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 2017. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.
Adószámunk: 19815950-2-41
Köszönettel: TMTE Vezetősége
Aktuális hírek
Energy Made to Measure,
Méretre Szabott Energia

avagy

A textilipar energia felhasználásai
Elkészült az ingyenes SET eszköz 2.5
verziója
Egyesületünk 2014-2016 között tagja volt annak a nemzetközi
csapatnak, amely egy olyan önértékelési eszközrendszert
fejlesztett
ki,
mely
segíti
a
textilipari
KKV-k
energiatudatosságát, -hatékonyságát és melynek használatával
a vállalkozások folyamatosan figyelemmel kísérhetik saját
energiafelhasználásukat.
A SET eszköz legfrissebb 2.5 verziója már elérhető az Energy
Made to Measure (EM2M) platformon:
http://www.em2m.eu/tools/set-tool
A SET eszköz egy ingyenes, önálló szoftver a textilipari
vállalatok energiafogyasztásának önértékeléséhez.
Ez az eszköz egy on-line felületet (SET Web) is tartalmaz, mely
alkalmas egy korszerű teljesítményértékelésre és az éves
teljesítményének / felhasználások összehasonlítására.
A SET eszközön a következő fejlesztések történtek:
-

kiegészült a villamos energia és a földgáz (ipari felhasználók)
átlagárainak naprakésszé tett táblázatával az egyes országok
és fogyasztási sávok tekintetében az elmúlt két évben: 2016
és 2017 (első félév);

-

az eszköz már alkalmas a fogyasztási és termelési adatok
rögzítésére a 2017 és 2018 évekre vonatkozóan is;

-

Új
funkciók
kerültek
kialakításra
a
SET
Web-en
(www.em2m.enea.it) a "havi működés elemzésére". Ezek a
funkciók mindenki számára elérhetőek, akik már töltöttek fel
adatokat;

-

Az elemző grafikonok ugyan már rendelkezésre álltak a SETeszközben (Excel) is, de a fejlesztők úgy gondolták, hogy
hasznosak lehetnek a SET weben is, valamint megtalálhatók
az év folyamán a szezonális viselkedés új mutatói is (ezek a
grafikonok természetesen csak a havi fogyasztás beillesztése
után állnak rendelkezésre termelési adatok, lásd a DEMO
linket:
https://www.em2m.enea.it/ESET/performance/DEMO3.asp?
Op=0&li=en

-

A frissített eszközverzió (2.5) a korábbiakat helyettesíti és
ugyanazon az adatbázison és interfészeken működik.

A SET eszközzel a korábbi használók továbbra is elemezhetik
régebbi adatsoraikat és megkaphatják a referenciaértékeiket!

Felhívás tagvállalataink felé - PILOT programban való
részvételre
Egyesületünk, hat másik, európai textil/ruházati szakmai
szervezettel / intézménnyel közösen az Erasmus+ program által
támogatott „TEXAPP” projekt részeként felmérést készít,
amelynek célja, hogy európai szinten feltárja a tanuló /
gyakornoki szerződések használatát a ruházati és a textil
ágazatban, elsősorban kis- közepes- valamint a mikróvállalkozásoknál.
Kérjük, segítsék munkánkat avval, hogy részt vesznek a
kísérleti (ún. PILOT) programban. Ennek célja, egy olyan
keretrendszer elkészítése és tesztelése a vállalatokkal
együttműködve, amely segíti őket a tanulószerződéses illetve
gyakornoki képzésekhez kapcsolódó gyakorlat, illetve akár a
belső képzések tervezésében, szervezésében és eredményes
lebonyolításában is.
A PILOT programba várjuk mind a már tapasztalt, mind pedig az
ezen a területen előzetes ismeretekkel nem rendelkező cégeket.
Kérjük, támogassák munkánkat és a projektet első körben
azzal, hogy a TMTE projekt honlapján (http://tmte.hu/texapp/)
lévő rövid kérdőívet kitöltik és az info@tmte.hu e-mail címre
2018. február 23-ig visszaküldik. Kapcsolattartó: Ecker
Gabriella ügyvezető főtitkár, tel: + 36 30 412-3556
A kérdőív célja, a vállalatok igényeinek és prioritásainak jobb
megismerése,
a
fejlesztendő
területek
azonosítása,
a
kialakítandó képzési keretrendszerrel szemben támasztott
igények részletes megismerése.
A TEXAPP projektről részletesebben az alábbi linkeken, magyar
nyelven olvashat, illetve kísérheti azt a továbbiakban is
figyelemmel:
http://texapp.eu/hu/
http://tmte.hu/texapp/
Együttműködésüket előre is köszönjük!
***
VÉDŐHÁLÓ - Budapest 2018
Biztonságos és egészséges környezet otthon és a
munkahelyen
A 2018. április 19. és 22. között megrendezésre kerülő 4
napos rendezvény célja, hogy új megközelítéssel gyűjtse össze
a vállalkozások és a nagyközönség számára egy időben, egy
helyre a munkahelyi és otthoni egészségünk, biztonságunk
valamint
környezetünk
megóvásának
témáit, eszközeit,
módszereit és szolgáltatásait, amelyek védőhálóként képesek
óvni mindennapi életünket.
További részletek a www.tmte.hu oldalon olvashatóak.
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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.

