Bertram
Rollmann,
a
legnagyobb
bolgár
konfekcióipari
vállalkozás
(Pirin-Tex)
ügyvezető
igazgatója, a Bolgár Ruházati- és Textilgyártók és Exportőrök
Szövetségének (BAATPE) alelnöke
SET projekt - Energiahatékonyság a textil ágazatban Hogyan segít egy egyszerű informatikai mérőeszköz a
tudatosabb energiafelhasználásban?
Előadók: Szabó Rudolf, Ecker Gabriella, TMTE
Tapasztalatok és jó gyakorlatok a projektben résztvevő
vállalkozásoktól
Kötelező energetikai audit a nagyvállalatoknál – Hogyan
zajlik? Mik az első tapasztalatok?
Előadó: Auditálást végző cég képviselője
Pályázati lehetőségek a vállalkozások számára
engergia megtakarítás jegyében
Előadó: Berecz Balázs – Magyar Pénzhíd Pályázatíró Kft.

az

***
EVE szakmai rendezvénysorozat
Az egyéni védőeszközök műszaki követelményeiről,
kiválasztásuk szempontjairól, forgalomba hozataluk és
alkalmazásuk szabályairól
2016. május 3. – június 7. között, keddi napokon
A munkája során, a magánéletében és szabadidejében is szinte
mindenki használ egyéni védőeszközöket. A jogszabályokat és a
szabványokat, amelyek a védőeszközök forgalomba
hozatalának és használatának szabályait, valamint a
műszaki követelményeket tartalmazzák, természetesen nem
kell mindenkinek részletesen ismernie, de azoknak, akik a
munkavédelem területén dolgoznak, mélyebb, naprakész
ismeretekkel kell rendelkezniük. Nekik szervezzük ezeket a
tematikus napokat.
Fő témakörök, rendezvényi napok
2016. május 3. kedd
- az európai irányelvek szerepe a termékbiztonsággal
kapcsolatos szabályozásban;
- az egyéni védőeszközök forgalomba hozatalának és
megfelelőség értékelésének jogi szabályozása;
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-

a védőruhák, a kézvédő eszközök és a lábvédő eszközök
általános követelményei és általános vizsgálati módszerei;
- a jó láthatóságú védőruhák követelményei és vizsgálati módszerei;
- a védőruhák elektrosztatikus tulajdonságaival kapcsolatos
követelmények és vizsgálati módszerek.
2016. május 10. kedd
- mechanikai hatások elleni védőruhák (pl. motoros ruhák,
kézi láncfűrészek használóinak védőruhái);
- hideg környezet és eső elleni védőruhák;
- mechanikai hatások elleni kézvédő eszközök;
- hideg elleni kézvédő eszközök;
- mechanikai hatások és víz elleni lábvédő eszközök.
2016. május 17. kedd
- vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűk;
- vegyi hatások ellen védő lábbelik;
- védőruhák vegyszerek, szilárd részecskék és fertőző anyagok ellen.
2016. május 24. kedd
- hő és láng elleni védőruhák, hegesztők védőruhái;
- villamos ív által okozott hatások és áramütés elleni védőeszközök;

- hő és láng elleni kézvédő eszközök;
- hő és láng elleni lábvédő eszközök;
- védőruhák tűzoltók részére.
2016. május 31. kedd
- a korszerű védőruha alapanyagok;
- az egyéni védőeszközök kiválasztási szempontjai;
- az egyéni védőeszközök használatának jogi szabályozása;
- az egyéni védőeszközök forgalmazásának és használatának
hatósági ellenőrzése
2016. június 7. kedd
- Fejvédelem
- Arc és szemvédelem
- Hallásvédelem
Részletek valamint a jelentkezési lap letölthető:
http://tmte.hu/rendezvenyek/ oldalról vagy igényelhető a TMTE
Titkárságán (+36 1 201 8782, titkarsag@tmte.hu).
Jelentkezési határidő: 2016. április 18.

