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A 2ol5. év| 9.zd..á9| tevékGnFég r{'vid érték.|&.
(x|.l.*ít... 2o1J. 6'l mór|.. é..rcdn.ny k|frut.t..hd' v.|.m|nt.

k.,'heÍú..c|m.||.k|.tha - Pk-142)

1. Í|.'.'ÍÚ m.Í|.!yr.-k. 2015. .v| g.'dt.óg| !.c|moló|tc
1.1'ole.bá|Y| httté.
A.iü| tv', vá|ám|ntá 22412000 {xII'19), á 34212011' (xrl.29.) ésa 350/2011(xII.30)
korrányÉndé|eték í9ye|embev&e|évé| a TMTt 2015. óv| !.zd..tg| bc.no|ól.t.
k.'v..k.'ó íom.D.n k.*ít.tl. é|:
1. ^ kdttó. kóoywlt.|t Eétó .gvéb *B4.t ..ryErú.ít.tt b.E.m|ó'.

(n.Í|.!. é. .r.dtúírt|mú.t..) .. tózh.'nú..9l ú.||ók|.t.
PK.1.2 nvomt.tvénv

2. A 2015. óv| g.'d...e| t.v.k.íy3lg n.v|d értét.|é.. (u...aÍt... 2015. .v|
m..|.t...rodmélYhmut.ú.hd'v.hh|ntr.'zh.*nú..!| m órhrlre)

3' x]Ü1{t.-Íúú9| m.||ék|.t'öv.9.. |d.gÉ.'íté.

A 9ázdá9á9| b€zám|ó dolÚmentum|t á2 El|enőzó B|zott.á9 é. 62 Intező Bizottgág
2016' ápn|is 27'i ü|é*n megv|tattó, és é|fogadásrá álán|l. a Kú|dóüközgyÚ|6nek.

l.2 s'..nui.|| bdzómo|ó
A 2015. &| mér|€gb€*imo|ót a sakh. 96 l(fr' könyvé|ó |roda vezétóJe N.gyné L6t|
l(áta|ln á||'tott. ós* !z 1' Entbán.zéEó|ő frrmábán.

Á mér|éc f6ös*é9e: 13 02o EFT, az éÉdmény - 361 EFT, amé|y 19 9o7 EFT b€vétel 6 a
20 2ó6 EFT k|6dós égyen|ége'

Aktlv tdób.|| .|h.tÁE|Á.h 7'aa3 EFT

oK' képzé (2015.16) kóEséqek

E[gíydltrlíE|.'qt: 2 ot'. lFT

T.sdt 2ols
oKl képzés (2015'16) bevétebr

XllEtdlllb a9o EFT

lüti|!Élll!I!l| l.1l3 EFÍ

2015' déc' h.vi b€r utiin szJÁ + járu|ékok 456 EFT

---4'
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^l.édm..Y l|n!t.t...r.md..
Az egy*e.osltett bészámo|ó érédmény'lhutatás.hoz
mé9léoru é*ket fÚzúk:

Éleb (t!3os EFt) á továbbrépzéet.tÍénjnq€r, ó
r€nd€zvényel.tanu|mó.yut.k, á 9akéftói munkól, ó *ár|áp k|advány negjé|énteÉs/
óáz á közhá9nú .zakm6i tévé|@nFéq bevéte|é|t tó.t!|máza'
A satnái mÚnlá bevété|ehék 6 ráfoÍditá$hak É*|étez6ét áz á|ább| táb|áz6tbóí

Eovéb bévété|ék:
A 6 a29 EFt ö*zéqú egyéb bevéte| a tágdílbwéte|e. é á Émoqatás| bdété|€ken kívÚ|
m|n|má|ls múködésj bevété|t tártá|m.z.

