Aktuális hírek
70 éves a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület
Emlékülés és tisztújító küldöttgyűlés
Az
egyesület
70
éves
jubileumi
ünnepségére 2018. május 17-én került
sor a Goldberger Textilipari Gyűjtemény
termében. Az ünnepi megemlékezés első
előadását Dr. Pataki Pál elnök tartotta,
„70 év az ágazat szolgálatában” címmel.
Az eseményekről való beszámolókkal,
érdekes adatokkal és számos fényképekkel tarkított vetítéses
előadás során visszatekintést kapott a hallgatóság az elmúlt
évtizedekről, a jelenről és a teendőkről is.
Rövid összefoglalóként a TMTE megalakulásáról, életéről:
Előzményként a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetének 1945 évi megalakulása említhető, amely
1948. június 27-ig működött. Két nap múlva, 1948. június 29én pedig 14 tudományos egyesület 9500 tagját tömörítve
létrejött a Műszaki és Természettudományi Egyesületek
Szövetsége (MTESZ). A Textilipari Műszaki és Tudományos
Egyesület (TMTE) 1948. szeptember 20-án tartotta alakuló
kongresszusát, a MTESZ-hez csatlakozva. Budapesten először a
terézvárosi, egykori Érsek (ma Pethő Sándor) utcában kezdte
működését az egyesület, majd a belvárosi Reáltanoda utcába
költözött 1950 körül. A tevékenységét a Pamutfonó-,
Pamutszövő-, Textilvegyész-, Len-kender-, Selyem-, Kötszövő-,
Rövidáru-,
Ruházatiés
Ipargazdasági
(elődje
az
Üzemszervezési
és
Tervgazdálkodási
Bizottság
volt)
szakosztályokba tömörült tagsággal folytatta. A központi
Minőség Bizottságot pedig hamar követte az Anyagvizsgáló és
Minőségellenőrző (később Minőségszabályozó és Anyagvizsgáló)
szakosztály létrejötte, megalakult az Energia- és Gépészeti
Szakosztály. Területi szervezet először Sopronban, majd
Szegeden és Győrött jött létre. A Könnyűipari Minisztérium
felkérésére
számos
tanfolyami
képzés
tantervének
kidolgozásával a TMTE szakképzésbe is bekapcsolódott.
1957-ben nagy lendülettel újjászerveződött az egyesületi élet.
Ebben az évben a Szabadság téri - volt Tőzsdepalotában –
kialakított Technika Házában kapott helyet a TMTE is. Az 1948ban alapított Magyar Textiltechnika folyóirat mellett további
szaklapok jelentek meg. A Textilipari Könyvtár sorozat
keretében félszáznál több kötettel bővült a szakirodalom az évek
során. Sorra alakultak szakmai csoportok, klubok, alosztályok
(pl. a vigogne-fonósok, cérnázók, tarkán-szövők, koloristák
számára, továbbá létrejött a nyersanyag alosztály). 1967-ben
önálló szakosztállyá szerveződött a Nyugdíjas Csoport, Pápán
létrejött a TMTE üzemi csoportja. Megalakult a Fiatalok
Bizottsága.
1970-ben a főváros központjában elhelyezkedő Anker köz 1. sz.
alá költözött az egyesület (a Szabadság téri épületben a Magyar
Televízió számára kellett a hely). Az 1970-es években
megalakult a bajai-, nyergesújfalui-, váci üzemi csoport,
Nógrád-, ill. Zala-, Komárom-, Vas-, majd Szabolcs-Szatmár
megyei csoport. Ezen kívül működött a Békés-, Csongrád-,
Hajdú-Bihar-, Somogy megyei csoport, valamint helyi szervezet
Dunaújvárosban,
Mohácson,
Mosonmagyaróváron,
Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, ill. a korábban létrejött
soproni- és győri csoport. A jóval korábban megalakult
Textiltisztító szakosztályon belül létrejött az Egészségügyi
alosztály,
valamint
az
iparművészek
önálló
csoportba
tömörültek. Közben Len-, Vegyiszál- és Kender szakosztály lett
a korábbi Len-Kender Szakosztályból. Létrejött az Ipartörténeti
és Hagyományvédő Bizottság, amely később szakosztállyá
szerveződött. A MTESZ Oktatási Bizottságához hasonlóan
megalakult a TMTE képzéssel foglalkozó szervezete is, amely

több éve nyilvántartásba vett felnőttképzési intézményként
tevékenykedik. Az 1988-89-es években megindult privatizáció
az egyesület tagságára és létszámára is erőteljesen kihatott.