Képzéseink
Konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes varrodák,
gyártást kihelyező konfekcionálók figyelmébe!
Minőségellenőrök képzése
magas színvonalú felsőruházati termékek ellenőrzésére
az EU előírások szerint
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje:
2016. március 31.
Továbbképző tanfolyamot hirdetünk a ruházati termékgyártás
szakterületén
gyártásközi
minőségellenőrzést
és/vagy
késztermék ellenőrzést/átvételt végző szakemberek számára.
A képzést ajánljuk: A képzés során a résztvevők elméleti és
gyakorlati
ismereteket
szereznek
minőségellenőri
feladatok elvégzéséhez. A képzésen részt vehetnek azok
a szakemberek, akik legalább egy éves textil-, ill.
ruhaipari
tevékenységhez
kapcsolódó
gyakorlattal
rendelkeznek, és továbbképzést igényelnek gyártásközi,
vagy
késztermék
minőségellenőrzési
feladatok
szakszerűbb, vagy hatékonyabban ellátásához.
A képzés gyakorlati részét a jelentkezők szakmai
igényeihez kívánjuk igazítani, ezért előnyben részesítjük,
és várjuk a konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes
varrodák vagy gyártást kihelyező cégek jelentkezését, ahol a
képzéshez legalább 6-10 fős csoportot lehet kialakítani, illetve
regionális csoportok szervezhetők.
A képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:
- a termékek alapanyagainak és a késztermékeknek külsőképi
minőségellenőrzésére,
- a termékek alkatrészeinek, formai kialakításának külsőképi
minőségellenőrzésére,
- a méretezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok végrehajtására,
- a varrástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
végrehajtására,
- a ragasztással, ill. hegesztéssel kapcsolatos ellenőrzési
feladatok végrehajtására,
- a vasalástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
végrehajtására,
- a hibák eredetének megállapítására, ezek javíthatóságának
eldöntésére,
- a címkézés, csomagolás és tárolás ellenőrzésére,
- minőségirányítási-rendszer alkalmazására.
Képzési idő: 75 óra, ebből elmélet 25 óra, gyakorlat 50 óra
A vállalkozásokhoz kihelyezett képzési csoport létszáma
6-10 fő lehet.
Várjuk a képzési igények jelzését a 6 főnél kevesebb
résztvevő bejelentésére is, mert amennyiben azonos régióból,
több vállalkozástól érkezne be kisebb létszámú igény, akkor egy
ilyen „vegyes”csoport számára regionálisan kihelyezett
képzés indítására is lenne lehetőség.
A képzés helyszíne: Az igények ismeretében, a jelentkező
üzemekkel
egyeztetve,
és/vagy
regionálisan
kerül
meghatározásra a képzés helyszínét.

Időpont: 2016. május - december
Képzési napok: a jelentkező vállalkozásokkal egyeztetve,
igényeikhez igazítva. Kérjük, hogy a megfelelő időpontot
jelezzék az igényfelmérő lapon.
Előadók: Jörg Judit – ruhaipari minőségi átvevői tapasztalatokkal
és referenciákkal rendelkező oktató munkatárs
Kutasi Csaba – textilipari igazságügyi szakértő
Tematika: A képzés 10 témakörből áll, tematikáját az 1. sz.
melléklet tartalmazza (letölthető www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán)
A képzés irányára:
Üzembe kihelyezett csoportos képzés esetén 6-10 főig
TMTE tagvállalatoknak és tagoknak: 600.000 Ft + ÁFA
Nem tagoknak:
700.000 Ft + ÁFA
A fenti irányár nem tartalmazza az előadó(k) utazási és
esetleges szállás költségét, amely a kihelyezett üzemi vagy
regionális képzési igényeknek megfelelően változó, és az
érdekeltekkel egyeztetve kerül véglegesítésre a képzési
szerződések megkötése előtt.
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: 2016. március 31.
Kérjük, az igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE
Titkárságára e-mailben titkarsag@tmte.hu vagy faxon
(+36 1 201 8782). (letölthető www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán)
Várjuk szeretettel a jelentkezőket, esetleges kérdéseikkel
forduljanak a TMTE titkárságához bizalommal.
***
Távoktatási programjaink - blended learning
1. Fogyasztóvédelmi ismeretek, blended learning képzés
a TMTE szervezésében!
Textil-, ruházati- és textiltisztító vállalkozások szíves
figyelmébe ajánljuk személyes konzultációs lehetőséggel
bővített távoktató programunkat.
A képzés résztvevőinek azonnal hasznosítható tudást és
ismereteket
ad
a
textilés
textilruházati
termékek
beszerzéséhez, forgalmazásához, szabályos értékesítéséhez.
A távoktatás megvalósításához elkészült egy nagyszámú diából
álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel gazdagított, 8 modulra
tagozódó digitalizált tananyag. Az anyagot összefoglaló teszt
feladatsor zár.
Modulok/fejezetek:
1. Bevezetés, a textiltermékek forgalomba hozatali szabályai
2. A textiltermékek címkézési előírásai
3. A
textiltermékek
ártalmatlansági
kritériumai,
megkülönböztető minőségjelek
4. A védjegyoltalmi-, piac- és fogyasztóvédelmi intézkedések.
5. A tudatos fogyasztói magatartás a textil- és textiltermékek
vásárlása, kezelése során
3