A féntleken Úh€nóéí Eqyes!|etünlnék 2015' évben
(63 EFT), né|yet á pénzoovi nüv€|et.| bévété|é' sobn

A t.!dílb.v.t.|.kb.. (egyé.i 473 EFT + logi 5 256 EFÍ é 5 '29 cFT) t'sz6se9ében
m|nteoy 10%'os émé|kédés kövétkezétt bé óz e|ózó évl bevéte|ekhe képest. Ezt a2
éwéq|, ó t.9vá||á|átokhoz intézétt fe|híváfunkrá érkez.tt taedÜ iieqészí!é*k
eEdményezték. sáJnos, az egyé.i tágdilbevété|ék t.gráglnr öregedé.év.| 6ór*.nnek.

'ám!g.r..| ö.v.t.|.|nk!t (992 EFT) égyré.zt 6 közh.*nú é|ú rűkódsr€ kápott
szl^ 196.c f.|.ján|l$r adják, ané|y t'eéíségébén (137 Em' Ez az é|öző éviné|
27 EFT.Iá| levésbb fe|aján|ást j€|ent, me|y va|óeínl'sith*ő?n 'htén öz áktív
korc'tá|yú tagság csókkené*ré vez€tte!ó v|ssa' Tám€átási bévete|eht hásik részet
62 égyéni é loq| tógoktó| ' é|.ó$rbán áz év véoi fe|hívásÉ érkeétt önkéntés
befizété*| (a05 Em ód'ák. 2015' évb€n É|yáat|Uton e|nyéí rámogatásunk n€m vo|t.
'.tlÜ.gy...| A közv.t|én EU+ pá|yáDt| támo96tásból 20|4.,016 kózön n€9vá|ó5u|ó
sET pre'ektÉ néq 2014.bén lápolt tamogarás' e|ó|eq tovaöbra 's áz é|háÉb|ások
k.'7ótt *.Ép€|' B.v.te|kénr sl á projért e|*imo|asát és e|íog.d.sát kovetöén

xúköd..| ö.vét.| (p|. tárqyl 6ztóz - iEdábútor . értér€íts) 1o! !FÍ vott.

€9y kwés kamtbev&e|e |5 vo|t

A: ök.. lgél.| 20'5ben 19 9o7 EFT, óme|y té|és eqéyeöén kózháVíú
b.véte|Er minósu|, h$en a. !|ápfub.|yb€n rögzitéR kozha*nú tevékeíy*qhez
|ap@|Tdll. A TMTE 2o15.b€n sem fo|ytaton vá||ó|koás| t.vé|énys€get, iqy adofizerés|
kót€lezdtsége.en ke|étkeett

B'lodÍ|i'lt

2015. évi öa6 ráfordínás 20 26l EFÍ volt' mé|vbó|l

--={

(l'zh.anú ukm.. mÚ.l. (EFT)

6142 I 433
ebbó| ó TMTE á||.m||ág Éqi*trá|t kéDzéle
eqyéb uén|noék. t.nfo|váml stb.
Be|íó|di és nemzetlÖz| sz6km.i Eídevények,

r 57S I  575
239 129

oe.' kó.h.mú n.km.| m!!l. t30t5 5 551
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^.Y.'l.||..o r.ío]díttdok (3 362 Em
Az ányaqle||éqü ráíordíüi$k csókkénése, é|sósorb.n é TittáÉág Bűködésének 2015. II.
fé|d| tovább| ra.tona||ls.hoz (székh.|yváltá.,.zo|cá|tótóisueuódé*l fu|ó|vlzsgá|ata és
fe|mondá* stb') kóthétó.

st.m.|y| '.||.9ll ríord|t.$k {11 102 Em
A *éné|y ie||eqÚ Éforditások néhak áz áppárátus bérkó|ts&eit tö.t.|mázzá, hánem a
rt7ha'nú sz.kmá| muílá 9ón negbí.á$s )oqv|sbnnv.| fo9|a|koÁ6bn *.kértó|,
oktátó| r&zéré rifizeten diFkats.nnó| úru|élóit |s'