Több szakosztály, területi- és üzemi csoport sajnálattal
beszüntette tevékenységét.
1989 decemberében a MTESZ Budapest II. kerületi, Fő utcai
székházába költözött a TMTE. A szakmai ankétok, fórumok
mellett egyre jobban előtérbe került a szakágazatokban
tevékenykedő kisszervezetek, vállalkozások bevonása az
egyesületi életbe. Hasonlóan fontossá vált az államigazgatási,
oktatási- és szakmai társadalmi szervezetekkel való eredményes
kapcsolatfelvétel, valamint az érdekképviseleti, ill. szakértői
munka fejlesztése. A sikeres kezdeményezések ellenére a
központi támogatások megszűnésével a szakkönyv- és
egyesületi lapkiadás egyre nehezebb helyzetbe került. 1989-ben
a TMTE-t önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként
vették nyilvántartásba, megkezdődött az önálló gazdálkodás. Az
ipari háttérbázis döntő leépülésével nem volt könnyű a
működési feltételek alapjául szolgáló anyagi forrásokat
előteremteni, főként az eredményes támogatásokkal és hasznos
pályázatokkal sikerült megőrizni az egyesület biztonságos
fennmaradását, amely 1998 óta közhasznú szervezetként
működik.
Az Egyesület megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008ban, a megbecsülés és elismerés céljával „Szellemi Örökség”
emlékalbumot hozott létre, amelyben azok munkásságát örökítik
meg, akik a textil-, ruházati- és textiltisztító ipar területén
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is
elismert életpályát tanúsítottak (jelenleg mintegy 180 személy
tevékenységét méltató lappal rendelkezik az album).
2010. novemberétől a Budapest, XIV., Thököly út 58-60. sz.
alatt, a Magyar Iparszövetség székházában, majd egy másik
zuglói helyszínen működött tovább az egyesület. 2017. év
elejétől a Budapest, I., Hattyú utca 16. sz. alatt, a Magyar
Kémikusok
Egyesülete
mellett
kialakított
székhelyen
tevékenykedik a TMTE.
A társegyesületekkel, az utóbbi években főleg a Magyar
Kémikusok Egyesületével (MKE) is eredményes kapcsolatot tart
fenn egyesületünk. Többek között a Textilvegyész és Kolorista
Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of
Associations of Textile Chemists and Colourists, IFATCC)
Budapesten
legutóbb
tartott
kongresszusának
sikeres
megrendezésére a Magyar Kémikusok Egyesületével került sor.
A TMTE továbbá tagja a Kötőipari Szakemberek Nemzetközi
Szövetségének (IFWS/IFKT) és a Felnőttképzők Szövetségének
(FVSZ). Szoros kapcsolatban áll az Európai Ruházati és Textil
Szövetséggel (EURATEX), a Mérnökök Nemzetközi Szervezetével
(FEANI), a Textiltisztító Egyesüléssel (TTE), a Magyar
Könnyűipari Szövetséggel (MKSZ), a Könnyűipari Ágazati
Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB).
A Nemzetközi Technológiai Platformhoz csatlakozva valósult
meg az egyesület kidolgozásában a „Nemzeti Technológiai
Platform a textil és ruhaipar megújításáért” (TEXPLAT). Az
utóbbi időben az Európai Unió SET - Saving Energy in Textiles
(Energia megtakarítás a textilipari KKV-nál) projektében
eredményesen vett részt a TMTE. Jelenleg valósul meg
egyesületünk közreműködésével az európai textil ágazatban
folyó TEXAPP projekt, amely egy stratégiai kezdeményezést
foglal magában, a tanulók vállalatoknál folyó szakmai
képzésének megerősítésére.
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Az ünnepségen az egyesület alapító tagjai közül – az egyetlen
köztünk levő, a 98. életévét betöltött, ma is aktív - dr. Rusznák
István emeritusz professzor is megjelent, aki röviden beszámolt
életútjáról, sokoldalú tevékenységéről.
