Aktuális hírek
Közlemény SZJA 1% felhasználásáról!
2017-ben (a 2016. évi adóbevallások alapján) a NAV
132.221 Ft-ot utalt a Textilipari Műszaki és Tudományos
Egyesület (TMTE) számára a magánszemélyek SZJA 1%-os
felajánlásából. A kapott összeget a TMTE alapszabályában
nevesített közhasznú tevékenységének részbeni fedezésére
fordítottuk.
***

TEXAPP Hírlevél – 2017 szeptember
Bemutatjuk
a
TEXAPP
projektet
egy
stratégiai
kezdeményezést a tanulók vállalatoknál folyó szakmai
képzésének megerősítésére az európai textil ágazatban -,
a közreműködőket, hogy mi történt eddig és, hogy melyek
lesznek a következő lépések.
Mi a TEXAPP projekt?
Az EURATEX, mint a textil és ruházati nemzeti szövetségek
európai szintű szövetsége, a TEXAPP projekt vezetője,
partnereivel - tagokkal és társult tagokkal – együtt azon
dolgozik, hogy elősegítse és erősítse a tanulók vállalatoknál
folyó szakmai képzését a szektorban tevékenykedő KKV-k és a
mikrovállalkozások számára. A célok a következők:
- Kis- és középvállalatok kapacitásainak fejlesztése
- Kompetencia Központ létrehozása a vállalatoknál folyó
szakmai képzés témájában (TEXAPP Hub)
- Kis- és középvállalatok mozgósítása és a tanulószerződéses
képzésekben történő részvételre
- A
vállalatoknál
folyó
szakmai
képzés
gyakorlati
tapasztalatainak megosztása
A TEXAPP projekt célja, hogy támogassa a KKV-k
kompetenciájának
és
kapacitásának
fejlesztését
a
tanulószerződéses programok sikeres megvalósítása érdekében
az EURATEX, valamint tag- és társult tagjainak stratégiai
együttműködése révén.
Kik a projekt tagjai?
A projekt 8 partnerből áll, Belgium, Bulgária, Görögország,
Magyarország, Olaszország, Portugália és Anglia képviseletében.
A projekt koordinátora az EURATEX (Európai Ruházati és Textil
Szövetség).
P1 - The European
(EURATEX) – BE

Apparel

and

Textile

Confederation

P2 - Huddersfield & District Textile Training Company Ltd
(HDTTC) - UK
P3 - Pirin-Tex EOOD - BG
P4 - Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de
Portugal (CITEVE) - PT
P5 - Hungarian Society of Textile Technology and Science - HU
P6 - TexClubTec - IT
P7 - Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and
Exporters (BAATPE) - BG
P8 - Hellenic Clothing Industry Association (HCIA) - GR

