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A 2020. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése
(Kiegészítés a 2020. évi mérleg és eredmény kimutatáshoz, valamint a
közhasznúsági melléklethez – Pk-642)
1. Kiegészítő megjegyzések a 2020. évi gazdasági beszámolóhoz
1.1 Jogszabályi háttér
A TMTE 2020. évi gazdasági beszámolóját
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
• a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm.
rendelet, valamint
• a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes
kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
figyelembevételével a következő formában készítette el.
1. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója
(mérlegés
eredmény-kimutatás)
és
közhasznúsági
melléklete
PK-642 nyomtatvány
2. A 2020. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése (kiegészítés a 2020. évi
mérleg és eredmény kimutatáshoz, valamint közhasznúsági melléklethez)
A gazdasági beszámoló dokumentumait az Ellenőrző Bizottság és az Intéző Bizottság
2021. május 6-i online ülésen megvitatta, és elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek.
1.2 Számviteli beszámoló
A 2020. évi mérlegbeszámolót Kocor Lászlóné EV (Ny.sz.:4091562) állította össze az 1.1
pontban szereplő formában.
A
mérleg
főösszege:
19 385
EFT,
az
eredmény
10 872 EFT bevétel és a 10 825 EFT kiadás egyenlege.

+47

EFT,

amely

a

Aktív időbeli elhatárolások: 8 645 EFT
2020-2021-es OKJ-s képzés költségek
Vevő számla
InclusiTech projekt költségek
GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt költségek

453
200
358
7 634

EFT
EFT
EFT
EFT

Passzív elhatárolások: 11 927 EFT
2020-2021-es OKJ-s képzés bevétel
Vevő számla
„Design foglalkozások a zöldebb és élhetőbb Terézvárosért” projekt
támogatási előleg
InclusiTech projekt támogatási előleg
GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt támogatási előleg
LII. Küldöttközgyűlés
Magyar Textiltechnika Online 2021

2 268 EFT
43 EFT
750 EFT
1 926 EFT
6 576 EFT
164 EFT
200 EFT
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Céltartalék: 300 EFT
A TMTE felnőttképzési tevékenységének folytatásához szükséges 2021. évi rendkívüli
kiadásokra
Követelések: 330 EFT
Vevők
Megjegyzés:
a
fenti,
2021. I. negyedévében
folyószámlánkra.

87 EFT
2020.
december
31-i
fordulónapos
teljes mértékben kiegyenlítésre kerültek

kintlévőségeink
és beérkeztek

Rövid lejáratú kötelezettségek: 775 EFT
Államháztartással szembeni kötelezettségek
Szállító

514 EFT
261 EFT

Az eredmény kimutatás elemzése
Az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatásához
megjegyzéseket fűzzük:

a

következő

kiegészítő

Bevételek
A (91) Működéshez kapcsolódó bevételek (4 079 EFT)
Ide tartoznak a magánszemélyektől és a jogi személyektől kapott tagdíjbevételek, a
működési bevételek és az SZJA 1%-os felajánlások
2020-ban tovább csökkent a magánszemélyek tagdíjbefizetései. Míg 2019-ben az
egyéni tagok még 84 EFT-ot fizettek be, 2020-ban már csak 55 EFT-ot utaltak.
A magánszemélyektől érkező tagdíjak csökkenése a tagság elöregedésével van
összefüggésben. Egyre kevesebb az aktív, egyéni tagunk és egyre nő a nyugdíjas, illetve
a 70 év feletti korosztály (örökös tagok) létszáma. A TMTE Alapszabálya szerint az örökös
tagoknak már nem kell tagdíjat fizetniük, így részükről ilyen módon befizetés már nem
történik. Az örökös tagok egyesületünket lehetőségeikhez mérten adománnyal támogatják.
A 2020-ban a jogi tagdíj befizetések mértéke (3 880 EFT), ez 18%-os csökkenést
jelentett a 2019-es évhez képest. A csökkenés két tagvállalat megszűnésére, illetve az
őszi, eseti befizetések elmaradására vezethető vissza.
A működéshez kapcsolódó bevételekhez soroljuk a közhasznú célú működésre kapott
SZJA 1%-os felajánlásokat is, amely 2020. évben 104 EFT volt. Ez az előző évinél 54
EFT-tal kevesebb felajánlást jelentett.
Ezeken túlmenően vállalkozási tevékenységből, azaz hirdetési bevétel 40 EFT volt.
A (92) Szolgáltatás-értékesítés nettó árbevétele (5 806 EFT) a továbbképzésektréningek, a szakértői tevékenység, azaz a közhasznú szakmai tevékenység bevételeit
tartalmazza.
Sajnos a kialakult pandémiás helyzet miatt 2020-ban sem bevételes szakmai rendezvényt,
sem pedig tanulmányutat nem tudtunk szervezni.
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A szakmai munka bevételeinek és ráfordításainak részletezését az alábbi táblázatban
mutatjuk be:
Megnevezés

