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 2015. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.
Adószámunk: 19815950-2-42
Köszönettel: TMTE Vezetősége
Aktuális hírek
Új helyen a TMTE

Fórum az ipari kender termelés megújításáról

A TMTE titkársága és tárgyalója új helyen működik:
1143 Budapest (XIV.), Semsey Andor u. 6. mfsz. 2.
Az egyéb elérhetőségeink (telefon- és faxszám, e-mail cím)
változatlanok.

Az ipari kender termelésének megújításáról és az erre épülő
gazdaság létrehozásának lehetőségéről ez év február elején
fórumot tartottak Budapesten. Ezen többek között elhangzott,
hogy a történelmi Magyarországon az ipari kendertermesztés
fénykorában közel 82 ezer hektáron termesztették ezt az értékes
ipari rostnövényt, s ez nagyobb volt, mint 2010-ben az egész
világ ipari kender termőterülete. Büszkeséggel tölt el
mindnyájunkat, hogy hazákban állították elő a világ legjobb
minőségű
rostkender
vetőmagját.
valamint
a
magyar
kendernemesítők a világ élvonalába tartoztak (pl. Kompolti fajta).

Tisztelt tagjainkat, a jogi tagok képviselőit és munkatársait, ill.
minden érdeklődőt szeretettel várunk és fogadunk az új
irodában.
***
Új hotel- és egyéb textíliák avatás előtti ellenőrzési
szempontjai
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2015 őszén
konzultációval egybekötött képzést szervezett abból a célból,
hogy az egyszerűbb - főleg érzékszervi - vizsgálatokkal is
ellenőrizhető legyen a mosodai rendszerekbe kerülő új termékek
minősége.
A
hiányosságokkal
kapcsolatos
tájékoztató
információk alapján válhat szükségessé a laboratóriumi
anyagvizsgálat, amely megalapozhatja a beszállító felé történő
visszacsatolást,
az
újabb
tétel
megfelelőségét.
A rendezvényen közel 30 fő vett részt, a jelenlevők nemcsak
a
mosodai
szolgáltató
szektort,
hanem
a
termékbeszállítókat és a hoteleket is képviselték. A program
előadója bevezetőjében hangsúlyozta, hogy ebben a láncolatban
a partnerek szorosabb összefogása a cél, többek között az
optimális
termékminőséggel
és
a
színvonalas
tisztítószolgáltatással érhető el a hotelvendégek elégedettsége.
Szintén fontos a textíliák minőségmegóvó használata, azonban
ez a vendégek részéről kevésbé befolyásolható, ugyanakkor a
hotel kiszolgáló személyzete egyértelműen hozzájárulhat az
élettartam növeléséhez.
Az előadás során többek között a termékek kelmeanyagának és
konfekcionálásának vizuálisan elvégezhető ellenőrzései, az
egyszerűbben végrehajtható kontrollok kerültek előtérbe,
amelyekkel számos hibára derülhet fény. A bevarrt címkék a
felhasználóknak,
tisztító
szolgáltatást
végzőknek
fontos
információkkal
szolgálnak,
amennyiben
adattartalmuk
kifogástalan. Külön szóba kerültek a szálkárosodást okozó
tényezők, amelyek akár a méteráruk gyártása, a késztermékek
használata és gondozó műveletei során léphetnek fel. Tehát
nemcsak az új termékek mosodai munkába vétel előtti
ellenőrzése fontos, hanem a szennyes termékek időszakos
átnézése is – hangsúlyozta az előadó.
Az előadás utáni konzultáció során számos téma került előtérbe,
amelyek közös megvitatása növelte az egynapos képzés
hasznosságát.
A TMTE tervezi az egészségügyben használatos új textíliák,
textilruházati termékek belső minőségellenőrzését támogató
konzultációs program jövőbeni lebonyolítását.

A fórumot szervező Nemzetstratégiai Kutató Intézetet
egyesületünk felkereste, jelezve, hogy a TMTE jelenleg
közhasznú szervezetként biztosít fórumot a textil-, ruházati és
tisztító szakemberek számára. Az egyesület lehetővé teszi a
szakmai
fejlődést,
az
új
ismeretek
elsajátításához
rendezvényeket
szervez,
hazaiés
nemzetközi
tapasztalatcserékkel járul hozzá a szakterület innovációjához.
Tevékenységébe tartozik a szakmai kultúra ápolása, terjesztése
és megőrzése. Továbbá tájékoztatást adtunk arról, hogy a
Nemzeti Technológiai Platform - TEXPLAT - a Textilipari Műszaki
és Tudományos Egyesület kezdeményezésével 2009-ben
létrehozott önkéntes alapon működő, független szakmai
szerveződés,
amelyet
a
magyar
textilés
ruhaipar
fejlesztésének elősegítése és versenyképességének javítása
érdekében az abban érdekelt felek hoznak létre és működtetnek
vállalkozások, köztük nagyszámú KKV innovációs pályára
állítása, a piacképes termékek és szolgáltatások fejlesztése
érdekében.
Szász Jenő úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke
köszönettel vette megkeresésünket és biztosította a
TMTE-t arról, hogy a konferenciáról készülő kiadványt
hozzánk is eljuttatja.
***
Gratulálunk a Vállalkozók Napján kitüntetetteknek
A Vállalkozók Napján - 2015. december 4-én – többen
kitüntetésben részesültek a textil- és ruházati ipar területéről.
Magyar Gazdaságért Díjban részesült:
- a VOSZ és a TMTE javaslatára Dr. Medgyessy Ildikó, az
Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója, a TMTE Intéző
bizottságának aktív tagja,
- a
VOSZ
központ
javaslatára
Gulyás
Sándor
az
Unicorn-Work Kft., Debrecen ügyvezető tulajdonosa, a VOSZ
Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének elnöke.
Az Év Vállalkozója Díjat vette át:
- Samu Tamás, a Szirén Ruházati Kft. tulajdonos
ügyvezetője,
- Kriston János, a Kriston Sport Kft. tulajdonos ügyvezetője,
- Nagy Sándor, a Hungaro-Len Kft. ügyvezető igazgatója.
Tisztelettel gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk
a díjazottaknak!
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Szellemi Örökség emlékalbum – 2016. évi bővülés
A
Textilipari
Műszaki
és
Tudományos
Egyesület
–
megalapításának 60. évfordulója alkalmából – a megbecsülés és
elismerés
szándékával
„Szellemi
Örökség”
címmel
emlékalbumot nyitott, amelyben azoknak a tagtársainknak kíván
egy-egy lapot szentelni, akik a textil-, ruha- és textiltisztító ipar
kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási területein
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is
elismert életpályát mondhatnak magukénak. Az emlékalbumba
2016-ban eddig bekerülők, akiknek gratulálunk, ill. akik már
nincsenek közöttünk, őrájuk tisztelettel és megbecsüléssel
emlékezünk:
1) Cseresnyés Géza
2) Dr. Hirschler Róbert

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ihász József
Komlós Sándor
Mándoky László
Dr. Mihalikné Hegedűs Katalin
Szabó Györgyné
Dr. Való Gábor

Korábbi meghirdetésünk szerint, 2016. március 31-ig
még
várjuk
az
újabb
személy/ek/re
vonatkozó
javaslatokat.
Egyúttal jelezzük, hogy ez évtől a www.tmte.hu honlapon az
emlékalbum elérhető, minden megörökített személy lapjának
részletes hozzáférésével.

Rendezvényeink
„A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN”
Ruhaipari Vezetők Klubja
2016. március 22. (kedd) 10.00 óra
Konzultációs témák ezen a klubnapon:
1. A vezetés „minőségi” ismérveinek, és alapfunkcióinak
összefüggései
2. A közvetlen termelésirányítóra ható tényezők
A TMTE az ágazati szakmai felnőttképzések, OKJ-s tanfolyamok,
továbbképző rendezvények vállalásával és szervezésével
folyamatosan és hangsúlyosan kíván hozzájárulni a mikro-, kisés középvállalkozások szakember utánpótlásának biztosításához,
különböző szintű önképzésükhöz. Ezen összetett program
bővítéseként a ruhaipari vezetők számára 2015-ben új,
ismeretbővítő, interaktív fórumot hoztunk létre, melyet az eddigi
résztvevők nagyon hasznosnak találtak.
A szakmai továbbképző, informatív és konzultatív klub 2016-ban
is tovább működik, melyre várjuk a ruhaipari vállalkozások
vezetőinek jelentkezését.
A szakmai klub célkitűzése:
- kitekintés
a
nemzetgazdasági
folyamatokra
ágazati
összefüggésben,
- interaktív módon segíteni a vállalkozások rendszerszemléletű
szakmai gondolkodását,
- megoldásokat
bemutatni
arra,
hogy
a
szakmai
gyengeségeink/erősségeink
milyen
kitörési
pontokat,
elérhető érdekeltségeket tesznek lehetővé,
- milyen feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel érhető el,
illetve tartható meg a vállalkozások versenyképessége,
stabilitása,
- interaktív szakmai tapasztalatcsere és információközvetítés.
A Klub szakmai szerkesztője, az előadási témák felelőse és a
konzultációk
levezetője:
Ihász
József
ruhaipari
szaktanácsadó.
A havonta megrendezésre kerülő klubnapokat a TMTE új címén
(1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.) tartjuk
10-14 óra között, a klubnapok minden alkalommal két kb. 45
perces előadásból és interaktív konzultációból állnak.
Várjuk a ruhaipari gyártó cégek mikro-, kis- és közepes méretű
vállalkozások vezetőit, vezetési-irányítási ismeretekkel,
kompetenciákkal
rendelkező
szakembereit,
kezdő
vállalkozókat.
A klubfoglalkozásokon való részvétel díja:
- TMTE tagoknak:
10.000,-Ft/fő + ÁFA
- Nem tagoknak:
15.000,-Ft/fő + ÁFA
Jelentkezési határidő: 2016. március 17-ig a jelentkezési
lap visszaküldésével vagy telefonon (E-mail: titkarsag@tmte.hu;
Tel/Fax:+36 1 201-8782) a TMTE Titkárságon.
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán.