Ezután Lázár Károly felelős szerkesztő tartott érdekes
ismertetőt: „Visszaemlékezés a Magyar Textiltechnika 70 évére”.
Tekintettel arra, hogy idén lenne 80 éves a műegyetemi
Textilkémia Tanszék, dr. Víg András egyetemi magántanár
emlékező előadása hangzott el „Az alapítványi Textilkémia
Tanszéktől a Szerves Kémia és Technológia Tanszékig (SZKT) –
80 éves az SZKT előd-Tanszék” címmel, melyet a tanszék
oktatói közül: Rusznák István, Tőke László, Fogassy Elemér, Víg
András, Faigl Ferenc, Marosi György, Huszthy Péter, Nagy József
és Keglevich György állítottak össze.
Az idén, a jubileumi ünnepség keretében történt a Szellemi
Örökség Bizottság döntésének ismertetése is, az Emlékalbum
újabb bővítéséről. A TMTE Szellemi Örökségünk Album-ban,
2018-ban megörökített szakemberek: Bandi István, Báder
Miklósné (Fehér Veronika), Domschitz József, Hatos Istvánné,
Jancsecz Ferencné, Marton Józsefné (Sümegi Margit), Némethné
dr. Erdődi Katalin, dr. Szalai Lajosné (Kohl Éva), Tóth István,
Dr. Varró Tamás, Zoles József és Zöld Kálmán.
Az ünnepi alkalomból egyesületi elismerések átadására került sor:
A Textilipar Fejlesztéséért Érem kitüntetésben részesült: dr.
Borsa Judit, dr. Császi Ferenc, Jancsecz Ferenczné, dr. Kokasné
dr. Palicska Lívia, Korompay Gábor, Marton Józsefné,
dr. Medgyessy Ildikó, és Szabó Imréné.
Kiváló Egyesületi Munkáért elismerésben részesült: Barna Judit,
Király Valéria, Mayer Valéria, és dr. Szoboszlai István Attila.
Köszönjük az Óbudai Múzeumnak, az Elegant Design Zrt.-nek,
az INNOVATEXT Zrt.-nek, a DEKO-PRINT kft-nek, valamint
Varga Lajos grafikusnak az ünnepi rendezvény támogatását.
TMTE XLIX. Tisztújító Küldöttközgyűlése
A 70 éves jubileumi ünnepséget követően a TMTE XLIX.
Tisztújító Küldöttközgyűlése vette kezdetét, melyen a küldöttek
elfogadták a 2017. évi közhasznúsági jelentést, a 2018. évi
munka- és pénzügyi tervet, valamint a következő 4 évre
megválasztották az egyesület vezetőségét.
A tisztújító küldöttgyűlésen 2018-2022 ciklusra megválasztott
egyesületi vezetőség:
ELNÖK:
1. Dr. Pataki Pál, okl. vegyészmérnök, műszaki doktor.
1991-től 23 éven át az INNOVATEXT Textilipari Műszaki
Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. vezérigazgatója volt
2014. június 30-i nyugdíjba vonulásáig. Szakterülete:
minőségellenőrzés,
tanúsítás,
nemzetközi
követelményrendszerek, laborvizsgálatok, szabványok, az
Európai Unió K+F pályázatai. Címzetes egyetemi
docensként a BME külső oktatója. Kiterjedt nemzetközi
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, angolul, németül beszél.
1994 óta IB tag, 2006 óta a TMTE elnöke.
ALELNÖKÖK:
2. Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia, műszaki doktor, okl.
textilmérnök,
2014-től
az
INNOVATEXT
Zrt.
vezérigazgatója. Szakterülete: textilipari anyagvizsgálatok,
minőségellenőrzés, marketing és kereskedelem, egyéni
védőeszközök
tanúsítása,
OEKO-TEX®
nemzetközi
tanúsítások rendszere, hazai és nemzetközi pályázatok
koordinátora. 2014-től a Magyar Könnyűipari Szövetség
elnöke. A versenyszférába kerülése előtt három évtizedet
töltött el a felsőoktatásban, az Óbudai Egyetem Rejtő
Sándor Könnyűipari és Környezet Mérnöki Karának
egyetemi
docense
és
tudományos
intézetigazgató
helyettese volt. A Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának
vezetőjeként
nemzetközi
konferenciákat
és
együttműködési kapcsolatokat, pályázatokat koordinált.