Mi történt eddig?
Az ERASMUS+ TEXAPP projekt indító megbeszélését 2016.
december 5-én tartottuk, a megbeszélést szervező TexClubTec
irodájában, Milánóban (Olaszország). A megbeszélésen minden
partner képviselőjének a részvételével áttekintettük a projekt
mérföldköveit, időzítését, különös figyelemmel az első éves
tevékenységekre és a leszállítandó eredményekre.
A 2. technikai megbeszélésre Budapesten került sor 2017.
szeptember 11-12 között. A megbeszélés fő célja a projekt
megvalósítási folyamat és az első év ütemezésének áttekintése,
valamint a végrehajtott feladatok és az elkészült projekt
“termékek” megvitatása volt. Kiemelten, a tanulói szerződések
használatának és tapasztalatának jellemzőit vizsgáló Nemzeti
Felmérések eredményeit tekintettük át, megvitattuk a felmérés
során alkalmazott folyamatokat, nehézségeket és elemeztük a
felmérés eredményeit.
EURATEX bemutatta az EU szintű Összefoglaló Jelentést és a
nemzeti elemzéseken alapuló összehasonlító elemzést.
A partnerek továbbá megvitatták a projekt alapfeladatát - egy
olyan keretrendszer létrehozását, amely felméri és részletezi a
KKV-k
sikeres
tanulószerződések
létrehozásához
és
menedzseléséhez szükséges kompetenciáit és kapacitásait.
Hogyan látják a vállalatok a tanulószerződéses képzést?
A TEXAPP projekt az egyik első tevékenységeként, felmérést
végzett a résztvevő európai országokban. A felmérés célja a
tanulószerződéses képzés jelenlegi helyzetének felmérése, a
fejlesztés előfeltételeinek feltérképezése, valamint a vállalatok
igényeinek és elvárásainak összegyűjtése volt. Összesen 210
vállalat vett részt a felmérésben, a szektor kb. 23.800
munkavállalóját képviselve.
A felmérés főbb eredményei:
Jelenlegi helyzet:
 Ugyan
a
vállalatok
jellemzően
nehézségekbe
ütköznek
a
felvételiztetés
során,
2018-ban
többségük létszám bővítést tervez
 A vállalatok több mint 50%-ának nincs oktatási / HR
stratégiája, jellemzően belső oktatásokat és külső oktató
cégeket alkalmaznak képzéseikhez
 A
vállalatok
jellemzően
nem
rendelkeznek
mély
ismeretekkel a tanulószerződéses képzésről és nincs
pontos képük a tanulószerződéssel járó pénzügyi
támogatás lehetőségeiről
 A
vállalatok
közel
50%-ának
nincs
tapasztalata
tanulószerződésekkel, de ennek ellenére a vállalatok
többsége
hajlandó
lenne
a
következő
2
évben
tanulószerződés kötésére, főleg a gyártás, műszaki vagy
marketing területeken.
 A tanuló-szerződések kötésének fő motivációja a jövő
erőforrásainak oktatása, a releváns képesítéssel rendelkező
munkaerő felvételének nehézségei, illetve a nyugdíjba
vonuló munkaerő pótlásának igénye
Főbb kihívások
 A tanulószerződésekkel kapcsolatos főbb kihívásokat a
megfelelő és elvárt munka-hozzáállással rendelkező
tanulók azonosítása és kiválasztása jelenti
 A tanulószerződések előkészítésének támogatása során
hasznos támogatás lenne a megfelelő személyek
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azonosítása, az oktatási terv összeállításának segítése,
valamint az iskolákhoz való kapcsolatok kialakítása
A tanulószerződések elutasításának legfőbb oka egyrészt a
szektor releváns szakképzések hiánya, a jelentkező fiatalok
hiánya, valamint a tanulók munkához való negatív
hozzáállása

mellett is nagy hangsúlyt fektetnek a K+F tevékenység, illetve
lifelong learning, (élethosszig tartó tanulás) fontosságának és
hatékonyságának tudatosítására az alág munkaadóiban és
munkavállalóiban.
További információ kérhető:


Mik a következő lépések?
A felmérés eredményei alapján a TEXAPP projekt következő
lépése egy olyan keretrendszer kidolgozása, amely bemutatja,
milyen kompetenciák és kapacitások szükségesek a KKV-k
részéről egy sikeres tanulószerződéses képzési program
előkészítéséhez és végrehajtásához. További részletekről és
előrehaladásról a következő hírlevélben fogunk beszámolni.




MGYOSZ - Tomcsik Gabriella (tomcsik@mgyosz.hu; tel.: 06
1 474 2058; mobil: 06 30 640 1890 vagy 06 30 402 6975;
www.mgyosz.hu)
MKSZ - Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia (kokas@innovatext.hu;
mobil: 06 30 3116384; mksz.org.hu)
BDSZ - Beőthy-Fehér Szabolcs (bfszabolcs@gmail.com; mobil:
06 20 269 3262; www.banyasz.hu)

***
Kutasi Csaba Magyar Gazdaságért díjban részesült

Kövessen minket:
www.texapp.eu
Facebook website

Kutasi Csaba textilvegyész, könnyűipari mérnök, textilipari
igazságügyi szakértőnek – a Textilipari Műszaki és Tudományos
Egyesület felterjesztésére – kiemelkedően eredményes szakmai
tevékenysége
elismeréséül
Magyar
Gazdaságért
díjat
adományozott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A
kitüntetés átadására Nemzeti Ünnepünk alkalmából 2017.
október 24-én került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium
ünnepségén.

