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Aktuális hírek 

 
Új helyen a TMTE 

 
A TMTE titkársága 2017. január 1-től új helyen működik: 
1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 31-es kapucsengő 
Az egyéb elérhetőségeink (telefon- és faxszám, e-mail cím) 
változatlanok. 
 
Tisztelt tagjainkat, a jogi tagok képviselőit és munkatársait, ill. 
minden érdeklődőt szeretettel várunk és fogadunk az új 
irodában. 

 
* * * 
 

 
 
 
 

Elindult a TEXAPP projekt a tanulók vállalatoknál 
folyó szakmai képzésének megerősítésére a textil 
ágazatban 
 
2016. december 5-én hivatalosan is elindult az új ERSAMUS+ 
KA3 program keretében a TEXAPP projekt, 8 partner 
részvételével. A projekt egy stratégiai kezdeményezés a tanulók 
vállalatoknál folyó szakmai képzésének megerősítésére az 

európai textil ágazatban. 
 
A projekt a tanulószerződéses gyakorlati képzés 
megvalósulásával foglalkozik a KKV-k és a mikrovállalkozások 
által meghatározott textil és ruházati ágazatban. A TEXAPP 
projekt célja, hogy elősegítse és erősítse a tanulók vállalatoknál 
folyó szakmai képzését a szektorban tevékenykedő KKV-k és a 
mikrovállalkozások számára, az Euratex (mint a textil és 
ruházati nemzeti szövetségeket képviselő Európai Ruházati és 
Textil Szövetség) és partner szervezeteinek – tagok és társult 
tagok - szoros együttműködésében. 
 
A tanulószerződéses szakmai képzések a textil és ruházati 
szektor számára integrált módon történő létrejöttéhez leginkább 
egy, a KKV-k számára gyakorlati eszközöket biztosító, támogató 
üzleti környezet nyújt segítséget. 
 
A TEXAPP projekt partnerek szoros együttműködése révén egy 
rendszer és a hozzátartozó eszközök kerülnek kidolgozásra, 
figyelembe véve a textil és ruházati szektor KKV-inak igényeit és 
lehetőségeinek korlátait. A kifejlesztendő ágazatspecifikus 
eszközcsomag célja, hogy támogassa a KKV-kat a 
tanulószerződések előkészítésében, tervezésében, 
megvalósításában, illetve a képzés minőségének biztosításában, 
beleértve a gyakornokok értékelését is.  
 
A TEXAPP projekt célzott eszközöket hoz létre az erőforrások 
összevonására, az információk megosztására, a tudáscserére, 
koncepció-fejlesztésre, valamint a gyakorlati tapasztalatok 
átadására. 
 
 

Projekt adatok:  
 
Projekt rövid neve: TEXAPP 
 
Projekt címe: Stratégiai kezdeményezés a tanulók vállalatoknál 
folyó szakmai képzésének megerősítésére az európai textil 
ágazatban  
 
Projekt száma: 572773-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-SUP-
APPREN 
 
Projekt időtartama: 2016. október 1 – 2018. szeptember 30.  
 
Projekt partnerek 

1. EURATEX (koordinátor), Belgium - EU szintű szervezet 
2. The Huddersfield and District Textile Training Company, 

Anglia 
3. Pirin - Tex EOOD, Bulgária 
4. Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario 

de Portugal (CITEVE), Portugália 
5. Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), 

Magyarország 
6. TexClubTec, Olaszország 
7. Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers 

and Exporters (BAATPE), Bulgária 
8. Hellenic Clothing Industry Association (HCIA), 

Görögország 
 
Már működik a http://texapp.eu/ többnyelvű honlap is, melyen 
nyomonkövethető a projekt haladása és melyre a témával 
kapcsolatosan számos hasznos információ fog felkerülni. A 

magyar nyelvű oldalak közvetlenül a http://texapp.eu/hu/ linken 
érhetők el. 
 
A Texapp projekt megtalálható a TMTE 
honlapján a http://tmte.hu/texapp/ link 
alatt is.  

 
* * * 

 
Felhívás a Szellemi örökségünk album bővítésére 

 
Egyesületünk 2008-ban - a TMTE fennállásának 60. évfordulóján 
- a megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi 
örökségünk” emlékalbumot hozott létre. Ebben azoknak a 
tagtársainknak kívántunk és kívánunk egy-egy megemlékező 
oldalt létrehozni, akik a textil-, textilruházati- és textiltisztító-
ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási 
területein kimagasló eredményeket értek el és a szakmai 
közéletben is elismert életpályát mondhatnak magukénak.  
 
Kérjük Tagtársainkat, járuljanak hozzá javaslataikkal az 
emlékalbum folyamatos bővítéséhez. Az ehhez szükséges 
szakmai életrajzokat és fényképeket a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület titkárságára (1015 Bp., Hattyú u. 16. 2. 
em. 7.) ill. a titkarsag@tmte.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb 
2017. április 10-ig.  

 

S Z J A   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 2016. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-42 
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

http://texapp.eu/
http://texapp.eu/hu/
http://tmte.hu/texapp/
mailto:titkarsag@tmte.hu
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Új műszaki felsőoktatási szakképzés Óbudai Egyetemen  
A következő tanévben - az országban egyedüliként - 
műszaki felsőoktatási szakképzést indít az Óbudai 
Egyetem, a Rejtő Sándor könnyűipari és 
környezetmérnöki kara koordinálásában.  
 
A szak célja olyan műszaki szakemberek képzése, akik széles 
körű természettudományos, társadalomtudományi, műszaki, 

informatikai és gazdaságtani ismereteik, valamint a munkaadói 
igényekre alapozott gyakorlati szaktudásuk birtokában 
támogatni tudják a mérnökök és döntéshozók munkáját. 
 
A képzés a hallgatónak olyan versenyképes tudást, probléma- 
és projektközpontú szemléletet, valamint innovatív, kritikus és 
nyitott gondolkodásmód elsajátítását kínálja, amellyel képesek 
megfelelni a gazdasági szervezetek, illetve multinacionális 
nagyvállalatok által támasztott követelményeknek. 
 
A képzési idő négy félév, ebből három félév elmélet és egy félév 
szakmai gyakorlat. A negyedik félévben a hallgatók a gyakorlati 
képzést biztosító szervezeti egységnél, egyesületnél, 
alapítványnál, költségvetési szervnél, önkormányzatnál és egyéb 
gazdálkodó szervezetnél végeznek szakmai gyakorlatot - 
ismertették. 
 
A műszaki felsőoktatási szakképzésre február 15-éig lehet 
elektronikus úton jelentkezni. A képzést az Óbudai Egyetem a 
budapesti telephelyű Rejtő Sándor könnyűipari és 
környezetmérnöki kara mellett Salgótarjánban és Kisvárdán is 
meghirdette nappali, államilag finanszírozott és önköltséges 
formában. A lehetséges specializációk: gépészet, 
elektrotechnika-elektronika, könnyűipar, nyomdaipar, 
környezetvédelem-vízgazdálkodás. 
 

* * * 
 

Textiltisztító és textilszínező OKJ-s képzés vizsgája után 
indul az új tanfolyam 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) által 
legutóbb szervezett 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és 
textilszínező képzés 2015. szeptember 9-én indult 12 fővel, 
majd 2016. év elejétől további 6 fő csatlakozott, akik intenzív 
felzárkóztató képzés keretében csatlakoztak. Az elméleti képzések 
a TMTE székhelyén, a nagyüzemi mosással és kapcsolódó 
műveleteivel, ill. a foltkezeléssel és vegytisztítással kapcsolatos 
gyakorlati foglalkozások a Top Clean Hungária Kft.-nél folytak. A 

mosással-tisztítással összefüggő további szakterületeket a 
Danubius Hotel Heliában működő, a Mova Kft.által működtetett 
mosodában, ill. a Corinthia Hotel Budapest mosodájában, 
üzemlátogatások keretében tanulmányozhatták a hallgatók. 

 
2016 szeptemberétől a gyakorlati képzésre a Sinka és Társa 
Kft.-nél került sor. Közismerten a cégnél körkötő-gépekkel 
állítják elő a természetes-, ill. szintetikus szálakból és ezek 
keverékeiből készült nyers kelméket, amelyek színezése és 
vegyi-, ill. mechanikai kikészítése a saját kikészítőüzemben 
történik. A festődében a színezést döntően korszerű, 
zártrendszerű kötegszínező gépeken, ill. a bérfestést részben 
(szövött termékek csáva színezése) jiggeren hajtják végre. A 
szárítást hevederes légszárítóval, ill. nagyteljesítményű szárító-
feszítő rámával (amely hőrögzítésre is alkalmas), a 
méretállandósítást csőkelme-kompaktorral végzik. A készkelme 
külsőképi minősítésére számítástechnikai hátérrel támogatott 
átnézőgépen kerül sor, amely kereskedelmi részlegükkel 
hálózati kapcsolatban működik. A mérhető minőségjellemzőket 
fontosabb laboratóriumi anyagvizsgálatokkal ellenőrzik.  

 
A Sinka és Társa Kft.-ben kihelyezett gyakorlat során 
pamutkelmék reaktív, poliészter anyagok diszperziós, poliamid 
vágatok savas színezését végezték a hallgatók konkrét 
színbeállítást végrehajtva. A poliészter-pamut keverékek 
kétfürdős technológia szerinti, diszperziós- ill. reaktív 
színezésére is sor került. Az egészségügyi rendeltetésű színes 
termékekhez kapcsolódva, pamutszövet csáva színezése is a 
gyakorlat részét képezte. A színezett, szárított minták 
színtartósági ellenőrzése után szükség szerint utánkezelés 
gyakorlására, sőt a hibás szín lehúzására is mód volt. Nagybani 

gyártásból származó kelmevágatokon a mosás hatására 
bekövetkező méretváltozási vizsgálatokkal ellenőrizték a kelme 
zsugorodását, esetleges terülését, valamint területi sűrűségét. A 
szakképesítést érintő, használt darabáruk, konfekcionált 
termékek igény szerinti átszínezése (esetenként színlehúzással 
kombináltan) is a gyakorlati programok között szerepelt.  
 
A komplex záróvizsgára bocsátás feltételét képező modulzáró 

vizsgákat sikeresen teljesítették a tanfolyam résztvevői. Az 
állami szakmai vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára 
március 16-án és 22-én kerül sor, 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. A komplex vizsga 
során nem egymástól elszigetelt vizsgarészekre (modulokra) 
építve ellenőrzik a vizsgázók tudását, hanem az ezeken átnyúló 
legfontosabb munkaműveletekre és cselekvési kompetenciákra 
helyezik a hangsúlyt. 
 
A TMTE március 29-én beindítja az újabb szabályozású 32 542 
02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést az 
érdeklődések ismeretében. A 29/2016. (VIII.26) NGM 
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 
figyelembevételével, az kisebb óraszámmal (a képzés ideje 440 
óra, azonban a szakmának megfelelő, legalább 1 éves gyakorlati 
idő beszámításra kerül, így 360 órás időtartammal) folyik majd 
a képzés, amelyben a modulok tartalma korszerűsödött és a 
szakmai aktualitásoknak megfelelő ismeretekre koncentráló. 
(A felhívást lásd a 3. oldalon) 

 
* * * 

 
Egyesületünk felvételt nyert a megújult "Együttműködés 

a munkahelyek biztonságáért" partnerségi programba 
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Rendezvényeink 
 

A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN” 
Ruhaipari Vezetők Klubja 

2017. február 23. (csütörtök) 10.00 óra 
 

Konzultációs témák ezen a klubnapon: 
1) A normatív bérezés és az alternatív érdekeltségi 
attitűdök lehetséges pozitív moduljai a vállalkozói 

szervezetekben, gyártói rendszerekben; 
2) A teljesítményi, hatékonysági, eredményességi 
összefüggések egzakt komponensei az értékképző 

folyamatokban. 
 

