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Aktuális hírek 

 
Energy Made to Measure, avagy 
Méretre Szabott Energia  
 
A textilipar energia felhasználásai 
Elkészült az ingyenes SET eszköz 2.5 
verziója 

 
Egyesületünk 2014-2016 között tagja volt annak a nemzetközi 
csapatnak, amely egy olyan önértékelési eszközrendszert 
fejlesztett ki, mely segíti a textilipari KKV-k 
energiatudatosságát, -hatékonyságát és melynek használatával 
a vállalkozások folyamatosan figyelemmel kísérhetik saját 
energiafelhasználásukat.   
 
A SET eszköz legfrissebb 2.5 verziója már elérhető az Energy 
Made to Measure (EM2M) platformon: 
http://www.em2m.eu/tools/set-tool   
 
A SET eszköz egy ingyenes, önálló szoftver a textilipari 
vállalatok energiafogyasztásának önértékeléséhez. 

 
Ez az eszköz egy on-line felületet (SET Web) is tartalmaz, mely 
alkalmas egy korszerű teljesítményértékelésre és az éves 
teljesítményének / felhasználások összehasonlítására.  
 
A SET eszközön a következő fejlesztések történtek: 
 
- kiegészült a villamos energia és a földgáz (ipari felhasználók) 

átlagárainak naprakésszé tett táblázatával az egyes országok 
és fogyasztási sávok tekintetében az elmúlt két évben: 2016 
és 2017 (első félév); 

 
- az eszköz már alkalmas a fogyasztási és termelési adatok 

rögzítésére a 2017 és 2018 évekre vonatkozóan is; 
 
- Új funkciók kerültek kialakításra a SET Web-en 

(www.em2m.enea.it) a  "havi működés elemzésére". Ezek a 
funkciók mindenki számára elérhetőek, akik már töltöttek fel 
adatokat; 

 
- Az elemző grafikonok ugyan már rendelkezésre álltak a SET-

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

 
- A frissített eszközverzió (2.5) a korábbiakat helyettesíti és 

ugyanazon az adatbázison és interfészeken működik. 
 
A SET eszközzel a korábbi használók továbbra is elemezhetik 
régebbi adatsoraikat és megkaphatják a referenciaértékeiket! 

 
 
 

 
 
 

 

Felhívás tagvállalataink felé - PILOT programban való 
részvételre 

 
Egyesületünk, hat másik, európai textil/ruházati szakmai 
szervezettel / intézménnyel közösen az Erasmus+ program által 
támogatott „TEXAPP” projekt részeként felmérést készít, 
amelynek célja, hogy európai szinten feltárja a tanuló / 
gyakornoki szerződések használatát a ruházati és a textil 
ágazatban, elsősorban kis- közepes- valamint a mikró-
vállalkozásoknál. 
 

Kérjük, segítsék munkánkat avval, hogy részt vesznek a 
kísérleti (ún. PILOT) programban. Ennek célja, egy olyan 
keretrendszer elkészítése és tesztelése a vállalatokkal 
együttműködve, amely segíti őket a tanulószerződéses illetve 
gyakornoki képzésekhez kapcsolódó gyakorlat, illetve akár a 
belső képzések tervezésében, szervezésében és eredményes 
lebonyolításában is.  
 

A PILOT programba várjuk mind a már tapasztalt, mind pedig az 
ezen a területen előzetes ismeretekkel nem rendelkező cégeket. 
 

Kérjük, támogassák munkánkat és a projektet első körben 
azzal, hogy a TMTE projekt honlapján (http://tmte.hu/texapp/) 
lévő rövid kérdőívet kitöltik és az info@tmte.hu e-mail címre 
2018. február 23-ig visszaküldik. Kapcsolattartó: Ecker 
Gabriella ügyvezető főtitkár, tel: + 36 30 412-3556 
 

A kérdőív célja, a vállalatok igényeinek és prioritásainak jobb 

megismerése, a fejlesztendő területek azonosítása, a 
kialakítandó képzési keretrendszerrel szemben támasztott 
igények részletes megismerése. 
 
A TEXAPP projektről részletesebben az alábbi linkeken, magyar  
nyelven olvashat, illetve kísérheti azt a továbbiakban is 
figyelemmel: 
http://texapp.eu/hu/  
http://tmte.hu/texapp/ 

 

Együttműködésüket előre is köszönjük! 

