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, az idén se feledkezzen el rendelkezni a civil szervezetek számára a 2016. évi személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásáról és támogassa avval Egyesületünk tevékenységét.
Amennyiben Ön rábízza az éves adóbevallásának készítését a NAV-ra, annak kézhezvételét követően töltse ki és küldje vissza a civil
szervezetek támogatására vonatkozó lapot.
ÚJ adószámunk: 19815950-2-41
Köszönjük felajánlását: TMTE Vezetősége
Aktuális hírek
Egy hét a fenntarthatóság jegyében
2017. június 7-10.
Szakmai partnerünk, a Nemzeti Divat Liga Magyarország
Egyesület 2017. június 7-10 között második alkalommal
rendezi meg Globális Fenntarthatósági Divathét (GSFW)
című esemény sorozatát. Az idei programkínálat olyan
rendezvényekkel is bővült, amelyek elsősorban a gyártókra,
kereskedőkre, illetve a közületi felhasználókra fókuszálnak.
Ilyen az INNOVATEXT Zrt. 2017. június 9-i OEKO-TEX'25
Jubileumi rendezvénye, illetve az azonos napon és helyen
lebonyolításra kerülő B2B üzletember találkozó a Nemzeti
Kereskedőház (EEN) szervezésében.
A programokról együttesen információk, illetve a regisztrációs
felületek a TMTE honlapján (www.tmte.hu) keresztül érhetők el.
A szervezők minden szakmai érdeklődőt szeretettel látnak a
gazdag programot kínáló Divathéten.
***
„A képzés házhoz jön” program keretében
ismeretfelújító- és továbbképzés a Naturtex Kft-nél
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) a
Naturtex-szel közösen kialakított tematika alapján szervezte
meg az ismeretfelújító- és továbbképzést. A 2017. április 5-én
és 12-én, Szegeden megtartott interaktív szakmai oktatáson
összesen közel 30 fő vett részt.
A Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft-t 1989-ben alapították,
a teljes egészében magyar tulajdonban levő vállalkozás jelenleg
170 főt foglalkoztat. A társaság három telephelyen végzi
tevékenységét. A szegedi - Cserje sori - központi üzemben a
műszálas, gyapjú-, és mesterséges-szál töltetű késztermékek
(párnák, paplanok, ágybetétek stb.) készülnek, továbbá az
ágyneműhuzatok előállítását végzik. A 2008-ban megnyílt
különálló üzemegységben tollal és pehellyel töltött paplan és
párnavarrás, ill. automatizált töltés folyik. A Szegedhez közeli
tollüzem hazánk egyik legnagyobb tollfeldolgozó vállalkozása,
saját
tollbevizsgáló
laboratóriummal.
A
toll
tisztítása
termálvízzel, saját víztisztító rendszer működtetésével történik.
A pihentető alvás és a komforthatások érdekében a cég számos
terméket gyárt (kb. 1 millió db/év), ill. forgalmaz. Az
alapanyagok
között
pamut,
lyocell
(bambusz-cellulóz),
poliészter, polilaktid, hernyóselyem egyaránt szerepel. A töltetek
többek között tollból és pehelyből, gyapjúból, bambuszcellulózból, poliészterből, poliészter mikroszálból, poliészter
golyóból, szilikonos üreges poliészter szálból állnak. A 3 D-s
termékek betétje betétje viszkoelasztikus poliuretán (esetenként
beépített gélréteggel).
A hazai ágynemű piacon a Naturtex Kft. termékei 35-40%-kal
részesednek. Az áruház- és bútorház láncok (pl. a KIKA), a
szuperés
hipermarketek,
a
lakástextil
szaküzletek
rendszeresen
árusítják
a
társaság
termékeit.
Számos