Közhasznú szakmai munka (EFT)
Bevétel

Kiadás

Egyenleg

Szakmai képzések

5 566

1 941

3 625

ebből a TMTE államilag regisztrált képzések*

4 957

1 603

3 354

609

338

271

0

0

0

ebből egyéb tréningek, tanfolyamok stb.
Szakmai rendezvények
Megnevezés (folytatás)

Közhasznú szakmai munka (EFT)
Bevétel

Szakértői tevékenység**

Egyenleg

240

100

140

0

217

-217

5 806

2 258

3 548

Szaklap kiadás
Összes közhasznú szakmai munka

Kiadás

*A 2019-2020-as államilag regisztrált OKJ-s Textiltisztító és textilszínező képzés teljes
bevétele és kiadása. A 2020-2021-es OKJ tanfolyam teljes egészében elhatárolásra került.
** Csak a fizetett szakértői tevékenység, ingyenes szolgáltatás támogatása nélkül.
A (96) Egyéb bevételek (875 EFT) között tarjuk nyilván a közhasznú, működési célra
kapott támogatásokat (magán- és jogi személyektől kapott adományok, támogatások), a
pályázati bevételeket, a 2019. évi eredményből képzett céltartalék felhasználását és a
különféle egyéb bevételeket (pl. kerekítés).
Csökkent a magánszemélyektől kapott adományok mértéke. 2019-es 721 EFT-tal
szemben, 2020-ban 174 EFT érkezett.
Jogi személyektől érkezett adományok mértéke is jelentősen visszaesett. Míg ez az
összeg 2019-ben 1 345 EFT volt érkezett, addig 2020-ban ez az összeg 300 EFT volt,
melyet ingyenes szakértői tanácsadói szolgáltatásunk fenntartására a Magyar Könnyűipari
Szövetség adományozott.
A 2019. évi eredményből képzett céltartalék 400 EFT volt.
Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván még az olyan különféle egyéb bevételeket, mint
pl. a kerekítésből származó bevétel, mely 2020-ban 1 EFT volt.
2020-ban elszámolható pályázati bevételünk nem volt, de az új projektekre előleg
kifizetések történtek:
GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt támogatási előleg
InclusiTech projekt támogatási előleg
„Design foglalkozások a zöldebb és élhetőbb Terézvárosért” projekt
támogatási előleg