A Ruházati Szakosztály szervezésében olyan szakma specifikus 
előadásokat, konzultációkat ajánlunk a vállalkozásoknak, 
amelyek a mai makrogazdaság szigorú 
követelményrendszeréhez való igazodást, megfelelést segíti elő. 
 

Kiemelten foglalkozik az éves tematika a kutatás-fejlesztési-
innovációs taktikák, technológiák, munkaszervezések, a 
gyártáshatékonysági, értékképző, rendszerszemléletű 
módszerek mai lehetséges gyakorlatával. 
A szakmai klub további célkitűzése, hogy:  
- kitekintést adjon a nemzetgazdasági folyamatokra ágazati 

összefüggésben,  
- interaktív módon segítse a vállalkozások rendszerszemléletű 

szakmai gondolkodását, 
- megoldásokat mutasson be arra, hogy a szakmai 

gyengeségeink/erősségeink milyen kitörési pontokat, 
elérhető érdekeltségeket tesznek lehetővé, 

- olyan kérdésekre adjon választ, mint, hogy milyen 
feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel érhető el, illetve 
tartható meg a vállalkozások versenyképessége, stabilitása, 
stb., 

- lehetőséget biztosítson egy interaktív szakmai 
tapasztalatcserére és információközvetítésre.  

 

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 
(1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. emelet 7., 31-es 
kapucsengő) 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: 2017. február 20-ig a jelentkezési 
lap visszaküldésével vagy telefonon (E-mail: titkarsag@tmte.hu; 
Tel/Fax:+36 1 201-8782) a TMTE Titkárságon. 
Jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy kérhető 
a TMTE Titkárságán. 

 

Képzéseink 
 

A képzés indul! 
OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ 

felnőttképzés - 2017. 
32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező 

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint 
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) 2017. 
március 29-én indítja, az államilag elismert, 25/2016 (II.25.) 
Korm. rendelet szerint módosított, egyedülálló, szakmai 
képzését.  
 

Az képzések hetente egy alkalommal, szerdánként, az 
elméleti és a gyakorlati oktatások, pedig heti váltásban folynak 

(az elméleti oktatások Budapesten, a gyakorlati foglalkozások 
szintén egy-egy budapesti mosó-tisztító üzemben, ill. 
kelmefestő vállalkozásnál lesznek).  
 

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. 
 

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 elő- és 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 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 
 

Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük 
szíveskedjen kitölteni a jelentkezési lapot és juttassa el a 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület valamelyik 
elérhetőségére: TMTE, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. emelet 

7.; Tel/Fax: (1) 201 8782, titkarsag@tmte.hu e-mail cím. 
Jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy kérhető 
a TMTE Titkárságán. 
 

Várjuk jelentkezését (legkésőbb 2017. február 28-ig), 
további érdeklődését elérhetőségeinken. 
 

* * * 
 

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 textil- és 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  

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7.) 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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 
2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 1 201 8782). 
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy 
kérhető a TMTE Titkárságán. 
 

Részvételi díj: TMTE tagoknak: 15.000 Ft+ÁFA/fő 
 Nem tagoknak: 20.000 Ft+ÁFA/fő 
 

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

* * * 
 

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 
 
2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák:  
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és 
ismereteket ad az alábbi témakörökben: 
1.1. Bevezetés 
1.2. Szálasanyagok 
1.3. Fonalak jellemzői, előállítása; terjedelmesítés; cérnázás  
2. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások  
3. Textilkikészítési ismeretek 
4. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek 
5. Anyagvizsgálatok  
6. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás  
7. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek  
8. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk 
(minden modul végén tesztfeladatok) 
 
3. A tréning célcsoportjai 
- szakoktatással foglalkozók, képzők 
- textil- és textilruházati gyártók, 
- beszerzők, kereskedők, forgalmazók 
- tisztító szolgáltatást végző vállalkozások 
 
Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá 
lakástextillel, műszaki, ipari alkalmazásokkal kapcsolatos 
tevékenységet folytat. 
 
4. A tréning lebonyolítása 
A tréning kétféle módon valósul meg: 

1. 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 2017 évi tagsági díját! 
 

Amennyiben még nem fizette be idei tagdíját, illetve 
tagdíjhátraléka van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.  
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó 
nevének és/vagy a tagsági szám megjelölésével átutalható a 
következő bankszámlára is: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 

2017 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  
Tagvállalatok esetében jogi és pártolói tagság összege 
szerződésben rögzített megállapodás alapján fizetendő.  
 

Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán kapcsolattartó: 

Szigetvári Eszter, tel: +36 1 201 8782; titkarsag@tmte.hu 

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

havonta megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:info@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu
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Aktuális hírek 

 
Egy hét a fenntarthatóság jegyében 

2017. június 7-10. 
 
Szakmai partnerünk, a Nemzeti Divat Liga Magyarország 
Egyesület 2017. június 7-10 között második alkalommal 
rendezi meg Globális Fenntarthatósági Divathét (GSFW) 
című esemény sorozatát. Az idei programkínálat olyan 
rendezvényekkel is bővült, amelyek elsősorban a gyártókra, 
kereskedőkre, illetve a közületi felhasználókra fókuszálnak.  
Ilyen az INNOVATEXT Zrt. 2017. június 9-i OEKO-TEX'25 
Jubileumi rendezvénye, illetve az azonos napon és helyen 
lebonyolításra kerülő B2B üzletember találkozó a Nemzeti 
Kereskedőház (EEN) szervezésében. 
A programokról együttesen információk, illetve a regisztrációs 
felületek a TMTE honlapján (www.tmte.hu) keresztül érhetők el.  
 
A szervezők minden szakmai érdeklődőt szeretettel látnak a 
gazdag programot kínáló Divathéten. 

 
* * * 

„A képzés házhoz jön” program keretében 
ismeretfelújító- és továbbképzés a Naturtex Kft-nél 

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) a 
Naturtex-szel közösen kialakított tematika alapján szervezte 
meg az ismeretfelújító- és továbbképzést. A 2017. április 5-én 
és 12-én, Szegeden megtartott interaktív szakmai oktatáson 
összesen közel 30 fő vett részt. 
 

A Naturtex Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft-t 1989-ben alapították, 
a teljes egészében magyar tulajdonban levő vállalkozás jelenleg 
170 főt foglalkoztat. A társaság három telephelyen végzi 
tevékenységét. A szegedi - Cserje sori - központi üzemben a 
műszálas, gyapjú-, és mesterséges-szál töltetű késztermékek 
(párnák, paplanok, ágybetétek stb.) készülnek, továbbá az 
ágyneműhuzatok előállítását végzik. A 2008-ban megnyílt 
különálló üzemegységben tollal és pehellyel töltött paplan és 
párnavarrás, ill. automatizált töltés folyik. A Szegedhez közeli 
tollüzem hazánk egyik legnagyobb tollfeldolgozó vállalkozása, 
saját tollbevizsgáló laboratóriummal. A toll tisztítása 
termálvízzel, saját víztisztító rendszer működtetésével történik.  
 

A pihentető alvás és a komforthatások érdekében a cég számos 
terméket gyárt (kb. 1 millió db/év), ill. forgalmaz. Az 
alapanyagok között pamut, lyocell (bambusz-cellulóz), 
poliészter, polilaktid, hernyóselyem egyaránt szerepel. A töltetek 
többek között tollból és pehelyből, gyapjúból, bambusz-
cellulózból, poliészterből, poliészter mikroszálból, poliészter 
golyóból, szilikonos üreges poliészter szálból állnak. A 3 D-s 
termékek betétje betétje viszkoelasztikus poliuretán (esetenként 
beépített gélréteggel). 
 

A hazai ágynemű piacon a Naturtex Kft. termékei 35-40%-kal 
részesednek. Az áruház- és bútorház láncok (pl. a KIKA), a 
szuper- és hipermarketek, a lakástextil szaküzletek 
rendszeresen árusítják a társaság termékeit. Számos 

viszonteladóval rendelkeznek, évek óta webáruházaknak is 
szállítanak. Jelentős vevőkört jelentenek a hotelek, 
szállodaláncok, panziók, kollégiumok, kórházak és egyéb 
egészségügyi- és szociális intézmények. A mintegy 70 %-os 
export részarányt elérő termékeik főleg a minőségi magyar 
pehellyel töltött paplanok és párnák, amelyek Európa piacain 
felül Japánban, Mexikóban, Izraelben, Equadorban és az 
Egyesült Államokban is keresett cikkek.     
 

A TMTE a Naturtex-szel közösen kialakított tematika szerint 
szervezte meg az ismeretfelújító- és továbbképzést. A 2017. 
április 5-én és 12-én, Szegeden megtartott szakmai oktatáson 
összesen közel 30 fő (beszerzők, termelésirányítók, értékesítők, 
fejlesztők, export ügyintézők) vett részt. A ppt. prezentációs 
képzést - amely interaktív módon folyt - Kutasi Csaba tartotta. 
Szálasanyagismeretből, szövöttáru technológiai ismeretekből 
(szakmai számításokkal kibővítve), kikészítés technológiai 
ismeretekből, textil-anyagvizsgálatokból, fogyasztóvédelmi 
ismeretekből és a különböző textilalapanyagok beszerzését 
támogató ajánlásokból állt össze a képzés anyaga.  
 
Biztató, hogy a Naturtex Kft. és a TMTE közötti kapcsolat a 
képzéssel is még szorosabbá vált. Egyesületünk további 
szaktanácsadással készséggel áll a társaság rendelkezésére, 
dolgozóiknak eredményes munkát, sikerekben gazdag gazdasági 
tevékenységet kívánva. 

 

* * * 
A korábbi Textiltisztító és textilszínező OKJ-s képzés 
sikeresen befejeződött, az új rögtön megkezdődött 

 
A Textiltisztító és textilszínező három féléves képzés 
komplex szakmai vizsgái sikeresen befejeződtek 2017. 
március 16-án és 22-én. 17 fő szerezte meg a 
szakmunkás bizonyítványt, amely Europass oklevélre is 
feljogosít.  A növekvő érdeklődés és a jelentkezők 
létszáma alapján ez év április elején beindult az újabb 
felnőttképzés, amely valamivel rövidebb időtartamú a 
szakmai vizsgakövetelmények korszerűsítő változása 
következtében. 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) által 
legutóbb szervezett 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és 

textilszínező képzés 2015. szeptember 9-én indult. A sikeres 
modulzáró vizsgákat követően 2017. február végén 17 fő 
jelentkezett a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal által 
szervezett komplex vizsgára. Korábban beszámoltunk róla, hogy az 
elméleti képzések a TMTE székhelyén folytak. A különböző modulok 
előadója Saskőy Attila, Márkus László, Nagy Zsolt és Kutasi Csaba 
volt, munkájukat köszöni az egyesület. A nagyüzemi mosással és 
kapcsolódó műveleteivel, ill. a foltkezeléssel és vegytisztítással 
kapcsolatos gyakorlati foglalkozásokra a Top Clean Hungária Kft.-nél 
került sor. Ezért a lehetőségért ez úton is köszönetet mondunk dr. 
Varró Tamás ügyvezető-igazgatónak, a gyakorlatvezetésért Giliczné 
Kasza Katalinnak. A mosással-tisztítással összefüggő további 

S Z J A   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, az idén se feledkezzen el rendelkezni a civil szervezetek számára a 2016. évi személyi jövedelemadója 1%-ának 
felajánlásáról és támogassa avval Egyesületünk tevékenységét.  
Amennyiben Ön rábízza az éves adóbevallásának készítését a NAV-ra, annak kézhezvételét követően töltse ki és küldje vissza a civil 
szervezetek támogatására vonatkozó lapot. 
 

