Aktuális hírek, rendezvények

Támogatás kérése
2018. év végének közeledtével ismét támogatói segítségért
fordulunk Tagjainkhoz.
Egyesületünk, mint közhasznú civil szervezet és regisztrált
felnőttképző intézmény, több, mint 70 éve szolgálja a magyar
textil-, ruha- és textiltisztítóipar szakmai fejlődését szakmaspecifikus ismeretterjesztéssel, információközvetítéssel és
egyéb szolgáltatásokkal. Szakmai tevékenységünket az
egyesületi tagok és tagvállalatok szellemi és anyagi
hozzájárulásával végezzük. Titkárságunk két alkalmazottal,
rendkívüli erőfeszítéssel igyekszik nemzetközi szinten is ellátni
feladatait.
Jogi és egyéni tagdíj bevételeink az éves, átlagos működési
költségeinknek csak 25-30 %-át fedezik. A fennmaradó
részarányt általában a rendezvények, felnőttképzési- és egyéb
tanfolyamok, valamint a szakértői tevékenység bevételeiből,
illetve célfeladatokra elnyert pályázati támogatásokból
fedezzük.
E
projektek
sokszor
hónapokig
tartó
előfinanszírozására azonban, a még meglévő csekély
tartalékainkat vagyunk kénytelenek folyamatosan használni.
E mellett, Egyesületünk közhasznúságának egyik törvényi
fokmérője, a Szervezetünk számára eljuttatott támogatások és
adományok mértéke is.
Sajnos tagjaink közül egyre kevesebben tehetik meg azt, hogy
a személyi jövedelem adójuk (SZJA) 1%-ról Egyesületünk
javára rendelkezzen, ezért kérjük, hogy pénzügyi
stabilitásunk biztosítása a több, mint hét évtized alatt
összegyűjtött és működtetett tudásbázis megőrzése,
bővítése és hasznosítása érdekében lehetőségeihez
mérten adománnyal támogassa a TMTE széleskörű
szakmai tevékenységét.
Előre is köszönjük, hogy Egyesületünk erőfeszítéseit az ágazat
érdekében elismeri, és hozzájárul ahhoz, hogy a textil- ruhaés textiltisztító ipar szakmai szervezete továbbiakban is
eredményesen működhessen.
Támogatását /adományát az alábbi bankszámlaszámunkra
küldheti:
K&H Bank Nyrt: 10200830-32310085-00000000
A TMTE Vezetősége nevében köszönettel
Dr. Pataki Pál s.k.
elnök