Már most jegyezze fel naptárába!
TMTE XLVI. Küldöttközgyűlés és Szakmai Program az
energiahatékonyság jegyében
2016. május 12. (csütörtök)
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60)
Hagyományainkhoz híven, Egyesületünk Küldöttközgyűléséhez
kapcsolódóan gazdag szakmai programot kínálunk, melyen
minden érdeklődőt szívesen látunk
Az idei rendezvény fő témaköre:
Energiahatékonyság, energia megtakarítás
Tervezett előadások:
Energiahatékonyság és - megtakarítási praktikák a
ruházati vállalkozásoknál - SESEC program tapasztalatai
és eredményei
Előadó:
Bertram
Rollmann,
a
legnagyobb
bolgár
konfekcióipari
vállalkozás
(Pirin-Tex)
ügyvezető
igazgatója, a Bolgár Ruházati- és Textilgyártók és Exportőrök
Szövetségének (BAATPE) alelnöke
SET projekt - Energiahatékonyság a textil ágazatban Hogyan segít egy egyszerű informatikai mérőeszköz a
tudatosabb energiafelhasználásban?
Előadók: Szabó Rudolf, Ecker Gabriella, TMTE
Tapasztalatok és jó gyakorlatok a projektben résztvevő
vállalkozásoktól
Kötelező energetikai audit a nagyvállalatoknál – Hogyan
zajlik? Mik az első tapasztalatok?
Előadó: Auditálást végző cég képviselője
Pályázati lehetőségek a vállalkozások számára
engergia megtakarítás jegyében
Előadó: Berecz Balázs – Magyar Pénzhíd Pályázatíró Kft.

az

***
EVE szakmai rendezvénysorozat
Az egyéni védőeszközök műszaki követelményeiről,
kiválasztásuk szempontjairól, forgalomba hozataluk és
alkalmazásuk szabályairól
2016. május 3. – június 7. között, keddi napokon
A munkája során, a magánéletében és szabadidejében is szinte
mindenki használ egyéni védőeszközöket. A jogszabályokat és a
szabványokat, amelyek a védőeszközök forgalomba
hozatalának és használatának szabályait, valamint a
műszaki követelményeket tartalmazzák, természetesen nem
kell mindenkinek részletesen ismernie, de azoknak, akik a
munkavédelem területén dolgoznak, mélyebb, naprakész
ismeretekkel kell rendelkezniük. Nekik szervezzük ezeket a
tematikus napokat.
Fő témakörök, rendezvényi napok
2016. május 3. kedd
- az európai irányelvek szerepe a termékbiztonsággal
kapcsolatos szabályozásban;
- az egyéni védőeszközök forgalomba hozatalának és
megfelelőség értékelésének jogi szabályozása;
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-

a védőruhák, a kézvédő eszközök és a lábvédő eszközök
általános követelményei és általános vizsgálati módszerei;
- a jó láthatóságú védőruhák követelményei és vizsgálati módszerei;
- a védőruhák elektrosztatikus tulajdonságaival kapcsolatos
követelmények és vizsgálati módszerek.
2016. május 10. kedd
- mechanikai hatások elleni védőruhák (pl. motoros ruhák,
kézi láncfűrészek használóinak védőruhái);
- hideg környezet és eső elleni védőruhák;
- mechanikai hatások elleni kézvédő eszközök;
- hideg elleni kézvédő eszközök;
- mechanikai hatások és víz elleni lábvédő eszközök.
2016. május 17. kedd
- vegyszerek és mikroorganizmusok elleni védőkesztyűk;
- vegyi hatások ellen védő lábbelik;
- védőruhák vegyszerek, szilárd részecskék és fertőző anyagok ellen.
2016. május 24. kedd
- hő és láng elleni védőruhák, hegesztők védőruhái;
- villamos ív által okozott hatások és áramütés elleni védőeszközök;

- hő és láng elleni kézvédő eszközök;
- hő és láng elleni lábvédő eszközök;
- védőruhák tűzoltók részére.
2016. május 31. kedd
- a korszerű védőruha alapanyagok;
- az egyéni védőeszközök kiválasztási szempontjai;
- az egyéni védőeszközök használatának jogi szabályozása;
- az egyéni védőeszközök forgalmazásának és használatának
hatósági ellenőrzése
2016. június 7. kedd
- Fejvédelem
- Arc és szemvédelem
- Hallásvédelem
Részletek valamint a jelentkezési lap letölthető:
http://tmte.hu/rendezvenyek/ oldalról vagy igényelhető a TMTE
Titkárságán (+36 1 201 8782, titkarsag@tmte.hu).
Jelentkezési határidő: 2016. április 18.

Képzéseink
Konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes varrodák,
gyártást kihelyező konfekcionálók figyelmébe!
Minőségellenőrök képzése
magas színvonalú felsőruházati termékek ellenőrzésére
az EU előírások szerint
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje:
2016. március 31.
Továbbképző tanfolyamot hirdetünk a ruházati termékgyártás
szakterületén
gyártásközi
minőségellenőrzést
és/vagy
késztermék ellenőrzést/átvételt végző szakemberek számára.
A képzést ajánljuk: A képzés során a résztvevők elméleti és
gyakorlati
ismereteket
szereznek
minőségellenőri
feladatok elvégzéséhez. A képzésen részt vehetnek azok
a szakemberek, akik legalább egy éves textil-, ill.
ruhaipari
tevékenységhez
kapcsolódó
gyakorlattal
rendelkeznek, és továbbképzést igényelnek gyártásközi,
vagy
késztermék
minőségellenőrzési
feladatok
szakszerűbb, vagy hatékonyabban ellátásához.
A képzés gyakorlati részét a jelentkezők szakmai
igényeihez kívánjuk igazítani, ezért előnyben részesítjük,
és várjuk a konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes
varrodák vagy gyártást kihelyező cégek jelentkezését, ahol a
képzéshez legalább 6-10 fős csoportot lehet kialakítani, illetve
regionális csoportok szervezhetők.
A képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:
- a termékek alapanyagainak és a késztermékeknek külsőképi
minőségellenőrzésére,
- a termékek alkatrészeinek, formai kialakításának külsőképi
minőségellenőrzésére,
- a méretezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok végrehajtására,
- a varrástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
végrehajtására,
- a ragasztással, ill. hegesztéssel kapcsolatos ellenőrzési
feladatok végrehajtására,
- a vasalástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
végrehajtására,
- a hibák eredetének megállapítására, ezek javíthatóságának
eldöntésére,
- a címkézés, csomagolás és tárolás ellenőrzésére,
- minőségirányítási-rendszer alkalmazására.
Képzési idő: 75 óra, ebből elmélet 25 óra, gyakorlat 50 óra
A vállalkozásokhoz kihelyezett képzési csoport létszáma
6-10 fő lehet.
Várjuk a képzési igények jelzését a 6 főnél kevesebb
résztvevő bejelentésére is, mert amennyiben azonos régióból,
több vállalkozástól érkezne be kisebb létszámú igény, akkor egy
ilyen „vegyes”csoport számára regionálisan kihelyezett
képzés indítására is lenne lehetőség.
A képzés helyszíne: Az igények ismeretében, a jelentkező
üzemekkel
egyeztetve,
és/vagy
regionálisan
kerül
meghatározásra a képzés helyszínét.

Időpont: 2016. május - december
Képzési napok: a jelentkező vállalkozásokkal egyeztetve,
igényeikhez igazítva. Kérjük, hogy a megfelelő időpontot
jelezzék az igényfelmérő lapon.
Előadók: Jörg Judit – ruhaipari minőségi átvevői tapasztalatokkal
és referenciákkal rendelkező oktató munkatárs
Kutasi Csaba – textilipari igazságügyi szakértő
Tematika: A képzés 10 témakörből áll, tematikáját az 1. sz.
melléklet tartalmazza (letölthető www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán)
A képzés irányára:
Üzembe kihelyezett csoportos képzés esetén 6-10 főig
TMTE tagvállalatoknak és tagoknak: 600.000 Ft + ÁFA
Nem tagoknak:
700.000 Ft + ÁFA
A fenti irányár nem tartalmazza az előadó(k) utazási és
esetleges szállás költségét, amely a kihelyezett üzemi vagy
regionális képzési igényeknek megfelelően változó, és az
érdekeltekkel egyeztetve kerül véglegesítésre a képzési
szerződések megkötése előtt.
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: 2016. március 31.
Kérjük, az igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE
Titkárságára e-mailben titkarsag@tmte.hu vagy faxon
(+36 1 201 8782). (letölthető www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán)
Várjuk szeretettel a jelentkezőket, esetleges kérdéseikkel
forduljanak a TMTE titkárságához bizalommal.
***
Távoktatási programjaink - blended learning
1. Fogyasztóvédelmi ismeretek, blended learning képzés
a TMTE szervezésében!
Textil-, ruházati- és textiltisztító vállalkozások szíves
figyelmébe ajánljuk személyes konzultációs lehetőséggel
bővített távoktató programunkat.
A képzés résztvevőinek azonnal hasznosítható tudást és
ismereteket
ad
a
textilés
textilruházati
termékek
beszerzéséhez, forgalmazásához, szabályos értékesítéséhez.
A távoktatás megvalósításához elkészült egy nagyszámú diából
álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel gazdagított, 8 modulra
tagozódó digitalizált tananyag. Az anyagot összefoglaló teszt
feladatsor zár.
Modulok/fejezetek:
1. Bevezetés, a textiltermékek forgalomba hozatali szabályai
2. A textiltermékek címkézési előírásai
3. A
textiltermékek
ártalmatlansági
kritériumai,
megkülönböztető minőségjelek
4. A védjegyoltalmi-, piac- és fogyasztóvédelmi intézkedések.
5. A tudatos fogyasztói magatartás a textil- és textiltermékek
vásárlása, kezelése során
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6. Különböző innovatív alapanyagok, felületképzési módok,
kikészítési- és egyéb vonatkozások
7. Anyagvizsgálatok
8. A különböző készültségi fokú textiltermékek beszerzésével
kapcsolatos műszaki ajánlások, hibalehetőségekre kitérés.
A képzés módja: Távoktatás formájában, a kiadott CD tananyag
elsajátításával, személyes konzultációs lehetőséggel és a
tesztfeladatok megoldásával. A személyes konzultáció a TMTE
Irodájában (1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.) lesz.
Konzultációs nap: az oktatóval előzetesen egyeztetve
A
képzésről
kiállított
dokumentum:
A
képzésen
résztvevőknek – akik a tananyagot elsajátították, egy
konzultáción részt vettek és a tesztfeladatokat eredményesen
megoldották -, a TMTE oklevelet állít ki a távoktató jellegű
képzés sikeres elvégzéséről.
Jelentkezési határidő: folyamatos
Részvétel feltételek:
A jelentkezési lap visszaküldése (1143 Budapest, Semsey Andor
u. 6. mfszt. 2., 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 tagoknak:
Nem tagoknak:

15.000 Ft+ÁFA/fő
20.000 Ft+ÁFA/fő

A programról részletes felvilágosítás a TMTE
kérhető. Tel: (1) 201-8782, e-mail: info@tmte.hu

titkárságán

***
2. „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

4. A tréning lebonyolítása
A tréning kétféle módon valósul meg:
1. 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
2. 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 oklevelet 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 2016 évi tagsági díját!

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)

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:
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000

3. A tréning célcsoportjai
szakoktatással foglalkozók, képzők
textil- és textilruházati gyártók,
beszerzők, kereskedők, forgalmazók
tisztító szolgáltatást végző vállalkozások

Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán kapcsolattartó:
Szigetvári Eszter, tel: +36 1 201 8782; titkarsag@tmte.hu

Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá
lakástextillel, műszaki, ipari alkalmazásokkal kapcsolatos
tevékenységet folytat.

2016 évi tagdíj kategóriák:
Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- Ft/év
Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED,
főiskolai/egyetemi hallgató): 4.000,- Ft/év
Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év
A jogi és pártolói tagság összege szerződésben rögzített
megállapodás alapján fizetendő.

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
havonta megjelenő hírlevele
Felelős kiadó: Ecker Gabriella
TMTE 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.
Tel/fax: 36 1 201-8782
Belső használatra!
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Aktuális hírek
Beszámoló a Textilipari Műszaki és Tudományos
Egyesület XLVI. Küldöttközgyűléséről
2016. május 12-én, az OKISZ irodaházában került sor a
küldöttközgyűlésre. Dr. Pataki Pál TMTE elnök köszöntötte a
résztvevőket, jelezte a határozatképességet. Először az elmúlt
küldöttközgyűlést követően elhunytakról emlékeztek meg a
küldöttek és a jelenlevő vendégek.
Tiszteletadással búcsúztak Dr. Dévay Józsefné, Dr. Vámos Éva,
Bozzay Miklós, Nemes László, Dr. Zalatnay Ottó, Honti László,
Lakatosné Győri Katalin tagtársaktól, egyesületi tisztségviselőktől.
A napirendek elfogadása után a Szellemi Örökségünk
emlékalbumba idén bekerültek méltatására került sor. 2016-ban
Barna Judit, Cseresnyés Géza, Dr. Hirschler Róbert, Honti
László, Ihász József, Komlós Sándor, Mészáros Lászlóné,
Mándoky László, Dr. Mihalikné Hegedűs Katalin, Szabó Györgyné
és
Dr.
Való
Gábor
eredményes
szakmai
pályájának
megörökítésével bővült az emlékalbum.
A TMTE által az elmúlt egy éves időszakban különböző díjakra
felterjesztett
és
kitüntetett
szakemberek
köszöntése
következett.
- Jancsó Eszter - Eötvös Loránd elismerő oklevélben,
- Dr. Medgyessy Ildikó (a VOSZ-szal közös felterjesztésben),
- Dr. Kerényi István Magyar Gazdaságért Díjban,
- Szigeti Szilvia textiltervező (a TMTE támogatásával)
Ferenczy Noémi-díjban részesült.
A TMTE a küldöttközgyűlésen Textilipar Fejlesztéséért
kitüntetésben részesítette Ecker Gabriellát és Kutasi Csabát,
Kiváló Egyesületi Munkáért elismeréssel jutalmazták Szigetvári
Eszter munkáját.
Közhasznúsági beszámoló és megvitatása
A mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságának és a
jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása után a 2015. évi
közhasznúsági beszámoló szóbeli kiegészítése és megvitatása
következett. Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár szóbeli
kiegészítőjében utalt arra, hogy az elmúlt egyesületi év
nehezebben alakult, mint a megelőző azonos időszak. Többek
között a sok befektetést és munkát igénylő felnőttképzés – a
TMTE önhibáján kívül - nem járt jelentős eredménnyel. Az OKJ-s
Textiltisztító és textilszínező képzés ugyan elindult, de a
rövidebb, ún. „B” típusú szakmai képzések elfogadása elmaradt.
A pályázati lehetőségek hiánya is hozzájárult a később
jelentkező bevételkieséshez.
A kedvezőtlen gazdálkodási körülmények miatt az Ellenőrző
Bizottsággal és az Intéző Bizottsággal egyeztetve, a működési
költségek
mérséklése
érdekében
az
apparátusi
létszám
csökkentésére, a szolgáltatókkal kötött szerződések felmondására
és a titkárság egy kisebb, ill. kedvező fenntartású irodába
költöztetésére került sor tavaly ősszel. A korábban kiszervezett
tevékenységek nagy részét már önerőből látja el az egyesület.
Dr. Pataki Pál TMTE elnök külön kiemelte, hogy a 2015. évi
munkatervben még –3 819 EFT veszteség szerepelt, ezzel
szemben a jelen közgyűlés elé beterjesztett 2015. évi zárás már
csupán –361 EFT veszteséget mutat. Az említett működési
költségcsökkentés mellett, az elmúlt év novemberi és decemberi
támogatási felhívásra beérkezett kisebb-nagyobb támogatások,
tagdíj kiegészítések, több mint 1 millió forintos bevételhez
juttatták az egyesületet és ez is hozzájárult a majdnem nullás
eredményhez. A TMTE elnöke emlékeztetett arra, hogy a
különböző egyesületek munkáját is segítő pályázati lehetőségek
másfél éve nem jelennek meg. Ez a helyzet a vállalkozások
számára is kedvezőtlen, mert ilyen támogatásokból vettek részt