6. Különböző innovatív alapanyagok, felületképzési módok,
kikészítési- és egyéb vonatkozások
7. Anyagvizsgálatok
8. A különböző készültségi fokú textiltermékek beszerzésével
kapcsolatos műszaki ajánlások, hibalehetőségekre kitérés.
A képzés módja: Távoktatás formájában, a kiadott CD tananyag
elsajátításával, személyes konzultációs lehetőséggel és a
tesztfeladatok megoldásával. A személyes konzultáció a TMTE
Irodájában (1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.) lesz.
Konzultációs nap: az oktatóval előzetesen egyeztetve
A
képzésről
kiállított
dokumentum:
A
képzésen
résztvevőknek – akik a tananyagot elsajátították, egy
konzultáción részt vettek és a tesztfeladatokat eredményesen
megoldották -, a TMTE oklevelet állít ki a távoktató jellegű
képzés sikeres elvégzéséről.
Jelentkezési határidő: folyamatos
Részvétel feltételek:
A jelentkezési lap visszaküldése (1143 Budapest, Semsey Andor
u. 6. mfszt. 2., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 1 201
8782). A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán.
Részvételi díj: TMTE tagoknak:
Nem tagoknak:

15.000 Ft+ÁFA/fő
20.000 Ft+ÁFA/fő

A programról részletes felvilágosítás a TMTE
kérhető. Tel: (1) 201-8782, e-mail: info@tmte.hu

titkárságán

***
2. „Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és
technológiák” c. digitalizált tananyag
elsajátítása távoktatásban konzultációval, tesztvizsgával
A korszerű alapismereteken kívül, többek között az újszerű
nyersanyagok,
technológiák,
innovatív
és
korszerű
textilszerkezetek, környezetkímélő eljárások, beszerzéssel
kapcsolatos műszaki kérdések, a minőségmegvalósítás és a
fogyasztóvédelem aktuális tudnivalói kerülnek a képzés
előterébe. A TMTE által fejlesztett és az aktualitásokkal
folyamatosan kiegészített „Textilipari ismeretek” c. CD-ROM
1.200 diából áll. A digitalizált tananyag tíz részre tagozódik és
blended learning képzési formára alkalmas (számos ábrával,
fényképekkel, mozgó képekkel, videó-részletekkel).
1. A blended learning tréning forma előnyei
- korszerű tudást szerezhet
- idő és költségtakarékos
- kényelmes, hatékony módszerrel