 
* * * 

 

VÉDŐHÁLÓ - Budapest 2018 
Biztonságos és egészséges környezet otthon és a 

munkahelyen 
 
A 2018. április 19. és 22. között megrendezésre kerülő 4 
napos rendezvény célja, hogy új megközelítéssel gyűjtse össze 
a vállalkozások és a nagyközönség számára egy időben, egy 
helyre a munkahelyi és otthoni egészségünk, biztonságunk 
valamint környezetünk megóvásának témáit, eszközeit, 
módszereit és szolgáltatásait, amelyek védőhálóként képesek 
óvni mindennapi életünket. 
További részletek a www.tmte.hu oldalon olvashatóak. 
 

 

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 2017. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-41 
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

http://www.em2m.eu/tools/set-tool
https://www.em2m.enea.it/ESET/performance/DEMO3.asp?Op=0&li=en
https://www.em2m.enea.it/ESET/performance/DEMO3.asp?Op=0&li=en
http://tmte.hu/texapp/
mailto:info@tmte.hu
http://texapp.eu/hu/
http://tmte.hu/texapp/
http://www.tmte.hu/
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Felhívás a Szellemi Örökség album bővítésére 
 

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

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

- tanintézmény(ek)ben folytatott tanulmány(ok) és 
végzettség(ek) felsorolása, 

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

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

csak a főbbek kiemelésével), 

- magasabb kitüntetések, egyesületi elismerések, 
- TMTE tagság kezdete, esetleges egyesületi funkció, 

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

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

 

Rendezvényeink 
 

mtex+ Nemzetközi Műszaki Textil Szakkiállítás 
2018. május 29-30, Chemnitz (D) 

 
Kellő számú jelentkező esetén a TMTE közös standot és/vagy 
csoportos szakmai vásárlátogatást kíván szervezni a magyar 
vállalkozások által eddig kevésbé ismert chemnitzi mtex+ 
műszaki textil kiállításra, melyet ebben az évben, 7. alkalommal 
rendeznek meg, a könnyűszerkezetek kiállításával, a LiMA-val 
egyidőben. 
 
Miért éppen Chemnitz? 
Az autógyártásáról híres Chemnitz-Zwickau régiót a 
szakzsargonban „szász Manchester”-nek is nevezik. A 
gépjárműipar pedig egyre több textilanyagot használ.  
 
Ezt az adottságot felismerve hozta létre a Messe Chemnitz a 
műszaki textíliák szakvásárát. Látván azonban a tendenciát - 
hogy napjainkban a textilanyagok és textilszerkezetek egyre 
nagyobb jelentőségre tesznek szert – ma már nem csak az 
autóipari, hanem az építőipari, a mezőgazdasági, egészségügyi és 
a ruházati felhasználási területek bemutatkozásának is teret ad.  
 
A piaci tendenciák egyre erősebben igénylik a környezetbarát 
technológiák alkalmazását, a szerkezetek tömegének 
csökkentését, az újrahasznosítás lehetőségeinek kihasználását 
is, mely irányoknak szintén fórumot biztosít. 
 
A 2018. évi szakkiállítás súlyponti témái épp ezért a 

következők lesznek: 
 „Védőtextíliák” - az emberi test, a természet, a mobil és 

immobil javak hatékony védelmére irányuló új textil 
megoldások. 

 „Egészségügyi textíliák” - az egészségügyi-, ápolási-, 
terápiás- és wellness területeken használt interaktív és 
funkcionális textíliák, 

 Digitalizálás, intelligens textilek, különös tekintettel a kis-, és 
közepes vállalkozások ipar 4.0 alkalmazási területeire 
(futurTEX és projektpartnerek bemutatói színesítik a 
kínálatot) 

 
Miért érdemes részt venni a kiállításon? 
 Mert a legnagyobb kelet-német ipari és K+F tartományban 

tud személyes kapcsolatokra szert tenni, 
 mert profitálhat az erős textilipari hagyományokkal 

rendelkező szász-türingiai tartomány nyújtotta 
lehetőségekből, 

 mert a szakkiállításon neves személy- és haszon jármű-, 
vasúti járműgyártó, hajóépítő, repülőgép-, camping-, 
lakókocsi-, kerékpár és utánfutógyártó cégek, és ezek 
beszállítói tájékozódhatnak dinamikusan fejlődő textil ágazat 
legújabb fejlesztéseiről, 

 mert a kiállítás nemzetköziségének köszönhetőn személyes 
tárgyalásokat folytathat potenciális, jövőbeni ügyfelekkel, 

 mert egy olyan ötletbörze részese lehet, melyből jövőbeni 
projekteket és kapcsolati tőkét nyerhet, hisz a " Chemnitzer 

Ideenfabrik" (chemnitzi ötletgyár) részen az ágazaton 
túlmutató problémákra közösen keresnek megoldásokat, 

 mert részese lehet egy ágazatok közötti együttműködésnek, 
mivel az mtex-szel párhuzamosan kerül megrendezésre a 
LiMA könnyűszerkezetes szakvásárára is. 