a különféle oktatásokon, ezért ennek hiánya az egyesület ilyen
forrású bevételeit is visszavetette. Ezért külön köszönetet
érdemel a munkatársak és a társadalmi munkások eredményes
munkássága.
Az Ellenőrző Bizottság jelentése
Az ellenőrző Bizottság nevében Dr. Szoboszlai Attila kiemelte,
hogy az Alapszabályban előírtak és Küldöttközgyűléstől kapott
felhatalmazás alapján végzett munkájuk során szorosan
együttműködtek
az
egyesület
Intéző
Bizottságával és
tisztségviselőivel. A bizottság megállapította, a TMTE alapcél
szerinti tevékenysége 2015-ben a XLIV. Küldöttközgyűlés
határozatainak megfelelt.
A 2015-évre elfogadott munka- és pénzügyi terv, ill. a
megvalósult tevékenységek és pénzügyi vonatkozásainak
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az ismételt
nagyarányú vagyonvesztést csak újabb, a működési költségeket
érintő megszorításokkal lehetett megakadályozni. Pozitívan
értékelte az Ellenőrző Bizottság, hogy 2015-ben a titkárság és a
testületi tagok munkájának köszönhetően a tagvállalatok száma
– és ezzel együtt a tagdíjbevétel is – jelentős emelkedést
mutatott, továbbá a kedvezőtlen körülmények ellenére a
betervezett programok nagy része is megvalósult.
A 2016. évi munka- és pénzügyi tervre reagálva a bizottság
tudomásul vette, hogy a benyújtott terv a jelenleg
rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával
készült, továbbá megállapította, hogy a tagság érdekeit
figyelembe vevő szakmai tevékenységeket foglalja magába.
Egyúttal felhívta a figyelmet a tervben rejlő kockázati
tényezőkre. Pl. ilyen a rendezvényi, tanfolyami, valamint a
szakértői tevékenységek ad-hoc jellege, a kis létszámú
apparátus teljesítőképességének szűk keresztmetszete, valamint
a pénzáramlás szempontjából az EU-s pályázati projekt
előfinanszírozásának terhe. Ezért a 2016. évi munka és
pénzügyi terv megvalósításához az Ellenőrző Bizottság kéri a
TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy
támogassák a titkárság munkáját, és további bevételi források
felkutatásával segítsék a pénzügyi stabilitás megteremtését. A
küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság
jelentését.
A 2015. évi mérleg és eredmény kimutatás
A TMTE elnöke javasolta, hogy az Intéző Bizottság és az
Ellenőrző
Bizottság
előzetes
jóváhagyásával
a
TMTE
Küldöttközgyűlése a 2015. évi mérleget, eredmény kimutatást
és közhasznúsági mellékletet fogadja el. A mérleg főösszege:
13 020 ezer Ft, az eredmény – 361 ezer Ft, amely 19 907 ezer
Ft-os bevétel és a 20 268 ezer Ft-os kiadás egyenlege. A
küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérleget,
eredmény kimutatást és a beszámolót.
2016. évi munkaterv, pénzügyi terv
A munkaterv, pénzügyi terv megvitatása során Dr. Pataki Pál
hangsúlyozta, a 2016 évi terv pozitív beállítása – utalva az
Ellenőrző Bizottság jelentésében foglaltakra - jelentős
kockázatokkal
párosul.
Futó
nemzetközi
pályázatunkkal
kapcsolatban késve érkeznek az EU-tól a költségtérítések,
ugyanakkor a pénzkészlet, a cash flow nálunk nagyon alacsony.
5-6 millió forintot kell megelőlegeznünk, ami lehetőségeink a
határán van. Ezeket a kockázatokat vállalni kell, mert projektek
nélkül nem tudunk létezni, a pénzforgalmi nehézségeket
különböző módon próbáljuk áthidalni.
Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár a 2016 évi programok, tervek
kapcsán több területre kitért.
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A képzések, továbbképzések közül kiemelte a 2015-ben elindult
OKJ-s Textiltisztító és textilszínező képzést – amelyhez 2016
februárjában újabb intenzív képzés kapcsolódott -, várhatóan
2016 decemberében fejeződik majd be. Az állami szakmunkás
vizsgára várhatóan 2017 januárjában kerül majd sor. Kedvező,
hogy több cég is jelezte igényét szakmai képzésekre. A két
lezárult minőségellenőr képzést követve jelenleg folyik
szervezetfejlesztés és team coaching tréning és önerőből
finanszírozott szalagvezető tréningre is sor kerül. Ezek a
felnőttképzési rendszertől független képzések népszerűek, a
tavalyi évhez hasonlóan, az idén szintén lesz textilipari szakmaiés áruismereti továbbképzés is egy cégnél. A SET projekt eléggé
leköti az egyesület energiáit. Éppen a küldöttközgyűlés
délelőttjén volt ilyen szakmai rendezvény, majd szeptemberben
lesz még egy záró program. Most folyik még 12 cég bevonása a
projektbe, továbbá a szoftver eszköz továbbfejlesztése a kötős
területre is. A projekt gyakorlati része ugyan csak szeptember
végéig tart, de nagy adminisztrációs feladat lesz még az
elszámolása is. A támogatás fennmaradó részének beérkezése
2017. május-júniusnál előbbre nem várható. Az idén nem
lesznek
olyan
külföldi
szakmai
kiállítások,
amelyekre
hagyományosan látogatói csoportot szoktunk szervezni.
Ugyanakkor például az MTM Hungáriával együtt tervezünk a
Műszaki Textil Fórum keretében egy munkafolyamat szervezési
témájú szakmai rendezvényt a veszprémi Breurer-Hungaria Kfthez. Előkészületben vannak még olyan rendezvények is,
amelyekkel a HORECA szektor és az egészségügy területére
kívánunk betörni.
Az Intéző Bizottság ajánlójavaslata alapján, a TMTE XLVI.
Küldöttközgyűlése a 2016. évi munka- és pénzügyi tervet
22 374 ezer Ft bevétel, 21 717 ezer Ft kiadás mellett, 657 ezer
Ft egyenleggel, tartózkodás nélkül elfogadta.
***
SET - Energiahatékonyság,
energia-megtakarítás konferencia
2016. május 12-én a textil- és ruhaipari technológiákban
és üzemekben alkalmazható energia-megtakarítási
lehetőségekről tartottunk konferenciát.
A textil- és ruhaipar fenntartható energia-megtakarítási
intézkedéseinek előmozdítására az Euratex – az európai textilés ruhaipar érdekképviseleti szerve – két projektet működtet:
 a SET (Save Energy in Textile SMEs, azaz Textilipari Kis- és
Közepes Vállalkozások Energia-megtakarítási programja)
néven ismert projektet és
 a SESEC (Sustainable Energy Saving for the European
Clothing Industry) projektet, az európai ruházati ipar
fenntartható energia-megtakarítási programját.
A SET projektben a TMTE és 19 magyar textilvállalkozás is részt vesz.
Energiahatékonyság és energia-megtakarítási praktikák a
ruházati
vállalkozásoknál
–
a
SESEC
program
tapasztalatai alapján
Bertram Rollmann, a bolgár Pirin-Tex ruhagyár tulajdonosa és
ügyvezető igazgatója, a Bolgár Ruházati és Textilgyártók és
Exportőrök
Szövetségének
alelnöke,
az
Euratex
SET
projektjének felügyelő bizottsági tagja, saját, 3060 főt
foglalkoztató konfekcióipari vállalatának példáján mutatta be az
energia-megtakarítás lehetőségeit és az elért eredményeket.
A megtakarításokat az alábbi intézkedésekkel érték el:
 az energiaforrások szerkezetének átalakítása,
 belépés a szabad elektromosenergia-piacra,
 a fajlagos energiafelhasználás folyamatos figyelése, elemzése,
 a munkavállalók energiatudatosságának felkeltése (pl.
világítás lekapcsolása, ha nincs rá szükség)
 gőzvezetékek, tartályok hőszigetelésének megjavítása,
korszerűsítése,
 gőzfűtéses gépeken a szabályozás tökéletesítése,
 a préselési, vasalási folyamatok programjának tökéletesítése,
 hővisszanyerő berendezések széleskörű alkalmazása,
 az izzólámpák és fénycsövek helyettesítése LED-ekkel stb.
Az előadó végezetül hangsúlyozta, hogy a hatékony
energiafelhasználás alapvető követelménye
 az energiafelhasználás folyamatos mérése, elemzése,
 a szükséges szervezési és műszaki intézkedések megtétele,

Ezekben segít a SESEC ill. SET program keretében kifejlesztett
egyszerű informatikai eszköz és a megismert módszerek
átvétele, a helyi adottságoknak megfelelő alkalmazása.
A SET projekt és hazai alkalmazása
A Szabó Rudolf magyarországi SET projekt szakértő és Ecker
Gabriella SET projekt koordinátor közös előadása tájékoztatást
adott a SET projektről, az energiahatékonyság fontosságáról a
textil ágazatban és arról, hogy hogyan segít egy egyszerű
informatikai mérőeszköz a tudatosabb energiafelhasználásban.
A SET projektet azért indították, hogy valós megoldásokkal
segítse az európai textilipar KKV-kat. A SET csoport tagjai
legalább 150 textilipari cégnél nyújtanak segítséget az energiamegtakarítási lehetőségek felmérésében, az ezzel összefüggő
jogi kötelezettségek, pénzügyi ösztönzők és technológiák
megismerésében. A projektben jelenleg már 10 ország vesz
részt (Belgium, Csehország, Magyarország, Németország,
Olaszország, Portugália, Románia, Bulgária, Horvátország és
Litvánia).
A kifejlesztett SET Eszköz 3 elemből áll: egy önálló szoftverből,
amely az önértékelésre szolgál, a használati útmutatóból,
valamint egy online részből (SET Web), amely a teljesítmények
érékelésére és összehasonlítására ad lehetőséget. A SET
rendszer alkalmazása javaslatokat ad az energiahatékonyság
javítására, figyelembe véve a rendelkezésre álló támogatási
rendszereket és jogi lehetőségeket.
A SET létrehozott egy adatbázist az energiahatékonysági
teljesítményekről, amely a projektben résztvevők számára
rendelkezésére áll. A rendszert és az eszközt az internet
felületen keresztül bármelyik cég térítésmentesen használhatja.
Tapasztalatok és jó gyakorlatok
résztvevő vállalkozásoktól

a

SET

projektben

Az Albertfalvai Cérnázó Kft. és az Orsó ’95 Kft. két olyan hazai
textilipari vállalat, amely részt vesz a SET projektben. Az itt
elért eredményekről számolt be Südiné Milovszky Dóra műszaki
kontroller az Albertfalvai Cérnázó Kft. ill. Krámer Lajos
üzemvezető az Orsó ’95 Kft. részéről.
Az Albertfalvai Cérnázó Kft. Az energiafelhasználás alakulását
folyamatosan figyelik és elemzik, fajlagos értékeket is képezve.
A meghozott intézkedések eredményeként a villamosenergiafogyasztás területén 1 millió Ft megtakarítást értek el. Ezen
belül jelentős volt a világítás korszerűsítése (áttérés LED-ek
használatára
és
mozgásérzékelők
alkalmazására),
frekvenciaváltós
motorok
beépítése,
a
kompresszorok
fogyasztásának
csökkentése
a
levegőszivárgások
megszűntetésével, a fázisjavítással. Korszerűsítették a fűtési
rendszert (a radiátorokat hőmérsékletszabályozó szelepekkel
szerelték fel), mellyel további évi 1,5 millió Ft megtakarítást
értek el. A továbbiakban tervezik az irodák világításának
korszerűsítését, a termelőgépek motorjainak korszerűsítését,
valamint a nyílászárók cseréjét.
Az Orsó ’95 Kft. lényegében szintén az energiafelhasználás
folyamatos
figyelésével,
elemzésével,
a
megtakarítási
lehetőségek feltárásával ért el eredményeket ezen a téren. Az
üzemben igen sok villanymotor működik, amelyek hőt
fejlesztenek, amit a fűtés szabályozásában figyelembe vesznek.
A radiátorokat is korszerűbbekre cserélték. Az épület
körbeszigetelésével,
nyílászárók
cseréjével
javították
a
helyiségek hőszigetelését. A fürdőben az intelligens bojlerek a
műszakok végére időzítik a tárolt víz felfűtését. Korszerűsítették
a világítási rendszert is. Szervezési intézkedésekkel javították a
gépek kihasználtságát is.
Energiaköltség, monitoring, audit – Hogyan tudjuk az
energiaköltséget és a fogyasztást csökkenteni?
Kovács Ferenc, az Axing Kft. üzletfejlesztési vezetője
hangsúlyozta, hogy az energiaköltségek az energiapiacok
átalakulásával tervezhetővé váltak, ami költségmegtakarítást
tesz lehetővé. Előnyös, ha a vállalatok ehhez szakértő segítségét
veszik igénybe. Cégük egyik szolgáltatása, hogy nyomon követi
az
energiafogyasztást
és
kontroll
alatt
tartja
az
energiaköltségeket, amelyekről folyamatos tájékoztatást ad a
cégvezetésnek.
2