6 576 EFT
1 926 EFT
750 EFT
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Ezen összegeket passzív elhatárolásba tettük.
A (97) Pénzügyi műveletek bevételei (112 EFT) soron szerepelő pénzintézettől kapott
kamatbevételünk
2020-ban
104
EFT,
az
átváltási,
értékeléskori
árfolyamnyereségünk pedig 8 EFT volt.
Az összes bevételünk 2020-ban tehát 10 872 EFT, melyből az alapszabályban rögzített
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó, közhasznú bevételnek 10 832 EFT minősül.
Vállalkozási tevékenységünk (hirdetési bevétel) 2020-ban 40 EFT volt.
Ráfordítások
2020. évi összes ráfordítás 10 825 EFT volt.
A ráfordítások jellege szerint:
Anyagjellegű ráfordítások (3 688 EFT), melyből anyagköltség 88 EFT, igénybevett
szolgáltatások költségei 3 328 EFT, egyéb szolgáltatások költségei pedig 272 EFT
volt és teljes mértékben az alaptevékenységhez kapcsolódtak.
Személyi jellegű ráfordítások (6 395 EFT), melyből 6 355 EFT a közhasznú
tevékenységek ráfordításai és 40 EFT pedig a vállalkozási tevékenység költsége.
A személy jellegű ráfordítások nemcsak az apparátus bérköltségeit tartalmazza, hanem a
közhasznú szakmai munka során megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott szakértők,
oktatók részére kifizetett díjakat és annak járulékait is.
Értékcsökkenési leírás (98 EFT) új, kisértékű technikai eszközök (mobiltelefon,
érintésmentes lázmérő) egyösszegű leírása.
Egyéb ráfordításokhoz (639 EFT) a 2021-es évben, a felnőttképzési törvénnyel, illetve
annak változásával kapcsolatos többletkiadások fedezésére képzett céltartalékot
(300 EFT), áthárított ÁFA le nem vonható részét (239 EFT), temetési támogatást (100 EFT)
soroltuk.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (5 EFT), mely az átváltáskori, értékeléskori árfolyam
veszteség volt.
A 2020. évi gazdálkodás eredménye 47 EFT egyenleget mutat. A passzív időbeli
elhatárolások összege 11 927 EFT, aktív időbeli elhatárolás pedig 8 645 EFT.
2020 évben a realizált bevételek lehetővé tették, hogy céltartalékot képezzünk a 2021-es
évben, a felnőttképzési törvénnyel, illetve annak változásával kapcsolatos többletkiadások
fedezésére 300 EFT értékben.
A 2020. évi gazdasági tevékenység bemutatása és értékelése
Ahogy a világ, Magyarország, a vállalkozások, az emberek életét, úgy az Egyesület
mindennapjait is a COVID19 járvány határozta meg 2020-ban. Rendezvények, utazások
maradtak el, beszűkült és jelentős mértékben az online térre helyeződött át az Egyesületi
élet, a pályázati projektek tervezett programjai maradtak el és halasztódtak a 2021-es
évre.
A felnőttképzésben egyrészről a járványügyi előírások nehezítették az oktatók, a
résztvevők és a TMTE, mint képzőintézmény munkáját, másrészről pedig a 2020. második
félévétől érvénybe lépett új felnőttképzési szabályozás is növelte feladatainkat.
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A kialakult rendkívüli helyzet miatt, szakértői, tanácsadói tevékenységünkkel, információ
nyújtásával és továbbításával számos vállalkozás és kormányzati szervezet (ITM, MDDÜ,
HIPA stb.) munkáját segítettük.
A 2020-ban végzett egyesületi munkát az alábbiakban ismertetjük:
2020-ban a COVID19 járvány és a
egyetlen szakmai rendezvényt sem
programok is, amelyek szervezésébe az
Könnyűipari Szakmai Napok, Textiltisztító

vészhelyzeti intézkedések miatt, sajnos,
tudtunk tartani. Sorra maradtak el azok a
elmúlt években tevékenyen részt vettünk (pl.
Egyesülés éves nagyrendezvénye stb.).

Nem kedvezett a járványhelyzet az egyesületi életnek sem. 2020-ban csak a kötelező
Küldöttközgyűlést tartottuk meg személyes jelenléttel, abban a rövid, kora őszi
időszakban (szeptember 17.), amikor ezt a rendelkezések lehetővé tették.
December 8-án pedig (elsősorban jogi tagjaink számára) a TMTE megtartotta első online
szervezett
tájékoztatóját
a
speciálisan
a
könnyűipari
ágazatokra kiírt
GINOP-1.2.14-20 pályázatról.
Az év második felében tagjaink néhány online nemzetközi eseményen már
képviselni tudták szervezetünket. Az egyesület életében ezek a programok is nagyon
fontosak, hiszen a szakmakultúra ápolását, a nemzetközi együttműködést segítik elő.
2020-ban ilyen események voltak:
Textilvegyész és Kolorista Szakosztály – online részvétel az IFATCC
megállapodása alapján a World Textile Information Network (WTIN)
virtuális kiállításán és szakmai eseményén
Textilvegyész és Kolorista Szakosztály – online részvétel az IFATCC
közgyűlésén
Kötő Szakosztály - online részvétel a Nemzetközi Kötőipari
Szövetség (IFKT) online közgyűlésén

október 15-30.
október 18.
október 29.

Szakmai partnerként több nemzetközi eseményen is jelen voltunk. Ilyenek
voltak:
ETP General Assembly - online
EURATEX – Skills Committee Meeting-ek - online
S4TCLF Blueprint project webinariumok
TCLF Pact for Skills for the TCLF Industries - online Meeting

április 28.
május 20.
november 19.
július 15.
október 02.
november 03.
október 20.