viszonteladóval rendelkeznek, évek óta webáruházaknak is
szállítanak.
Jelentős
vevőkört
jelentenek
a
hotelek,
szállodaláncok, panziók, kollégiumok, kórházak és egyéb
egészségügyi- és szociális intézmények. A mintegy 70 %-os
export részarányt elérő termékeik főleg a minőségi magyar
pehellyel töltött paplanok és párnák, amelyek Európa piacain
felül Japánban, Mexikóban, Izraelben, Equadorban és az
Egyesült Államokban is keresett cikkek.
A TMTE a Naturtex-szel közösen kialakított tematika szerint
szervezte meg az ismeretfelújító- és továbbképzést. A 2017.
április 5-én és 12-én, Szegeden megtartott szakmai oktatáson
összesen közel 30 fő (beszerzők, termelésirányítók, értékesítők,
fejlesztők, export ügyintézők) vett részt. A ppt. prezentációs
képzést - amely interaktív módon folyt - Kutasi Csaba tartotta.
Szálasanyagismeretből, szövöttáru technológiai ismeretekből
(szakmai számításokkal kibővítve), kikészítés technológiai
ismeretekből,
textil-anyagvizsgálatokból,
fogyasztóvédelmi
ismeretekből és a különböző textilalapanyagok beszerzését
támogató ajánlásokból állt össze a képzés anyaga.
Biztató, hogy a Naturtex Kft. és a TMTE közötti kapcsolat a
képzéssel is még szorosabbá vált. Egyesületünk további
szaktanácsadással készséggel áll a társaság rendelkezésére,
dolgozóiknak eredményes munkát, sikerekben gazdag gazdasági
tevékenységet kívánva.
***
A korábbi Textiltisztító és textilszínező OKJ-s képzés
sikeresen befejeződött, az új rögtön megkezdődött
A Textiltisztító és textilszínező három féléves képzés
komplex szakmai vizsgái sikeresen befejeződtek 2017.
március 16-án és 22-én. 17 fő szerezte meg a
szakmunkás bizonyítványt, amely Europass oklevélre is
feljogosít.
A növekvő érdeklődés és a jelentkezők
létszáma alapján ez év április elején beindult az újabb
felnőttképzés, amely valamivel rövidebb időtartamú a
szakmai vizsgakövetelmények korszerűsítő változása
következtében.
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) által
legutóbb szervezett 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és
textilszínező képzés 2015. szeptember 9-én indult. A sikeres
modulzáró vizsgákat követően 2017. február végén 17 fő
jelentkezett a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal által
szervezett komplex vizsgára. Korábban beszámoltunk róla, hogy az
elméleti képzések a TMTE székhelyén folytak. A különböző modulok
előadója Saskőy Attila, Márkus László, Nagy Zsolt és Kutasi Csaba
volt, munkájukat köszöni az egyesület. A nagyüzemi mosással és
kapcsolódó műveleteivel, ill. a foltkezeléssel és vegytisztítással
kapcsolatos gyakorlati foglalkozásokra a Top Clean Hungária Kft.-nél
került sor. Ezért a lehetőségért ez úton is köszönetet mondunk dr.
Varró Tamás ügyvezető-igazgatónak, a gyakorlatvezetésért Giliczné
Kasza Katalinnak. A mosással-tisztítással összefüggő további
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szakterületeket a Danubius Hotel Heliában működő, a Mova
Kft.által működtetett mosodában, ill. a Corinthia Hotel Budapest
mosodájában, üzemlátogatások keretében tanulmányozhatták a
hallgatók. 2016 őszétől a képzés végéig a gyakorlati
foglalkozások a Sinka és Társa Kft.-nél folytak, megköszönve
Sinka József és Richolm János vállalkozás-vezetők ez irányú
jelentős segítségét. Az újpesti üzembe kihelyezett gyakorlatot
Fidel József vezette, a laboratóriumi foglalkozásokat Burján
Csabáné irányította, munkájukat ezúton is köszönjük.
A vizsgára bocsátás feltételét képező modulzáró vizsgákat
sikeresen letették a hallgatók. A 11367-12 Textilipari alap- és
segédanyagok, textiltermékek modul anyagából írásbeli, a
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése anyagrészből, a 1136912 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek modulból, a
11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei
modul esetében mind gyakorlati modulzáró vizsgára került sor.
Írásbeli modulzáró vizsgákon adtak számot a hallgatók a 1149712 Foglalkoztatás I., II. és a 11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság témakörökből.
A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai
vizsgabizottság – Ziffer Ottó elnök, Zubonyai Edit és dr. Deák
László tagok - előtt komplex szakmai vizsgára került sor,
amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervezett. A
komplex szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a
„Textíliák
előés
utókezelése;
színezése,
mosása”
anyagrészekből elsajátított ismeretek képezték, amelyre 2017.
március 16-án a Sinka és Társa Kft.-ben került sor. A 2017.
március 22-én a TMTE hivatalos helyiségében lebonyolított
szóbeli vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok,
textiltermékek” tárgykörök anyagára épült. Mind a 17 fő
sikeresen adott számot megszerzett elméleti- és gyakorlat
ismereteiből.
Az
új
Textiltisztító
és
textilszínező
szakmunkásoknak (akik bizonyítványuk mellé Europass-t is
igényelhetnek) gratulálunk, eredményes további munkát
kívánunk.