Energia hatékony épületautomatika és felügyelet
A Honeywell Szabályozástechnikai Kft. termékfelelőse, Orbán
Tibor előadása olyan rendszereket mutatott be, amelyek
megtakarítást
eredményeznek
egy
épület
összes
energiafelhasználásának 32–50 %-át kitevő fűtés, szellőztetés,
légkondicionálás, illetve a 20–25 %-át adó világítás területén.
Az elhangzott előadások igen sok jó gondolatot vetettek fel,
amelyek
a
gyakorlatban
más
vállalatok
számára
is
hasznosíthatók lehetnek.
Az előadások teljes terjedelemben a TMTE honlapjáról
letölthetők: http://tmte.hu/projektek/

nagy hatékonyságú, környezet- és textiltermék-kímélő, valamint
vegyianyag-, víz, ill. energiatakarékos technológiák, az
elektronikus elven működő segédanyag- és vegyszeradagoló
automatikák. A textilszínezés területén szintén prioritást kaptak
a korszerű – egyúttal környezetkímélő gyártásra, és a színezett
textília egészségre káros hatását kizáró – színezékek,
technológiák és gépi eszközök. A gyakorlati foglalkozások során
a színméréssel és műszeres receptszámítással összefüggő
ismeretek elsajátítására is mód nyílik. A kémiai textilmintázás –
mint „helyi színezés” – tárgykörben helyet kaptak a modern
megoldások. A textilkikészítésről is megfelelő ismereteket
kapnak a hallgatók az átdolgozott modulokban.
Sajnos
a
Mosodaiés
vegytisztító-gépkezelő
részszakképesítésre vonatkozó, kidolgozott javaslatunkat egyelőre
nem sikerült elfogadtatni.

***
Egyes OKJ-s szakképzéseink korszerűsítésében
közreműködött a TMTE
2016 tavaszán a teljes OKJ átdolgozására sor került, a Magyar
Kereskedelmi és Ipar Kamara által delegált szakértők
bevonásával. A textil-, ruhaipart és textiltisztító-ipart érintő
képzések területén, a TMTE az iskolarendszeren belüli képzések
közül
az
5454203
Textilipari
technikus
szakképesítés
moduljainak,
ill.
Szakmai
és
vizsgakövetelményeinek
felülvizsgált és korszerűsített változatait lektorálta. Hasonlóan
egyesületünk végzete az 5454203 Textilipari technikus képzés
átdolgozott kerettantervének lektorálását.
Az iskolarendszeren kívüli 3254202 Textiltisztító és textilszínező
szakmunkásképzés
moduljainak,
ill.
Szakmai
és
vizsgakövetelményeinek
átdolgozása
is
a
TMTE
közreműködésével történt. Egyrészt sikerült a kötelező
minimális óraszámot a realitásoknak megfelelően csökkenteni,
másrészt a korszerűsítési igényeknek érvényt szerezni az elavult
témakörök elhagyásával. A textiltisztítás területén bekerültek az
élenjáró technikát felölelő gépek és berendezések, valamint a

***
Textiltisztítók mestervizsga lehetősége
2014 májusában két fő tett sikeres Kelmefestő és -tisztító
mestervizsgát a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara (BKIK)
szervezésében. Ekkor 25 év után ismét mesterekkel gyarapodott
a textiltisztítással és –színezéssel foglalkozók köre a BKIK-hoz
tartozó szakterületen. Az írás- és szóbeli vizsgák tételeit, a
gyakorlati feladatok összeállítását döntően a TMTE szakértői
végezték.
Idén ismét vannak új jelentkezők, tehát rangja lett a mester
fokozatnak, tovább az OKJ keretében gyakorlatot már csak
mesterképesítésűek vezethetnek.
A TMTE a TTE közreműködésével továbbra is ellátja a képzési
tematika korszerűsítését, az írás- és szóbeli vizsgák tételek,
gyakorlati feladatok aktualizálását.

Rendezvényeink
Szakosztályi Programok:

Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztályi
üzemlátogatás

Textilvegyész és Kolorista szakosztályi félévzáró
kihelyezett szakosztályi ülése

A rendezvény időpontja: 2016. június 15. (szerda) 14.00 óra
Helyszín: Corinthia Hotel; 1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49.
Tisztító és mosodai részleg megismerése

Időpont: 2016. június 22. 15.00 óra
Helyszín: Szamos Cukrászda – 1126 Budapest, Böszörményi út 46.

Házigazda: Ion Katalin – mosodavezető
Találkozás:

Napirendi pont: Rövid beszámoló az IFATCC Kongresszusról
Kérjük, az asztalfoglalás miatt 2016. június 15-ig jelezzék
részünkre részvételi szándékukat e-mail-ben (titkarsag@tmte.hu)
vagy telefonon (36 1 201 8782).

a szálloda előtt 13.45 órakor, csak csoportosan
tudunk bemenni!

Kérjük, a részvételi szándék visszajelzését legkésőbb
2016. június 13-ig, a TMTE Titkárságán az (1) 201-8782, vagy az
(1) 224-0315 telefonszámokon, vagy Ecker Károlynénál a (1) 368
4738 vonalas telefonon, illetve az titkarsag@tmte.hu e-mail címen.

Képzéseink
Konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes varrodák,
gyártást kihelyező konfekcionálók figyelmébe!
Minőségellenőrök képzése
magas színvonalú felsőruházati termékek ellenőrzésére
az EU előírások szerint
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje:
2016. augusztus 31.
Továbbképző tanfolyamot hirdetünk a ruházati termékgyártás
szakterületén
gyártásközi
minőségellenőrzést
és/vagy
késztermék ellenőrzést/átvételt végző szakemberek számára.
A képzést ajánljuk: A képzés során a résztvevők elméleti és
gyakorlati ismereteket szereznek minőségellenőri feladatok
elvégzéséhez. A képzésen részt vehetnek azok a szakemberek,
akik legalább egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységhez
kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek, és továbbképzést
igényelnek gyártásközi, vagy késztermék minőségellenőrzési
feladatok szakszerűbb, vagy hatékonyabban ellátásához.
A képzés gyakorlati részét a jelentkezők szakmai igényeihez
kívánjuk igazítani, ezért előnyben részesítjük, és várjuk a

konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes varrodák vagy
gyártást kihelyező cégek jelentkezését, ahol a képzéshez
legalább 6-10 fős csoportot lehet kialakítani, illetve regionális
csoportok szervezhetők.
A képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz:
- a termékek alapanyagainak és a késztermékeknek külsőképi
minőségellenőrzésére,
- a termékek alkatrészeinek, formai kialakításának külsőképi
minőségellenőrzésére,
- a méretezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok végrehajtására,
- a varrástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
végrehajtására,
- a ragasztással, ill. hegesztéssel kapcsolatos ellenőrzési
feladatok végrehajtására,
- a vasalástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
végrehajtására,
- a hibák eredetének megállapítására, ezek javíthatóságának
eldöntésére,
- a címkézés, csomagolás és tárolás ellenőrzésére,
- minőségirányítási-rendszer alkalmazására.
Képzési idő: 75 óra, ebből elmélet 25 óra, gyakorlat 50 óra
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A vállalkozásokhoz kihelyezett képzési csoport létszáma
6-10 fő lehet.
Várjuk a képzési igények jelzését a 6 főnél kevesebb
résztvevő bejelentésére is, mert amennyiben azonos régióból,
több vállalkozástól érkezne be kisebb létszámú igény, akkor egy
ilyen „vegyes”csoport számára regionálisan kihelyezett
képzés indítására is lenne lehetőség.
A képzés helyszíne: Az igények ismeretében, a jelentkező
üzemekkel
egyeztetve,
és/vagy
regionálisan
kerül
meghatározásra.
Időpont, képzési napok: a jelentkező
egyeztetve, igényeikhez igazítva.

vállalkozásokkal

Előadók: Jörg Judit – ruhaipari minőségi átvevői tapasztalatokkal
és referenciákkal rendelkező oktató munkatárs
Kutasi Csaba – textilipari igazságügyi szakértő
Tematika: A képzés 10 témakörből áll. A tematika letölthető
www.tmte.hu oldalról vagy kérhető a TMTE Titkárságán.
A képzés irányára:
Üzembe kihelyezett csoportos képzés esetén 6-10 főig
TMTE tagvállalatoknak és tagoknak: 600.000 Ft + ÁFA
Nem tagoknak:
700.000 Ft + ÁFA
A fenti irányár nem tartalmazza az előadó(k) utazási és
esetleges szállás költségét, amely a kihelyezett üzemi vagy
regionális képzési igényeknek megfelelően változó, és az
érdekeltekkel egyeztetve kerül véglegesítésre a képzési
szerződések megkötése előtt.
Kérjük, az igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE Titkárságára
e-mailben titkarsag@tmte.hu vagy faxon (+36 1 201 8782).
(letölthető www.tmte.hu oldalról vagy kérhető a TMTE
Titkárságán)
Várjuk szeretettel a jelentkezőket, esetleges
forduljanak a TMTE titkárságához bizalommal.

kérdéseikkel

***
Igényfelmérés
üzembe kihelyezett szalagvezetői tréningprogram
megtartásához
A képzési program nyilvántartási száma
E-000813/2014/D002
A képzést ajánljuk: olyan szalagvezetők, technikusok,
termelésirányítók és üzemi munkatársak számára, akik legalább
egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységgel összefüggő
gyakorlattal rendelkeznek és üzemi feladataikat hatékonyabban
szeretnék ellátni.
A tréning során a résztvevők elméleti és gyakorlati
ismereteket szereznek a szalagrendszerű munkahely
kialakításához és munkafolyamatok szervezéséhez.
A
-

tréningprogram elsajátításával a résztvevő képes lesz:
csoportvezető feladatok felelősséggel történő ellátására
minőségirányítási rendszer működtetésére
az általa irányított csoportnál optimális teljesítmény elérésére
az irányított csoportnál a termelés ütemezésére, a hatékony
szalagbeosztásra
- megfelelő kommunikációra, konfliktuskezelésre
Képzési idő:

5 nap 40 óra, (elmélet 75%, gyakorlat 25%)