ÚJ adószámunk: 19815950-2-41 
 

Köszönjük felajánlását: TMTE Vezetősége 

http://www.tmte.hu/
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szakterületeket a Danubius Hotel Heliában működő, a Mova 
Kft.által működtetett mosodában, ill. a Corinthia Hotel Budapest 
mosodájában, üzemlátogatások keretében tanulmányozhatták a 
hallgatók. 2016 őszétől a képzés végéig a gyakorlati 
foglalkozások a Sinka és Társa Kft.-nél folytak, megköszönve 
Sinka József és Richolm János vállalkozás-vezetők ez irányú 
jelentős segítségét. Az újpesti üzembe kihelyezett gyakorlatot 
Fidel József vezette, a laboratóriumi foglalkozásokat Burján 

Csabáné irányította, munkájukat ezúton is köszönjük.  
 
A vizsgára bocsátás feltételét képező modulzáró vizsgákat 
sikeresen letették a hallgatók. A 11367-12 Textilipari alap- és 
segédanyagok, textiltermékek modul anyagából írásbeli, a 
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése anyagrészből, a 11369-
12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek modulból, a 
11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
modul esetében mind gyakorlati modulzáró vizsgára került sor. 
Írásbeli modulzáró vizsgákon adtak számot a hallgatók a 11497-
12 Foglalkoztatás I., II. és a 11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság témakörökből. 
 
A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai 
vizsgabizottság – Ziffer Ottó elnök, Zubonyai Edit és dr. Deák 
László tagok - előtt komplex szakmai vizsgára került sor, 
amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervezett. A 
komplex szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a 
„Textíliák elő- és utókezelése; színezése, mosása” 
anyagrészekből elsajátított ismeretek képezték, amelyre 2017. 
március 16-án a Sinka és Társa Kft.-ben került sor. A 2017. 
március 22-én a TMTE hivatalos helyiségében lebonyolított 
szóbeli vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok, 
textiltermékek” tárgykörök anyagára épült. Mind a 17 fő 
sikeresen adott számot megszerzett elméleti- és gyakorlat 
ismereteiből. Az új Textiltisztító és textilszínező 
szakmunkásoknak (akik bizonyítványuk mellé Europass-t is 
igényelhetnek) gratulálunk, eredményes további munkát 
kívánunk.

A TMTE 2017. április 4-én beindította az újabb szabályozás 
szerinti 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező 
felnőttképzést. A 29/2016. (VIII.26) NGM rendeletben kiadott 
szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével, az előzőhöz 
képest valamivel csökkenetett óraszámmal folyik a képzés, 
amelyben a modulok tartalma korszerűsödött, a szakmai 
aktualitásoknak megfelelő ismeretekre koncentrálva. A 
gyakorlati foglalkozásokra több képzőhelyen kerül sor. 

 
* * * 

 
Marosi József Magyar Gazdaságért díjban részesült 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület felterjesztésére, 
Marosi József a Magyar Gazdaságért díjat vehette át a március 
15-e alkalmából a Gazdasági Minisztériumban tartott 
ünnepségen, Varga Mihály minisztertől. Az Ipari Szakmai 
Továbbképző Intézet ny. igazgató-helyettesének, a Könnyűipari 
Minisztérium Módszertani és Továbbképző Intézete alapítójának 
és egykori igazgatójának, a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti 
Technikum kiváló szaktanárának több évtizeden át a textil 
szakmai oktatásért és az egész könnyűipar fejlesztéséért 
végzett eredményes munkásságát ismerték el a kitüntetéssel.  
 
Marosi József a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek 
1959 óta tagja. Többek között a Gyapjú-vegyész szakosztályban 
több előadást tartott, az egyesület Oktatási Bizottsága 
vezetőségi tagjaként a szakoktatás fejlesztéséért hatékonyan 
tevékenykedett. Az egyesület eredményes munkásságát a 
„Szellemi örökségünk” albumban örökítette meg, 2009-ben a 
Textilipar fejlesztéséért díjban részesült. 60 éven át kifejtett 
eredményes mérnöki tevékenységét a BME Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kara 2015-ben gyémánt oklevéllel ismerte el. 
 
Tisztelettel gratulálunk a kitüntetéshez, jó egészséget kívánva!

 

Rendezvényeink 
 

Merre tart a világ textil- és ruházati ipara? 
Fejlesztési irányok a 

Techtextil / Texprocess 

kiállítások tükrében 
2017. május 18. (csütörtök) 

 

Program: 
 

09.00 – 09.30 Regisztráció 
 

09.30 – 09.40 Megnyitó - Dr. Pataki Pál – TMTE elnök 
 

09.40 – 10.00 Az európai és hazai textil- és ruházati ipar 
a számok tükrében. Innovációs irányok 

 Máthé Csabáné dr., szakértő - MKSZ 
 
10.00 – 10.30 Merre halad a kötőipar? 
 Lázár Károly, műszaki szakértő - TMTE  
 

10.30 – 11.00 Paradigmaváltás a szálas struktúrák 
megítélésében. Textiltechnológiai 
újdonságok, kihívások és megoldások 

 Szabó Rudolf, ügyvezető – INGTEX Bt. 
11.00 - 11.30  Kávészünet 
 
11.30 – 12.00 A frankfurti kiállítások újdonságai és 

érdekességei egy konfekciós szemével 
 Szabó Imréné, ügyvezető igazgató - Axamo Kft. 
 
12.00 - 13.00 Büféebéd 
 
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60.) 
Földszint, Baross Terem 
 
Részvételi díj: 
TMTE tagoknak: 2.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagoknak: 8.000 Ft/fő + ÁFA 
 

Diákoknak, egyetemi hallgatóknak, oktatóknak ingyenes 
(Iskolánként maximum 5 fő részére tudunk helyet biztosítani. 
Kérjük, a TMTE Titkárságával egyeztetni!) 

Jelentkezési határidő: 2017. május 12. (Kérjük, a 
határidő betartását!) 
 
Jelentkezés, regisztráció: 
Jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a 
TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 
Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu) 
 

* * * 
 

M E G H Í V Ó 
A TMTE XLVIII. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉRE 

2017. május 18. (csütörtök) 13.00 óra 
 
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60.) 
Baross Terem  
 

Napirend:  
1. Elnöki megnyitó – Dr. Pataki Pál 
 Szellemi Örökség emlékalbum bővítése, kitűntetés 

átadása 
2. A Közgyűlés mandátumvizsgáló, szavazatszámláló 

bizottságának és jegyzőkönyv hitelesítőinek 
megválasztása 

3. A 2016. évi közhasznúsági beszámoló szóbeli 
kiegészítése megvitatása  

 Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár 
4. Az Ellenőrző bizottság jelentésének kiegészítése, 

elfogadása 
 Dr. Szoboszlai Attila, Ellenőrző Bizottsági tag 
5. Hozzászólások, a 2016. évi közhasznúsági beszámoló 

elfogadása, szavazás 
6. A 2017 évi munkaterv, pénzügyi terv megvitatása és 

elfogadása, szavazás 
 Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár  
7. Egyéb aktuális ügyek és a Küldöttek, Meghívottak 

részéről felvetődő témák 
 
 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=32_542_02_Textiltisztito_es_textilszinezo_2016.docx&tip=szvk_2012_&evszam=2016
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=32_542_02_Textiltisztito_es_textilszinezo_2016.docx&tip=szvk_2012_&evszam=2016
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
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FOGYASZTÓVÉDELMI INFORMÁCIÓS NAP 
2017. május 22. (hétfő), 10.00 – 14.00 óra 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja 
a textil-, ruha- és textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a 
termékek és szolgáltatások minőségéért felelős 
gyártó/kereskedő/forgalmazó tevékenységet végző 
szakembereket egy, a fogyasztóvédelmi szabályozások terén 

bekövetkezett változásokat érintő tájékoztatóra.  
 
A rendezvény célja, hogy a résztvevők naprakész 
információkhoz jussanak. A program keretében a résztvevők 
számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy a témákhoz 
kapcsolódóan az előadónak feltegyék kérdéseiket.     
 
A TÉMAKÖRÖK: 
 
1. Az új közigazgatási eljárási törvény vállalkozókat érintő 

változásai kiemelt figyelemmel a hatósági eljárások 
lefolyására 

2. Fogyasztóvédelmi szervezeti működési változások 
figyelemmel a feladat és hatáskör elosztásokra. Melyik 
szervezeti szint mit ellenőrizhet. (387/2016  Korm. rendelet) 

3. Vásárlók minőségi kifogásainak intézésével összefüggő 
változások (szakvélemények kiadása, jogi hatásai) 

4. A jótállás és szavatosság jogi szabályozása figyelemmel a 
Ptk. és a közigazgatási jogszabályok viszonyára (6 hónap, 1 
év, 2 év, gyártó vállalása) 

 
Előadó: Dr. Baranyai András jogtanácsos, 

belkereskedelmi szakértő 
 

Rendezvény helyszíne:  TMTE tárgyaló (1015 Budapest, 
Hattyú u. 16. II/7.; 31-es kapucsengő). 
 
BONUSZ-AJÁNLATUNK: TÁVOKTATÓ CD – 
KEDVEZMÉNNYEL 

 
A textil- és ruházati termékek beszerzéséhez, forgalmazásához, 
szabályos értékesítéséhez kapcsolódó témakörök iránt is 

érdeklődőknek most 50%-os kedvezménnyel ajánljuk a 8 
modulos 1.000 diából álló, ábrákkal, fényképekkel, képekkel 
gazdagított, távoktató CD-anyagot, amely egy további 
személyes konzultációs lehetőséget is magában foglal. 
 

Részvételi feltételek / jelentkezés:  
 

Részvételi 
díj: 

Részvétel bónusz 
CD igénylése 

nélkül  

Részvétel bónusz 
CD igénylésével 

TMTE 
tagoknak: 

10.000 Ft/fő +ÁFA 17.500 Ft/fő +ÁFA 

Nem 
tagoknak 

15.000 Ft/fő +ÁFA 25.000 Ft/fő +ÁFA 

 
Jelentkezés: 
A jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy e-mailben 
eljuttatni a TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 
II/7. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu)  
 
Jelentkezési határidő: 2017. május 15. Kérjük, a határidő 
betartását! 

 

Képzéseink 
 

I g é n y f e l m é r é s 
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 

(60 tanóra) 
 

A modelltervezés alapjára épülő  
bővített számítógépes tematika:  
Vektorgrafikus program kezelése   

Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel 
Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei  

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak  

 
A képzést ajánljuk: 
- modelltervezőknek, 
- szerkesztőknek, 
- ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak,  
- minden szakembereknek, aki a női és férfiruha szerkesztés-

modellezésben jártasságot kíván szerezni vagy azt 
magasabb szakmai színvonalon kívánja elsajátítani. 

 
Megszerezhető ismeretek: 
- A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és 

gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak 
kialakításában.  

- Képessé válnak egyedi méretű női vagy férfiruhák 
szabásmintáinak kialakítására divatrajzok vagy fotók alapján 
különböző méretekben,  

- A résztvevők megismerik a számítógéppel támogatott 
(vektorgrafikus), szerkesztés, gyártmányrajz és 
metszetábra készítés modellezés-szériázás - 
terítékrajz-készítés (CAD) módszereit és rendszereit 

- A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha szerkesztő-
modellező, szériázó munkakör betöltéséhez szükséges 
követelményeknek az Európában általánosan használt 
módszer szerint 

 
Modulok:  
 

1. Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel. 
 

2. Modellezés vektorgrafikus rendszerrel. 
 

3. Szériázás számítógéppel. 
 

4. Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés 
 

A modulokon belül, a témakörök és dátumok a 
jelentkezők igényéhez igazítva, megbeszélés alapján 
kerülnek véglegesítésre! 
 
Időpont: 8 alkalom, 2017. július közepétől - augusztus 

végéig (a résztvevőkkel egyeztetett napokon) 
 
A tanfolyam indulásához minimum 5 jelentkező és saját 
laptop szükséges.  
 
Jelentkezési határidő: 2017. június 12. 
 
Helyszín: TMTE székhely, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. 
 
Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Szabó 

Orsolya 
 
Részvételi díj:  
TMTE tag:  90.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagok:  110.000 Ft/fő + ÁFA  
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési 
lehetőséget (max. 3 részlet) biztosítunk. 
 