Nyelvtudás: felsőfokú német, középfokú angol, francia.
2002 óta IB tag.

3. Mayer Valéria, külkereskedelmi üzemgazdász. Korábban
a Május 1. Ruhagyár – külkereskedelmi üzletkötője
bőrruházati konfekció területen, a Május 1. Ruhagyár
privatizációjával létrejött bőr és textil ruházati konfekcióval
foglalkozó Portofino Kft kereskedelmi igazgatója, a cég 200
fős szolnoki ruhaüzemének igazgatója. 2007-től a Kézmű
Nonprofit Kft Jeannette Ruházati Gyáregység igazgatója.
Jelenleg
saját
vállalkozásban
ruházati
termékek
magyarországi termeltetésével foglalkozik kül- és belföldi
megrendelők részére. Nyelvtudása felsőfokú olasz és angol
szakmai nyelv. 2010 óta a TMTE IB tagja, 2014 óta az
egyik alelnöke.
INTÉZŐ BIZOTTSÁGI TAGOK:
1. Dr. Baráth Hajnal DLA habil., Ferenczy Noémi díjas
textilművész, főiskolai tanár, a Budapesti Metropolitan
Egyetem művészeti rektor-helyettese. A Kézműves BA
tárgykultúra szak és a Textilművesség szakirány vezetője,
valamint a Divat- és textiltervezés mesterszak textil
szakirányának vezetője. Másoddiplomáját a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2006-ban
Műemlékvédelmi szakmérnöki karon szerezte. Kutatásai: a
szövött kárpit területén végez történeti, anyag és
technológia kutatásokat és vizsgálja a 20-21. századi hazai
textilrekonstrukciók hitelességének kérdéseit.
2. Benczik Judit, ruhaipari szakos mérnöktanár, pedagógia
szakos bölcsész és tanár, felnőttoktatási szakértő. A
Moholy-Nagy
Művészeti
Egyetem
Design
Intézet
Textiltervező Tanszékén az öltözékkivitelező műhely
vezetője, ruhaipari mérnöktanár oktatója. Óraadóként a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK
Műszaki
Pedagógia
Tanszékén
a
Könnyűipari
mérnöktanárképzés szakmódszertan oktatója. 2006 óta az
IB tagja, 2008 óta a TMTE felnőttképzési vezetője.
Nyelvismeret: német középfok, angol társalgási szint.
3. Deme Gabriella, közgazdász. Multinacionális tanácsadó
vállalatnál szerzett 10 éves tapasztalatot vállalati
hatékonyságjavítás, működés optimalizálás területén, majd
10 éve önálló tanácsadói és projektvezetői tevékenységet
végez. Textiltisztítás területén 2011 óta aktív, több ipari
mosoda és vegytisztító ügyvezetőjeként is dolgozott,
tapasztalata kiterjed a mosodai berendezések és innovatív
technológia alkalmazására is. Textiltisztítás területén a
CINET nemzetközi szakmai szervezet magyarországi
képviselője, nemzetközi szakmai kiválósági díj zsűritagja,
kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező
elismert mosodai tanácsadó. A TMTE-t szakmai oktatóként
és nemzetközi projektekben támogatja. Angol, német és
spanyol nyelvtudással rendelkezik.
4. Hargitai Éva, programtervező matematikus, diplomáját a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte
1994-ben. 20 évet dolgozott az egyik legnagyobb
multinacionális
informatikai
vállalatnál
(Oracle)
szoftvermérnök, értékesítési tanácsadó, majd marketing
igazgatói pozícióban. 2016-ban lett az egyik tulajdonosa és
ügyvezetője a Kőszegi Nemezgyárnak, a Multifelt Factory
Kft-nek, ahol elsősorban a termékfejlesztési, értékesítési
és marketing feladatokkal foglalkozik. Nagy tapasztalattal
rendelkezik informatikai és korszerű marketing megoldások
terén. Angol nyelven tárgyalási szintű nyelvtudással
rendelkezik.
5. Jancsecz Zsolt, közgazdász, 1998-óta a kiváló minőségű,
funkciós
női
fehérneműiről
ismert
Felina
csoport
leányvállalataként működő Felina Hungaria Kft-nél dolgozik
logisztikai, illetve termelési területen. 2008 január 1-től
ügyvezetőként irányítja az 500 főt foglalkoztató termelési
központot.