Rendezvényeink
mtex+ Nemzetközi Műszaki Textil Szakkiállítás
2018. május 29-30, Chemnitz (D)
Kellő számú jelentkező esetén a TMTE közös standot és/vagy
csoportos szakmai vásárlátogatást kíván szervezni a magyar
vállalkozások által eddig kevésbé ismert chemnitzi mtex+
műszaki textil kiállításra, melyet ebben az évben, 7. alkalommal
rendeznek meg, a könnyűszerkezetek kiállításával, a LiMA-val
egyidőben.
Miért éppen Chemnitz?
Az
autógyártásáról
híres
Chemnitz-Zwickau
régiót
szakzsargonban „szász Manchester”-nek is nevezik.
gépjárműipar pedig egyre több textilanyagot használ.

a
A

Ezt az adottságot felismerve hozta létre a Messe Chemnitz a
műszaki textíliák szakvásárát. Látván azonban a tendenciát hogy napjainkban a textilanyagok és textilszerkezetek egyre
nagyobb jelentőségre tesznek szert – ma már nem csak az
autóipari, hanem az építőipari, a mezőgazdasági, egészségügyi és
a ruházati felhasználási területek bemutatkozásának is teret ad.
A piaci tendenciák egyre erősebben igénylik a környezetbarát
technológiák
alkalmazását,
a
szerkezetek
tömegének
csökkentését, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználását
is, mely irányoknak szintén fórumot biztosít.
A 2018. évi szakkiállítás súlyponti témái épp ezért a
következők lesznek:
 „Védőtextíliák” - az emberi test, a természet, a mobil és
immobil javak hatékony védelmére irányuló új textil
megoldások.
 „Egészségügyi textíliák” - az egészségügyi-, ápolási-,
terápiás- és wellness területeken használt interaktív és
funkcionális textíliák,
 Digitalizálás, intelligens textilek, különös tekintettel a kis-, és
közepes vállalkozások ipar 4.0 alkalmazási területeire
(futurTEX és projektpartnerek bemutatói színesítik a
kínálatot)
Miért érdemes részt venni a kiállításon?
 Mert a legnagyobb kelet-német ipari és K+F tartományban
tud személyes kapcsolatokra szert tenni,
 mert profitálhat az erős textilipari hagyományokkal
rendelkező
szász-türingiai
tartomány
nyújtotta
lehetőségekből,
 mert a szakkiállításon neves személy- és haszon jármű-,
vasúti járműgyártó, hajóépítő, repülőgép-, camping-,
lakókocsi-, kerékpár és utánfutógyártó cégek, és ezek
beszállítói tájékozódhatnak dinamikusan fejlődő textil ágazat
legújabb fejlesztéseiről,
 mert a kiállítás nemzetköziségének köszönhetőn személyes
tárgyalásokat folytathat potenciális, jövőbeni ügyfelekkel,
 mert egy olyan ötletbörze részese lehet, melyből jövőbeni
projekteket és kapcsolati tőkét nyerhet, hisz a " Chemnitzer