A programról részletes felvilágosítás a TMTE titkárságán 

kérhető. Tel: (1) 201-8782, e-mail: info@tmte.hu 
 

* * * 

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 textil- és 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. 

mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:info@tmte.hu
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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  

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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7.) 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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 
2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 1 201 8782). 
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy 
kérhető a TMTE Titkárságán. 
 

Részvételi díj: TMTE tagoknak: 15.000 Ft+ÁFA/fő 
 Nem tagoknak: 20.000 Ft+ÁFA/fő 
 

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

* * * 

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 
 

2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák:  
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és 
ismereteket ad az alábbi témakörökben: 
1.1. Bevezetés 
1.2. Szálasanyagok 
1.3. Fonalak jellemzői, előállítása; terjedelmesítés; cérnázás  

2. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások  
3. Textilkikészítési ismeretek 
4. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek 
5. Anyagvizsgálatok  
6. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás  
7. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek  
8. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk 
(minden modul végén tesztfeladatok) 
 

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

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

4. A tréning lebonyolítása 
A tréning kétféle módon valósul meg: 
1. 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 2017 évi tagsági díját! 
 

Amennyiben még nem fizette be idei tagdíját, illetve 
tagdíjhátraléka van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.  
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó 
nevének és/vagy a tagsági szám megjelölésével átutalható a 
következő bankszámlára is: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 

2017 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  
 

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 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:info@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu
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Aktuális hírek 

 
Kettős textiles jubileum 2018-ban 

 
80 éves lesz a Műegyetem Textilkémia tanszéke 

 
Dr. Buday-Goldberger Leónak köszönhető többek között a 
műegyetemi textilkémiai mérnökképzés beindításának gondolata 
és támogatása. A későbbi nagyhírű Goldberger üzem egykori 
tulajdonos vezetője a nagy hagyományokkal rendelkező textiles 
dinasztia egyik leszármazottjaként került a Goldberger 
vállalkozás élére. A jogi pályára készülő fiatal autodidakta 
módon kiválóan elsajátította a textilszakmát. Gyors és szakszerű 
döntései, fantasztikus munkabírása eredményeként négy 
évtizedig szolgálta a Goldberger Részvénytársaságot. 
Goldberger Leó többek között korlátozásokat nehezen tűrő 
munkásságának köszönhetően vertikális vállalattá bővítette a 
Goldberger üzemet. 1937-ben dr. Goldberger Leó alapítványt 
hozott létre a Műegyetemen a Textilkémia tanszék felállítására.  
 
A magyarországi felsőfokú technikai szakoktatás létrehozása a 
18. századba nyúlik vissza. A Műegyetem első 
elődintézményének a Budai Tudományegyetem bölcsészeti 

karán belül működő, 1782-ben alapított Institutum 
Geometricum nevű mérnökképző intézet tekinthető. Ezt volt 
Európában az első polgári mérnökképző intézet, ahol egyetemi 
szervezetben oktatták a műszaki tudományokat. Az Institutum 
Geometricum megreformálására nem volt mód, az önálló 
magyar műegyetem felállítása került a középpontba. Az 1846 
novemberében megalakult a József Ipartanoda (József nádor 
tiszteletére elnevezve), majd Institutum és az Ipartanoda 
összevonásából létrejött Joseph Industrieschule nevű, német 
nyelven oktató intézmény. 1856 őszén Ferenc József rendelete 
az Industrieschulét Joseph Polytechnicum néven felsőfokú 
tanintézetté emelte. Eötvös József 1870 tavaszán a József 
Műegyetem újjászervezéséről nyújtott be törvényjavaslatot. A 
Királyi József Műegyetem 1871-ben kezdte meg működését, 
mint a világon az első olyan műszaki felsőoktatási intézmény, 
amely a nevében az egyetem szó szerepelt. 1873-tól az 
egyetemes szakosztály keretén belül építészi és vegyész 
szakosztályon is beindult az oktatás. 1882-ben elkészült a 
Múzeum körúti új Műegyetem első épülete az Eszterházy (a mai 
Puskin) utcában. Az 1909/10-es tanévet a Műegyetem már 
Budán, Lágymányoson kezdte meg. 1934-ben a költségvetési 
csökkentésre hivatkozva megalapították a M. kir. József nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet. 
 
Az új intézménybe tömörült többek között a József Műegyetem. 
Az új szervezeti formában képzést folytató Műegyetem 98 
tanszékével az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye lett. 
Az Elnöki Tanács alapításával 1949-ben létrejött a Budapesti 
Műszaki Egyetem. 
 
A „Csűrös”-, majd Szerves kémia és technológia tanszék rövid 
története: Csűrös Zoltán 1920-tól a budapesti József 
Műegyetemen tanult, vegyészmérnöki oklevelét 1924-ben 
szerezte.  Zemplén Géza marasztalására az egyetem Szerves 
kémia tanszékén kezdett dolgozni. 1925-től tanársegédként, 
1928-tól 1938-ig adjunktusként oktatott. 1929-ben műszaki 
doktori oklevelet szerezett. Egyetemi állása mellett 1930-1935 
között a Budapesti Középiskolai Tanárképző Intézet kémia 
tanárként tanított. 1936-ban a műanyag- és lakk-kémia 
témaköréből magántanári képesítést ért el. 1938-ban 
szervezőmunkájának köszönhetően – Goldberger Leó alapítványi 
támogatásával - jött létre a M. kir. József nádor Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Textilkémia tanszéke, amelynek 
első vezetője volt. Az oktatási és kutatási szakterületet bővítve, 
1947-ben Szerves kémia és technológia tanszékké szervezte át, 

amelynek élén 1971-ig alapító tanszékvezetőként 

tevékenykedett. Ekkor Rusznák István professzor vette át a 
tanszék vezetését, aki ezt a tisztét 1985 évi nyugdíjazásáig 
töltötte be. További tanszékvezetők: Tőke László (1985-1991), 
Fogassy Elemér (1991-1999) és Keglevich György (1999-től 
jelenleg is). 2000 évtől az egyetem új neve: Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem. A Vegyészmérnöki kar 
keretében képzést folytató Szerves kémia és technológia 
tanszék 2006-tól a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karon belül 
működik tovább. 
 

70 éves lesz a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) 1948. 
szeptember 20-án tartotta alakuló kongresszusát. Budapesten 
először a terézvárosi, egykori Érsek (ma Pethő Sándor) utcában 
kezdte működését az egyesület, majd a belvárosi Reáltanoda 
utcába költözött 1950 körül. A tevékenységét a pamutfonó-, 
pamutszövő-, textilvegyész-, len-kender-, selyem-, kötszövő-, 
rövidáru- és ruházati-, ill. ipargazdasági (elődje az 
Üzemszervezési és Tervgazdálkodási Bizottság volt) 

szakosztályokba tömörült tagsággal folytatta. A központi 
Minőség Bizottságot hamar követte az Anyagvizsgáló és 
Minőségellenőrző (később Minőségszabályozó és Anyagvizsgáló) 
szakosztály létrejötte, megalakult az Energia- és Gépészeti 
Szakosztály. Területi szervezet először Sopronban, majd 
Szegeden és Győrött jött létre.  
 
1957-ben nagy lendülettel újjászerveződött az egyesületi élet. 
Ebben az évben a Szabadság téri - volt Tőzsdepalotában – 
kialakított Technika Házában kapott helyet a TMTE is. Az 1948-
ban alapított Magyar Textiltechnika folyóirat mellett további 
szaklapok jelentek meg: Rövidáru Technika, Len-Kenderipari 
Műszaki Tájékoztató (majd Len-Kender-Vegyiszálipari Műszaki 
Tájékoztató), Gyapjúipari Szemle, Kötő-Hurkoló Információs 
Szemle (majd Kötőipari Szemle), Pamutfonás-Szövés Műszaki 
Tájékoztató, Pamutipar, Textiltisztítás, ill. a Textilipari 
Tervgazdaság. A Textilipari Könyvtár sorozat keretében 
félszáznál több kötettel bővült a szakirodalom az évek során. 
Sorra alakultak szakmai csoportok, klubok, alosztályok (pl. a 
vigogne-fonósok, cérnázók, tarkán-szövők, koloristák számára, 
továbbá létrejött a nyersanyag alosztály). 1967-ben önálló 
szakosztállyá szerveződött a Nyugdíjas Csoport, Pápán létrejött 
a TMTE üzemi csoportja. Megalakult a Fiatalok Bizottsága. 
 
1970-ben a főváros központjában elhelyezkedő Anker köz 1. sz. 
alá költözött az egyesület (a Szabadság téri épületben a Magyar 
Televízió számára kellett a hely). Az 1970-es években 
megalakult a bajai-, nyergesújfalui-, váci üzemi csoport, 
Nógrád-, ill. Zala-, Komárom-, Vas-, majd Szabolcs-Szatmár 
megyei csoport. Ezen kívül működött a Békés-, Csongrád-, 
Hajdú-Bihar-, Somogy megyei csoport, valamint helyi szervezet 
Dunaújvárosban, Mohácson, Mosonmagyaróváron, 
Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, ill. a korábban létrejött 
soproni- és győri csoport. A jóval korábban megalakult 
Textiltisztító szakosztályon belül létrejött az egészségügyi 
alosztály, valamint az iparművészek önálló csoportba 
tömörültek. Közben Len-, Vegyiszál- és Kender szakosztály lett 
a korábbi Len-Kender Szakosztályból. Létrejött az Ipartörténeti 
és Hagyományvédő Bizottság, amely később szakosztállyá 
szerveződött 
 
1989 decemberében a MTESZ Budapest II. kerületi, Fő utcai 
székházába költözött a TMTE. A szakmai ankétok, fórumok 
mellett egyre jobban előtérbe került a szakágazatokban 
tevékenykedő kisszervezetek, vállalkozások bevonása az 

egyesületi életbe. Hasonlóan fontossá vált az államigazgatási-, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%91ke_L%C3%A1szl%C3%B3
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=8038
https://oct.bme.hu/oct/hu/keglevich
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oktatási- és szakmai társadalmi szervezetekkel való eredményes 
kapcsolatfelvétel, valamint az érdekképviseleti, ill. szakértői 
munka fejlesztése. 1989-ben a TMTE-t önálló jogi személyiségű 
társadalmi szervezetként vették nyilvántartásba, megkezdődött 
az önálló gazdálkodás. 1998-tól közhasznú szervezetként 
működik az egyesület. 2004-től a TMTE nyilvántartott 
felnőttképző intézményként vesz részt a szakmai oktatásban. 
 

Idővel a Fő utcai épület tulajdonosa (MTESZ) már nem tudta 
biztosítani az alapvető működési feltételeket, így az épületből 
sorra kénytelenek voltak kiköltözni az egyesületek. 2010 
novemberétől a budapesti, XIV. kerületi Thököly út 58-60. sz. 
alatt, a Magyar Iparszövetség székházában, majd egy zuglói 
magánlakásban működött tovább az egyesület. 2017. év elejétől 
Budapesten, az I. kerületi Hattyú utca 16. sz. alatt, a Magyar 
Kémikusok Egyesülete mellett kialakított székhelyen 
tevékenykedik a TMTE. 

- - - 
A jelentős kerek évfordulók méltó megünneplésére érdemes 
időben felkészülni, ötleteket, a jubileumokkal kapcsolatos 
elképzeléseket készséggel várja a TMTE elérhetőségein (TMTE 
1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.; Telefon: 06 1 201 8782, 
e-mail: info@tmte.hu. 
 

* * * 
 

Jubiláló vegyész- és gépészmérnökeink 
 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jubileumi 
oklevél kiosztó ünnepségein - a Vegyészmérnöki és Biomérnöki 
Karon 2017. május 24-én, a Gépészmérnöki Karon 2017. május 
26-án - adták át a 65, 60 és 50 éve végzett és eredményes 
mérnöki tevékenységet folytatóknak a vas-, gyémánt- és arany 
diplomákat. 
 