Időpont:

a képzést igénylő üzemmel egyeztetve

Előadók:

REFA képesítéssel rendelkező szakmai oktató

Tematika:
1. nap 8 óra: A csoportvezető feladatai és felelőssége
- A csoportvezetővel szembeni személyi és szakmai
elvárások megismerése
- A csoportvezető feladatainak és felelősségi körének
megismerése

2. nap 8 óra: Minőségmenedzsment a csoportvezető
közreműködésével
- Az optimális termékminőség személyi- és tárgyi
feltételeinek megismerése
- A minőségmegvalósítással és –megóvással kapcsolatos
szervezési és dokumentálási feladatok megismerése
3. nap 8 óra: A teljesítményelv
- Az optimális teljesítmény elérésével kapcsolatos feltételek
megismerése
- A normaidő teljesítését gátló körülmények felismerése
4. nap 8 óra: Termelésmenedzsment és a csoport
irányítása
- Az optimális munkaelosztási elv megismerése
- A külön költségek, átfutási idők számításának megismerése
5. nap 8 óra: Konfliktusmenedzsment és kommunikáció a
dolgozóval
- A hatékony kommunikáció gyakorlatának megismerése
- A konfliktuskezeléshez szükséges vezetői tulajdonságok
megismerése
A képzés irányára:
TMTE tagvállalatoknak, egyéni tagoknak: 98.000 Ft/fő adómentes
Nem tagoknak:
108.000 Ft/fő adómentes
A képzés díját a csoport létszámától és egyéb feltételektől,
igényektől függően a jelentkező vállalkozással egyeztetjük, és a
szolgáltatói szerződésben véglegesítjük. Az irányár nem
tartalmazza az oktatáshoz kapcsolódó szállás és utazási
költségeket.
A képzési csoport létszáma 6-12 fő lehet.
A képzés résztvevőivel a TMTE felnőttképzési szerződést köt.
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: 2016. augusztus 31.
Kérjük, az igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE Titkárságára
e-mailben titkarsag@tmte.hu vagy faxon (+36 1 201 8782).
(letölthető www.tmte.hu oldalról vagy kérhető a TMTE
Titkárságán)
A
jelentkező
vállalkozás
kapcsolattartójával
a
TMTE
képzésszervező munkatársa egyezteti a képzés minden
részletét, és elküldi a szolgáltatási szerződéstervezetét.
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket, kérdéseikkel, kéréseikkel,
javaslataikkal forduljanak hozzánk bizalommal.
***
Kérjük, rendezze 2016 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:
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000
2016 évi tagdíj kategóriák:
 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- Ft/év
 Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED,
főiskolai/egyetemi hallgató): 4.000,- Ft/év
 Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év
A 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 TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
havonta megjelenő hírlevele
Felelős kiadó: Ecker Gabriella
TMTE 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.
Tel/fax: 36 1 201-8782
Belső használatra!
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Közlemény SZJA 1% felhasználásáról!
2016-ban (a 2015. évi adóbevallások alapján) a NAV 118.873 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.

Aktuális hírek

Ezúton köszönjük az Egyesületünket támogató állampolgárok felajánlását és várjuk támogatásukat 2017-ben is!
FELHÍVÁS TAGJAINK FELÉ

Egyesületünk Titkársága -sajnos- ismét költözés elé néz.
A jelenlegi székhelyünket adó ingatlan – családi okok miatt –
eladásra került és így - legkésőbb december végéig - az
Egyesület Titkárságának is új helyet kell találnunk.
Korlátozott anyagi lehetőségeinkből kiindulva költséghatékony,
de ugyanakkor a lehető legoptimálisabb megoldást szeretnénk
megtalálni közhasznú munkánk további folytatásához, ezért
fordulunk most – többek között – tagjainkhoz is kérésünkkel,
kérdésünkkel.
Egy 1-2 szobából álló, 2-4 fős munkaegység kialakítására
alkalmas irodát keresünk hosszú távra, lehetőség szerint 10-15
fős tárgyaló használattal, rezsiköltség (víz, villany, fűtés)
arányosított részének, vagy maximum, egy, a piaci árnál
méltányosabb irodabérlet fejében.
Az irodahelyiség/ek/ben szükségünk lenne még telefon/internet
bekötési pont/ok/ra, hogy saját számunk áthelyeztetésével,
előfizetésünk
megtartásával
oldhassuk
meg
a
TMTE
telekommunikációját.
A javaslatokat 2016. november 11-ig várjuk az alábbi
elérhetőségeken: ecker.gabriella@tmte.hu; mobil: + 36 30 412
3556 (Ecker Gabriella)
Minden megoldási ötletet előre is köszönünk!
TMTE Vezetősége

***
Köszönet nyilvánítás

Ezúton is köszönjük egyéni és jogi tagjainknak azokat a
támogatásokat/adományokat, amelyeket - felhívásunkra vagy
anélkül - a tagdíjon felül az idei évben fizetettek az egyesület
működésének folyamatos fenntartására.
TMTE vezetősége
***
Tájékoztatás a Textiltisztító és textilszínező OKJ-s
képzésről
A hallgatók a komplex szakmai vizsgára készülnek
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Textilipari Műszaki és
Tudományos Egyesület (TMTE) által legutóbb szervezett 32 542
02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező képzés 2015
szeptemberében elindult. Az elméleti képzések a TMTE korábbi
székhelyén, az OKISZ Thököly úti székházában folynak. A
nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a
foltkezelési és vegytisztítási gyakorlati foglalkozásokat a Top
Clean Hungária Kft.-nél tartottuk ez év júniusáig. Ezért a
lehetőségért ez úton is köszönetet mondunk dr. Varró Tamás
ügyvezető-igazgatónak, a gyakorlatvezetésért Giliczné Kasza
Katalin mester fokozattal rendelkező szakoktatónak.
2016 szeptemberétől a gyakorlati képzés a Sinka és Társa Kft.nél folyik, megköszönve Sinka József és Richolm János
vállalkozás-vezetők ez irányú jelentős segítségét. A Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a gyakorlati képzőhellyé
nyilvánító eljárást sikerrel lefolytatta. A Sinka és Társa Kft.-ben
kihelyezett gyakorlatot – amely a textíliák elő- és
utókezelésével, színezésével kapcsolatos - Fidel József

üzemvezető vezeti, a laboratóriumi foglalkozásokat Burján
Csabáné irányítja. A gyakorlat során többek között a mérhető
minőségjellemzőket
fontosabb
laboratóriumi
anyagvizsgálatokkal
ellenőrzik
a
hallgatók.
Különböző
nyersanyag-összetételű kelmék új színek irányreceptjeit
laboratóriumi színező-készülékeken végzett modellkísérletekkel
állítják be, színtartósági ellenőrzések elvégzésével.
Hamarosan elkezdődnek a modulzáró vizsgák. A 11367-12
Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek (textil-, és
vázlatos bőr- és szőrme anyagismeret; kikészítéshez és
tisztításhoz szükséges vegyszerek, segédanyagok ismerete)
modul anyagából írásbeli, a 11368-12 Textíliák elő- és
utókezelése (textilanyagok előkészítése és fehérítése; színezést
és textil színnyomást követő kezelő műveletek) anyagrészből
gyakorlati, a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító
műveletek modulból (különböző készültségi fokú textilanyagok
színezése;
mintázása
textilnyomással;
végkikészítések)
gyakorlati, a 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása,
műveletei,
gépei
(technológiák
ismerete,
vegyszerek,
segédanyagok alkalmazása; különböző berendezések kezelése
stb.) esetében szintén gyakorlati modulzáró vizsgára kerül sor.
Írásbeli modulzáró vizsgákon adnak számot a hallgatók a
11497-12
Foglalkoztatás
I.
(minimális
szakmai
idegen
nyelvismeret), 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkaügyi- és
vállalkozási ismeretek) és a 11500-12 Munkahelyi egészség és
biztonság (munkásvédelem, környezetvédelem, tűzvédelem,
vegyianyagok
szabályos
kezelése,
védőeszközök
helyes
használata stb.) modulokból tanultakról.
A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára kerül sor 2017
márciusában, amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal
szervez.
A
komplex
szakmai
vizsgán
a
gyakorlati
vizsgatevékenységet a „Textíliák elő- és utókezelése; színezése,
mosása” anyagrészekből elsajátított ismeretek képezik, a szóbeli
vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek”
tárgykörök anyagára épül. Az állami szakmai vizsgabizottság
előtt folyó szakmai vizsgán a korábbi modulrendszerű rendszert
felváltotta a komplex szakmai vizsga. Eszerint nem egymástól
elszigetelt vizsgarészekre (modulokra) építve ellenőrzik a
vizsgázók tudását, hanem az ezeken átnyúló legfontosabb
munkaműveletekre és cselekvési kompetenciákra helyezik a
hangsúlyt. A vizsgakövetelményeket integráltan számon kérő
komplex vizsgán nem kell minden követelménymodulhoz külön
vizsgarészeket
rendelni,
e-szerinti
vizsgafeladatokat
végrehajtani. A szakmai vizsga komplex jellege abban nyilvánul
meg, hogy a vizsgázóknak teljességgel, a szakképesítés
valamennyi követelményére kiterjedően kell számot adniuk
tudásukról.
A TMTE -az érdeklődések ismeretében- 2017 januárjában tervezi
az újabb szabályozású 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és
textilszínező felnőttképzésének indítását. A 29/2016. (VIII.26)
NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény
figyelembevételével, az előzőnél valamivel kisebb óraszámmal
folyik majd a képzés, amelyben a modulok tartalma
korszerűsödött és a szakmai aktualitásoknak megfelelő
ismeretekre koncentráló. Az ennek megfelelő képzési programot
elkészítettük, amit a felnőttképzési szakértő jóváhagyott. A
képzés lebonyolításával és a jelentkezéssel kapcsolatos
információk a www.tmte.hu honlapon elérhetők.
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Sikeresen befejeződött a SET
Energiahatékonysági projekt

adott otthont, ahol egyúttal néhány olyan műszaki megoldást is
bemutattak,
amelyek
az
energiahatékonyság
javítását
eredményezték.