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár

***
Közlemény SZJA 1% felhasználásáról!
2018-ban (a 2017. évi adóbevallások alapján) a NAV
128 595 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 4. HÍRLEVÉL – 2018 Szeptember
TEXAPP befejező szakasz
Az elmúlt hónapokban, A TEXAPP befejező szakaszában, a
projekt partnerek az utolsó feladatokon dolgoztak, azaz a
TEXAPP Hub létrehozásában és a TEXAPP záró konferenciáján,
amelyet 2018. szeptember 25-én Brüsszelben tartottak.
TEXAPP HUB dióhéjban:
Mi a TEXAPP HUB – Egy Kompetencia Központ a
tanulószerződéses
gyakorlati
képzést
végzők
számára.
Létrehozásának szándéka az volt, hogy összhangban az adott
nemzeti
szakképzési
rendszerekkel
a
KKV-kat
és
a
mikrovállalkozásokat bevonja a gyakorlati képzésekbe. A
TEXAPP Hub európai és nemzeti szinten került kialakításra
(Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország, NagyBritannia és Portugália vonatkozásában), figyelembe véve az
országok közötti gyakornoki rendszerek és a jogszabályi keretek
különbségeit is. A TEXAPP Hub a következő címen található:
www.texapp.eu/hub
Miért a TEXAPP HUB - A TEXAPP Hub célja, hogy a tanulói
programok
megvalósításának
különböző
szempontjait
figyelembe véve, együttműködésre és egymás segítésére
ösztönözze a vállalatokat. Összefoglalva, a KKV-k kicserélhetik
az ötleteket és a tudást.
TEXAPP ZÁRÓ KONFERENCIA
Az Erasmus+ program által támogatott TEXAPP projekt záró
konferenciája szeptember 25-én került megrendezésre, az
EURATEX szervezésében. A projekt eredményeinek bemutatásán
kívül, a záró rendezvény lehetőséget jelentett további szakmai
beszélgetések folytatására is. Ezek témája a textil és ruházati
iparág egyik sürgető kérdése, a szakképzett munkaerő hiánya volt.
A konferencia egyik fő előadója, João
Santos (Az Európai
Bizottság
Foglalkoztatási,
Szociális
és
Befogadási
Főigazgatóságának helyettes vezetője) áttekintést adott az EU
szakképzési
és
oktatási
programjairól.
Előadásában
hangsúlyozta, hogy a Bizottság következő években kiemelkedő
prioritásként kezeli a képzési programokat, illetve bemutatta az
Erasmus+
következő
kezdeményezését
a
szakképzési
központok nemzetközi hálózatának és együttműködésének
kiépítésére.
Különböző európai vállalatok iparági beszámolói első
kézből adtak számos, egyedi visszajelzést a szektort érintő
kihívásokról, a szakképzés és szakképzett munkaerő piaci
helyzetéről. Ezek lehetnek specifikus, egy-egy régióra jellemző
nehézségek (szociális, politikai vagy gazdasági eredetűek), de
az országokat egységesen érintő problémák is.
“Ha meg akarod előzni a technológiát, akkor a tudásba kell
befektetned” mondta Paul Johnson, a W.T. Johnson & Sohns
angol textilgyártó vállalat vezetője. Cége régóta jelentős
mértékben fektet be dolgozói oktatásába, tanulószerződéses
képzési programokba, valamint a nyugdíjba vonuló munkaerő
tudásának ifjabb nemzedékek részére történő átadásának
elősegítésébe.
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A képzések iránti magas igényt a TEXAPP projekt eredménye
is igazolta a résztvevő országok körében. A projekt által végzett
felmérésben részt vett vállalatok 68%-a jelezte, hogy munkaerő
felvétel tekintetében problémákkal küzd
A TEXAPP célja, hogy elősegítse és erősítse a textil- és ruházati
szektor (T & R) gyakorlati képzéseinek kínálatát és minőségét.
Ennek megfelelően a TEXAPP projektben résztvevő partnerek az
elmúlt két év során több eszközt és módszertant készítettek a
kis és középvállalatok támogatására:
-

a TEXAPP Standard (Vállalati Képzés Támogató
Rendszer), amely leírja a KKV-k számára azon szükséges
képességeket és kompetenciákat, melyek egy sikeres
gyakorlati képzés megszervezéséhez és lebonyolításához
nélkülözhetetlenek

-

a Gyakorlati Képzési Kompetenciaközpont (TEXAPP
Hub): egy digitális, ingyenes és felhasználó-barát platform,
amelyen megtalálható a szükséges információ az európai
tanulószerződéses
képzési
programokról,
támogatási
lehetőségekről, valamint gyakorlati jó példákról.

Az eseményen bemutatásra kerültek különböző olyan EU által
támogatott projektek és rendelkezések, amelyek célja a képzés
támogatása a textil, ruházati, bőr és lábbeli szektorokban. Rob
Senden, az IVOC/IREC (Belgium) képviseletében rávilágított
annak fontosságára, hogy a vállalatok a szektorban
tapasztalható képzett munkaerőhiány kezelése érdekében be
kell ruházzanak olyan tanulószerződéses és egyéb képzési
programokba, amelyek az új és meglévő dolgozóik fejlesztésére
fókuszálnak.
A nap során elhangzott beszélgetések és eszmecserék is
alátámasztják, hogy a textil és ruházati szektor szívesen
fogadja
a
közintézmények
támogatását
és
együttműködésre szólítja az érdekelt feleket annak
érdekében, hogy a teljes szektor ismertsége, imázsa növekedjen
és olyan oktatási eszközök váljanak elérhetővé, amelyek a fiatal
generációk számára vonzóvá teszi a szektort.