A textilszakmában - végig, ill. részben - tevékenykedők közül a 
következő vegyész- és gépészmérnökök részesültek jubileumi 
diplomában: 
 
Vegyészmérnökök: 
Gyémánt diplomások: Dr. Dancs Károly, Dr. Szabó Károly.  
Arany diplomások: Czinege Mária (Dr. Ludvig Lászlóné), 
Kerekes Erzsébet, Kratochwill Anna Mária (Rádi Károlyné), 
Laborc Ildikó, Dr. Meiszel László, Nádler Veronika (Lengyel 
Györgyné), Pataki László, Újhelyi Mária, Varga Mária, Wölfinger 
Csaba. 
 
Gépészmérnökök: 
Vas diplomások: Brezovsky Endre, Dr. Kerényi István. 
Gyémánt diplomások: Czagányi Zsuzsanna, Geiger Tibor, Téri 
Rudolf. 
Arany diplomások: Árvai Lajos, Bodoki József, Bóka Lajos, 
Karagics Istvánné (Budinszky Mária), Winkler Istvánné (Sámuel 

Júlia). 
 
Gratulálunk a jubilálóknak és jó egészséget kívánva köszöntjük 
őket! 
 

* * * 
 

125 éves a viszkóz-, 160 éves a színezékgyártás 
 
1892-ben Charles Frederick Cross és Edward John Bevan 
(Clayton Beadle közreműködésével) szabadalmaztatta az ipari 
méretű viszkóz-előállítás technológiáját. A hagyományos viszkóz 
szálgyártás eljárása alig változott. A modál száltípusok – 
beleértve nagy nedves modulusú HWM szálakat is – 
felhasználása egyre széles körű. A gumiabroncsok 
vázszerkezetéhez használt ún. kord-viszkóz továbbfejlesztett 
változatai a műszaki textíliáknál népszerűek. A környezetkímélő 
eljárással előállított és kedvező használati tulajdonságokkal 
rendelkező lyocell szálasanyag hétköznapjaink textíliáiban 
gyakran megjelenik. 
 
Hazánkban Nyergesújfalun, az 1941-ben alapított Magyar 
Viscosa Rt.-ben 1943-ban kezdődött meg a viszkózszál gyártás 
(emellett a regenerált-cellulózból készült celofán- és szivacs 
előállítás). Az 1968-73 közötti időszak termékváltása során 
ugyan megszűnt a viszkóz-végtelenszál-, a celofán- és a 

szivacsgyártás, de fejlesztették a vágott viszkózszál gyártását, 
amely1991 őszén véget ért. Bővebbet a Magyar Textiltechnika 
2017/4. számában olvashatnak. 
 
A textilanyagok színezéséhez hosszú ideig az állat- és 
növényvilág egyes anyagai szolgáltatták a színezőanyagokat. A 
mesterséges színezékgyártás megteremtéséhez nagyban 
hozzájárult, hogy August Wilhelm Hofmann elvállalta az angliai, 

1845-ben alapított Royal College of Chemistry igazgatását. Az 
akkor 18 éves William Henry Perkin is bekapcsolódott a 
kutatómunkába, de Hofmann megemlítette neki, hogy lényeges 
lenne a kininnek – mint fontos gyógyszernek - a szintetizálása. 
A hallgató egyúttal feladatul kapta annak vizsgálatát, hogy az 
anilin oxidációja hogyan zajlik le.  Perkin rögtön ráállt az addig a 
dél-amerikai cinchona fa kérgéből nyert vegyület előállítását 
célzó kísérletezésre. A közbejött húsvéti vakáció során – 1856-
ban – szülei otthonában folytatta kísérleteit. Itt próbálta meg a 
kinint a kőszénkátrányból kivont nyers anilinből létrehozni - 
amely a vegyület homológjait is tartalmazta -, azonban amikor 
az anilint kénsavval és kálium-bikromáttal kezelte, nem látta 
nyomait a kívánt vegyületnek. A kísérleti edényben, először csak 
fekete iszapszerűnek tűnt a keletkezett anyag, azonban a 
mélyrehatóbb tanulmányozás során kiderült, hogy vöröses-
ibolya kristályokból áll. Ekkor merült fel, talán textilszínezékként 
lehetne hasznosítani. Az eltűnődő Perkin selyem zsebkendőjét 
bemártotta a létrejött színes fürdőbe, az mályvaszínű lett. Az így 
színeződött textilanyagot vízbe tette, majd mosta szappannal, 
de a színe megmaradt. A felfedezett mauvein – mint bázikus 
színezék - az azin-színezékekhez sorolható, szerkezetileg 
nagyon hasonló a fenazin-származékokhoz. A sikeres festödei 
kísérletekre alapozva Perkin szabadalmat nyújtott be 1856-ban 
és elhagyta a Royal College of Chemistry-t. Az eredményeken 
felbuzdulva, apjával és testvérével (Thomas Dix) elhatározta 
egy gyár építését Londontól északnyugatra, Greenford Green-
ben. Ezzel kezdődött meg a szintetikus textilszínezék gyártás. 
Bővebbet a Magyar Textiltechnika 2017/4. számában 
olvashatnak. 
 

* * * 
 

Újabb Textiltisztító és textilszínező OKJ-s képzés  
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) 2017 
április elején elindította az újabb 32 542 02 OKJ-számú 
Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést, a 2017/2018 évi 
tanfolyamon 11 fő kezdte meg tanulmányait. Szakirányú 
gyakorlati előképzettség hiányában a képzés hivatalos ideje 440 
óra, azonban a szakmának megfelelő, legalább 1 éves gyakorlati 
idő beszámításával 360 órás az oktatás. Az elméleti képzések a 
TMTE budapesti (I. Hattyú u. 16.) székhelyén folynak. A 
nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a 
foltkezeléssel és vegytisztítással kapcsolatos gyakorlati 
foglalkozásokra a Top Clean Hungária Kft.-nélkerül sor. A 

mosással-tisztítással összefüggő további szakterületeket a 
Danubius Hotel Heliában működő, a Mova Kft.által működtetett 
mosodában, ill. a Corinthia Hotel Budapest mosodájában, 
üzemlátogatások keretében tanulmányozzák a hallgatók. 
 
Ősztől a gyakorlati képzés a Sinka és Társa Kft.-nél folyik 
kelme-előkészítés, színezés és végkikészítés témakörökben. A 
műhelyekben folyó foglalkozások mellett laboratóriumi 
színezéseket végeznek a hallgatók reaktív, csáva és diszperziós 
színezékekkel. Emellett egyes minőségellenőrző 
anyagvizsgálatokra is sor kerül.    
 
A komplex záróvizsgára csak azok a hallgatók bocsáthatók, akik 
a modulzáró vizsgákat sikeresen letették. A 11367-12 Textilipari 
alap- és segédanyagok, textiltermékek anyagrészből gyakorlati, 
a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek 
modulból gyakorlati, a 11370-12 Textíliák mosása, 
vegytisztítása, műveletei, gépei esetében szintén gyakorlati 
modulzáró vizsgára kerül sor. Írásbeli modulzáró vizsgákon 
adnak számot a hallgatók a 11497-12 Foglalkoztatás I. 
(minimális szakmai idegen nyelvismeret)- ill. Foglalkoztatás II. 
(munkaügyi- és vállalkozási ismeretek) és a 11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság modulokból tanultakról. A 
képzés várhatóan 2018. áprilisában fejeződik be. 
 

mailto:info@tmte.hu
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A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai 
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára kerül sor, 
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. 

* * * 
 

Fontos információ a gazdálkodó szervezetek vezetőinek! 
A Cégkapu használata a gazdálkodó szervezetek számára 

2018. január 01-től kötelező. 
 

2017. augusztus 31-ig, de legkésőbb 2017. december  
31-ig a Cégkapu regisztrációt el kell végezni. 

 
A cégkapu regisztrációhoz közérthető, hasznos útmutató 
segédlet kérhető az TMTE Titkárságáról (titkarsag@tmte.hu). 

 

* * * 
 

„Nemzeti ágazati partnerség Ukrajna könnyűiparában” 
érdekvédelmi szervezet, amely Kijevben a most épült „Lavina” 
Plázában közel 3000 m2 kiállítási és árusítási területtel 
rendelkezik és egyaránt folytat mind nagykereskedelmi, mind 
kiskereskedelmi tevékenységet, lehetőséget kínál: 
 a magyar könnyűipari termékek kiállításához, 

forgalmazásához; 
 a magyar divattervezők ukrajnai bemutatkozásához; 

 
valamint szinte valamennyi ukrán ruházati kereskedelmi egység 
elérhetőségével bír, a magyar könnyűipari termékek 
reklámozásához. 
 
A fenti lehetőségekről részletesebb anyag kérhető: VOSZ Textil 
és Ruházati Ipari Szekciója Hannauerné Szabó Anna - szekció 
elnök anna.hannauer@innowear.hu 
 

* * * 
 

Kedvezményes hongkongi vásár látogatási lehetőség! 
 

2017. szeptember 6-9 között új divatvásárt rendeznek 
Hongkongban, amely kifejezetten a márkás ruházatot, tervezői 
kollekciókat hivatott bemutatni. 
 

A kiállítás neve: CENTRESTAGE 
A kiállítás ideje: 2017. szeptember 6-9. 

A kiállítás helye: Hong Kong Convention & Exhibition Centre  
Weboldal: www.centrestage.com.hk 
 
A kiállítás témája: 
- Top márkák 
- Tervezői kollekciók 
- Új márkák – fiatalos kollekciók 
- City chic (sportos és trendi hétköznapi kollekciók 

 
Kísérő rendezvények: 
 CENTRESTAGE ELITES 
 Hong Kong Young Fashion Designers' Contest (YDC) 
 Divatbemutatók  
 Trend szemináriumok és Designer Sharing Sessions 
 "Hong Kong in Fashion" Citywide Promotions 
 
A vásár tematikájában szereplő termékekkel kereskedő és a 
vásáron 2016-ban részt nem vett magyar cégek 1-1 képviselője 
számára a Hong Kong Trade Development Council 
kedvezményes kiutazási lehetőséget tud biztosítani. 
 
A részletekről és a feltételekről további tájékoztatás kérhető a 
TMTE-ben Ecker Gabriellától. e-mail: ecker.gabriella@tmte.hu 
 

* * * 
 

Néhány 2016. évi statisztikai adat a magyar 
könnyűiparról 

 

 Textil Ruha Bőr-cipő 

Termelési érték 
mFt 

114 609 100 017 142 203 

Index 2016/15 
% 

88,5 105,3 104,7 

Exportarány 
% 

77,8 63,5 94,1 

Belföldi értékesítés 
indexe 

123,3 120,1 96,6 

Export értékesítés 

index % 

81,6 98,3 104,6 

Létszám   12 158 20 213 11 964 

 
 

Rendezvényeink 
 

A TMTE 2017. évi munkatervében tervezett őszi 
rendezvények / programok 

tervezett időpontok 
 

1. „Vezetés integrált felfogásban” Ruhaipari Vezetői Klub 
 2017. augusztus 17. 
 
2. TEXAPP projekt ülés 
 2017. szeptember 11-12. 
 
3. REACH konzultációs nap 
 2017. szeptember vége 
 

4. 28. Műszaki Textil Fórum (Multifelt Factory Kft., Kőszeg) 
 2017. október 10. 
 

5. X. Országos Textiltisztító Konferencia 
 2017. november 7-9. 
 

6. Fogyasztóvédelmi Információs Nap 
 2017. november vége 
 

Szervezeti ülések: 
1. Intéző Bizottsági ülés: 2017. augusztus 31. 16.00 óra 
2. Magyar Textiltechnika szerkesztő bizottsági ülés: 
 2017. október 5. 16.00 óra 

 

Képzéseink 
 

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 textil- és 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  

mailto:anna.hannauer@innowear.hu
http://www.centrestage.com.hk/
mailto:ecker.gabriella@tmte.hu
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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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7.) 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 (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 
2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 1 201 8782). 
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról vagy 
kérhető a TMTE Titkárságán. 
 