6. Kutasi Csaba, textilvegyész, könnyűipari mérnök,
textilipari igazságügyi szakértő. Az Egyesület EDUTEX
felnőttképzési projektjének irányítója és aktív munkatársa,
az OKJ-s és egyéb szakmai képzések rendszeres oktatója.
2002 óta IB tag. A Magyar Textiltechnika szerkesztő
bizottságának tagja, rovatvezető, rendszeresen publikál az
egyesületi és más szakmai folyóiratban.
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7. Lázár Károly, okl. gépészmérnök, kötő és konfekcióipari
szakmérnök,
műszaki
szakértő,
a
TMTE
Kötő
szakosztályának volt elnöke. 1993-tól a TMTE kötő
szakosztály és a Kötőipari Szakemberek Nemzetközi
Szövetsége magyar szekciójának elnöke. Angol és német
nyelvtudással rendelkezik. A Magyar Textiltechnika
főszerkesztője, rendszeresen publikál.
8. Dr. Medgyessy Ildikó, okl. közgazdász, 1993-tól az
igényes
export
piacokra
magas
minőségű
női
felsőruházatot előállító Elegant Design Zrt. elnökvezérigazgatója, 2018-tól cégvezetője. 1994 óta a TMTE
tagja, 2002-2006 között, majd 2010-től IB tag. 2012-től a
BKIK Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály elnökeként a
BKIK-TMTE együttműködés és a határ menti szakmai
kapcsolatok
szervezője,
és
közös
programok
megvalósításának
aktív
résztvevője
más
szakmai
szervezetekben is. Jelenleg a BKIK Ipari Tagozat Elnökségi
tagja. A VOSZ 2003-ban, 2013-ban és 2017-ben Év
Vállalkozója díjjal tűntette ki. 2016-ban megkapta a
Magyar Gazdaságért című állami kitüntetést. Francia
nyelvtudással rendelkezik.
9. Dr. Papp-Vid Dóra, öltözék- és textiltervező iparművész,
vizuális és környezetkultúra szakos tanár. Művészeti
doktori fokozatát 2014-ben szerezte a MOME Doktori
Iskolájában. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari
és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézetében
egyetemi adjunktus. Első munkahelye a Secotex
Textilfestőgyár textiltervező műterme volt 1989-ben, majd
a Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat Kék Duna
Divatszalonjában dolgozott tervező asszisztensként még
egyetemi tanulmányai előtt. 1997. óta oktat, a tanítás
mellett folyamatosan alkotó
művészként
működik.
Szakterülete az új fejlesztésű alapanyagok, viselettörténet,
formatervezés. 2010 óta tagja a Magyar Képzőművészek és
Iparművészek Szövetségének. Német és angol nyelven beszél.
10. Szitha
Hedvig,
könnyűipari
mérnök,
gépészeti
szakiránnyal rendelkezik. 2 évet ruhaipari szakoktatóként
töltött, majd 2001-től a Coats multinacionális cérnagyártó
és forgalmazó vállalat magyarországi gyáregységénél
dolgozik. Jelenlegi feladata a Coats közép-európai
klaszterében a műszaki szaktanácsadói feladatok ellátása,
valamint a Coats magyarországi kereskedelmi ügyeinek
koordinálása, vevői kapcsolattartás. TMTE tag. Angol
nyelvismerettel rendelkezik.
11. Dr. Való Gábor, okl. gépészmérnök, mérnök-tanár (BME),
az Otto Kuehnen Mérnökiroda munkatársa. Szakterülete
informatika és technológiai fejlesztések. 1994-től az IB
tagja. A Műszaki Textil Műhely vezetőségi tagja. A TMTE
egyéni tagnyilvántartó programjának fejlesztője. Németül,
angolul, oroszul beszél.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG:
ELNÖK:
1. Holl Kamill, papír és nyomdaipari üzemmérnök, mérnöküzemgazdász,
mérlegképes
könyvelő,
okleveles
könyvvizsgáló.
1990
óta
a
Szőnyegtisztító
Kft.
ügyvezetője, amely a Textiltisztító Egyesülés tagvállalata.