Összesen tizenhárom előadás hangzott el szinkrontolmácsolással
is. A hazai előadókon kívül többek között lengyel szakemberek is
tartottak szakmai beszámolót. Az előadások során számos új
eljárást, segédanyagot, technológiát, minőségmegvalósító
intézkedést és praktikát ismerhettek meg a konferencia
résztvevői. Ezen felül az adózási változásokról, a kontinensen ill.
a világban fennálló kockázatok magyar gazdaságot érintő
kérdéseiről, a textiltisztító szakemberképzésről, a GDPR
adatvédelmi rendszerről és munkavédelmi aktualitásokról esett
szó.
Több kiállító is bemutatkozott gépek ismertetőivel, ill. tisztítási
segédanyag textiltermékekkel. Így a Clovin – Pentaclean Kft., a
Lapauw, a Naturtex Kft., az Asio Hungária Kft., a Bepatek Kft., a
Christeyns Higiénia Kft., a CHT Switzerland AG. – Bezema, a
Delta Clean Kft., a Dozit Plus, a Judit Paplan Kft., a Referencia
Mosodák Zrt., a Miele Kft., a Mova Kft. – Girbau, a Polizo Kft., a
Vebra 2006 Kft., és a Vend-Tex Kft. bemutatóit tekinthették
meg az érdeklődők konzultációs lehetőséggel is.
***
Sikeres TMTE rendezvény a HORECA szektornak
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2018. november
20-án „A HORECA szektor textíliái és az élettartamot befolyásoló
tényezők” c. sikeres rendezvényt bonyolított le az egyesület
székhelyén. A 30 fős hallgatóság döntően a kapcsolatos
textiltermékeket gyártók/forgalmazók, a szállodai munkatársak
és nagyüzemi mosással foglalkozók köréből került ki,
ugyanakkor egyéb szakterületek képviselői is részt vettek. A
terjedelmes ppt. előadást és az egybekötött konzultációt Kutasi
Csaba tartotta.
Az alábbi tárgykörök szerepeltek a programban:
-

Szálasanyag- és kelmeismereti fogalmak és felújításuk. A
HORECA termékek fontosabb hagyományos és újszerű
szálasanyagai, a szükséges fonalak jellemzői, ill. a
beszerzéskor ajánlott műszaki paraméterek kerültek szóba.
A szövetek minőséget befolyásoló tényezőiről, ill. a kisebb
mértékben használt kötöttkelmék jellemzőiről is elhangzott
ismertető.

-

A beérkező új síkáruk és frottírtermékek alapkelméinek
átnézése, értékelése témakörben az elvégezhető egyszerűbb
organoleptikus vizsgálatokat, méréseket, nagyított felvételes
elemzési lehetőségeket ismertette az előadó, széleskörű
illusztrációval.

-

A termékek konfekcionálási jellemzőinek ellenőrzésével
kapcsolatban az élettartamot befolyásoló követelményekről
folyt az ismertetető és a konzultáció.

-

Az egyéb jellemzőkre kiterjedő egyszerűbb kontrollok
bemutatása hasznos praktikákat tett közhasznúvá.

-

A szükség szerint roncsolásos és egyéb szakintézeti
anyagvizsgálatok kezdeményezésének tárgyalása során a
jellegzetes vizsgálati módokról, azok megrendelési helyeiről
esett szó.

-

A bevarrt címkék, egyéb jelölések információinak fontossága
c. alfejezet során a szalagcímkék követelményei, a tartalmi
adatok kerültek megbeszélésre, különös tekintettel a
gyártási/használatbavételi évszám feltüntetésére.

-

A termékminőséget, élettartamot befolyásoló tényezők
témakörben
- a beszerzéskori minőség hatását,
- a rendellenes használat következményeit, és
- a nagyüzemi mosással kapcsolatos és néhány egyéb
hibalehetőséget
ismertetett az előadó, amely során az interaktivitás kedvező
kiegészítést biztosított.