A TMTE 2017. április 4-én beindította az újabb szabályozás
szerinti 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező
felnőttképzést. A 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott
szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével, az előzőhöz
képest valamivel csökkenetett óraszámmal folyik a képzés,
amelyben a modulok tartalma korszerűsödött, a szakmai
aktualitásoknak
megfelelő
ismeretekre
koncentrálva.
A
gyakorlati foglalkozásokra több képzőhelyen kerül sor.
***
Marosi József Magyar Gazdaságért díjban részesült
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület felterjesztésére,
Marosi József a Magyar Gazdaságért díjat vehette át a március
15-e
alkalmából
a
Gazdasági
Minisztériumban
tartott
ünnepségen, Varga Mihály minisztertől. Az Ipari Szakmai
Továbbképző Intézet ny. igazgató-helyettesének, a Könnyűipari
Minisztérium Módszertani és Továbbképző Intézete alapítójának
és egykori igazgatójának, a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti
Technikum kiváló szaktanárának több évtizeden át a textil
szakmai oktatásért és az egész könnyűipar fejlesztéséért
végzett eredményes munkásságát ismerték el a kitüntetéssel.
Marosi József a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek
1959 óta tagja. Többek között a Gyapjú-vegyész szakosztályban
több előadást tartott, az egyesület Oktatási Bizottsága
vezetőségi tagjaként a szakoktatás fejlesztéséért hatékonyan
tevékenykedett. Az egyesület eredményes munkásságát a
„Szellemi örökségünk” albumban örökítette meg, 2009-ben a
Textilipar fejlesztéséért díjban részesült. 60 éven át kifejtett
eredményes mérnöki tevékenységét a BME Vegyészmérnöki és
Biomérnöki Kara 2015-ben gyémánt oklevéllel ismerte el.
Tisztelettel gratulálunk a kitüntetéshez, jó egészséget kívánva!

Rendezvényeink
Merre tart a világ textil- és ruházati ipara?
Fejlesztési irányok a

Techtextil / Texprocess
kiállítások tükrében
2017. május 18. (csütörtök)

Program:
09.00 – 09.30 Regisztráció
09.30 – 09.40 Megnyitó - Dr. Pataki Pál – TMTE elnök
09.40 – 10.00 Az európai és hazai textil- és ruházati ipar
a számok tükrében. Innovációs irányok
Máthé Csabáné dr., szakértő - MKSZ

Jelentkezési határidő:
határidő betartását!)

2017.

május

12.

(Kérjük,

a

Jelentkezés, regisztráció:
Jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról. A
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a
TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em.
Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)
***
MEGHÍVÓ
A TMTE XLVIII. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE
2017. május 18. (csütörtök) 13.00 óra

10.00 – 10.30 Merre halad a kötőipar?
Lázár Károly, műszaki szakértő - TMTE

Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60.)
Baross Terem

10.30 – 11.00 Paradigmaváltás
a
szálas
struktúrák
megítélésében.
Textiltechnológiai
újdonságok, kihívások és megoldások
Szabó Rudolf, ügyvezető – INGTEX Bt.
11.00 - 11.30 Kávészünet

Napirend:
1.
Elnöki megnyitó – Dr. Pataki Pál
Szellemi Örökség emlékalbum bővítése, kitűntetés
átadása
2.
A
Közgyűlés
mandátumvizsgáló,
szavazatszámláló
bizottságának
és
jegyzőkönyv
hitelesítőinek
megválasztása
3.
A
2016.
évi
közhasznúsági
beszámoló
szóbeli
kiegészítése megvitatása
Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár
4.
Az
Ellenőrző bizottság
jelentésének kiegészítése,
elfogadása
Dr. Szoboszlai Attila, Ellenőrző Bizottsági tag
5.
Hozzászólások, a 2016. évi közhasznúsági beszámoló
elfogadása, szavazás
6.
A 2017 évi munkaterv, pénzügyi terv megvitatása és
elfogadása, szavazás
Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár
7.
Egyéb aktuális ügyek és a Küldöttek, Meghívottak
részéről felvetődő témák

11.30 – 12.00 A frankfurti kiállítások újdonságai és
érdekességei egy konfekciós szemével
Szabó Imréné, ügyvezető igazgató - Axamo Kft.
12.00 - 13.00 Büféebéd
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60.)
Földszint, Baross Terem
Részvételi díj:
TMTE tagoknak:
Nem tagoknak:

2.000 Ft/fő + ÁFA
8.000 Ft/fő + ÁFA

Diákoknak, egyetemi hallgatóknak, oktatóknak ingyenes
(Iskolánként maximum 5 fő részére tudunk helyet biztosítani.
Kérjük, a TMTE Titkárságával egyeztetni!)
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FOGYASZTÓVÉDELMI INFORMÁCIÓS NAP
2017. május 22. (hétfő), 10.00 – 14.00 óra

Rendezvény helyszíne: TMTE
tárgyaló
Hattyú u. 16. II/7.; 31-es kapucsengő).