Projekt koordinátor
Francesco Marchi
Director General
Rue Montoyer, 24
1000 Brussels, Belgium
***
SAJTÓKÖZLEMÉNY
GINOP-5.3.4-16-2016-00010A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG
ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A TEXTÍLIA, RUHÁZATI
TERMÉK, BŐRTERMÉK ÉS LÁBBELI ÁGAZATBAN
2017. november 2-án elindult „A munkahelyi egészség és
biztonság fejlesztése a textília, ruházati termék, bőrtermék és
lábbeli ágazatban” című projekt, amely a Széchenyi 2020
program keretében 24.69 millió forint európai uniós támogatás
segítségével valósul meg. A projekt célja, a munkahelyi
egészségügy és a munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók
és
a
munkáltatók
célzott
tájékoztatása,
illetve
a
munkakörülmények javítása. Az egyéves program Budapest,
Békéscsaba és Szolnok városokban három nagy érdekvédelmi
szervezet
közreműködésével
zajlik
majd.
A
hazai
munkabiztonság fejlesztésének szempontjából kiemelkedően
fontos projektben a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetségén (MGYOSZ) kívül a Bánya-, Energia- és Ipari
Dolgozók
Szakszervezete
(BDSZ),
Magyar
Könnyűipari
Szövetség (MKSZ) vállal részt.
A rendszerváltást megelőzően, a textília, ruházati termék és
lábbeli gyártása alág a magyar gazdaság egyik legnagyobb
foglalkoztatója volt, és a foglalkoztatásban betöltött súlya
napjainkban is jelentős. A pályázat által kiemelten célzott
célcsoport ezért a termelői szektor, illetve a feldolgozóipar. A
projekt nem véletlenül koncentrálódik az Alföld északi és déli
részére, ugyanis ezekben a régiókban nagyvállalatok helyett
főként a mikro- és kisvállalkozások dominálnak. Az ágazat
szempontjából döntő fontosságú a Munkavédelmi Törvény 2016.
évi módosítása, amely már a 20 fős vállalatoknál is előírja a
kötelező munkavédelmi képviselő választást.
A program a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli
gyártás (CB) alág munkavédelmének, munkabiztonságának
erősítését és ezzel a szakág hatékonyságának növelését,
valamint az ott dolgozók munkavállalók jólétét, biztonságát
szolgálja. A projekt során különös figyelem irányul a női
munkavállalók bevonására és tájékoztatására, ezáltal a
körükben elszenvedett munkahelyi balesetek megelőzésére. A
projekt képzési programja munkavédelmi szakértők bevonása
mellett,
munkaegészségügyi
témákban
is
tapasztalt
szakembereket hív segítségül a biztos elméleti és gyakorlati
tudás átadásának érdekében.
A projekt további stratégiai célkitűzései között szerepel a
működési tényezők, fenntartás és foglalkoztatás minőségének
javulása, valamint a versenyképesség növelése a munkahelyi
egészség erősítésével, támogatásával. A Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), a Bánya-,
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ),
Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) mindezen célok