4. A tréning lebonyolítása
A tréning kétféle módon valósul meg:
1. Egyéni tanulással a kiadott CD tananyag és a
tesztfeladatok megoldásával. A képzés magában foglalja
egy alkalommal történő konzultációt telefonon vagy
személyesen a TMTE székhelyén előre egyeztetett
időpontban.
Ebben az esetben a tréning díja:
TMTE tagoknak:
15.000 Ft+ÁFA/fő
Nem tagoknak:
20.000 Ft+ÁFA/fő
2. Csoportos tréning kihelyezetten, min. 5 fős csoportokban.
A kihelyezett tréning során a tananyagot 2x8 órás
előadás keretében mutatjuk be a képzést többségben
igénybevevők székhelyén, amelyhez a vonzáskörzetben
levő érdeklődők is bekapcsolódhatnak.
A tréning időpontját a résztvevők többségének
igényéhez alkalmazkodva határozzuk meg.
A
kihelyezett
tréning
előadásaihoz
kapcsolódó
konzultációs lehetőségen kívül, külön időpontban
elektronikus (e-mail levelezés, skype kapcsolat, telefon)
konzultációs lehetőséget is biztosítunk.
A tudáselsajátításról a CD-ROM nyolc fejezete végén
található
tesztfeladatok
megoldásával
lehet
meggyőződni
(a
rendszer
azonnal
értékeli
a
teljesítményt).
A tréning díja: Csoportár 5 fő esetén
TMTE jogi tagoknak:
125.000 Ft+ÁFA, további tagok: 15.000 Ft+ÁFA/fő
Nem tagoknak:
160.000 Ft+ÁFA, további tagok: 15.000 Ft+ÁFA/fő
A tréning magában foglalja a CD-ROM árát, az
előadásokon és konzultációkon való részvétel és a
számonkérés költségeit.
4. A tréningről kiállított dokumentum:
A
képzésen
résztvevőknek,
akik
a
tesztfeladatokat
eredményesen megoldották a TMTE oklevelet állít ki arról, hogy
az újszerű képzési formában a tréninget sikeresen elvégezték.
5. Részvétel feltételek:
A jelentkezési lap visszaküldésével kérjük, szíveskedjenek
megadni, hogy cégüktől hány fő részvételére számíthatunk és a
képzést mikor és hol javasolják megtartani.
A jelentkezések ismeretében a TMTE a jelentkező cég
kapcsolattartójával egyezteti a tréning további technikai
részleteit.
A tréninggel kapcsolatos valamennyi kérdésüket és szíves
érdeklődésüket ill. konkrét jelentkezésüket várjuk a TMTE
elérhetőségein (telefon/fax: 36 1 201 8782, e-mail:
titkarsag@tmte.hu).
***
Kérjük, rendezze 2016 évi tagsági díját!

2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák:
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és
ismereteket ad az alábbi témakörökben:
1.1. Bevezetés
1.2. Szálasanyagok
1.3. Fonalak jellemzői, előállítása; terjedelmesítés; cérnázás
2. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások
3. Textilkikészítési ismeretek
4. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek
5. Anyagvizsgálatok
6. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás
7. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek
8. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk
(minden modul végén tesztfeladatok)

Amennyiben még nem fizette be idei tagdíját, illetve
tagdíjhátraléka van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó
nevének és/vagy a tagsági szám megjelölésével átutalható a
következő bankszámlára:
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000

3. A tréning célcsoportjai
szakoktatással foglalkozók, képzők
textil- és textilruházati gyártók,
beszerzők, kereskedők, forgalmazók
tisztító szolgáltatást végző vállalkozások

Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán kapcsolattartó:
Szigetvári Eszter, tel: +36 1 201 8782; titkarsag@tmte.hu

Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá
lakástextillel, műszaki, ipari alkalmazásokkal kapcsolatos
tevékenységet folytat.

2016 évi tagdíj kategóriák:
Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- Ft/év
Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED,
főiskolai/egyetemi hallgató): 4.000,- Ft/év
Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év
A jogi és pártolói tagság összege szerződésben rögzített
megállapodás alapján fizetendő.

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
havonta megjelenő hírlevele
Felelős kiadó: Ecker Gabriella
TMTE 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.
Tel/fax: 36 1 201-8782
Belső használatra!
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