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja
a textil-, ruha- és textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a
termékek
és
szolgáltatások
minőségéért
felelős
gyártó/kereskedő/forgalmazó
tevékenységet
végző
szakembereket egy, a fogyasztóvédelmi szabályozások terén
bekövetkezett változásokat érintő tájékoztatóra.
A
rendezvény
célja,
hogy
a
résztvevők
naprakész
információkhoz jussanak. A program keretében a résztvevők
számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a témákhoz
kapcsolódóan az előadónak feltegyék kérdéseiket.
A TÉMAKÖRÖK:
1. Az új közigazgatási eljárási törvény vállalkozókat érintő
változásai kiemelt figyelemmel a hatósági eljárások
lefolyására
2. Fogyasztóvédelmi
szervezeti
működési
változások
figyelemmel a feladat és hatáskör elosztásokra. Melyik
szervezeti szint mit ellenőrizhet. (387/2016 Korm. rendelet)
3. Vásárlók minőségi kifogásainak intézésével összefüggő
változások (szakvélemények kiadása, jogi hatásai)
4. A jótállás és szavatosság jogi szabályozása figyelemmel a
Ptk. és a közigazgatási jogszabályok viszonyára (6 hónap, 1
év, 2 év, gyártó vállalása)
Előadó:

Dr.
Baranyai
András
belkereskedelmi szakértő

jogtanácsos,

BONUSZ-AJÁNLATUNK:
KEDVEZMÉNNYEL

(1015

TÁVOKTATÓ

Budapest,
CD

–

A textil- és ruházati termékek beszerzéséhez, forgalmazásához,
szabályos értékesítéséhez kapcsolódó témakörök iránt is
érdeklődőknek most 50%-os kedvezménnyel ajánljuk a 8
modulos 1.000 diából álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel
gazdagított, távoktató CD-anyagot, amely egy további
személyes konzultációs lehetőséget is magában foglal.
Részvételi feltételek / jelentkezés:
Részvételi
díj:

Részvétel bónusz
CD igénylése
nélkül

Részvétel bónusz
CD igénylésével

TMTE
tagoknak:

10.000 Ft/fő +ÁFA

17.500 Ft/fő +ÁFA

Nem
tagoknak

15.000 Ft/fő +ÁFA

25.000 Ft/fő +ÁFA

Jelentkezés:
A jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy e-mailben
eljuttatni a TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16.
II/7. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)
Jelentkezési határidő: 2017. május 15. Kérjük, a határidő
betartását!

Képzéseink
Igényfelmérés
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning
(60 tanóra)

A
-

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

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

Időpont:

képzést ajánljuk:
modelltervezőknek,
szerkesztőknek,
ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak,
minden szakembereknek, aki a női és férfiruha szerkesztésmodellezésben jártasságot kíván szerezni vagy azt
magasabb szakmai színvonalon kívánja elsajátítani.

Helyszín: TMTE székhely, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.

Megszerezhető ismeretek:
- 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
Modulok:
1.

Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel.

2.

Modellezés vektorgrafikus rendszerrel.

3.

Szériázás számítógéppel.

4.

Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés

8 alkalom, 2017. július közepétől - augusztus
végéig (a résztvevőkkel egyeztetett napokon)

A tanfolyam indulásához minimum 5 jelentkező és saját
laptop szükséges.
Jelentkezési határidő: 2017. június 12.

Előadók:

Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Szabó
Orsolya

Részvételi díj:
TMTE tag:
90.000 Ft/fő + ÁFA
Nem tagok:
110.000 Ft/fő + ÁFA
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési
lehetőséget (max. 3 részlet) biztosítunk.
A programról részletes felvilágosítás a TMTE
kérhető. Tel: (1) 201-8782, e-mail: info@tmte.hu

titkárságán

***
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.
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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
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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7.) 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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16.
2. em. 7., 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
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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
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)
3. A tréning célcsoportjai
szakoktatással foglalkozók, képzők
textil- és textilruházati gyártók,
beszerzők, kereskedők, forgalmazók
tisztító szolgáltatást végző vállalkozások

Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá
lakástextillel, műszaki, ipari alkalmazásokkal kapcsolatos
tevékenységet folytat.
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 2017 évi tagsági díját!
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 is:
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000
2017 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
Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán kapcsolattartó:
Szigetvári Eszter, tel: +36 1 201 8782; titkarsag@tmte.hu
A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
havonta megjelenő hírlevele
Felelős kiadó: Ecker Gabriella
TMTE 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7.
Tel/fax: 36 1 201-8782
Belső használatra!
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