A kitüntetett 28 évig a PNYV. Textilfestőgyárában, majd
jogutódjában a SECOTEX Rt.-ben dolgozott különböző
beosztásokban. Az üzem felszámolása után minőségirányítási
rendszerek kidolgozásával, ruhaipari szakképző iskolákban
anyagismeret oktatással foglalkozott. 2008 óta textilipari
igazságügyi szakértőként tevékenykedik.
1969 óta tagja a Textilipari Műszaki és Tudományos
egyesületnek.
A
Minőségszabályozó
és
anyagvizsgáló
szakosztály vezetőségi tagja volt, részt vett az egyesület Sajtó
és propaganda bizottságának munkájában. Tagja az Intéző
Bizottságnak, a TMTE felnőttképzési felelőse. Részt vesz
tananyagok kifejlesztésében, oktató feladatokat is ellát. A
Magyar Textiltechnika szerkesztő bizottságában rovatvezető,
rendszeresen publikál.
Kiváló egyesületi munkáért, a Textilipar fejlesztéséért
kitüntetésben részesült, MTESZ emlékérem tulajdonosa.
***
Vállalkozók kitüntetése 2017-ben
A VOSZ 2017. december 1-jei Vállalkozók Napján, ill. azt
megelőzően a VOSZ regionális szervezeteinek ünnepségén a
textil- és ruházati szakma területéről az alábbiak részesültek
elismerésekben:
A VOSZ központi ünnepségén az Év vállalkozója 2017. díjban
részesült:
 Kalocsai István, a PANNON MOTEX igazgatója,
 Novák László, a SZÖSZY-96 Kereskedelmi Kft. igazgatója,
 Török Imre a DINAMIKA-97 Bt. igazgatója,
VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetétől az Év
vállalkozója 2017. díjban részesült:
 dr. Medgyessy Ildikó, Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója
A kitüntetetteknek gratulálunk és további eredményes munkát
kívánunk!
***
Kihelyezett gyakorlati foglalkozások az OKJ Textiltisztító és
textilszínezők képzés során
Korábban beszámoltunk róla, hogy 2017. április elején megkezdődött
a TMTE újabb, 2017/18 tanéves felnőttképzése. A gyakorlati
képzések során számos kihelyezett foglalkozással járulunk hozzá
ahhoz, hogy a hallgatók az elméletben tanultak mélyebben
elsajátíthassák.
A nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a
foltkezeléssel és vegytisztítással kapcsolatos meghatározó
gyakorlati foglalkozásokat – szokás szerint - 2017. április 12-től
szeptember 27-ig a Top Clean Hungária Kft.-nél tartottuk. A
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lehetőségért ez úton is köszönetet mondunk dr. Varró Tamás
ügyvezető-igazgatónak, a gyakorlatvezetésért Giliczné Kasza
Katalin mester fokozattal rendelkező szakoktatónak.
2017. június 7-én a Corinthia Hotel Budapest (IHI Magyarország
Zrt.) textiltisztító részlegébe látogattak a tanfolyam részt vevői.
A hétkamrás csőmosógép és a présgép működésének
megismerése a jelenlevők többségének fontos volt, az
elméletben tanultak jobb elsajátítása érdekében. E-mellett az
egyedi osztatlan-dobos és két-fakkos mosó-csavarógépek,
kalander- és hajtogató-gépek tanulmányozása a gyakorlaton
szerepelt. Az ing vasaló-gépsor (gallérozó, ujjazó, törzsvasaló),
a gőzkabin, ill. présgép működésének megismerése is hasznos
volt a résztvevőknek. Végül a foltkezelés és a vegytisztítógép
tanulmányozásával zárult a kihelyezett gyakorlat. Köszönet
Tumbász Mónika vezetőnek a látogatás lebonyolításért és a
