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 2016. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.
Adószámunk: 19815950-2-42
Köszönettel: TMTE Vezetősége
Aktuális hírek
Új helyen a TMTE
A TMTE titkársága 2017. január 1-től új helyen működik:
1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 31-es kapucsengő
Az egyéb elérhetőségeink (telefon- és faxszám, e-mail cím)
változatlanok.
Tisztelt tagjainkat, a jogi tagok képviselőit és munkatársait, ill.
minden érdeklődőt szeretettel várunk és fogadunk az új
irodában.
***

Elindult a TEXAPP projekt a tanulók vállalatoknál
folyó szakmai képzésének megerősítésére a textil
ágazatban
2016. december 5-én hivatalosan is elindult az új ERSAMUS+
KA3 program keretében a TEXAPP projekt, 8 partner
részvételével. A projekt egy stratégiai kezdeményezés a tanulók
vállalatoknál folyó szakmai képzésének megerősítésére az
európai textil ágazatban.
A
projekt
a
tanulószerződéses
gyakorlati
képzés
megvalósulásával foglalkozik a KKV-k és a mikrovállalkozások
által meghatározott textil és ruházati ágazatban. A TEXAPP
projekt célja, hogy elősegítse és erősítse a tanulók vállalatoknál
folyó szakmai képzését a szektorban tevékenykedő KKV-k és a
mikrovállalkozások számára, az Euratex (mint a textil és
ruházati nemzeti szövetségeket képviselő Európai Ruházati és
Textil Szövetség) és partner szervezeteinek – tagok és társult
tagok - szoros együttműködésében.

Projekt adatok:
Projekt rövid neve: TEXAPP
Projekt címe: Stratégiai kezdeményezés a tanulók vállalatoknál
folyó szakmai képzésének megerősítésére az európai textil
ágazatban
Projekt
APPREN

száma:

572773-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-SUP-

Projekt időtartama: 2016. október 1 – 2018. szeptember 30.
Projekt partnerek
1. EURATEX (koordinátor), Belgium - EU szintű szervezet
2. The Huddersfield and District Textile Training Company,
Anglia
3. Pirin - Tex EOOD, Bulgária
4. Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario
de Portugal (CITEVE), Portugália
5. Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE),
Magyarország
6. TexClubTec, Olaszország
7. Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers
and Exporters (BAATPE), Bulgária
8. Hellenic
Clothing
Industry
Association
(HCIA),
Görögország
Már működik a http://texapp.eu/ többnyelvű honlap is, melyen
nyomonkövethető a projekt haladása és melyre a témával
kapcsolatosan számos hasznos információ fog felkerülni. A
magyar nyelvű oldalak közvetlenül a http://texapp.eu/hu/ linken
érhetők el.
A Texapp projekt megtalálható a TMTE
honlapján a http://tmte.hu/texapp/ link
alatt is.

A tanulószerződéses szakmai képzések a textil és ruházati
szektor számára integrált módon történő létrejöttéhez leginkább
egy, a KKV-k számára gyakorlati eszközöket biztosító, támogató
üzleti környezet nyújt segítséget.

Felhívás a Szellemi örökségünk album bővítésére

A TEXAPP projekt partnerek szoros együttműködése révén egy
rendszer és a hozzátartozó eszközök kerülnek kidolgozásra,
figyelembe véve a textil és ruházati szektor KKV-inak igényeit és
lehetőségeinek korlátait. A kifejlesztendő ágazatspecifikus
eszközcsomag
célja,
hogy
támogassa
a
KKV-kat
a
tanulószerződések
előkészítésében,
tervezésében,
megvalósításában, illetve a képzés minőségének biztosításában,
beleértve a gyakornokok értékelését is.

Egyesületünk 2008-ban - a TMTE fennállásának 60. évfordulóján
- a megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi
örökségünk” emlékalbumot hozott létre. Ebben azoknak a
tagtársainknak kívántunk és kívánunk egy-egy megemlékező
oldalt létrehozni, akik a textil-, textilruházati- és textiltisztítóipar kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási
területein kimagasló eredményeket értek el és a szakmai
közéletben is elismert életpályát mondhatnak magukénak.