2002 óta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja,
rendszeresen könyvvizsgálói feladatokat lát el egy
könyvvizsgáló cég munkatársaként. 2010-ben a TMTE
felkérte a TEXPLAT projekt hivatalos könyvvizsgálatára.
2013-tól a TMTE Ellenőrző bizottság kooptált tagja.
EB TAGOK:
2. Dr. Császi Ferenc, Okleveles gépészmérnök, műszaki
doktor, a műszaki tudomány kandidátusa. 1975-től 1994ig a Műszaki Egyetem oktatója a Textiltechnológia és
Könnyűipari Tanszéken, azóta napjainkig államvizsga
bizottsági tag. 1991 óta elsősorban a textiliparhoz
kapcsolódó vállalatok tulajdonosa, ügyvezető igazgatója
volt (Pharmatextil Kft., Uniontex Kft., Szalag- és
Zsinórgyár Rt.) Jelenleg az Albertfalvi Cérnázó egyik
tulajdonosa. Az MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság
tagja. A TMTE aktív tagja 1974 óta, 1998-2006-ig a TMTE
elnöke, azóta az IB tagja. A MTESZ alelnöke 2006 óta.

3. Tálos Jánosné, textilipari mérnök, a ZOLTEK Rt. Szénszál
Fejlesztési igazgatójaként ment nyugdíjba. Szakterülete a
műszaki textíliák fejlesztése és alkalmazástechnológiája.
2002-2010 között az IB tagja, 2014-től Ellenőrző Bizottsági
tag. angolul beszél.
ETIKAI BIZOTTSÁG:
ELNÖK:
1. Galambos Attila, okl. gépészmérnök. 1954-1978 között a
Pamutfonó ipari Vállalatnál különböző beosztásban
dolgozott, mint fejlesztő mérnök. 1978-ban a Könnyűipari
Minisztériumba került, majd utódszervezeteiben, a textil és
könnyűipar
gazdasági
és
műszaki
fejlesztésének
irányításában vett részt, nyugdíjba vonulásáig. A TMTE-nek
1954-től tagja. A Magyar Textiltechnika szerkesztő
bizottságának tagja.
ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI:
2. Bencze Noémi, 1998-ban végzett a Könnyűipari Műszaki
Főiskola, ruhaipari szakán mérnökként. 1999-ben a
WILHELM Budapest Kft.-nél, ahol a konfekcióipari gépek
forgalmazásával kapcsolatos feladatokat látott el. 20022005 között az OTTO Katalógusáruház Kft. beszerzési
osztályán dolgoztam, beszerzési asszisztensként. 20052012 között az Országos Rendőrfőkapitányság ruházati
fejlesztő mérnöke. Részt vett több ruházati beszerzésben,
a hozzá tartozó szakmai anyagok kidolgozásában. 20122017 között szakmai szabadúszóként, külső szakértőként
részt vett több közületi cég formaruha beszerzésében és
emellett formaruhákat is tervezett. 2017. nyarától a HM EI
Zrt. Textil Üzem részlegén dolgozik, mint gyártásfejlesztő.
1999 óta a TMTE tagja. Aktívan részt vett a Ruházati
Szakosztály és a Fiatalok Bizottságában. Ez utóbbiban
elnökként is tevékenykedett.
3. Groszmann Tibor, textilvegyész technikus, vegyipari
gépész üzemmérnök. Munkahelyei: Gyapjúmosó és
Finomposztógyár, Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár, majd
nyugdíjba vonulásáig a Textilipari Dolgozók Szakszervezete
titkára, ahol érdekvédelmi tapasztalatokra tett szert. 1964től TMTE tag, az Ipargazdasági Szakosztály vezetőségének
tagja, 2006-2013 között az Ellenőrző Bizottság elnöke.
2010-ben Kiváló Egyesületi Munkáért kitűntetésben
részesült.
Gratulálunk az elismerésben részesülteknek és eredményes
munkát kívánunk az új vezetőségnek!
--Befejeződött a 2017/18-as textiltisztító és textilszínező
OKJ-s felnőttképzés
2017. április elején kezdődött a képzés, hetenkénti váltással az
elméleti- és gyakorlati foglalkozások követték egymást.