Ezeken túlmenően Textilvegyész és Kolorista Szakosztályunk tevékenyen részt vett az
IFATCC Nemzetközi Szervezet munkájában:
Szakmai híreket készített a szervezet honlapjára, közreműködött a TMTE angolnyelvű
bemutatkozójának elkészítésében. Az újonnan megalakult Editor Group-ba delegált
magyar szakembert és felkérésre a nemzetközi szervezet 2020-as mérlegének
auditálásában is részt vállalt.
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2020 év további jelentősebb rendezvényei, találkozói, amelyen Egyesületünk
képviseltette magát:
BME – Emlékülés Prof. Dr. Emer. Rusznák Isván születésének 100.
évfordulója alkalmából

Szak- és felnőttképzési konferenciák, workshopok
FVSZ, Inventum, ITM szervezésében

Magyar Divat és Design Ügynökség - Gyártásfejlesztési Stratégiai
Workshop Munkacsoport ülések
INNOVATEXT „ENTeR - Online Textil hulladékgazdálkodási
konferencia és tréning”
MKSZ közgyűlés
ITM –Kreatív Ipari Stratégia bemutatása - Kreatívipari Kerekasztal
online ülése
MKSZ-BDSZ – GINOP-5.3.5-18-2018-00048 Tex2Green
Fenntarthatósági projekt a hazai könnyűiparért- online rendezvény
INNOVATEXT – ENTeR projekt zárókonferencia - online
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL
„Középpontban a Kreatív ágazat – Kreatív ipar” – online rendezvény

február 03.
március 03.
március 04.
június 09.
augusztus 11.
szeptember 16.
szeptember 29.
november 11.
február 13.
március 05.
március 26.
május 28.
szeptember 15.
október 06.
november 11.

november 10.
november 25.

2020. március második felében a TMTE az MKSZ-szel együtt felmérést készített a
koronavírus-járvány – elsősorban - a textil- és ruházati szektor vállalkozásaira gyakorolt
hatásáról, mely alapján közös javaslattételt fogalmaztunk meg és juttattunk el a
Kormányzat felé a pandémiás helyzetben az ágazatot segítő intézkedésekre.
Ezenkívül a COVID19 vállalkozásokat sújtó hatását vizsgáló több EU-s és hazai
felmérésben, gazdasági válságkezelési javaslatok kialakításában is részt vettünk.
Ilyen volt pl. az ágazat nemzetközi szövetsége, az EURATEX által kezdeményezett
felmérés, vagy az MGYOSZ, az MKIK, a Magyar Nemzeti Bank, a BKIK, illetve a Magyar
Divat és Design Ügynökség vizsgálatai.
A járványkezelés első szakaszában szakmai tudásunkkal és információkkal
segítettük a kormányzati szerveket, közreműködtünk például az ITM - Textil gyártói
kapacitás felmérésében is.
Közhasznú tevékenységeink között szerepelt még a Magyar Textiltechnika online
szaklap kiadása. Ez az ingyenesen letölthető, szakmai folyóiratunk, minden nehézség
ellenére 2020-ban is 4 alkalommal meg tudott jelenni.
2020-ban ugyan csak 3 alkalommal jöttünk ki a TMTE Híradó (Textilvilág)
hírlevelünkkel, ugyanakkor a tavaszi első hullám alatt több rövid összefoglalót is
készítettünk és küldtünk el e-mailben jogi tagjainknak a legfontosabb hírekkel, sürgős
felhívásokkal, járványügyi tájékoztatókkal.
2008-ban létrehozott, a szakmakultúra ápolására, az ágazat elismert szakembereinek
életútját megörökítő Szellemi Örökség Albumba 2020-ban a tagság javaslatára 8 új,
elismert szakember életrajza került be.
2020-ban szakértői tevékenységünk egy részét (az alapinformációkkal kapcsolatos
megkereséseket, a tagjaink, illetve a központi államigazgatási szervek számára történő
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tájékoztatásnyújtást) ingyenesen végeztük. Az ingyenes szakértői szolgáltatás
fenntartására 2020-ban a Magyar Könnyűipari Szövetségtől kaptunk támogatást.
A TMTE 2020-ban is részt vett az ITM „Együttműködés a munkahelyek
biztonságáért” munkavédelmi partnerségi programjában. Továbbítottuk az ágazat
számára fontos információkat tagjaink számára, illetve megjelentettük azokat az Egyesület
honlapján.
Fogyasztóvédelem területén mind a magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások
számára 2020-ban is adott volt a lehetőség, hogy szaktanácsadói szolgáltatásunkat
térítés mentesen igénybe vegyék.