 
A TMTE utazási és szolgáltatási ajánlatai:  

2018. május 28-31. (hétfő-csütörtök) 4 nap - 3 éjszaka 
 

Részvételi lehetőségek: 
1. Kiállítóként, 60m2-es, közös, nagy egységstandon (6 cég 

közös megjelenésével) 
2. Kiállítóként, 12m2-es, közös, kis, információs 

egységstandon (6 cég közös megjelenésével) 
3. Látogatóként, a TMTE szakmai csoport tagjaként 

(minimális létszám 10 fő) 
 

Program: 
 2018. május 28.: érkezés, szállás elfoglalása  
 2018. május 29-30.: Kiállítás és/vagy vásárlátogatás, 

kapcsolatépítés 
 2018. május 31.: Hazautazás 
 
Utazás: egyénileg 
Javasolt utazási mód: személygépkocsival, a TMTE telekocsi 
szervezését vállalja.  
 
Szállás: 4*-os hotelben, egy- vagy kétágyas szobákban 

svédasztalos reggelivel. Minden szoba WC-zuhanyzós, TV-vel, 
ingyenes WIFI-vel és légkondicionálóval felszerelt. A szállodának 
van saját, őrzött parkolója, mely 11,-EUR/nap áron vehető 
igénybe. 
 
Részvételi díjak: 

Kiállítói költségek* TMTE tag Nem tag 

60m2-es, közös, nagy 

egységstandon 

602.000,-Ft+ÁFA 630.000,-Ft+ÁFA 

12m2-es, közös, kis, 

információs egységstandon 

150.000,-Ft+ÁFA 156.000,-Ft+ÁFA 

*6 kiállító esetén 

 
Szállás (3 éjszakára) TMTE tag /fő Nem tag / fő 

2 ágyas szobában, 

svédasztalos reggelivel 

78.000 Ft+ÁFA 84.000 Ft+ÁFA 

1 ágyas szobában, 

svédasztalos reggelivel 

105.000 Ft+ÁFA 114.000 Ft+ÁFA 

 
Jelentkezés: Kérjük, hogy részvételi szándékát az igényfelmérő 
lap kitöltésével és visszaküldésével (e-mail, fax, posta) jelezze. 
A tájékoztató és a igényfelmérő lap letölthető a www.tmte.hu 
honlapról is. Jelentkezési határidő: 2018. március 09. 
 
Szükség esetén további felvilágosítás kérhető az alábbi 
elérhetőségeken: Tel: +36 30 412-3556; e-mail: 
ecker.gabriella@tmte.hu 
 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
mailto:ecker.gabriella@tmte.hu
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Kérjük, jegyezze fel naptárába! 

 
TMTE Tisztújító Küldöttközgyűlés és a 70 éves 

jubileumi ünnepség 
2018. május 17. 

 

Vezetőségi ülések 

Intéző Bizottság, Ellenőrző Bizottság és Szervezeti Vezetők  
ülés: 2018. február 28. 16.00 óra 
 
Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: 2018. 
március 8. 16.00 óra 

 
 

Képzéseink 
 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 
(60 tanóra) 

Időpont: 2018. május 4-5., 11-12., 25-26., június 1-2. 
 

A modelltervezés alapjára épülő  
bővített számítógépes tematika:  

Vektorgrafikus program kezelése   
Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel   

Modellezés-szériázás - terítékrajz-készítés (CAD) módszerei  
 

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak  

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

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

 
Megszerezhető ismeretek: 
- A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és 

gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak 
kialakításában.  

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

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

- A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha 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: 2018. május 4-5., 11-12., 25-26., június 1-2.,  

8 alkalom (a résztvevőkkel egyeztetett napokon) 
 
A tanfolyam indulásához minimum 6 jelentkező és saját 
laptop szükséges.  
 
Jelentkezési határidő: 2018. április 16. 
 

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. március 12., 13., 14., 09.00-16.30 óráig 
 
Jelentkezési határidő: 2018. február 28. 
 