A TEXAPP projekt célzott eszközöket hoz létre az erőforrások
összevonására, az információk megosztására, a tudáscserére,
koncepció-fejlesztésre, valamint a gyakorlati tapasztalatok
átadására.

Kérjük Tagtársainkat, járuljanak hozzá javaslataikkal az
emlékalbum folyamatos bővítéséhez. Az ehhez szükséges
szakmai életrajzokat és fényképeket a Textilipari Műszaki és
Tudományos Egyesület titkárságára (1015 Bp., Hattyú u. 16. 2.
em. 7.) ill. a titkarsag@tmte.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb
2017. április 10-ig.

***
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Új műszaki felsőoktatási szakképzés Óbudai Egyetemen
A következő tanévben - az országban egyedüliként műszaki felsőoktatási szakképzést indít az Óbudai
Egyetem,
a
Rejtő
Sándor
könnyűipari
és
környezetmérnöki kara koordinálásában.
A szak célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik széles
körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki,
informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint a munkaadói
igényekre
alapozott
gyakorlati
szaktudásuk
birtokában
támogatni tudják a mérnökök és döntéshozók munkáját.
A képzés a hallgatónak olyan versenyképes tudást, problémaés projektközpontú szemléletet, valamint innovatív, kritikus és
nyitott gondolkodásmód elsajátítását kínálja, amellyel képesek
megfelelni a gazdasági szervezetek, illetve multinacionális
nagyvállalatok által támasztott követelményeknek.
A képzési idő négy félév, ebből három félév elmélet és egy félév
szakmai gyakorlat. A negyedik félévben a hallgatók a gyakorlati
képzést
biztosító
szervezeti
egységnél,
egyesületnél,
alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb
gazdálkodó szervezetnél végeznek szakmai gyakorlatot ismertették.
A műszaki felsőoktatási szakképzésre február 15-éig lehet
elektronikus úton jelentkezni. A képzést az Óbudai Egyetem a
budapesti
telephelyű
Rejtő
Sándor
könnyűipari
és
környezetmérnöki kara mellett Salgótarjánban és Kisvárdán is
meghirdette nappali, államilag finanszírozott és önköltséges
formában.
A
lehetséges
specializációk:
gépészet,
elektrotechnika-elektronika,
könnyűipar,
nyomdaipar,
környezetvédelem-vízgazdálkodás.
***
Textiltisztító és textilszínező OKJ-s képzés vizsgája után
indul az új tanfolyam

gyártásból származó kelmevágatokon a mosás hatására
bekövetkező méretváltozási vizsgálatokkal ellenőrizték a kelme
zsugorodását, esetleges terülését, valamint területi sűrűségét. A
szakképesítést érintő, használt darabáruk, konfekcionált
termékek igény szerinti átszínezése (esetenként színlehúzással
kombináltan) is a gyakorlati programok között szerepelt.
A komplex záróvizsgára bocsátás feltételét képező modulzáró
vizsgákat sikeresen teljesítették a tanfolyam résztvevői. Az
állami szakmai vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára
március 16-án és 22-én kerül sor, amelyet a Nemzeti Szak- és
Felnőttképzési Hivatal szervez. A komplex szakmai vizsgán a
gyakorlati vizsgatevékenységet a „Textíliák elő- és utókezelése;
színezése, mosása” anyagrészekből elsajátított ismeretek
képezik, a szóbeli vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok,
textiltermékek” tárgykörök anyagára épül. A komplex vizsga
során nem egymástól elszigetelt vizsgarészekre (modulokra)
építve ellenőrzik a vizsgázók tudását, hanem az ezeken átnyúló
legfontosabb munkaműveletekre és cselekvési kompetenciákra
helyezik a hangsúlyt.
A TMTE március 29-én beindítja az újabb szabályozású 32 542
02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést az
érdeklődések ismeretében. A 29/2016. (VIII.26) NGM
rendeletben
kiadott
szakmai
és
vizsgakövetelmény
figyelembevételével, az kisebb óraszámmal (a képzés ideje 440
óra, azonban a szakmának megfelelő, legalább 1 éves gyakorlati
idő beszámításra kerül, így 360 órás időtartammal) folyik majd
a képzés, amelyben a modulok tartalma korszerűsödött és a
szakmai aktualitásoknak megfelelő ismeretekre koncentráló.
(A felhívást lásd a 3. oldalon)