É.tók6ókk..é.| l.|r.. (139 Em

E.v.D r.'o.d'Ú.ok (109 EFT)

A 2o!5. .v| g.zdá|kod.. .r.dm.n'. -36l lFT.!yó|.gf,t mut.t. A p.5*|v 'dóbet|
é|határ|á9l ósz.ge 2 o54 EFÍ.ot. áz .rtív |ddbe|| é|h6tár|ósok cszég. 7 aa3 FFT.ot
te* k| a 2015' évi méíégben. A2 é|hóÉb|ások lé|entó. észé á 2o16'dre áthúzódó
orc.s képzés' vá|ám|nt a 2ot6 évb€n is ío||.tatódó sET pojektb6| ádód|k (|ásd féntébb

^ 2o1l. .v| ddd...{d| t.v.k.nÚ.o áÉék.|.*

A T!ÍrL 9efuezéti nükod6éhe7 2ors.b€n *m kápott É|váet' támogáÉsf. Nem vo|ták
o|yán Új p.|yáed |eh€üÉéqék *m' 6hov. égy.{'v u'abb prc'ekné|, Énddvénnyé|,
6é||yé| pá|yázhattunk vo|na.

2015'bén |. fo|yt.ttuk vi*ont a 2014.b€n e|indu|t kÖzvet|én EU.s ÉmogaÉsú, 36 hónáp
meqvaknná9 EeJó' ó i€'nhoad (rv.l en.rgáhátékonyság nóve|é*t c.|u| tÜzó prcgróm
(sm mé0v6|ósitá*'t' me|y 2016' szepEmber 30.áv6|feJ€zód|k máld be'

l4|ve| € pfu,e*théz kópc$|ódün eddig a| é|ó|é9 ||ílzétés u'rtént Én7u9y| e|sáno|ás
neg njm' .4t a tár9v4 twé|enységh€. rotódó ko|tséoék (|.g| áktiv é|hátárc|ásb6n)
és ! 2014 bó| áthúufutt é|ó|eq (|&d kóté|ézétts.qer) bnyve|és tehn||á'|aq el a
prjerr Ezárára Után. . pE'ekf péntÜgy| be*imo|oláÉr e|fog!dá$'t *ovetÓen, .
váóltóEn 2017 évben. | €ne| e|rzámó|hatól'

2015.bcn áz Eqyest||et szeryaésében (i||. ÉEszéNdésébén) az á|ábbi ÉndezvényekÉ,
tanÚhányutakra keú|t 9r:

!u!Ldén' .m't 6 HoREcÁ 'erbmól ! t€'tihird tudni érdené"
Láteátás. 5erb|6 Flshion weekén . Novi sÉd
4, AKI( - lGma6t Satma Nap
Egá't.'s fe|ha9íá|ási terÜ|étel,

' Pó9sztok, 'áqn*tás| e|,árá9k,

TEcHTExnVtexprB.NémzetlÖz| MÚszáki Texti|. é RÚhói6n

TEXTIL' 6 RUHAIPÁRI s2AKl..AI fóRUM '
FotÚ*b6n: EKAER" úl pá|yázátok' hlté|. eneEiáh!Ékonvíio

Mi.ó*gütgyl Tóu$9tá|. M|t vár e| !z új Iso 9oo1l2o15szábvány

f@Yarztóvéd€|mi és ve6.n'og' konzu|tádóó N6p
loheísteh Al6déh|! . tii6szeMzés
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F@vósztóvéde|m| rnformáclós NaD
INTERcoloR . színtő| . leéked€|em|q Némzetkóz| KonféEn.la