gépek és technológiák bemutatásáért.
2017. június 21-én a Mova Kft.-nek - helyileg a Hotel Heliában
működő - mosodájában volt a gyakorlat. A szakaszos
mosógépek
és
a
jellegzetes
technológia
programok
megismerésére, a gázfűtésű szárítógépek, a vályús- és kiskalandergép,
ill.
a
hajtogató
gép
működésének
tanulmányozására volt lehetőség. Az automata vegyszer-,
segédanyag adagoló rendszer megtekintése sokak számára
hasznos ismereteket nyújtott. A varrodai tevékenység (javítás,
új termékkészítés) és a logisztikai feladatok megismerésével
zárult a gyakorlat. Köszönjük Deme Zoltánnak a látogatási
lehetőséget és Szundy Mária mosodavezetőnek a folyamatok
bemutatását.
2017. október 11-én a Szőnyegtisztító Kft.-nél volt kihelyezett
gyakorlat. Ennek során a vállalás menetét, a beérkezett
szőnyegek szelektálását és az előkezeléseket tanulmányozták a
hallgatók. A sík-körkefés tisztítási technológiára alkalmas
szőnyegek tisztítása, a síkgépen történő öblítés folyamata, az
osztatlan-dobos
egyedi
tisztítógépeken
történő
tisztítás
megtekintésére szintén lehetőség nyílt. Kárpitgéppel tisztítható
szőnyegek fajtáival, a tisztítás menetével, a kézi kezelés
segédanyagaival és eszközeivel is megismerkedtek a képzés
részt vevői. A különböző szárítási módszerek, a speciális és
általános befejező műveletek tanulmányozása szintén a
kihelyezett gyakorlati képzés részét képezte. Köszönjük Holl
Kamil ügyvezetőnek a látogatási lehetőséget, Jusztus Ferencnek
a minden részletre kiterjedő kalauzolást.
2017. október végétől 2018. április végéig a gyakorlati képzés a
Sinka és Társa Kft.-nél folyik, megköszönve Sinka József és
Richolm János vállalkozás-vezetőknek, hogy lehetővé tették a
lebonyolítást. A Sinka és Társa Kft.-ben kihelyezett gyakorlatot
– amely a textíliák elő- és utókezelésével, színezésével
kapcsolatos - Fidel József üzemvezető vezeti, a laboratóriumi
foglalkozásokat Burján Csabáné irányítja. A gyakorlat során
többek között a kelmék főbb mérhető minőségjellemzőit
laboratóriumi anyagvizsgálatokkal ellenőrzik a hallgatók.
Különböző nyersanyag-összetételű kelméken az új színek
irányreceptjeit laboratóriumi színező-készülékeken végzett
modellkísérletekkel állítják be, színtartósági ellenőrzések
elvégzésével. A festődében és a kikészítő-műhelyben az
alkalmazott technológiák és gépek/berendezések működésével,
az egyes folyamatok irányításával is megismerkednek a TMTE
szervezésű, OKJ Textiltisztító és textilszínező felnőttképzés részt
vevői.
***
Jövőre indul az Textiltisztító és textilszínező OKJ-s
képzés
A TMTE 2018 szeptemberében elindítja az újabb 32 542 02
OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést, az
eddigi és a várható érdeklődések figyelembevételével. Az
összesen 440 óra időtartamú tanfolyam 360 órás képzésre
mérsékelhető, amennyiben a jelentkező legalább egyéves
szakmai gyakorlatot tud igazolni (nagyüzemi mosodában
és/vagy vegytisztító üzemben eltöltött tevékenység, ill. a
vonatkozó gépek és kiegészítő berendezések működtetésében,
valamint a segédanyagok és vegyszerek használatában szerzett
jártasság).