Részvételi díj: TMTE tagoknak: 15.000 Ft+ÁFA/fő 
 Nem tagoknak: 20.000 Ft+ÁFA/fő 
 
A programról részletes felvilágosítás a TMTE titkárságán 
kérhető. Tel: (1) 201-8782, e-mail: info@tmte.hu 
 

* * * 
 

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 
 
2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák:  
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és 
ismereteket ad az alábbi témakörökben: 
1.1. Bevezetés 
1.2. Szálasanyagok 
1.3. Fonalak jellemzői, előállítása; terjedelmesítés; cérnázás  
2. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások  
3. Textilkikészítési ismeretek 
4. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek 
5. Anyagvizsgálatok  
6. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás  
7. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek  
8. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk 
(minden modul végén tesztfeladatok) 
 
3. A tréning célcsoportjai 
- szakoktatással foglalkozók, képzők 
- textil- és textilruházati gyártók, 
- beszerzők, kereskedők, forgalmazók 
- tisztító szolgáltatást végző vállalkozások 
 
Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá 

lakástextillel, műszaki, ipari alkalmazásokkal kapcsolatos 
tevékenységet folytat. 
 
4. A tréning lebonyolítása 

A tréning kétféle módon valósul meg: 
1. 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 2017 évi tagsági díját! 
 

Amennyiben még nem fizette be idei tagdíját, illetve 
tagdíjhátraléka van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.  
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó 
nevének és/vagy a tagsági szám megjelölésével átutalható a 
következő bankszámlára is: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 
2017 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  
 
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 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:info@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu


  1 

 
Aktuális hírek 

 
Közlemény SZJA 1% felhasználásáról! 

 
2017-ben (a 2016. évi adóbevallások alapján) a NAV 
132.221 Ft-ot utalt a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület (TMTE) számára a magánszemélyek SZJA 1%-os 
felajánlásából. A kapott összeget a TMTE alapszabályában 
nevesített közhasznú tevékenységének részbeni fedezésére 
fordítottuk. 

* * * 
 

 
 
 

TEXAPP Hírlevél – 2017 szeptember  
 

Bemutatjuk a TEXAPP projektet - egy stratégiai 
kezdeményezést a tanulók vállalatoknál folyó szakmai 
képzésének megerősítésére az európai textil ágazatban -, 
a közreműködőket, hogy mi történt eddig és, hogy melyek 
lesznek a következő lépések.   
 
Mi a TEXAPP projekt? 
 
Az EURATEX, mint a textil és ruházati nemzeti szövetségek 
európai szintű szövetsége, a TEXAPP projekt vezetője, 
partnereivel - tagokkal és társult tagokkal – együtt azon 
dolgozik, hogy elősegítse és erősítse a tanulók vállalatoknál 
folyó szakmai képzését a szektorban tevékenykedő KKV-k és a 
mikrovállalkozások számára. A célok a következők: 

- Kis- és középvállalatok kapacitásainak fejlesztése  
- Kompetencia Központ létrehozása a vállalatoknál folyó 

szakmai képzés témájában (TEXAPP Hub) 
- Kis- és középvállalatok mozgósítása és a tanulószerződéses 

képzésekben történő részvételre 
- A vállalatoknál folyó szakmai képzés gyakorlati 

tapasztalatainak megosztása  
 
A TEXAPP projekt célja, hogy támogassa a KKV-k 
kompetenciájának és kapacitásának fejlesztését a 
tanulószerződéses programok sikeres megvalósítása érdekében 
az EURATEX, valamint tag- és társult tagjainak stratégiai 
együttműködése révén.  
 

Kik a projekt tagjai? 
 
A projekt 8 partnerből áll, Belgium, Bulgária, Görögország, 
Magyarország, Olaszország, Portugália és Anglia képviseletében. 
A projekt koordinátora az EURATEX (Európai Ruházati és Textil 
Szövetség). 
 
P1 - The European Apparel and Textile Confederation 

(EURATEX) – BE 

P2 - Huddersfield & District Textile Training Company Ltd 
(HDTTC) - UK 

P3 - Pirin-Tex EOOD - BG 

P4 - Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de 
Portugal (CITEVE) - PT 

P5 - Hungarian Society of Textile Technology and Science - HU 

P6 - TexClubTec - IT 

P7 - Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and 
Exporters (BAATPE) - BG 

P8 - Hellenic Clothing Industry Association (HCIA) - GR 

Mi történt eddig?  
 
Az ERASMUS+ TEXAPP projekt indító megbeszélését 2016. 
december 5-én tartottuk, a megbeszélést szervező TexClubTec 
irodájában, Milánóban (Olaszország). A megbeszélésen minden 
partner képviselőjének a részvételével áttekintettük a projekt 
mérföldköveit, időzítését, különös figyelemmel az első éves 
tevékenységekre és a leszállítandó eredményekre.  
 
A 2. technikai megbeszélésre Budapesten került sor 2017. 
szeptember 11-12 között. A megbeszélés fő célja a projekt 
megvalósítási folyamat és az első év ütemezésének áttekintése, 
valamint a végrehajtott feladatok és az elkészült projekt 
“termékek” megvitatása volt. Kiemelten, a tanulói szerződések 
használatának és tapasztalatának jellemzőit vizsgáló Nemzeti 
Felmérések eredményeit tekintettük át, megvitattuk a felmérés 
során alkalmazott folyamatokat, nehézségeket és elemeztük a 
felmérés eredményeit.  
 
EURATEX bemutatta az EU szintű Összefoglaló Jelentést és a 
nemzeti elemzéseken alapuló összehasonlító elemzést.  
 
A partnerek továbbá megvitatták a projekt alapfeladatát - egy 
olyan keretrendszer létrehozását, amely felméri és részletezi a 
KKV-k sikeres tanulószerződések létrehozásához és 
menedzseléséhez szükséges kompetenciáit és kapacitásait. 
 
Hogyan látják a vállalatok a tanulószerződéses képzést? 
 
A TEXAPP projekt az egyik első tevékenységeként, felmérést 
végzett a résztvevő európai országokban. A felmérés célja a 
tanulószerződéses képzés jelenlegi helyzetének felmérése, a 

fejlesztés előfeltételeinek feltérképezése, valamint a vállalatok 
igényeinek és elvárásainak összegyűjtése volt. Összesen 210 
vállalat vett részt a felmérésben, a szektor kb. 23.800 
munkavállalóját képviselve.  
 
A felmérés főbb eredményei:  
 
Jelenlegi helyzet: 
 Ugyan a vállalatok jellemzően nehézségekbe 

ütköznek a felvételiztetés során, 2018-ban 
többségük létszám bővítést tervez 

 A vállalatok több mint 50%-ának nincs oktatási / HR 
stratégiája, jellemzően belső oktatásokat és külső oktató 
cégeket alkalmaznak képzéseikhez 

 A vállalatok jellemzően nem rendelkeznek mély 
ismeretekkel a tanulószerződéses képzésről és nincs 
pontos képük a tanulószerződéssel járó pénzügyi 
támogatás lehetőségeiről 

 A vállalatok közel 50%-ának nincs tapasztalata 
tanulószerződésekkel, de ennek ellenére a vállalatok 
többsége hajlandó lenne a következő 2 évben 
tanulószerződés kötésére, főleg a gyártás, műszaki vagy 
marketing területeken. 

 A tanuló-szerződések kötésének fő motivációja a jövő 
erőforrásainak oktatása, a releváns képesítéssel rendelkező 
munkaerő felvételének nehézségei, illetve a nyugdíjba 
vonuló munkaerő pótlásának igénye 

 
Főbb kihívások 
 A tanulószerződésekkel kapcsolatos főbb kihívásokat a 

megfelelő és elvárt munka-hozzáállással rendelkező 
tanulók azonosítása és kiválasztása jelenti 

 A tanulószerződések előkészítésének támogatása során 
hasznos támogatás lenne a megfelelő személyek 

http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
http://texapp.eu/partners/
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azonosítása, az oktatási terv összeállításának segítése, 
valamint az iskolákhoz való kapcsolatok kialakítása 

 A tanulószerződések elutasításának legfőbb oka egyrészt a 
szektor releváns szakképzések hiánya, a jelentkező fiatalok 
hiánya, valamint a tanulók munkához való negatív 
hozzáállása 

 
Mik a következő lépések?  
 

A felmérés eredményei alapján a TEXAPP projekt következő 
lépése egy olyan keretrendszer kidolgozása, amely bemutatja, 
milyen kompetenciák és kapacitások szükségesek a KKV-k 
részéről egy sikeres tanulószerződéses képzési program 
előkészítéséhez és végrehajtásához. További részletekről és 
előrehaladásról a következő hírlevélben fogunk beszámolni.  
 
Kövessen minket: 
www.texapp.eu 
Facebook website 
 

Projekt koordinátor 
Francesco Marchi 
Director General 
Rue Montoyer, 24 
1000 Brussels, Belgium 

 
* * * 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

GINOP-5.3.4-16-2016-00010A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG 
ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A TEXTÍLIA, RUHÁZATI 

TERMÉK, BŐRTERMÉK ÉS LÁBBELI ÁGAZATBAN 
 
2017. november 2-án elindult „A munkahelyi egészség és 
biztonság fejlesztése a textília, ruházati termék, bőrtermék és 
lábbeli ágazatban” című projekt, amely a Széchenyi 2020 
program keretében 24.69 millió forint európai uniós támogatás 
segítségével valósul meg. A projekt célja, a munkahelyi 
egészségügy és a munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók 
és a munkáltatók célzott tájékoztatása, illetve a 
munkakörülmények javítása. Az egyéves program Budapest, 
Békéscsaba és Szolnok városokban három nagy érdekvédelmi 
szervezet közreműködésével zajlik majd. A hazai 
munkabiztonság fejlesztésének szempontjából kiemelkedően 
fontos projektben a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségén (MGYOSZ) kívül a Bánya-, Energia- és Ipari 
Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), Magyar Könnyűipari 
Szövetség (MKSZ) vállal részt. 
 

A rendszerváltást megelőzően, a textília, ruházati termék és 
lábbeli gyártása alág a magyar gazdaság egyik legnagyobb 
foglalkoztatója volt, és a foglalkoztatásban betöltött súlya 
napjainkban is jelentős. A pályázat által kiemelten célzott 
célcsoport ezért a termelői szektor, illetve a feldolgozóipar. A 
projekt nem véletlenül koncentrálódik az Alföld északi és déli 
részére, ugyanis ezekben a régiókban nagyvállalatok helyett 
főként a mikro- és kisvállalkozások dominálnak. Az ágazat 
szempontjából döntő fontosságú a Munkavédelmi Törvény 2016. 
évi módosítása, amely már a 20 fős vállalatoknál is előírja a 
kötelező munkavédelmi képviselő választást.  
 

A program a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli 
gyártás (CB) alág munkavédelmének, munkabiztonságának 
erősítését és ezzel a szakág hatékonyságának növelését, 
valamint az ott dolgozók munkavállalók jólétét, biztonságát 
szolgálja. A projekt során különös figyelem irányul a női 
munkavállalók bevonására és tájékoztatására, ezáltal a 
körükben elszenvedett munkahelyi balesetek megelőzésére. A 
projekt képzési programja munkavédelmi szakértők bevonása 
mellett, munkaegészségügyi témákban is tapasztalt 
szakembereket hív segítségül a biztos elméleti és gyakorlati 
tudás átadásának érdekében.  
 

A projekt további stratégiai célkitűzései között szerepel a 
működési tényezők, fenntartás és foglalkoztatás minőségének 
javulása, valamint a versenyképesség növelése a munkahelyi 
egészség erősítésével, támogatásával. A Munkaadók és 
Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), a Bánya-, 
Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ), 
Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) mindezen célok 

mellett is nagy hangsúlyt fektetnek a K+F tevékenység, illetve 
lifelong learning, (élethosszig tartó tanulás) fontosságának és 
hatékonyságának tudatosítására az alág munkaadóiban és 
munkavállalóiban.  
 