ÚJ hoté|. & éoYéb te'tí|iák avátás é|ótt| e||.nóEé*
tsme4en mé9 néhány egygeíj móds7érl a t*t||lérméke|
mhósésének vi2soá|atáE!
xLV. Rendtivü|i kii|dót*ózavú|és
lcrelásztá| a TMTE lóvóbé|i cé|jáiól, f€|.dátaió| é
tevé|@nYsegénék meqúlÍtásáró|
ITi1A 2015. Nemzettóz. T.xtl| é5 Ruha|oan Géotiá||iÉs
KÉPzÉs s lNNovÁclo' mint ág.z.t kitt'Ésl |ehebó.éqel ' sakma|

.vézetés int €qrá|l félfogásban' PuhaiEn ve€|ó|\ k|UbE

sá,nos 2o15.b.n mé9*akádt áz évék ótá Énzooy||eg ls éÉdményes egyÚttnÍikódés a
aKIk va|. Ányaq| foÍás hiányábán n.m tudful mégva|ósltani 6 aKIX Tqti. é Ruhá|par|
szakmá| osztá|yáva| kózós be|fó|d| rendezvénye|ét, és a h.tár ment. ruhá|par|

Á: Eqyes|'|ét tevé|enységéhez o|yán pfuqramok' @rények is klpcso|ódnák, áme|yek
€|9ósorban á taq*ig számára szó|nák, |||etvé á ako*tá|yol önú||ó szeí€z*ében
fo|ynók. Euekbó| az Eqy60|etnék bevéte|e uqyán n.m sáma2lk, dé nagyon fontosák,
hiszen . 'akmákultúra ápo|ásót, . n.mzétkóz| .gyottműlódést segítir e|ó. Á t.|j6éq
ioénYé né|kÚ| néhá.y ezek kózú|:

pEf' éreÍlfus Ru*nák István 95' 'ú|etesnaplán6k

!!lz éndezvény. A tonnó| |épé| tönén€te
IHsz + Téxtl|veqyé* LátoqaÉs á P.nta@|or Kít..né|

. A tá|ápgyártás tóÍténete . (a|ápot ö f.lE|

IHsz r €nd.7vény. A léxti|kém'á' eEdménv.| tub||éufu| 2ors.ben
|Hsz rcndezvdnv . Máeyar |é.ioar torté.etébó|'
Textl|veqyé' - Részvéte| a2lrÁTcc ruEött XózavÜ|é*n
!!s? Rnd.zvény . M' ! térh| é5 fuha'Dón lóvói€ i4áqvárc67áoon?

Áz á||ómi|áq Eg|sztrált fé|nóttképzés teÍo|étén 2015 étsó íé|4é méq m|nd|q e|sósorbaí á
programok eng€dé|yéÍété*ió| 9ó|t, ré|y.ét a€dnényeképpén vé9é m€gkáptut a
lo9ot 62 Új oK,'.s téxtl|usztíoó é texti|*ínezó képzés e|hdÍtásá.6' Ugyanákkor tudomésu|
ké|lett vennÜnk, hoqy hármennyiÉ i9 próbi'|tÚnk mhden e|ó'Ésn6k hegú€|é|ni á képz6|
pro9Emok megináíáná|' a éoi *bá|yozás *er|nt nY|lvánta.tott más 'ákm.|
képzé*inket az úl End*érben rem tud,uk é|fogadtatni'
számlnkÉ Íoy e|9ósorbá. a end*één tívÚ|i réDzsre maradt é nórád tehát
|eh.tóég, me|yek l||ámi t.ámogatásbó| nem ftíánsziozh.!ók. l|yen, a .égek egyéd|
lgényeiÉ szlbott képzé*kbó| fudtunk megva|ósitan| néhányót .z év s$án' i||etve az
énq€dé|y b|.tokában szept€mbertó| é|hd!|t az elsó új oKl.s képzés |s.

lÜró.varó képzés (20la-bó| áthúzódóln)
Text||io6r| ifi€ret€k . B|end.d |éamine kép2é5
Fo{'vasztóvéd€|mi lsmeretek . E||end€d |ern.ns kéDzés
sze{€ztó 6 'rimin'gép$ szénázó. mode||ezó tÉn|no