***
Egyesületünk felvételt nyert a megújult "Együttműködés
a munkahelyek biztonságáért" partnerségi programba

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) által
legutóbb szervezett 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és
textilszínező képzés 2015. szeptember 9-én indult 12 fővel,
majd 2016. év elejétől további 6 fő csatlakozott, akik intenzív
felzárkóztató képzés keretében csatlakoztak. Az elméleti képzések
a TMTE székhelyén, a nagyüzemi mosással és kapcsolódó
műveleteivel, ill. a foltkezeléssel és vegytisztítással kapcsolatos
gyakorlati foglalkozások a Top Clean Hungária Kft.-nél folytak. A
mosással-tisztítással összefüggő további szakterületeket a
Danubius Hotel Heliában működő, a Mova Kft.által működtetett
mosodában, ill. a Corinthia Hotel Budapest mosodájában,
üzemlátogatások keretében tanulmányozhatták a hallgatók.
2016 szeptemberétől a gyakorlati képzésre a Sinka és Társa
Kft.-nél került sor. Közismerten a cégnél körkötő-gépekkel
állítják elő a természetes-, ill. szintetikus szálakból és ezek
keverékeiből készült nyers kelméket, amelyek színezése és
vegyi-, ill. mechanikai kikészítése a saját kikészítőüzemben
történik. A festődében a színezést döntően korszerű,
zártrendszerű kötegszínező gépeken, ill. a bérfestést részben
(szövött termékek csáva színezése) jiggeren hajtják végre. A
szárítást hevederes légszárítóval, ill. nagyteljesítményű szárítófeszítő rámával
(amely hőrögzítésre
is
alkalmas),
a
méretállandósítást csőkelme-kompaktorral végzik. A készkelme
külsőképi minősítésére számítástechnikai hátérrel támogatott
átnézőgépen kerül sor, amely kereskedelmi részlegükkel
hálózati kapcsolatban működik. A mérhető minőségjellemzőket
fontosabb laboratóriumi anyagvizsgálatokkal ellenőrzik.
A Sinka és Társa Kft.-ben kihelyezett gyakorlat során
pamutkelmék reaktív, poliészter anyagok diszperziós, poliamid
vágatok savas színezését végezték a hallgatók konkrét
színbeállítást végrehajtva. A poliészter-pamut keverékek
kétfürdős
technológia
szerinti,
diszperziósill.
reaktív
színezésére is sor került. Az egészségügyi rendeltetésű színes
termékekhez kapcsolódva, pamutszövet csáva színezése is a
gyakorlat részét képezte. A színezett, szárított minták
színtartósági ellenőrzése után szükség szerint utánkezelés
gyakorlására, sőt a hibás szín lehúzására is mód volt. Nagybani
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Rendezvényeink
A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN”
Ruhaipari Vezetők Klubja
2017. február 23. (csütörtök) 10.00 óra

-

Konzultációs témák ezen a klubnapon:
1) A normatív bérezés és az alternatív érdekeltségi
attitűdök lehetséges pozitív moduljai a vállalkozói
szervezetekben, gyártói rendszerekben;
2) A teljesítményi, hatékonysági, eredményességi
összefüggések egzakt komponensei az értékképző
folyamatokban.