Az elméleti képzések a TMTE székhelyén folytak. A 11370-12
Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei modul
anyagát Saskőy Attila oktatta. A 11367-12 Textilipari alap- és
segédanyagok, textiltermékek, továbbá a 11368-12 Textíliák
elő- és utókezelése, valamint a 11369-12 Textíliák színezése,
tulajdonságjavító műveletek modulok oktatását Kutasi Csaba
végezte. A 11497-12 Foglalkoztatás I. modul előadója Karóczkai
Sarolta, a 11499-12 Foglalkoztatás II. előadója Deme Gabriella
volt. A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul
anyagát Márkus László adta elő.
A nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a
foltkezeléssel
és
vegytisztítással
kapcsolatos
gyakorlati
képzőhelyét továbbra is a Top Clean Hungária Kft. budapesti (V.
kerületi, Arany János u. 34. sz. alatti) tisztítószalonja
biztosította. Ezért köszönetet mondunk dr. Varró Tamás
ügyvezető igazgatónak, a gyakorlatvezetésért pedig Giliczné
Kasza Katalin mester fokozattal rendelkező szakoktatónak.
Kihelyezett gyakorlati képzésen ismerhették meg a hallgatók a
csőmosási technológiát, az automata vegyszeradagoló rendszert
és a szőnyegtisztítási eljárásokat.
A textíliák színezése, elő- és utókezelése, ill. kikészítése,
valamint anyagvizsgálata tárgykörökben a gyakorlati képzés a
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Sinka és Társa Kft.-nél (Budapest, Madridi út 4. sz.) folyt.
Köszönetünket fejezzük ki Sinka József és Richolm János
vállalkozásvezetőknek, hogy lehetővé tették üzemükben a
csoport gyakorlati oktatását. A gyakorlati oktatást Burján
Csabáné, Fidel József és Kutasi Csaba végezte.

a képzés, amelyben a modulok tartalma korszerűsödött és a
szakmai aktualitásoknak megfelelő ismeretek elsajátítása
jellemző. A képzés lebonyolításával és a jelentkezéssel
kapcsolatos információk a www.tmte.hu honlapon elérhetők.
Részletekről az (1) 201 8782 telefonszámon lehet érdeklődni.

A komplex záróvizsgára bocsátás feltételét, valamennyi
modulzáró vizsga sikeres végrehajtását minden hallgató
teljesítette. A 11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok,
textiltermékek témakörből írásbeli modulzáró vizsgán vettek
részt a hallgatók. A 11368-12 Textíliák elő- és utókezelése,
valamint a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító
műveletek modulból gyakorlati modulzáró vizsgákra került sor.
A 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei
tananyagból szintén gyakorlati modulzáró vizsgát tettek a részt
vevők. Írásbeli modulzáró vizsgákon adtak számot a hallgatók, a
11497-12 Foglalkoztatás I., a Foglalkoztatás II. és a 11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság modulból tanultakról.

---

A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára került sor,
amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervezett. A
vizsgabizottság elnöke Ziffer Ottó volt, munkáját Zubonyai Edit
és Dr. Deák László segítette. A 2018. május 9-i komplex
szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a „Textíliák
elő- és utókezelése; színezése, mosása” anyagrészekből
elsajátított ismeretek képezték, a május 15-i szóbeli vizsga a
„Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykörök
anyagára épült.
A végzettek közül heten jeles, hárman jó minősítésű
szakmunkás-bizonyítványt kaptak. További munkájuk során
hasznosítsák jól a tanultakat, akiben pedig ez a képzés
felkeltette az igényt, bátran tanuljanak tovább!
--A TMTE 2018. szeptember elején beindítja az újabb 32 542 02
OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést, amely
iránt továbbra is van érdeklődés. Szintén kisebb óraszámmal
(360 óra megfelelő gyakorlati előképzettség esetén) folyik majd

Kelmefestő- és tisztító mestervizsga
A
Magyar
Kereskedelmi
és
Iparkamara
Mestervizsga
szabályzatában a Kelmefestő- és tisztító mester is szerepel, így
lehetőség nyílik ennek megszerzésére.