További információ kérhető: 
 MGYOSZ - Tomcsik Gabriella (tomcsik@mgyosz.hu; tel.: 06 

1 474 2058; mobil: 06 30 640 1890 vagy 06 30 402 6975; 
www.mgyosz.hu) 

 MKSZ - Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia (kokas@innovatext.hu; 
mobil: 06 30 3116384; mksz.org.hu) 

 BDSZ - Beőthy-Fehér Szabolcs (bfszabolcs@gmail.com; mobil: 
06 20 269 3262; www.banyasz.hu) 

 

* * * 
 

Kutasi Csaba Magyar Gazdaságért díjban részesült 
 

Kutasi Csaba textilvegyész, könnyűipari mérnök, textilipari 
igazságügyi szakértőnek – a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület felterjesztésére – kiemelkedően eredményes szakmai 
tevékenysége elismeréséül Magyar Gazdaságért díjat 
adományozott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A 
kitüntetés átadására Nemzeti Ünnepünk alkalmából 2017. 
október 24-én került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium 
ünnepségén. 
 

A kitüntetett 28 évig a PNYV. Textilfestőgyárában, majd 
jogutódjában a SECOTEX Rt.-ben dolgozott különböző 
beosztásokban. Az üzem felszámolása után minőségirányítási 
rendszerek kidolgozásával, ruhaipari szakképző iskolákban 
anyagismeret oktatással foglalkozott. 2008 óta textilipari 
igazságügyi szakértőként tevékenykedik. 
 

1969 óta tagja a Textilipari Műszaki és Tudományos 
egyesületnek. A Minőségszabályozó és anyagvizsgáló 
szakosztály vezetőségi tagja volt, részt vett az egyesület Sajtó 
és propaganda bizottságának munkájában. Tagja az Intéző 
Bizottságnak, a TMTE felnőttképzési felelőse. Részt vesz 
tananyagok kifejlesztésében, oktató feladatokat is ellát. A 
Magyar Textiltechnika szerkesztő bizottságában rovatvezető, 
rendszeresen publikál. 
 

Kiváló egyesületi munkáért, a Textilipar fejlesztéséért 
kitüntetésben részesült, MTESZ emlékérem tulajdonosa. 
 

* * * 
 

Vállalkozók kitüntetése 2017-ben 
 

A VOSZ 2017. december 1-jei Vállalkozók Napján, ill. azt 
megelőzően a VOSZ regionális szervezeteinek ünnepségén a 
textil- és ruházati szakma területéről az alábbiak részesültek 

elismerésekben: 
 

A VOSZ központi ünnepségén az Év vállalkozója 2017. díjban 
részesült: 
 Kalocsai István, a PANNON MOTEX igazgatója,  
 Novák László, a SZÖSZY-96 Kereskedelmi Kft. igazgatója, 
 Török Imre a DINAMIKA-97 Bt. igazgatója, 

 
VOSZ Budapesti és Pest Megyei Regionális Szervezetétől az Év 
vállalkozója 2017. díjban részesült: 
 dr. Medgyessy Ildikó, Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 

A kitüntetetteknek gratulálunk és további eredményes munkát 
kívánunk! 
 

* * * 
 

Kihelyezett gyakorlati foglalkozások az OKJ Textiltisztító és 
textilszínezők képzés során 

 
Korábban beszámoltunk róla, hogy 2017. április elején megkezdődött 
a TMTE újabb, 2017/18 tanéves felnőttképzése. A gyakorlati 
képzések során számos kihelyezett foglalkozással járulunk hozzá 
ahhoz, hogy a hallgatók az elméletben tanultak mélyebben 
elsajátíthassák. 
 

A nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a 
foltkezeléssel és vegytisztítással kapcsolatos meghatározó 
gyakorlati foglalkozásokat – szokás szerint - 2017. április 12-től 
szeptember 27-ig a Top Clean Hungária Kft.-nél tartottuk. A 

http://www.texapp.eu/
https://www.facebook.com/TexApp-916448225175977/?fref=ts
mailto:tomcsik@mgyosz.hu
http://www.mgyosz.hu/
mailto:kokas@innovatext.hu
mailto:bfszabolcs@gmail.com
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lehetőségért ez úton is köszönetet mondunk dr. Varró Tamás 
ügyvezető-igazgatónak, a gyakorlatvezetésért Giliczné Kasza 
Katalin mester fokozattal rendelkező szakoktatónak. 
 
2017. június 7-én a Corinthia Hotel Budapest (IHI Magyarország 
Zrt.) textiltisztító részlegébe látogattak a tanfolyam részt vevői. 
A hétkamrás csőmosógép és a présgép működésének 
megismerése a jelenlevők többségének fontos volt, az 

elméletben tanultak jobb elsajátítása érdekében. E-mellett az 
egyedi osztatlan-dobos és két-fakkos mosó-csavarógépek, 
kalander- és hajtogató-gépek tanulmányozása a gyakorlaton 
szerepelt. Az ing vasaló-gépsor (gallérozó, ujjazó, törzsvasaló), 
a gőzkabin, ill. présgép működésének megismerése is hasznos 
volt a résztvevőknek. Végül a foltkezelés és a vegytisztítógép 
tanulmányozásával zárult a kihelyezett gyakorlat. Köszönet 
Tumbász Mónika vezetőnek a látogatás lebonyolításért és a 
gépek és technológiák bemutatásáért. 
 
2017. június 21-én a Mova Kft.-nek - helyileg a Hotel Heliában 
működő - mosodájában volt a gyakorlat. A szakaszos 
mosógépek és a jellegzetes technológia programok 
megismerésére, a gázfűtésű szárítógépek, a vályús- és kis-
kalandergép, ill. a hajtogató gép működésének 
tanulmányozására volt lehetőség. Az automata vegyszer-, 
segédanyag adagoló rendszer megtekintése sokak számára 
hasznos ismereteket nyújtott. A varrodai tevékenység (javítás, 
új termékkészítés) és a logisztikai feladatok megismerésével 
zárult a gyakorlat. Köszönjük Deme Zoltánnak a látogatási 
lehetőséget és Szundy Mária mosodavezetőnek a folyamatok 
bemutatását. 
 
2017. október 11-én a Szőnyegtisztító Kft.-nél volt kihelyezett 
gyakorlat. Ennek során a vállalás menetét, a beérkezett 
szőnyegek szelektálását és az előkezeléseket tanulmányozták a 
hallgatók. A sík-körkefés tisztítási technológiára alkalmas 
szőnyegek tisztítása, a síkgépen történő öblítés folyamata, az 
osztatlan-dobos egyedi tisztítógépeken történő tisztítás 
megtekintésére szintén lehetőség nyílt. Kárpitgéppel tisztítható 
szőnyegek fajtáival, a tisztítás menetével, a kézi kezelés 
segédanyagaival és eszközeivel is megismerkedtek a képzés 
részt vevői. A különböző szárítási módszerek, a speciális és 
általános befejező műveletek tanulmányozása szintén a 
kihelyezett gyakorlati képzés részét képezte. Köszönjük Holl 
Kamil ügyvezetőnek a látogatási lehetőséget, Jusztus Ferencnek 
a minden részletre kiterjedő kalauzolást. 
 
2017. október végétől 2018. április végéig a gyakorlati képzés a 
Sinka és Társa Kft.-nél folyik, megköszönve Sinka József és 
Richolm János vállalkozás-vezetőknek, hogy lehetővé tették a 
lebonyolítást. 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 kelmék főbb mérhető minőségjellemzőit 
laboratóriumi anyagvizsgálatokkal ellenőrzik a hallgatók. 
Különböző nyersanyag-összetételű kelméken az új színek 
irányreceptjeit laboratóriumi színező-készülékeken végzett 
modellkísérletekkel állítják be, színtartósági ellenőrzések 
elvégzésével. A festődében és a kikészítő-műhelyben az 
alkalmazott technológiák és gépek/berendezések működésével, 
az egyes folyamatok irányításával is megismerkednek a TMTE 
szervezésű, OKJ Textiltisztító és textilszínező felnőttképzés részt 
vevői. 

* * * 
 

Jövőre indul az Textiltisztító és textilszínező OKJ-s 
képzés 

 

A TMTE 2018 szeptemberében elindítja az újabb 32 542 02  
OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést, az 
eddigi és a várható érdeklődések figyelembevételével. Az 
összesen 440 óra időtartamú tanfolyam 360 órás képzésre 
mérsékelhető, amennyiben a jelentkező legalább egyéves 
szakmai gyakorlatot tud igazolni (nagyüzemi mosodában 
és/vagy vegytisztító üzemben eltöltött tevékenység, ill. a 
vonatkozó gépek és kiegészítő berendezések működtetésében, 

valamint a segédanyagok és vegyszerek használatában szerzett 
jártasság). 
 

A képzések hetente egy alkalommal (valószínűleg szerdai 
napon) lesznek Budapesten, de. 10 órai kezdéssel (váltakozva, 
egyik héten elméleti előadás, másik héten gyakorlati 
foglalkozás). A gyakorlatok során, a központi képzőhelyen a 
szakaszos nagyüzemi mosás és vegytisztítás gépeinek 
kezelését, a technológiák alkalmazását sajátítják el a hallgatók. 
Többek között a csőmosógép működésének tanulmányozására, 
a szőnyegtisztítás folyamatának megismerésére kihelyezett 

gyakorlatok során lesz mód. A színezési gyakorlat egy 
festődében és kikészítőüzemben, ill. a helyi laboratóriumban 
folyik majd. 
 
A modulrendszerű képzés egy-egy témakör befejezése után, az 
elméleti és gyakorlati oktatók előtt lebonyolított, ún. modulzáró 
vizsgával fejeződik be. A 11367-12 számú Textilipari alap- és 
segédanyagok, textiltermékek modul anyagából írásbeli, a 
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése anyagrészből gyakorlati, 
a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek 
modulból gyakorlati, a 11370-12 Textíliák mosása, 
vegytisztítása, műveletei, gépei tárgykör esetében szintén 
gyakorlati modulzáró vizsgára kerül sor. Írásbeli modulzáró 
vizsgákon adnak számot a hallgatók a 11497-12 (minimális 
szakmai idegen nyelvismeret) és a 11499-12 Foglalkoztatás II. 
(vállalkozási ismeretek) és a 11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság modulokból tanultakról. 
 
A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai 
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára kerül sor, 
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. 
 

* * * 
 

Felhívás a Szellemi Örökség album bővítésére 
 

Ismeretes, hogy a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
– megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008-ban – a 
megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi Örökség” 
címmel emlékalbumot nyitott, amelyben azoknak a 
tagtársainknak kíván egy-egy lapot szentelni, akik a textil-, 
textilruházati- és textiltisztító ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, 
minőségügyi, ipar- és vállalat/vállalkozás irányítási területein 
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is 
elismert életpályát mondhatnak magukénak. 
 

Az emlékalbum köztudottan minden évben bővül. Az újabban 
megörökített személyeket minden év májusában, a TMTE 
küldöttközgyűlésén köszöntjük, a méltatás másolatának 
ünnepélyes átadásával. Ezt követően – amikor az albumot, ill. 
az egyesület honlapján a „kiadványok”-nál átnézik az eddig 
bekerültek névsorát – több tagtársunk felveti, hogy arra 
érdemes XY szakember miért nem került bele? Rögtön jelezzük, 
hogy van erre lehetőség, kérve a segítséget a méltatás 
összeállításához. Ehhez az alábbiak szerint kérünk adatokat: 
- tanintézmény(ek)ben folytatott tanulmány(ok) és 

végzettség(ek) felsorolása, 
- munkahely(ek), munkakör(ök), 
- szakmai oktatási tevékenység(ek), 
- publikációk (hol, milyen témákban - nem tételesen csak a 

főbbek kiemelésével), 
- szalmai előadások (hol, milyen témákban - nem tételesen 

csak a főbbek kiemelésével), 
- magasabb kitüntetések, egyesületi elismerések, 
- TMTE tagság kezdete, esetleges egyesületi funkció, 

bekapcsolódás a munkába (szakosztály). 
- Továbbá egy digitalizált arckép fotót is kérünk. 
 