_-/.1_
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Texti| áláDányáoismr€t . kihé|vé'étt kéDzés
s4MzetÍé||észÉsi ténmo - kh€|vezen kéDzés
Hatéronysáonóvé|ó fo|y.m3tÍé.i|é*É3 á l@fe|G'ó|pá.ban c. képz6 t. trEdu| '
oodmá|ls varÉ.l mód'erel. varónók, b€tanítók 9záíúÉ - rihé|@étt' @. kéE6
oK' 325a2o2 Íqü|t|'tJtó és texd|*|@ó - léo2és í2015.2016) N' kéozég

ös*€sé9ébén Íoy féhóttképzési tevékenyegünk árh€vét€|érek tt'öb, mint ao%.át áz
egyéb tanío|yami bévété|ét ódták. M€qjegyezzük| hogy áz o|o.s képzés
ngyé|embevété|é *ámvlté|i|ég ek 2016.b!n fo9 negtt'.ténni.

vegú|, . gazdeági eEdményhe hozáÉru|tak az écy6ú|éd *kért.t béwíásávó|
mégvá|&ított sDkma| mégbíás pbléltél l9'

ossrefog|á|v. ó 2015.4i té@ettné| G3a19 EFT) Jobb eÉdményt (.36r EFT)
fálsú|y@n ket t.n}góre |éhét v.Me2etni' E9yé.zt á bévéte|i o|dá|nó| (* ez
öómté|i) . teryaettné| 3.qí'ka| tóbb vo|t a tó9dí6r és ó tánogöniek ós*€9€,
múg{s:t vifunt . kiádás| o|da|on lgyan ld.ntó*n 6öt|(eí'tél a m''kö<Ésj kóltsések,
dé et &k áz áppáráfus |étsziimáBt 6ótk€ntééW|, a TlttáÉá9 k|sébb iódábá tijrténó
kó|tóztetAévé| tudÚk eÉm|. 2015'bén €k íory fudh* é|ké.Ü|nj !z újáb6 nágyáányú

{. K.|Eh.cnú..gl m.lÉu.t
A 2015' wi g.zdeági bézámollót a mé.|eg és eÉdmény kimut.t& ne||ett á háüÉ|yos
jogsábá|y sérint €|ké*ített x]ó!h.aÚ..!| n!.|d.t te*i téDésé, ane|Y Ész|*es
béámo|ót tEÉá|nd d al.pé| *í.t| é. a közha9íú teGkeny*ger.d' be|értvé a
rózha*nú Fgál|ás reqál|ápíná$h@ *0ké96 a|apadato{át & támqátási nutátokát |5'

Bldápest, 2016' mélus 12'

A' Intézó EÍótt9á9 áz E||enóuó B|zottsá! elózét6 jóváhágyisává| jává$|já, hogy .
K{t|dötttózgyü|é ó kóv€tkezó háÉEatot fo96dla e|:

A Íl'|lE 2016' ná'u. 12.| |(|||d.tlköz'yú|.4 . 2015. .vl m.r|.t.'t, .ndm.ny
kkÍut.t.í.t k.|'h.EDú.ág| D.a.!!o|ót'o..q. d.
A mórl.t |6ó-z.r.: 13 o2o EfT| * .EdnÉnY - 3.l EFT' .h.|y. 19 9ll7 ÉFÍ
b.vat l &. m 26t EFY kl.da. .!y.nt.!..

TMTE InÉzó Biett$iqd nevéb.n

A 2015. .Yi n..|tgct, @dméDy |dmÚt.t.í ó. ró:h.&nú..r| m.|É*|.tet
ÍÍ'E xlvl. xÜ|dl'tlkt'E!yú|é.., 2o1.' nr.'{. 12-.í .|fog.dta.

,á,*,e'
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