Projekt partnerek
A projekt 8 konzorciumi tagból állt, az alábbi országok
képviseletében: Belgium, Bulgária, Görögország, Magyarország,
Olaszország, Portugália és Anglia. A projekt koordinátora az
EURATEX, a textil és ruházati nemzeti szövetségeket képviselő
Európai Ruházati és Textil Szövetség (Belgium).
P1 - Európai Ruházati és Textil Szövetség (EURATEX) – BE
P2 - Huddersfield & District Textile Training Company Ltd
(HDTTC) - UK
P3 - Pirin-Tex EOOD - BG
P4 - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de
Portugal (CITEVE) - PT
P5 - Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület - HU
P6 - TexClubTec - IT
P7 - Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and
Exporters (BAATPE) - BG
P8 - Hellenic Clothing Industry Association (HCIA) - GR
Maradjon velünk kapcsolatban: www.texapp.eu
***
XI. Magyarországi Textiltisztító Konferencia
A Textiltisztító Egyesülés évenként szokásos rendezvényére - a
TMTE társszervezésében - 2018. november 6-8. között,
Visegrádon, a Thermal Hotelben került sor. A „Hatékonyság
növelése a sikeres textiltisztításért” mottójú konferencia fő
szponzora a Clovin Professional SA. céggel együttműködő
PentaClean Care Kft. volt, továbbá támogatta az Alvara Cleaning
Kft., a Bardusch Bértextília Kft., a CHT Switzerland AG., a
Referencia Mosodák Zrt., a Thermopach Kft. és a Zura Kft.

A 4,5 órás programot a résztvevők pozitívan értékelték,
amelyen számos hasznos munkakapcsolat is létesült.
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JEGYEZZE ELŐ!
3 napos, speciális "SZÍN"-tan workshop
A speciális színtan, a színek árnyalatnyi felismerését teszi
lehetővé, egy tudatos színlátás, amelyet a workshopon
megismert gyakorlatok segítségével lehet elsajátítani.
TÉMÁK:
1. nap:

Színek és árnyalatainak meghatározása. (sárgák,
vörösek, kékek, lilák, narancsok, zöldek, barnák,
szürkék, fehérek, feketék és árnyalataik.)

2. nap:

Színkártya készítés, színminták összeállítása.

3. nap:

A
színminták
alapján
lehetőségeinek tervezése.

a

színek

kombinációs

A program végén minden résztvevőnek színkombinációs
összeállításai és kb. 120 színből összeállított színkártyája lesz.
A workshop után egyéni konzultációra is lehetőség nyílik.
A speciális színtan workshopot javasoljuk: tervezők,
gyártók, lakberendezők, stylistok és mindazok számára, akiket
mélyrehatóbban érdekelnek a színek.
Az műhelykurzust tartja:
Időpont:

Bajczár
Éva
iparművész

-

textiltervező

3 alkalom (18 óra X 45 perc), 2019. február 20.,
21., 22.; 10.00-15.00 óráig

A workshop indulásához minimum 5 jelentkező szükséges.
Amit hozniuk kell a résztvevőknek: stift ragasztó, bármilyen,
színes újság, olló, A/4-es fehér vagy színes nyomtató papír, kb. 20-30 db
Helyszín: TMTE székhely, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.

Ország/
Város
Ausztria
Bécs

Időpont

Rendezvény

2019.01.25-27.
Turnus: évente

Hochzeitsmesse
Trau Dich

Anglia
London

2019.01.27-28.
Turnus:
félévente

London Edge

Nk* női divat
szakvásár

Dánia
Koppenhága

2019.01.30.02.01. Turnus:
félévente

Nk* divatvásár

Németország
München

2019.02.03-06.
Turnus: évente

CIFF
Coppenhaga
International
Fashion Fair
ISPO

Csehország
Brno

2019.02.16-18.
Turnus: évente

STYL/KABO

Nk* divat, cipő és
bőr szakkiállítás

Anglia
Birmingham

2019.02.17-19.
Turnus:
félévente

Moda
Menswear
Moda UK

Olaszország
Milano

2019.02.19-25.
Turnus:
félévente

Milano Moda
Donna

Férfi ruházati
szakkiállítás női
ruházati és
kiegészítők
szakkiállítás
Női divatvásár