Magyarországon a 2016. szeptember 26-i záró konferenciával
ért véget az EURATEX vezetésével és 11 nemzet szakmai
szervezeteinek részvételével megvalósított 2,5 éves uniós
projekt, mely a textilipari KKV-k energiatudatosságát és hatékonyságát kívánta elősegíteni.

A projekt záró rendezvényéről részletesen a Magyar Textiltechnika
következő (2016/4.) számában olvasható beszámoló, az
elhangzott előadások anyagai pedig megtalálhatók a TMTE „SET”
weboldalán a http://tmte.hu/set/ -n.
Ez úton is köszönetet mondunk az Albertfalvi Cérnázó Kft.
vezetőségének a vendéglátásért.

A záró rendezvényen a projekt néhány magyar résztvevője
beszámolt a program eredményeiről, tapasztalatairól, eszmét
cserélt a tudatos és takarékos energiafelhasználásról és
energiavásárlásról, valamint
azokról
a
textiltechnológiai
újdonságokról, amelyek elősegítik az energia hatékonyabb
felhasználását a termelő folyamatban. A rendezvénynek a
projekt egyik fontos résztvevője, az Albertfalvi Cérnázó Kft.

A SET (szerződés száma IEE / 13/557 /
SI2.675575) az IEE (Intelligens Energia
Európa) program, az Európai Unió által
irányított EASME, az Európai Bizottság
végrehajtó hivatal társfinanszírozásával
valósult meg a KKV-k számára.

Rendezvényeink
MEGHÍVÓ
Textiltisztító Egyesülés IX. Országos Textiltisztító
Konferencia
Sümeg, Hotel Kapitány Konferencia és Wellness
Központ****
2016.nov. 8. kedd 14 órától érkezés, kiállító helyek
elfoglalása, wellness
16 órától regisztráció
17.30 órától megnyitó program
19 órától zenés gálavacsora
Nov.9. szerda 9-18 óra között Textiltisztító Konferencia
Higiénia fenntarthatósággal
Fenntarthatósági elvek az európai textiltisztításban
Dipl.-Kfm. Ludger v. Schoenebeck Hohenstein Institut
Külképviseleti ügyvez.ig.
A fenntarthatóság mint a versenyelőny szerzés
eszköze
Kristina Venckute ECOLAB marketing manager Közép-Kelet
Európa, Oroszország
Az európai és a magyar gazdaság kilátásai a gyorsan
változó világban
Bod Péter Ákos professzor, közgazdász, Corvinus Egyetem
Textiltisztító képzés, továbbképzés
Ecker Gabriella TMTE ügyvezető főtitkár
Egy magyar mosoda nemzetközi elismerése
Szokol Veronika Logo-Tex Kft
Fenntarthatóság a mosodai gyakorlatban - ECOLABEL
Kristina Venckute ECOLAB markeing manager
Textiltisztítási újdonságok és hogyan adjuk el a
higiéniát, mint hozzáadott értéket
Leon Wennekes CINET
Valóban
eladható
a
fenntarthatóság
a
textiltisztításban?
Karóczkai Sarolta Alvara Cleaning Kft. és Deme Gabriella
Energiahatékonyság
és
teljesítmény
–
Okos
megoldások az IPSO-tól
Csányi János a Bepatek Kft IPSO üzletág vezetője
Textiltisztító termelékenység és üzemméret
Urbán Szilveszter SALESIANER MIETTEX Magyarország Kft
ügyvezető igazgató
2017. Minimálbér emelés és adócsökkentés az
adózóbarát hivatal árnyékában
Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének
alelnöke, a Fair Conto Zrt. vezérigazgató
2017. évi változások a munkavédelemben, A
költségtakarékos munkaidő beosztás
dr.Bujtor Gyula munkajogi szakjogász, munkaügyi és
munkavédelmi tanácsadó
18 órakor a Konferencia zárása
19 órától zenés gálavacsora kóstolóval, meglepetés műsorral
Nov. 10. csütörtök Reggeli után a szálloda mosodájának
megtekintése
A konferencián való részvétellel kapcsolatosan további
tájékoztató és a jelentkezési lap megtalálható a TMTE honlapján
(www.tmte.hu)
egyéb
információ
Király
Valériától,
a
Textiltisztító
Egyesülés
Elnökétől
kérhető
az
alábbi
elérhetőségeken:
Tel: + 36 30 940-0164, e-mail: mail@tt-e.hu

27. Műszaki Textil Fórum
Fókuszban a konfekcionált textiltermékek munkafolyamat
szervezése és automatizálása
2016. november 15. (kedd); Veszprém
A Műszaki Textil Fórum sorozat következő eseményét a TMTE
Műszaki Textil Műhely szakosztálya együttműködve a MTM
Hungária Egyesülettel közösen rendezi meg.
Vendéglátónk
a
Beurer-Hungaria
Kft.,
mely
1991.
decemberében alakult, 100%-ban német tulajdonban levő
társaság. A veszprémi üzemben elsősorban az alváskultúrához
köthető
termékeinek
(melegítőpárnák,
ágymelegítők,
lábmelegítők, melegítő takarók) gyártása folyik. Az üzemben a
termelési folyamatok, munkaműveletek egy része automatizált.
A rendezvényt ajánljuk:
Minden olyan szakembernek, aki érdeklődik a korszerű
munkafolyamat-szervezés
és
a
textilkonfekcionálási
munkafolyamat-automatizálás iránt.
Program
09.30 – 10.00

Érkezés a veszprémi Beurer-Hungaria
Kft.-hez - Regisztráció
Cím: 8200 Veszprém, Párna u. 1.

10.00 – 10.30

A Beurer-Hungaria Kft. tevékenységének
bemutatása
Házigazda: Soós Csaba igazgató

10.30 – 11.00

Néhány szó a szervezőkről
Dunajcsik Zoltán, elnök – MTM Hungária
Egyesület
Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár - TMTE

11.00 - 11.15

Alkalmazott
időgazdálkodási
rendszer,
normakészítési, munkahely- és munkamódszer
kialakítási elmélet bemutatása
Rókáné Galambosi Beáta és Juhász Ervin
Gyártáselőkészítő kollégák

11.15 - 11.30

Munkamódszerek
és
betanításuk
standardizálása, alkalmazott betanításelőkészítési és - kivitelezési módszerek
prezentáció
Molnár Erika, HR vezető

11.30 - 12.45

Üzemlátogatás
 Automatizált munkafolyamatok
megtekintése
 Egy konkrét munkakialakítási probléma
tanulmányozása

12.45 - 13.30

Büféebéd

13.30 - 15.00

Workshop – szakmai tapasztalatcsere
Az
üzemlátogatás
során
felvetett
munkakialakítási probléma kis csoportokban
történő feldolgozása és a megoldási javaslatok
megbeszélése.
Moderátor: Dunajcsik László, MTM instruktor –
MTM Hungária Egyesület
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kb.15.00 óra

Program
zárása,
hazautazás

fakultatív

városnézés,

Részvételi feltételek:
Utazás:

önállóan,
a
TMTE
telekocsi
koordinálásában
közreműködik
Részvételi díj:
TMTE és MTM Hungária Egyesület tagoknak: 12 000 Ft/fő + ÁFA
Nem tagoknak: 16 000 Ft/fő + ÁFA
A részvételi díj tartalmazza a szakmai programok szervezési
költségét és az ebédet.
Jelentkezés*:
A jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról.
A jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a
TMTE Titkárságára: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt.
2. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu

ISO 14116:2016 szabvány, megváltoztak az említett védőruhák
műszaki követelményei.
A rendezvényen elhangzó előadások:
1. Új EU rendelet az egyéni védőeszközökről. Újdonságok,
változások a jogi szabályozásban. A bevezetési ütemezéssel
kapcsolatos teendők és határidők pontosítása.
2. A hő és láng elleni, a hegesztők által használt és a
korlátozott lángterjedésű védőruhák műszaki követelményei,
a követelmények változása.
Előadó: Szalay László osztályvezető, INNOVATEXT Zrt.
Rendezvény helyszíne: Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE);
1015 Budapest, Hattyú u. 16. II.8.
Részvételi díj:
TMTE/MKE/MAJOSZ/TTE tagoknak: 10.000,-Ft/fő + ÁFA
Nem tagoknak: 15.000,-Ft/fő + ÁFA

*Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyszín korlátozott
befogadóképessége miatt, egy cégtől max. 2 fő
részvételét biztosítjuk. A jelentkezéseket érkezési
sorrendben, a jelentkezési határidő lejártától függetlenül,
a létszám korlát eléréséig fogadjuk.

Jelentkezés: A jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy emailben eljuttatni a TMTE Titkárságára (1143 Budapest, Semsey
Andor u. 6. mfszt. 2., Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail:
titkarsag@tmte.hu)
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról, vagy
kérhető a TMTE Titkárságán.

Jelentkezési határidő*: 2016. november 7.
Kérjük, a határidő betartását!

Jelentkezési határidő: 2016. november 11. Kérjük, a határidő
betartását!

További felvilágosítás és kapcsolattartás: TMTE Titkárság Tel/fax:
(1)
201-8782,
Tel:
(1)
224-0315,
e-mail:
titkarsag@tmte.hu

Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését!