Mester lehet, aki államilag elismert szakmai képzettséggel, ill. a
vállalkozásgyakorláshoz megfelelő közgazdasági-, jogi- és
munkaügyi ismeretekkel rendelkezik, továbbá elsajátította a
tanulóképzéshez szükséges pedagógiai ismereteket, majd
sikeres mestervizsgát tett. Természetesen feltétel az OKJ-s
végzettség (Textiltisztító, vagy Kelmefestő vegytisztító; vagy
Kelmefestő vegytisztító mosodás, vagy Textiltisztító és
textilszínező) és a legalább 3 éves szakirányú gyakorlat
megszerzése.
A
mestervizsga
pedagógiaiés
vállalkozási
ismeretek
tárgykörökből, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati részekből
áll. Részleges felmentést kaphatnak a felsőfokú végzettségűek,
más szakmából mestervizsgát tett jelöltek.
A TMTE megfelelő jelentkező esetén felnőttképzés keretében
felkészítő tanfolyamot szervez a pedagógiai és a vállalkozási
ismeretekből, valamint szakmai ismeretfelújító és vizsgára
felkészítő oktatást tart. 2014-ben - hosszú idő után - két fő tett
eredményes mestervizsgát egyesületünk közreműködésével.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését a TMTE elérhetőségein
(+36-1-201-8782 telefon, titkarsag@tmte.hu e-mail cím), akik
Kelmefestő- és tisztító mestervizsgát kívánnak tenni.

Képzéseink
Munkavédelmi képviselők továbbképzése (8 órás)
Képzési program nyilv. száma: E-000813/2014/D005
Most, térítés mentesen, ágazatspecifikus ismeretekkel!
Mint azt Ön is tudja, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
Törvény (továbbiakban Mtv.) 75. § (1) c. pontja alapján, a
munkáltatónak biztosítania kell a megválasztott munkavédelmi
képviselők számára „egy választási ciklusban, a képviselő
megválasztását követően 1 éven belül legalább 16 órás
képzésben,
ezt követően évente legalább 8 óra
továbbképzésben való részvétel lehetőségét”. A 2016. évi
LXXIX. törvény kihirdetésével ez a kötelezettség már minden
olyan munkáltatóra vonatkozik, ahol a munkavállalók
létszáma legalább 20 fő.
Szíves figyelmébe ajánljuk, a jelen, térítés mentes
továbbképzési
lehetőséget,
mely
a
GINOP-5.3.4-16-2016-00010
„Munkahelyi
egészség
és
biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék
és lábbeli gyártása alágban” című pályázati projekt keretében
valósul meg, a Magyar Könnyűipari Szövetség, a Magyar
Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Bánya-, Energia- és
Ipari
Dolgozók
Szakszervezete
együttműködésében.
A
továbbképzés egyedülálló módon, ágazati specifikumokat
is tartalmaz. Az oktatók a textil- és ruhaipari ágazat
munkavédelmi sajátosságait is ismerő szakemberek.
A továbbképzés időpontja: 2018. augusztus 29. (szerda)
09:00 – 15:45
Helyszín: UNICON Ruházati Zrt. (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5.)
ATOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA*
1 óra (45’)
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK
4 óra (180’)

MUNKABIZTONSÁGI ISMERETEK

3 óra (135’)
MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK
*Részletesen lásd a TMTE honlapján.

Oktatók: Dr.
Erősné
Dr.
Bereczki
Edit,
egészségügyi szakorvos
Márkus
László,
munkavédelmi
munkabiztonsági szakértő

foglalkozásszakmérnök,

A képzés írásbeli tesztvizsgával zárul, a sikeresen vizsgázók
tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről. A tanúsítvány
kiadásának feltétele a három tananyagegységhez kapcsolódó
tudásszint felmérő teszt teljesítése tananyag egységenként
legalább 51%-ban.
A részvételi lehetőséget a regisztrációk érkezési sorrendjében,
max. 10 főig tudjuk biztosítani. A regisztrációkat jelentkezési
lapon, a képző intézmény címére várjuk. Jelentkezési
határidő: 2018. július 31.
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról.
***
A 2018. május 25-én életbe lépett új Általános Adatvédelmi
Rendeletnek (GDPR) megfelelően, egyesületünk Adatvédelmi
és Adatkezelési Szabályzata a http://tmte.hu/adatvedelmiszabalyzat/ linken mindenki számára elérhető, olvasható.
Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni tőlünk, akkor
ezt a titkarsag@tmte.hu e-mail címen jelezheti felénk.
***
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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