Ideenfabrik" (chemnitzi ötletgyár) részen az ágazaton
túlmutató problémákra közösen keresnek megoldásokat,
 mert részese lehet egy ágazatok közötti együttműködésnek,
mivel az mtex-szel párhuzamosan kerül megrendezésre a
LiMA könnyűszerkezetes szakvásárára is.
A TMTE utazási és szolgáltatási ajánlatai:
2018. május 28-31. (hétfő-csütörtök) 4 nap - 3 éjszaka
Részvételi lehetőségek:
1.
Kiállítóként, 60m2-es, közös, nagy egységstandon (6 cég
közös megjelenésével)
2.
Kiállítóként,
12m2-es,
közös,
kis,
információs
egységstandon (6 cég közös megjelenésével)
3.
Látogatóként, a TMTE szakmai csoport tagjaként
(minimális létszám 10 fő)
Program:
 2018. május 28.: érkezés, szállás elfoglalása
 2018. május 29-30.: Kiállítás és/vagy vásárlátogatás,
kapcsolatépítés
 2018. május 31.: Hazautazás
Utazás: egyénileg
Javasolt utazási mód: személygépkocsival, a TMTE telekocsi
szervezését vállalja.
Szállás: 4*-os hotelben, egy- vagy kétágyas szobákban
svédasztalos reggelivel. Minden szoba WC-zuhanyzós, TV-vel,
ingyenes WIFI-vel és légkondicionálóval felszerelt. A szállodának
van saját, őrzött parkolója, mely 11,-EUR/nap áron vehető
igénybe.
Részvételi díjak:
Kiállítói költségek*
60m2-es, közös, nagy
egységstandon
12m2-es, közös, kis,
információs egységstandon
*6 kiállító esetén
Szállás (3 éjszakára)
2 ágyas szobában,
svédasztalos reggelivel
1 ágyas szobában,
svédasztalos reggelivel

TMTE tag
602.000,-Ft+ÁFA

Nem tag
630.000,-Ft+ÁFA

150.000,-Ft+ÁFA

156.000,-Ft+ÁFA

TMTE tag /fő
78.000 Ft+ÁFA

Nem tag / fő
84.000 Ft+ÁFA

105.000 Ft+ÁFA

114.000 Ft+ÁFA

Jelentkezés: Kérjük, hogy részvételi szándékát az igényfelmérő
lap kitöltésével és visszaküldésével (e-mail, fax, posta) jelezze.
A tájékoztató és a igényfelmérő lap letölthető a www.tmte.hu
honlapról is. Jelentkezési határidő: 2018. március 09.
Szükség esetén további
elérhetőségeken:
Tel:
ecker.gabriella@tmte.hu

felvilágosítás kérhető az alábbi
+36
30 412-3556;
e-mail:
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Vezetőségi ülések
Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság és Szervezeti Vezetők
ülés: 2018. február 28. 16.00 óra

Kérjük, jegyezze fel naptárába!
TMTE Tisztújító Küldöttközgyűlés és a 70 éves
jubileumi ünnepség
2018. május 17.

Magyar Textiltechnika
március 8. 16.00 óra

Szerkesztőbizottsági

ülés:

2018.

Képzéseink
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning
(60 tanóra)
Időpont: 2018. május 4-5., 11-12., 25-26., június 1-2.
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:

2018. május 4-5., 11-12., 25-26., június 1-2.,
8 alkalom (a résztvevőkkel egyeztetett napokon)

„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.

A tanfolyam indulásához minimum 6 jelentkező és saját
laptop szükséges.

Időpontok: 2018. március 12., 13., 14., 09.00-16.30 óráig

Jelentkezési határidő: 2018. április 16.

Jelentkezési határidő: 2018. február 28.

Helyszín:

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

Helyszín: TMTE Tárgyaló, 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.

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.
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„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.

2.

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
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 igazolást 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 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

***

További információkért kövessen minket a
www.tmte.hu honlapunkon vagy Facebook, Twitter és
Instagram oldalunkon!
***
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!

4