A képzések hetente egy alkalommal (valószínűleg szerdai
napon) lesznek Budapesten, de. 10 órai kezdéssel (váltakozva,
egyik héten elméleti előadás, másik héten gyakorlati
foglalkozás). A gyakorlatok során, a központi képzőhelyen a
szakaszos nagyüzemi mosás és vegytisztítás gépeinek
kezelését, a technológiák alkalmazását sajátítják el a hallgatók.
Többek között a csőmosógép működésének tanulmányozására,
a szőnyegtisztítás folyamatának megismerésére kihelyezett
gyakorlatok során lesz mód. A színezési gyakorlat egy
festődében és kikészítőüzemben, ill. a helyi laboratóriumban
folyik majd.
A modulrendszerű képzés egy-egy témakör befejezése után, az
elméleti és gyakorlati oktatók előtt lebonyolított, ún. modulzáró
vizsgával fejeződik be. A 11367-12 számú Textilipari alap- és
segédanyagok, textiltermékek modul anyagából írásbeli, a
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése anyagrészből gyakorlati,
a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek
modulból
gyakorlati,
a
11370-12
Textíliák
mosása,
vegytisztítása, műveletei, gépei tárgykör esetében szintén
gyakorlati modulzáró vizsgára kerül sor. Írásbeli modulzáró
vizsgákon adnak számot a hallgatók a 11497-12 (minimális
szakmai idegen nyelvismeret) és a 11499-12 Foglalkoztatás II.
(vállalkozási ismeretek) és a 11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság modulokból tanultakról.
A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára kerül sor,
amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervez. A
komplex szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a
„Textíliák
előés
utókezelése;
színezése,
mosása”
anyagrészekből elsajátított ismeretek képezik, a szóbeli vizsga a
„Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykörök
anyagára épül.
***
Felhívás a Szellemi Örökség album bővítésére
Ismeretes, hogy a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
– megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008-ban – a
megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi Örökség”
címmel
emlékalbumot
nyitott,
amelyben
azoknak
a
tagtársainknak kíván egy-egy lapot szentelni, akik a textil-,
textilruházati- és textiltisztító ipar kutatási, fejlesztési, oktatói,
minőségügyi, ipar- és vállalat/vállalkozás irányítási területein
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is
elismert életpályát mondhatnak magukénak.
Az emlékalbum köztudottan minden évben bővül. Az újabban
megörökített személyeket minden év májusában, a TMTE
küldöttközgyűlésén köszöntjük, a méltatás másolatának
ünnepélyes átadásával. Ezt követően – amikor az albumot, ill.
az egyesület honlapján a „kiadványok”-nál átnézik az eddig
bekerültek névsorát – több tagtársunk felveti, hogy arra
érdemes XY szakember miért nem került bele? Rögtön jelezzük,
hogy van erre lehetőség, kérve a segítséget a méltatás
összeállításához. Ehhez az alábbiak szerint kérünk adatokat:
- tanintézmény(ek)ben
folytatott
tanulmány(ok)
és
végzettség(ek) felsorolása,
- munkahely(ek), munkakör(ök),
- szakmai oktatási tevékenység(ek),
- publikációk (hol, milyen témákban - nem tételesen csak a
főbbek kiemelésével),
- szalmai előadások (hol, milyen témákban - nem tételesen
csak a főbbek kiemelésével),
- magasabb kitüntetések, egyesületi elismerések,
- TMTE tagság kezdete, esetleges egyesületi funkció,
bekapcsolódás a munkába (szakosztály).
- Továbbá egy digitalizált arckép fotót is kérünk.
Újabb személyek pályájának, eredményeinek megörökítésére
bárki tehet javaslatot, az illető tevékenységének bemutatásával.
A titkarsag@tmte.hu e-mail címre, vagy az (1) 201-8782
faxszámra folyamatosan, 2018. április 15-ig lehet javaslatot
beküldeni, amely alapján a TMTE Szellemi Örökség Bizottsága
tesz javaslatot az illető pályájának megörökítésére.
TMTE Szellemi Örökség Bizottsága
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Rendezvényeink
Könnyűipari Szakmai nap