Oroszország
Moszkva

2019.02.25-28.
Turnus:
félévente

CPM Collection
Premiere
Moscow

Nk* divatkiállítás

Lengyelország
Poznan

2019.03.05-06.
Turnus: évente

Fashion Fair

Nk* divat és
kiegészítők
kiállítása

Kína
Shanghaj

2019.03.26-28.
Turnus: évente

Domotex Asia
/ China Floor

Nk* szőnyeg- és
padlóburkolat
szakvásár

Németország
München

2019.05.14-17.
Turnus:
kétévente

FESPA Global
Print Expo

Nk* digitális
nyomtatás
világkiállítás

Németország
Frankfurt

2019.05.14-17.
Turnus:
kétévente

Techtextil /
Texprocess

Nk* műszaki
textília szakkiállítás

Spanyolország
Barcelona

2019.06.20-26.
Turnus: 4
évente

ITMA

Nk* textil- és
ruhaipari
gépkiállítás

Japán
Tokió

2019.07.17-19.
Turnus: évente

Interiolifestyle

Nk* lakástextil
szakkiállítás (Messe
Frankfurt)

Németország
Lipcse

2019.09.07-09.
Turnus: évente

Unique 4+1

Németország
Köln

2019.09.19-22.
Turnus: évente

Kind + Jugend

Nk* reklámtárgy, textil
individualizálás
szakvásár
Nk* gyermekruha
szakvásár

Németország
Düsseldorf

2019.10.05-08.
Turnus:
kétévente

A+A

Nk* védőruha,
védőfelszerelések
szakkiállítása

Németország
Lipcse

2019.10.25-27.
Turnus: évente

Designers
Open

Németország
vezető design
fesztiválja

Részvételi feltételek / jelentkezés:
Részvételi díj: TMTE tagoknak:
Nem tagoknak:

37.800,-Ft/fő + ÁFA
46.800,-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) 2018782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)
Jelentkezési határidő: 2019. január 29.
Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését!
***
Előzetes 2019. évi nemzetközi szakvásárokról,
kiállításokról
Ország/
Város
Németország
Frankfurt

Időpont

Rendezvény

Tematika
(Nk=Nemzetközi)
Nk* lakástextil
szakkiállítás

2019.01.08-11.
Turnus: évente

Heimtextil

Németország
Hannover

2019.01.11-14.
Turnus: évente

DOMOTEX

Nk* szőnyeg- és
padlóburkolat
világkiállítás

Németország
Berlin

2019.01.15-18.
Turnus:
félévente

Berlin Fashion
Week

Nk* divathét

Franciaország
Párizs

2019.01.18-21.
Turnus: évente

Who's Next

Nk* divat
szakkiállítás

Franciaország
Párizs

2019.01.19-21.
Turnus: évente

SIL Salon
International
de la Lingerie /
Interfiliere

Nk* fehérnemű,
fürdőruha
szakkiállítás

Tematika
(Nk=Nemzetközi)
Nk* esküvőszakvásár

Nk* sportruházati
szakkiállítás

Forrás: Interpress Kiállítások Kft.
A TMTE az előző évekhez hasonlóan a Techtexil/Texprocess
illetve az ITMA kiállításokra - kellő számú jelentkezés esetén csoportos szakmai út megszervezését tervezi. Felhívásainkkal
hamarosan jelentkezünk.
***
Műszaki tanácsadó szolgálatunk
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület szakértői
készséggel állnak az érdeklődök rendelkezésére az alábbi
területeken:
- textilipari nyersanyagok,
- fonás, cérnagyártás, fonatolt termékek,
- szövés technológiák,
- kötött-kelme és -darabárugyártás,
- nemszőtt kelmék,
3
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fonal-, cérna- és kelmekikészítés (előkészítés-fehérítés,
színezés, nyomás, végkikészítés),
műszaki textíliák,
minőséggel, anyagvizsgálattal kapcsolatos kérdések,
ruhaipari technológiák és szervezés,
textiltisztítás,
különféle minőségi reklamációk,
munka- és környezetvédelmi feladatok,
szakmai ismeretfelújító- és továbbképzések.