Újabb személyek pályájának, eredményeinek megörökítésére 
bárki tehet javaslatot, az illető tevékenységének bemutatásával. 
A titkarsag@tmte.hu e-mail címre, vagy az (1) 201-8782 
faxszámra folyamatosan, 2018. április 15-ig lehet javaslatot 
beküldeni, amely alapján a TMTE Szellemi Örökség Bizottsága 
tesz javaslatot az illető pályájának megörökítésére. 
 

TMTE Szellemi Örökség Bizottsága 

 

mailto:titkarsag@tmte.hu
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Rendezvényeink 
 

Könnyűipari Szakmai nap 
 

2017. december 6. 
 

Helyszín: CORVIN HOTEL BUDAPEST (H-1094 Budapest, Angyal 
u. 31.) 

P R O G R A M 
 
09:00 - 09:30 Regisztráció, kávé  
 

09:30 - 09:45 Megnyitó  
 Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia, Magyar 

Könnyűipari Szövetség elnöke, Keleti Tamás, 
KÁPB társelnök  

 
09:45 - 10:30 A hazai könnyűipar ezredforduló utáni 

átalakulása: lokális perspektívák a 
globális gazdaságban 

 Molnár Ernő, adjunktus, Debreceni Egyetem 
 
10:30 - 11:00 A szakképzés új irányvonalai 
 Vörös-Gubicza Zsanett, képzési és oktatási 

igazgató, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
 
11:00 - 11:20 Kávészünet, véleménycsere 
 
11:20 - 11:50 Beszámoló az MGYOSZ szakképzési 

országjáró körútjának tapasztalatairól 
 Gablini Gábor, alelnök, Munkaadók és 

Gyáriparosok Országos Szövetsége 

 
11:50 - 12:50 Támogatást nyert nemzetközi és hazai 

pályázatok 
 TEXAPP - Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár, 

TMTE 

 ENTeR és ProTexSafe – Dr. Kokasné dr. 
Palicska Lívia, vezérigazgató, INNOVATEXT Zrt. 

 GINOP Munkaegészségügy, biztonság – 
Beőthy-Fehér Szabolcs, tanácsos, BDSZ 

 A szociális párbeszéd tapasztalatai a 
közép-kelet-európai országok 
könnyűiparában – Beőthy-Fehér Szabolcs, 
tanácsos, BDSZ 

 
12:50 - 13:40 Fiatal designerek, doktoranduszok és 

start-up-ok bemutatkozása 
 Szociálisan érzékeny design - Merényi Zita, 

designer, Perceptual Thinkers 

 Nemez újragondolva - Temesi Apol, 
doktorandusz, MOME 

 Chromosonic - Kárpáti Judit, doktorandusz, 
MOME 

13:40 – 14:20 Aki maradt a kaptafánál – Hogyan kapcsol 
új sebességre egy hazai cipőgyár? 

 Bencsik Mihály, Keresztény-Bencsik Barbara, 

ügyvezető igazgató, Ben-Ross & Barben Kft. 
14:20 Zárszó, büféebéd, konzultáció 
 
Az előadásokhoz és az aktuális témákat érintő beszélgetésekhez 
szeretettel várunk minden érintett vállalkozást és érdeklődőt! A 
részvétel ingyenes, de a szervezés érdekében regisztrációhoz 
kötött. 
 
Jelentkezés: A jelentkezési lap visszaküldése (1015 Budapest, 
Hattyú u. 16. 2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 
1 201 8782). A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
oldalról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. 
 

Együttműködő szervezetek: 
 

BDSZ,   BCE,   MKSZ,   TMTE,   VOSZ 
 
 

Tervezők, textil- és ruházati kerekesdők, gyártók, 
divattrend követők figyelmébe ajánljuk az alábbi, soron 

következő rendezvényünket: 
 
„SZÍNTRENDEK - TRENDSZINEK” előadás és konzultáció 

2018 TAVASZ-NYÁR, 2018-2019 ŐSZ-TÉL 
 

Várható időpont: 2018. február 
 
Az előadást és a konzultációt tartja: Bajczár Éva - 
textiltervező iparművész 

 
P R O G R A M 

 
09.30-10.00 regisztráció 

 
Aktuális színtrendek bemutatása: 
1. INTERCOLOR SZÍNTREND 2018 TAVASZ-NYÁR  
2. INTERCOLOR SZÍNTREND 2018-2019 ŐSZ-TÉL  
3. KONZULTÁCIÓ   
 
A színek változásai; kiemelt irányzatok; inspirációs források; 
életstílus, mint a szezonális divat megformálója stb. 
Az előadáson az INTERCOLOR tagországainak színjavaslatai 
kerülnek bemutatásra. 
A színjavaslatok ismertetése után, az INTERCOLOR által 
összeállított  2018 tavasz-nyári és a 2018-2019-es ősz-téli, 
színkártyák elemzésére kerül sor. 
 
Szünet 
 
Konzultáció: Hozzon magával színmintákat! Söpörje ki 
raktárkészletének egy részét! A konzultáció - többek között - 
lehetőséget kínál a programon résztvevő vállalkozás 
raktárkészletének részbeni átvizsgálására, azaz a hozott 
színminták összehasonlítására az eredeti INTERCOLOR Színtrend 
árnyalatokkal. Ennek segítségével ráláthat arra, hogy, mely 
megmaradt alapanyagokat tudja majd az elkövetkező 
időszakban hasznosítani, a gyártás során felhasználni, illetve 
késztermék esetén, melyeket lehet esetleg újra eladásra kínálni. 
 
Helyszín: TMTE (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.) 
 
Részvételi feltételek / jelentkezés: 
 
Részvételi díj: TMTE tagoknak: 12.000 Ft/fő + ÁFA 
 Nem tagoknak: 17.000 Ft/fő + ÁFA* 
Oktatási intézmények hallgatóinak:   5.000 Ft/fő + ÁFA* 
 
A rendezvényt 10 fő jelentkezése esetén tartjuk meg. 
 
* Nem tag tervezők és a hallgatók számára a részvételi díj 
egyéves TMTE tagságot is biztosít. 
 
Jelentkezés: A jelentkezési lap visszaküldése (1015 Budapest, 
Hattyú u. 16. 2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 
1 201 8782). A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
oldalról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. 
 
Jelentkezési határidő: 2018. január 29. Kérjük, a határidő 

betartását!  
 
Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését! 
 

* * * 
 
 

Vezetőségi ülések 
 
Intéző Bizottsági ülés: december 13. 16.00 óra 
 
Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: 2018. január 
11. 16.00 óra 
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Képzéseink 

 
I g é n y f e l m é r é s 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 
(60 tanóra) 

Tervezett indulás: 2018 január 
 

A modelltervezés alapjára épülő  
bővített számítógépes tematika:  

Vektorgrafikus program kezelése   
Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel   

Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei  
 

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak  

 
A képzést ajánljuk: 
- modelltervezőknek, 
- szerkesztőknek, 
- ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak,  
- minden szakembereknek, aki a női és férfiruha 

szerkesztés-modellezésben jártasságot kíván szerezni vagy 
azt magasabb szakmai színvonalon kívánja elsajátítani. 

 
Megszerezhető ismeretek: 
- A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és 

gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak 
kialakításában.  

- Képessé válnak egyedi méretű női vagy férfiruhák 
szabásmintáinak kialakítására divatrajzok vagy fotók 
alapján különböző méretekben,  

- A résztvevők megismerik a számítógéppel támogatott 
(vektorgrafikus), szerkesztés, gyártmányrajz és 
metszetábra készítés modellezés-szériázás - 
terítékrajz-készítés (CAD) módszereit és rendszereit 

- A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha szerkesztő-

modellező, szériázó munkakör betöltéséhez szükséges 
követelményeknek az Európában általánosan használt 
módszer szerint 

 
Modulok:  

1. Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel. 
2. Modellezés vektorgrafikus rendszerrel. 
3. Szériázás számítógéppel. 
4. Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés 

A modulokon belül, a témakörök és dátumok a jelentkezők 
igényéhez igazítva, megbeszélés alapján kerülnek 
véglegesítésre! 
 
Időpont: 8 alkalom, 2018. január közepétől (a résztvevőkkel 

egyeztetett napokon) 
 
A tanfolyam indulásához minimum 6 jelentkező és saját 
laptop szükséges.  
 
Jelentkezési határidő: 2018. január 4. 
 

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

Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Nagyné 
Dr. Szabó Orsolya 

 
Részvételi díj:  
TMTE tag: 90.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagok: 110.000 Ft/fő + ÁFA  
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési 
lehetőséget (max. 3 részlet) biztosítunk. 
 
Jelentkezés: A jelentkezési lap visszaküldése (1015 Budapest, 
Hattyú u. 16. 2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 
1 201 8782). A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
oldalról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. 
 
 
 
 
 

 
 

„ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és belső 
auditori ismeretek”* 

 
A képzés célja: Felkészítés az ISO 9001:2015 
változásainak való megfelelésre 
A tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező 
szervezeteknek át kell alakítani rendszerüket, hogy az új ISO 
9001:2015 szabvány követelményeinek megfeleljenek. A 
szabvány szerinti működés kialakítása, a bevezetés és a 
tanúsító auditra való felkészülés szükségessé teszi, hogy a 
minőségügyi vezetők, munkatársak, belső auditorok ismerjék, 

jól értelmezzék és képesek legyenek alkalmazni  a szabvány 
elvárásait.  
 
Tanfolyamunk célja a minőségügyért felelős vezetőkkel és a 
vállalati minőségügyben tevékenykedő munkatársakkal az új 
követelményeket és a bevezetésben alkalmazandó módszereket 
megismertetni.  
 
Aki résztvesznek a továbbképzésen, megismerik: 
 az új szabvány koncepcióját, alapelveit 
 a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését 
 a szabvány követelményeit, ami alapján képesek 

lesznek: 
- jelenlegi rendszerük módosítására, a dokumentált 

információk körének meghatározására 
- kockázatértékelési módszer alkalmazására, és a 

kockázatok felügyeletére 
- a folyamatok teljesítményének mérésére alkalmas 

módszer gyakorlati kialakítására és bevezetésére 
- a vezetői felülvizsgálatok tervezésére, 

megvalósítására. 
 
A résztvevők képesek lesznek továbbá az új szemléletű belső 
auditok irányítására és végzésére. 
 
A tanfolyam témakörei:  
 Minőségügyi alapok  
 ISO 9001:2015 szabvány követelményei (fejezetenként 

feldolgozva) 
 Auditálási ismeretek az ISO 19011:2011 szabvány alapján 

 
A tanfolyam engedélyhez nem kötött szakmai 
továbbképzésnek minősül. 
 
Előadója: Némethné dr. Erdődi Katalin 
 
Tematika és tanfolyami program letölthető a www.tmte.hu 
oldalról. 
 
Időpontok: 2018. január 15., 16., 17., 09.00-16.30 óráig 
 
Jelentkezési határidő: 2018. január 8. 
 
Helyszín: TMTE Tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. 
 

Részvételi díj:  
TMTE, MKE tag: 84.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagok: 93.000 Ft/fő + ÁFA 
Amennyiben, ha egy vállalkozástól 2 vagy több fő jelentkezik, 
5% kedvezményt nyújtunk a képzési díjból. 
 
A jelen tájékoztató nem teljeskörű, további tudnivalók a 
www.tmte.hu oldalon olvasható! 
 
Jelentkezés: A jelentkezési lap visszaküldése (1015 Budapest, 
Hattyú u. 16. 2. em. 7., e-mail: titkarsag@tmte.hu, tel/fax: 36 
1 201 8782). A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
oldalról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. 

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

negyedévente megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 
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