Tervezők, textil- és ruházati kerekesdők, gyártók,
divattrend követők figyelmébe ajánljuk az alábbi, soron
következő rendezvényünket:

2017. december 6.
Helyszín: CORVIN HOTEL BUDAPEST (H-1094 Budapest, Angyal
u. 31.)
PROGRAM
09:00 - 09:30

Regisztráció, kávé

09:30 - 09:45

Megnyitó
Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia, Magyar
Könnyűipari Szövetség elnöke, Keleti Tamás,
KÁPB társelnök

09:45 - 10:30

A hazai könnyűipar ezredforduló utáni
átalakulása:
lokális
perspektívák
a
globális gazdaságban
Molnár Ernő, adjunktus, Debreceni Egyetem

10:30 - 11:00

A szakképzés új irányvonalai
Vörös-Gubicza Zsanett, képzési és oktatási
igazgató, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

11:00 - 11:20

Kávészünet, véleménycsere

11:20 - 11:50

Beszámoló
az
MGYOSZ
szakképzési
országjáró körútjának tapasztalatairól
Gablini
Gábor,
alelnök,
Munkaadók
és
Gyáriparosok Országos Szövetsége

11:50 - 12:50

Támogatást nyert nemzetközi és hazai
pályázatok
TEXAPP - Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár,
TMTE
ENTeR és ProTexSafe – Dr. Kokasné dr.
Palicska Lívia, vezérigazgató, INNOVATEXT Zrt.
GINOP Munkaegészségügy, biztonság –
Beőthy-Fehér Szabolcs, tanácsos, BDSZ
A szociális párbeszéd tapasztalatai a
közép-kelet-európai
országok
könnyűiparában – Beőthy-Fehér Szabolcs,
tanácsos, BDSZ

12:50 - 13:40

Fiatal designerek, doktoranduszok és
start-up-ok bemutatkozása
Szociálisan érzékeny design - Merényi Zita,
designer, Perceptual Thinkers
Nemez
újragondolva
doktorandusz, MOME

-

Temesi

Apol,

Chromosonic - Kárpáti Judit, doktorandusz,
MOME
13:40 – 14:20

14:20

Aki maradt a kaptafánál – Hogyan kapcsol
új sebességre egy hazai cipőgyár?
Bencsik Mihály, Keresztény-Bencsik Barbara,
ügyvezető igazgató, Ben-Ross & Barben Kft.
Zárszó, büféebéd, konzultáció

Az előadásokhoz és az aktuális témákat érintő beszélgetésekhez
szeretettel várunk minden érintett vállalkozást és érdeklődőt! A
részvétel ingyenes, de a szervezés érdekében regisztrációhoz
kötött.
Jelentkezés: 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.
Együttműködő szervezetek:
BDSZ,

BCE,

MKSZ,

TMTE,

„SZÍNTRENDEK - TRENDSZINEK” előadás és konzultáció
2018 TAVASZ-NYÁR, 2018-2019 ŐSZ-TÉL
Várható időpont: 2018. február
Az előadást és a konzultációt
textiltervező iparművész

tartja:

Bajczár

Éva

-

PROGRAM
09.30-10.00 regisztráció
Aktuális színtrendek bemutatása:
1. INTERCOLOR SZÍNTREND 2018 TAVASZ-NYÁR
2. INTERCOLOR SZÍNTREND 2018-2019 ŐSZ-TÉL
3. KONZULTÁCIÓ
A színek változásai; kiemelt irányzatok; inspirációs források;
életstílus, mint a szezonális divat megformálója stb.
Az előadáson az INTERCOLOR tagországainak színjavaslatai
kerülnek bemutatásra.
A színjavaslatok ismertetése után, az INTERCOLOR által
összeállított 2018 tavasz-nyári és a 2018-2019-es ősz-téli,
színkártyák elemzésére kerül sor.
Szünet
Konzultáció: Hozzon magával színmintákat! Söpörje ki
raktárkészletének egy részét! A konzultáció - többek között lehetőséget
kínál
a
programon
résztvevő
vállalkozás
raktárkészletének részbeni átvizsgálására, azaz a hozott
színminták összehasonlítására az eredeti INTERCOLOR Színtrend
árnyalatokkal. Ennek segítségével ráláthat arra, hogy, mely
megmaradt alapanyagokat tudja majd az elkövetkező
időszakban hasznosítani, a gyártás során felhasználni, illetve
késztermék esetén, melyeket lehet esetleg újra eladásra kínálni.
Helyszín: TMTE (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.)
Részvételi feltételek / jelentkezés:
Részvételi díj:

TMTE tagoknak:
Nem tagoknak:
Oktatási intézmények hallgatóinak:

12.000 Ft/fő + ÁFA
17.000 Ft/fő + ÁFA*
5.000 Ft/fő + ÁFA*

A rendezvényt 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg.
* Nem tag tervezők és a hallgatók számára a részvételi díj
egyéves TMTE tagságot is biztosít.
Jelentkezés: 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.
Jelentkezési határidő: 2018. január 29. Kérjük, a határidő
betartását!
Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését!
***
Vezetőségi ülések
Intéző Bizottsági ülés: december 13. 16.00 óra
Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: 2018. január
11. 16.00 óra

VOSZ
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Képzéseink
Igényfelmérés
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning
(60 tanóra)
Tervezett indulás: 2018 január
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 képzést 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.
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
A modulokon belül, a témakörök és dátumok a jelentkezők
igényéhez
igazítva,
megbeszélés
alapján
kerülnek
véglegesítésre!
Időpont:

8 alkalom, 2018. január közepétől (a résztvevőkkel
egyeztetett napokon)

A tanfolyam indulásához minimum 6 jelentkező és saját
laptop szükséges.

„ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és belső
auditori ismeretek”*
A
képzés
célja:
Felkészítés
az
ISO
9001:2015
változásainak való megfelelésre
A
tanúsított
minőségirányítási
rendszerrel
rendelkező
szervezeteknek át kell alakítani rendszerüket, hogy az új ISO
9001:2015 szabvány követelményeinek megfeleljenek. A
szabvány szerinti működés kialakítása, a bevezetés és a
tanúsító auditra való felkészülés szükségessé teszi, hogy a
minőségügyi vezetők, munkatársak, belső auditorok ismerjék,
jól értelmezzék és képesek legyenek alkalmazni a szabvány
elvárásait.
Tanfolyamunk célja a minőségügyért felelős vezetőkkel és a
vállalati minőségügyben tevékenykedő munkatársakkal az új
követelményeket és a bevezetésben alkalmazandó módszereket
megismertetni.
Aki




résztvesznek a továbbképzésen, megismerik:
az új szabvány koncepcióját, alapelveit
a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését
a szabvány követelményeit, ami alapján képesek
lesznek:
jelenlegi rendszerük módosítására, a dokumentált
információk körének meghatározására
kockázatértékelési módszer alkalmazására, és a
kockázatok felügyeletére
a folyamatok teljesítményének mérésére alkalmas
módszer gyakorlati kialakítására és bevezetésére
a
vezetői
felülvizsgálatok
tervezésére,
megvalósítására.

A résztvevők képesek lesznek továbbá az új szemléletű belső
auditok irányítására és végzésére.
A tanfolyam témakörei:

Minőségügyi alapok

ISO 9001:2015 szabvány követelményei (fejezetenként
feldolgozva)

Auditálási ismeretek az ISO 19011:2011 szabvány alapján
A
tanfolyam
engedélyhez
továbbképzésnek minősül.

nem

kötött

szakmai

Előadója: Némethné dr. Erdődi Katalin
Tematika és tanfolyami program letölthető a www.tmte.hu
oldalról.
Időpontok: 2018. január 15., 16., 17., 09.00-16.30 óráig
Jelentkezési határidő: 2018. január 8.

Jelentkezési határidő: 2018. január 4.
Helyszín:

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

Előadók:

Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Nagyné
Dr. 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.
Jelentkezés: 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.

Helyszín: TMTE Tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.
Részvételi díj:
TMTE, MKE tag:
84.000 Ft/fő + ÁFA
Nem tagok:
93.000 Ft/fő + ÁFA
Amennyiben, ha egy vállalkozástól 2 vagy több fő jelentkezik,
5% kedvezményt nyújtunk a képzési díjból.
A jelen tájékoztató nem teljeskörű, további tudnivalók a
www.tmte.hu oldalon olvasható!
Jelentkezés: 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.

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
negyedévente 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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