Várjuk az MTM Hungária Egyesület, a TMTE Műszaki Textil
Műhely tagjainak és az érdeklődő szakemberek jelentkezését!
***
Változások az egyéni védőeszközök megfelelőség
értékelése és forgalomba hozatala területén
2016. november 18. péntek, 11.00 – 14.00 óra
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja
a egyéni védőeszközök gyártásával vagy forgalmazásával
foglalkozó vállalkozások és kereskedők munkatársait, továbbá
azokat a munkavédelmi szakembereket, akik a cégeknél
közreműködnek
a
megfelelő
egyéni
védőeszközök
kiválasztásában,
beszerzésében
egy
a
védőeszközökre
vonatkozó szabályváltozásokat érintő tájékoztatóra.
A rendezvény célja, hogy a résztvevők megismerjék a jogi
szabályozásban és a műszaki követelményekben bekövetkezett
változásokat és az ezekből fakadó feladatokat.
A program keretében a résztvevők számára lehetőséget
biztosítunk arra, hogy a témákhoz kapcsolódóan az
előadónak feltegyék kérdéseiket.
Az elmúlt időszak legfontosabb változásai:
Jogi szabályozás:
2016. április 20-án hatályba lépett az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről. Az
új rendelet előírásait azonban csak későbbi időpontoktól kell
alkalmazni. A gyártók számára a legfontosabb időpont: 2018.
április 21. Ezen a napon a 89/686/EGK irányelv hatályát veszti,
és az új rendeletet teljes mértékben alkalmazni kell.
Változik a rendelet hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök köre
és a védőeszközök kategóriákba sorolása.
Változnak a gyártók és a megfelelőségértékelő szervezetek
feladatai. Az új rendelet szabályozza más gazdasági szereplők,
így az importőrök és a forgalmazók feladatait és felelősségi
körét is.
Műszaki követelmények:
Ez év elején a hő és láng elleni védőruhákra, a hegesztők
védőruháira és a korlátozott lángterjedésű védőruhákra
vonatkozó új szabványok léptek érvénybe. Megjelent az MSZ EN
ISO 11612:2016, az MSZ EN ISO 11611:2016 és az MSZ EN

***
Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztályi múzeum
látogatás
A rendezvény időpontja: 2016. november 16., 11.00 óra
Helyszín: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti
Budapest, Andrássy út 103.

Múzeum;

1062

Kiállítás címe: NÁGÁK, ELEFÁNTOK, MADARAK - Viseletek
Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből
Találkozás:

a múzeum előtt 10.45 órakor!

Kérjük, a részvételi szándék visszajelzését legkésőbb
2016. november 11-ig, a TMTE Titkárságán az (1) 201-8782,
telefonszámon, vagy Ecker Károlynénál a (1) 368 4738 vonalas
telefonon, illetve az titkarsag@tmte.hu e-mail címen.
***
Decemberi program előzetes
TMTE – MKSZ közös rendezvény
Vegyianyagok környezettudatos és biztonságos
használata a könnyűipari és a textiltisztító ágazatokban
2016. december 01. (csütörtök) 10.00 óra
Helyszín: OKISZ Irodaház, 1146. Budapest, Thököly út 58-60.
Tervezett témák

A REACH-ről röviden, aktualitásai

A REACH rendelet (1907/2006/EK rendelet), a CLP
rendelet (1272/2008/EK

A REACH rendelettel összefüggő, textil-, ruha, bőr és
lábbeli
gyártással,
textiltisztítással
kapcsolatos
kötelezettségek

Az
OEKO-TEX®
megkülönböztető
minőségjeles
termékek fontossága
A végleges programról és a részvételi feltételekről hamarosan
hírt adunk a TMTE honlapján, Facebook oldalunkon, illetve email-es körlevelünkben. Amennyiben a rendezvény előzetes
felkeltette érdeklődését, részletes program kérhető a TMTE
Titkárságától is a szokásos elérhetőségeken: titkarsag@tmte.hu,
tel/Fax: + 36 1 201-8782
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Képzéseink
OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ
felnőttképzés - 2017.
IGÉNYFELMÉRÉS
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) - kellő
számú jelentkező esetén - 2017 januárjában tervezi, az
államilag elismert,
32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező
25/2016
(II.25.)
Korm.
rendelet
szerint
egyedülálló, szakmai képzésének elindítását.

módosított,

A tréning során a résztvevők elméleti és gyakorlati
ismereteket szereznek a szalagrendszerű munkahely
kialakításához és munkafolyamatok szervezéséhez.
A
-

tréningprogram elsajátításával a résztvevő képes lesz:
csoportvezető feladatok felelősséggel történő ellátására
minőségirányítási rendszer működtetésére
az általa irányított csoportnál optimális teljesítmény elérésére
az irányított csoportnál a termelés ütemezésére, a hatékony
szalagbeosztásra
- megfelelő kommunikációra, konfliktuskezelésre

Az képzések hetente egy alkalommal, az elméleti és a
gyakorlati oktatások, pedig heti váltásban folynak (az elméleti
oktatások Budapesten, a gyakorlati foglalkozások szintén egyegy
budapesti
mosó-tisztító
üzemben,
ill.
kelmefestő
vállalkozásnál lesznek).

Képzési idő: 5 nap 40 óra, (elmélet 75%, gyakorlat 25%)
Időpont: a képzést igénylő üzemmel egyeztetve
Előadók: REFA képesítéssel rendelkező szakmai oktató

A képzés ideje 440 óra, azonban a szakmának megfelelő,
legalább 1 éves gyakorlati idő beszámításra kerül, így 360 órás
időtartammal lehet számolni. A tanfolyamon résztvevők az
egyes modulzáró vizsgák sikeres letétele után az állami szakmai
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgát tesznek, amelyet a
Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervez.

1. nap 8 óra: A csoportvezető feladatai és felelőssége
- A csoportvezetővel szembeni személyi és szakmai
elvárások megismerése
- A csoportvezető feladatainak és felelősségi körének
megismerése
2. nap 8 óra: Minőségmenedzsment a csoportvezető
közreműködésével
- Az optimális termékminőség személyi- és tárgyi
feltételeinek megismerése
- A minőségmegvalósítással és –megóvással kapcsolatos
szervezési és dokumentálási feladatok megismerése
3. nap 8 óra: A teljesítményelv
- Az optimális teljesítmény elérésével kapcsolatos feltételek
megismerése
- A normaidő teljesítését gátló körülmények felismerése
4. nap 8 óra: Termelésmenedzsment és a csoport
irányítása
- Az optimális munkaelosztási elv megismerése
- A külön költségek, átfutási idők számításának megismerése
5. nap 8 óra: Konfliktusmenedzsment és kommunikáció a
dolgozóval
- A hatékony kommunikáció gyakorlatának megismerése
- A konfliktuskezeléshez szükséges vezetői tulajdonságok
megismerése

A komplex záróvizsgára csak azok a hallgatók bocsáthatók, akik
a modulzáró vizsgákat sikeresen letették. A képzés moduljai:
- 11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek,
- 11368-12 Textíliák elő- és utókezelése,
- 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek,
- 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei,
- 11497-12 Foglalkoztatás I. (minimális szakmai idegen
nyelvismeret, azonban semmiféle előzetes nyelvtudás nem
szükséges),
- 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkaügyi- és vállalkozási
ismeretek),
- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság.
A komplex szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a
„Textíliák
előés
utókezelése;
színezése,
mosása”
anyagrészekből elsajátított ismeretek képezik, a szóbeli vizsga a
„Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykörök
anyagára épül. Az eredményesen vizsgázók országos
érvényű szakmunkás- és Europass bizonyítványt kapnak.
A 360 órás képzés várható befejezése: 2018. I. negyedév, a
vizsga pontos időpontját az NSZFH írja ki.
A 360 órás képzés várható díja: 360.000,-Ft/fő ÁFA mentes +
vizsgadíj*
TTE és TMTE tagok részére: 320.000,-Ft/fő ÁFA mentes +
vizsgadíj*
* a Komplex vizsga díja, a hatályos rendelet szerint később
határozható meg.
Részletfizetés:
vállalkozások
számára
2
részletben,
magánszemélyek részére 12 havi részlet
A képzést minimum 10 fő jelentkezése esetén indítjuk!
Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük
szíveskedjen kitölteni a igényfelmérő lapot és juttassa el a
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület valamelyik
elérhetőségére: TMTE, 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6.
mfsz. 2. Tel/Fax: (1) 201 8782, titkarsag@tmte.hu e-mail cím.
(az igény felmérőlap letölthető www.tmte.hu oldalról vagy
kérhető a TMTE Titkárságán)
Várjuk jelentkezését (legkésőbb 2016. november 18-ig),
további érdeklődését elérhetőségeinken.
***
Igényfelmérés
üzembe kihelyezett szalagvezetői tréningprogram
megtartásához
A képzési program nyilvántartási száma
E-000813/2014/D002
A képzést ajánljuk: olyan szalagvezetők, technikusok,
termelésirányítók és üzemi munkatársak számára, akik legalább
egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységgel összefüggő
gyakorlattal rendelkeznek és üzemi feladataikat hatékonyabban
szeretnék ellátni.

Tematika:

A képzés irányára:
TMTE tagvállalatoknak, egyéni tagoknak: 98.000 Ft/fő adómentes
Nem tagoknak:
108.000 Ft/fő adómentes
A képzés díját a csoport létszámától és egyéb feltételektől,
igényektől függően a jelentkező vállalkozással egyeztetjük, és a
szolgáltatói szerződésben véglegesítjük. Az irányár nem
tartalmazza az oktatáshoz kapcsolódó szállás és utazási
költségeket.
A képzési csoport létszáma 6-12 fő lehet.
A képzés résztvevőivel a TMTE felnőttképzési szerződést köt.
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: 2016. augusztus 31.
Kérjük, az igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE Titkárságára
e-mailben titkarsag@tmte.hu vagy faxon (+36 1 201 8782).
(letölthető www.tmte.hu oldalról vagy kérhető a TMTE
Titkárságán)
A
jelentkező
vállalkozás
kapcsolattartójával
a
TMTE
képzésszervező munkatársa egyezteti a képzés minden
részletét, és elküldi a szolgáltatási szerződéstervezetét.
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket, kérdéseikkel, kéréseikkel,
javaslataikkal forduljanak hozzánk bizalommal.
A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
havonta megjelenő hírlevele
Felelős kiadó: Ecker Gabriella
TMTE 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2.
Tel/fax: 36 1 201-8782
Belső használatra!
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