Felnőttképzés
2020-as évünk rendezvények hiányában elsősorban a felnőttképzésről szólt.
Egy felől oktattunk a régi rendszer szerint (OKJ-s képzések), november-december
folyamán ismét sor került tevékenységünk 2 évente kötelező külső értékelésére és
elkezdtük a felkészülést arra, hogy megfeleljünk az időközben megváltozott
szabályozásnak.
Ennek teljesítésére 2020. augusztus végén bejelentkeztünk az új felnőttképzési
rendszerbe, illetve az engedélyhez kötött tevékenység alá is. Az új előírásoknak
megfelelően az eddigi 500 eFt-ról 1 mió Ft-ra megemeltük a felnőttképzési
tevékenységünk folytatásához előírt vagyoni biztosíték lekötött összegét is.
Az MKIK felkérésére az Egyesület szakértő munkatársa részt vett az OKJ-t felváltó új,
államilag elismert képesítő bizonyítványt adó Textiltisztító és textilszínező
felnőttképzés [12/2020. (II.7.) Korm. rendelet] program követelményeinek (PK)
kidolgozásában.
A pandémiás helyzet okozta rendkívüli körülmények ellenére novemberben a 2019-20-as
OKJ-s textiltisztító és textilszínező tanfolyam 13 résztvevője sikeres
szakmunkásvizsgát tett. Szeptemberben 15 fővel pedig sikerült egy új (egyben az
utolsó) OKJ-s csoportot is elindítanunk. A nyári, viszonylag konszolidáltabb körülmények
között sikerült még egy, rendszeren kívüli „ISO” továbbképzést is megtartanunk.
Képzéseink 2020-ban:
Regisztrált képzések

OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező, Budapest 2019/2020 - 7/2019 csoport
OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező, Budapest 2020/2021 - 2/2020 csoport
Nem regisztrált képzés
ISO 9001:2015 (MIR) belső auditor képzés, és a hatékony működés gyakorlati eszközei 3 napos tréning
Összességében 2020-ban felnőttképzéseinken 35 fő vett részt és ezen
tevékenységünk árbevételének 89 %-át a regisztrált képzések bevételei adták.
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Pályázatok
2020-ban 4 olyan pályázat indulhatott el, melyben a TMTE más-más módon jutott
szerephez.
2019. szeptemberében sikeres, önálló pályázatot nyújtottunk be a GINOP-5.3.5-18
kiírásra „A munka jövője a ruha- és textilipari ágazatokban…” címmel.
Az eredetileg egy évesre tervezett projekt, 2020. májusban indult, célja az Egyesület
társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése
és olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan hozzájárulnak
a munkavállalók és a munkáltatók munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének
fejlesztéséhez.
A projekt tervezett megvalósítási területe elsősorban az Észak-Magyarországi Régió.
2020-as évre az adatgyűjtés, felmérés és a kutatási szakasz lett betervezve.
Sajnos, a járvány miatt kialakult helyzet, nem kedvezett a projekt ütemterv szerinti
megvalósításának, de 2020 végére néhány részeredmény megszülethetett.
Elkészült a módszertanokat és megoldási javaslatokat figyelembe vevő három kérdőív:
• munkavállalói kérdőív
• munkaadói – munkáltatói kérdőív
• hr adminisztrációs kérdőív
A felmérési szakasz részeként elindult az alacsony kvalifikáltságú munkaerőt érintő képzési
környezet vizsgálata.
A szakmai megvalósításhoz szorosan kapcsolódó munkaköri profil alkotási tevékenységet
is megkezdtük Itt kialakításra került szakértői támogatással a módszertani terv és a
konkrét felmérési program. A profil alkotási méréseket 2020 októberében elkezdtük
megvalósítani, melyet novemberben további helyszíni mérések követtek volna. Ezen
tevékenység folytatását a járványügyi intézkedések miatt 2021-re kellett halasztanunk.
A fent említett kutatási előkészületek alapján megtörtént az interjúk és a kérdőívek
kitöltetése (elektronikus kérdőívek kiküldése), az online kommunikáció előnyeinek iparág
és szakma specifikus felmérése, a legjobb gyakorlatok összegyűjtése, megoldási
lehetőségek vizsgálata.
Munkánkat nem csak az elsődleges járványkezelés (pl. rendezvények, összejövetelek
tilalma stb.) akadályozta, hanem erőteljesen hátráltatta az ágazatban tapasztalt súlyos
gazdasági helyzet, mely a cégek “bezárkózásához” is vezettek.
E mellett megkezdődött az oktatási módszertanok kidolgozása az online ismeretek
átadásához. Ezt a munkát megnehezítette a 2020. második félévében életbe lépett új
szakképzési és felnőttképzési jogszabályok, azaz a szabályozás még nem teljesen kiforrott
(elméleti és gyakorlati síkon történő) értelmezésének problémái.
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A TMTE Titkárságának csapatát a GINOP-5.3.5-18-2019-00135 pályázati projekt kapcsán
2020. novembertől részmunkaidős gyakornok is erősíti. Feladata elsősorban a szervezet
fiatalabb generációk irányába történő nyitásának elősegítése, hogy szervezetünk
könnyebben megtalálja a lehetséges szakmai utánpótlást is adó korosztállyal a hangot.
Mérlegelve az eddig elvégzett munka nehézségeit és a még ránk váró további feladatokat
kezdeményezni fogjuk a projekt megvalósítás időtartamának meghosszabbítását.
2020. nyarán a Fabrikációs Laboratórium (FabLab) együttműködésére alapozva „Design
foglalkozások a zöldebb és élhetőbb Terézvárosért” címmel pályázatot nyújtottunk
be a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata által civil szervezetek
részére kiírt támogatási felhívására.
Az elsősorban a VI. kerületi lakosok, illetve a kerületben tanuló diákok számára kreatív
workshopokat, megmozdulások tartalmazó projekt a tervezett 2020 december 31-i
befejezésig, a járványhelyzetben csak részben valósulhatott meg (aszfaltrajzok,
sámlikészítő workshop). Az Önkormányzattal történt egyeztetés és szerződés módosítás
értelmében a további rendezvények (textilmaszk készítés, 3D nyomtató bemutató
foglalkozás, virágláda készítő workshop) megvalósítására 2021. első félévében kerülhet
majd sor.
Szintén 2020. nyarán egy fiatalokból álló önkéntes, informális csoport vezetője megkereste
és felkérte Egyesületünket, hogy befogadó szervezetként vegyen részt egy az Európai
Szolidaritási Testület által kiírt „Szolidaritási Projektek” pályázatra beadandó
programban.
Az InclusiTech / Dress-coding projekt céljai:
• 3 speciális igényű, akadályozott személy számára egyedi, innovatív ruha elkészítése a
formatervezés segítségével, funkcionális, kényelmes ruházat biztosítása, mely segíti az
önkifejezést és ezáltal az önelfogadást is.
• Tervezőkkel, designerekkel, ruhakészítőkkel megismertesse és gyakorlati példákon
keresztül bemutassa, azokat az innovatív technológiákat, amelyek támogatják a
személyre-szabott, adaptív termékek létrehozását és hatékonyabbá teszik a tervezési
és gyártási folyamatokat.
A projekt 2020. szeptember 1-én indult. A csapat 3 külön videofilmben mutatja majd be
az egyes altémákat, a speciális igényű személy kiválasztásától, a ruhatervezésen, a
használt technológiák ismertetésén át, a megvalósulásig.
A csoport tagjai 2020-ban az első altéma egy gerincferdüléssel élő, orvosi fűzőt viselő lány
egyedi ruhájának elkészítését és a munkafolyamatok megörökítését, dokumentálását
végezték.
A TMTE, mint befogadó szervezet feladata elsősorban a projekt pénzügyi/könyvelési
hátterének és szabályszerű lebonyolításának biztosítása. A projekt támogatási előleg
bevételezése és a felmerülő költségek kifizetése a TMTE-n keresztül történik.
2020. júniusában indult az MKSZ-BDSZ GINOP-5.3.5-18-2018-00048 számú
„A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság fejlesztése a
ruházati termék gyártása ágazatban”
Ebben
a
projektben
külső,
szakmai
partnerként
közreműködünk
a
megvalósításban: segítünk az adatgyűjtésekben, a szakmai anyagok elkészítésében,
véleményezésében, a disszeminációban.
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Összegzés
A 2020-as év a járvány következtében teljesen speciális helyzet elé állított mindenkit.
Olyan problémákkal és kihívásokkal kellett szembenéznünk, amire eddig nem volt példa.
Az év „legbiztosabb” eleme épp a bizonytalanság volt, melyet csak rugalmas hozzáállással,
a helyzethez történő maximális alkalmazkodással lehetett némiképpen kezelni.
Bár a 2020-as évet ismét sikerült pozitív eredménnyel (47 EFT) zárnunk, összességében
mégis bevételkiesést okoztak az elmaradt rendezvények és tanfolyamok. A járványhelyzet
azonban nem csak az Egyesület anyagi helyzetén rontott, hanem a szakmai, közösségi
életet is jelentősen visszavetette.
Ugyanakkor rengeteg olyan feladatunk volt 2020-ban, amelyek nem a bevételszerzésről
szóltak. Megpróbáltunk a magunk eszközeivel elsősorban a jogi tagjaink, valamint a többi
ágazati szereplő számára releváns, fontos információkat közvetíteni, az illetékes állami
szervek felé pedig különböző csatornákon keresztül eljuttatni a COVID19 járvány
következtében, a szektorban kialakult tragikus helyzet megoldására szóló javaslatainkat,
a vállalkozásokat segítő intézkedések meghozatalához.
Ismét az „előre menekülést” választottuk akkor, amikor belevágtunk, hogy megfeleljünk
az új felnőttképzési rendszernek és amikor – remélhetőleg- a pályázati projekt támogatás
segítségével fejleszteni tudjuk képzési palettánkat, kapcsolatrendszerünket, HR
ismereteinket, melyeket az elkövetkező években tudunk majd kamatoztatni.
Továbbra is nagyon fontosnak tartjuk minden szinten az együttműködést, melynek az ilyen
nehéz időszakokban még nagyobb jelentősége van.
4. Közhasznúsági melléklet
A 2020. évi gazdasági beszámolót a mérleg és eredmény kimutatás mellett a hatályos
jogszabály szerint elkészített Közhasznúsági melléklet teszi teljessé, amely részletes
beszámolót tartalmaz az alapcél szerinti és a közhasznú tevékenységekről, beleértve a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges alap adatokat és támogatási mutatókat is.
Budapest, 2021. május 06.
Határozati javaslat:
Az Intéző Bizottság az Ellenőrző Bizottság előzetes jóváhagyásával
Küldöttközgyűlése számára a következő határozat elfogadását javasolja:

a

TMTE

A TMTE Küldöttközgyűlése a 2020. évi mérleget, eredmény kimutatást és
közhasznúsági beszámolót fogadja el.*
A mérleg főösszege: 19 385 EFT, az eredmény +47 EFT, amely a 10 872 EFT
bevétel és a 10 825 EFT kiadás egyenlege.
*Tekintettel arra, hogy a koronavírus miatt szükséghelyzetre vonatkozó 502/2020. (XI. 16.)
Korm. rendelet (a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről) szabályai a 2021. május 31-i beadási
határidőig a TMTE esetében lehetetlenné teszik a Küldöttközgyűlés megtartását,
halaszthatatlan ügyekben (a 2020. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés valamint a 2021.
évi költségvetés elfogadása) a Kormányrendelet alapján az IB-nek lehet és kell döntenie a
Küldöttközgyűlés helyett.
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A Kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül
Küldöttközgyűlést kell tartani, amelyen az IB Küldöttközgyűlés hatáskörében hozott
döntéseit napirendre kell tűzni.
Hivatkozott kormányrendelet értelmében a TMTE Intéző Bizottsága az Ellenőrző
Bizottsággal egyetértésben úgy határozott, hogy a 2020. évi Közhasznúsági jelentést és a
mellékletét képező jelen beszámolót a jogszabály által előírt 2021. május 31-i határidőig,
saját jogkörében nyújtja be.
TMTE Intéző Bizottsága nevében

Dr. Pataki Pál s.k.
elnök

Ecker Gabriella s.k.
ügyvezető főtitkár
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