Az első szaktanácsadás a TMTE és Textiltisztító Egyesülés (TTE)
tagjainak ingyenes, ezt követően óránként 10.000,-Ft+ÁFA
díjazás ellenében tudunk segítséget nyújtani. A tagsággal nem
rendelkezőknek óránként 20.000,-Ft+ÁFA.
Megkereséseiket a (1) 201-8782 telefonszámon,
titkarsag@tmte.hu email címen várjuk.

ill.

a

***
Felhívás a Szellemi örökség album 2019 évi bővítésére
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 – idén május
17-én -, a TMTE tisztújító küldöttközgyűlésén köszöntöttük az
életpálya bemutatásával, és a Szellemi örökség album lap
másolati példányának ünnepélyes átadásával. A www.tmte.hu
honlapon, a „kiadványok”-nál megtekinthető jelenlegi névsor
(169 fő), a névre kattintva megjelenik a méltatás digitalizált
változata.
Már most jelezzük, hogy az album bővítéséhez az alábbiak
szerint várunk javaslatokat, adatokat a megörökítendő
személyről:
- 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),
- egyéb – főként szakmai - közéleti tevékenység megemlítése,
- 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 fentiek szerinti
bemutatásával.
A
titkarsag@tmte.hu
e-mailcímre
folyamatosan, 2019. április 18-ig várjuk a javaslatok
beküldését, amely alapján a TMTE Szellemi örökség Bizottsága
tesz javaslatot az illető pályájának megörökítésére.
TMTE Szellemi örökség Bizottsága
***
Dr. Schmalz József emlékére
1919. január 3-án született Budapesten. A József Nádor Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetemen
1943-ban
szerzett
gépészmérnöki oklevelet. Először a műegyetemi MechanikaiTechnológia Intézetében dolgozott demonstrátorként, majd
tanársegédként. 1946-tól az iparban tevékenykedett, többek
között a Gyapjúipari Igazgatóság műszaki vezetője volt. A BMEn alakult Textiltechnológiai Tanszék meghívott előadójaként
oktatott 1949-től, majd 1953-ban docenssé nevezték ki. 1961-

ben egyetemi doktori címet és a műszaki
kandidátusa tudományos fokozatot ért el.

tudományok

1970-től a Könnyűipari Felsőfokú Technikumon oktatott, majd
ennek
jogutódja,
a
Könnyűipari
Műszaki
Főiskola
Textiltechnológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára
volt 1984 évi nyugdíjba vonulásáig. A tanszéket Ő alapította,
megszervezte a fonó-, szövő- és kötő oktató műhelyt és
anyagvizsgáló
laboratóriumot.
Többek
között
aktívan
közreműködött
az
első
magyar
mesterségesszál-fonoda
tervezésében.
A
szövőgépek
dinamikai
vizsgálata,
a
nagyteljesítményű textilgépek diagnosztikai elemzés alapjainak
megteremtése is eredményes munkásságának része. Számos
felsőfokú jegyzet, tan- és szakkönyvet irt. Külföldön is több
sikeres előadást tartott
Munkássága elején a Textiltechnológusok Egyesületének titkára,
a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek megalakulása
óta tagja volt. Tevékenykedett a Gyapjú Szakosztály
vezetőségében, hosszú ideig vezette az Oktatási Bizottságot. Az
egyesületben is számos értékes előadást tartott. Eredményes
tevékenységét Földes Pál Emlékéremmel ismerték el.
1985-ben váratlanul hunyt el. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor
Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán a nagyterem egyike a
Schmalz József nevét viseli.
Tisztelettel és hálával emlékezzünk Schmalz Tanár úrra, a hazai
textilipar és szakmai oktatás kiváló személyére.
(Részletes méltatás a Magyar Textiltechnika 2019/1. számában
lesz olvasható.)
***

Kérjük, rendezze 2018 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
2018 évi tagdíj kategóriák
 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,Ft/év
 Kedvezményes
tagdíj
(nyugdíjas,
GYES,
főiskolai/egyetemi hallgató): 4.000,- Ft/év

GYED,

 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 közelgő ünnepek alkalmából kívánunk minden
kedves Tagunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet!
***
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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