-

A Ruházati Szakosztály szervezésében olyan szakma specifikus
előadásokat, konzultációkat ajánlunk a vállalkozásoknak,
amelyek
a
mai
makrogazdaság
szigorú
követelményrendszeréhez való igazodást, megfelelést segíti elő.
Kiemelten foglalkozik az éves tematika a kutatás-fejlesztésiinnovációs taktikák, technológiák, munkaszervezések, a
gyártáshatékonysági,
értékképző,
rendszerszemléletű
módszerek mai lehetséges gyakorlatával.
A szakmai klub további célkitűzése, hogy:
- kitekintést adjon a nemzetgazdasági folyamatokra ágazati
összefüggésben,
- interaktív módon segítse a vállalkozások rendszerszemléletű
szakmai gondolkodását,
- megoldásokat mutasson be arra, hogy a szakmai
gyengeségeink/erősségeink
milyen
kitörési
pontokat,
elérhető érdekeltségeket tesznek lehetővé,

olyan kérdésekre adjon választ, mint, hogy milyen
feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel érhető el, illetve
tartható meg a vállalkozások versenyképessége, stabilitása,
stb.,
lehetőséget
biztosítson
egy
interaktív
szakmai
tapasztalatcserére és információközvetítésre.

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
(1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. emelet 7., 31-es
kapucsengő) 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: 2017. február 20-ig a jelentkezési
lap visszaküldésével vagy telefonon (E-mail: titkarsag@tmte.hu;
Tel/Fax:+36 1 201-8782) a TMTE Titkárságon.
Jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy kérhető
a TMTE Titkárságán.

Képzéseink
A képzés indul!
OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ
felnőttképzés - 2017.
32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) 2017.
március 29-én indítja, az államilag elismert, 25/2016 (II.25.)
Korm. rendelet szerint módosított, egyedülálló, szakmai
képzését.
Az képzések hetente egy alkalommal, szerdánként, az
elméleti és a gyakorlati oktatások, pedig heti váltásban folynak
(az elméleti oktatások Budapesten, a gyakorlati foglalkozások
szintén
egy-egy budapesti
mosó-tisztító
üzemben, ill.
kelmefestő vállalkozásnál lesznek).
A képzés ideje 440 óra, azonban a szakmának megfelelő,
legalább 1 éves gyakorlati idő beszámításra kerül, így 360 órás
időtartammal lehet számolni. A tanfolyamon résztvevők az
egyes modulzáró vizsgák sikeres letétele után az állami szakmai
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgát tesznek, amelyet a
Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervez.
A komplex záróvizsgára csak azok a hallgatók bocsáthatók, akik
a modulzáró vizsgákat sikeresen letették. A képzés moduljai:
- 11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek,
- 11368-12 Textíliák elő- és utókezelése,
- 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek,
- 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei,
- 11497-12 Foglalkoztatás I. (minimális szakmai idegen
nyelvismeret, azonban semmiféle előzetes nyelvtudás nem
szükséges),
- 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkaügyi- és vállalkozási
ismeretek),
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság.
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. Az eredményesen vizsgázók országos
érvényű szakmunkás- és Europass bizonyítványt kapnak.
A 360 órás képzés várható befejezése: 2018. I. negyedév, a
vizsga pontos időpontját az NSZFH írja ki.

A 360 órás képzés díja: 360.000,-Ft/fő ÁFA mentes + vizsgadíj*
TTE és TMTE tagok részére: 320.000,-Ft/fő ÁFA mentes +
vizsgadíj*
* a Komplex vizsga díja, a hatályos rendelet szerint később
határozható meg.
Részletfizetés:
vállalkozások
számára
magánszemélyek részére 12 havi részlet
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részletben,

Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük
szíveskedjen kitölteni a jelentkezési lapot és juttassa el a
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület valamelyik
elérhetőségére: TMTE, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. emelet
7.; Tel/Fax: (1) 201 8782, titkarsag@tmte.hu e-mail cím.
Jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy kérhető
a TMTE Titkárságán.
Várjuk jelentkezését (legkésőbb 2017. február 28-ig),
további érdeklődését elérhetőségeinken.
***
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
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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

***
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
Tagvállalatok esetében jogi és pártolói tagság összege
szerződésben rögzített megállapodás alapján fizetendő.
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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