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. 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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„Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és 
technológiák” c. digitalizált tananyag 

elsajátítása távoktatásban konzultációval, tesztvizsgával 

 
A korszerű alapismereteken kívül, többek között az újszerű 
nyersanyagok, technológiák, innovatív és korszerű 
textilszerkezetek, környezetkímélő eljárások, beszerzéssel 
kapcsolatos műszaki kérdések, a minőségmegvalósítás és a 
fogyasztóvédelem aktuális tudnivalói kerülnek a képzés 
előterébe. A TMTE által fejlesztett és az aktualitásokkal 
folyamatosan kiegészített „Textilipari ismeretek” c. CD-ROM 
1.200 diából áll. A digitalizált tananyag tíz részre tagozódik és 
blended learning képzési formára alkalmas (számos ábrával, 
fényképekkel, mozgó képekkel, videó-részletekkel). 
 
1. A blended learning tréning forma előnyei  

- korszerű tudást szerezhet 

- idő és költségtakarékos 

- kényelmes, hatékony módszerrel 

 
2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák: 
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és 
ismereteket ad az alábbi témakörökben: 

1.1. Bevezetés 

1.2. Szálasanyagok 

1.3. Fonalak jellemzői, előállítása; terjedelmesítés; cérnázás  

2. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások  

3. Textilkikészítési ismeretek 

4. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek 

5. Anyagvizsgálatok  

6. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás  

7. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek  

8. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk 

(minden modul végén tesztfeladatok) 

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

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

A tréning kétféle módon valósul meg: 
 

1. 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 igazolást állít ki arról, hogy 
az újszerű képzési formában a tréninget sikeresen elvégezték.  

 
5. Részvétel feltételek: 
A jelentkezési lap visszaküldésével kérjük, szíveskedjenek 
megadni, hogy cégüktől hány fő részvételére számíthatunk és a 
képzést mikor és hol javasolják megtartani. 

 
A jelentkezések ismeretében a TMTE a jelentkező cég 
kapcsolattartójával egyezteti a tréning további technikai 
részleteit. 

 
A tréninggel kapcsolatos valamennyi kérdésüket és szíves 
érdeklődésüket ill. konkrét jelentkezésüket várjuk a TMTE 
elérhetőségein (telefon/fax: 36 1 201 8782, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu). 
 

* * * 
 
 

 

Kérjük, rendezze 2018 évi tagsági díját! 

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

2018 évi tagdíj kategóriák 
 

 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- 
Ft/év  

 
 Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, 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 
 

 

 
* * * 

 

További információkért kövessen minket a 

www.tmte.hu honlapunkon vagy Facebook, Twitter és 
Instagram oldalunkon! 

 
* * * 

 

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

negyedévente megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

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

Belső használatra! 

 

 

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

  
70 éves a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 

Emlékülés és tisztújító küldöttgyűlés 
 

Az egyesület 70 éves jubileumi 
ünnepségére 2018. május 17-én került 
sor a Goldberger Textilipari Gyűjtemény 

termében. Az ünnepi megemlékezés első 
előadását Dr. Pataki Pál elnök tartotta, 
„70 év az ágazat szolgálatában” címmel. 
Az eseményekről való beszámolókkal, 

érdekes adatokkal és számos fényképekkel tarkított vetítéses 
előadás során visszatekintést kapott a hallgatóság az elmúlt 
évtizedekről, a jelenről és a teendőkről is. 
 

Rövid összefoglalóként a TMTE megalakulásáról, életéről: 
Előzményként a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezetének 1945 évi megalakulása említhető, amely 
1948. június 27-ig működött. Két nap múlva, 1948. június 29-

én pedig 14 tudományos egyesület 9500 tagját tömörítve 
létrejött a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége (MTESZ). A Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület (TMTE) 1948. szeptember 20-án tartotta alakuló 
kongresszusát, a MTESZ-hez csatlakozva. 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-, Ruházati- és Ipargazdasági (elődje az 
Üzemszervezési és Tervgazdálkodási Bizottság volt) 
szakosztályokba tömörült tagsággal folytatta. A központi 
Minőség Bizottságot pedig 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. A Könnyűipari Minisztérium 
felkérésére számos tanfolyami képzés tantervének 
kidolgozásával a TMTE szakképzésbe is bekapcsolódott.  
 

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. 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. A MTESZ Oktatási Bizottságához hasonlóan 
megalakult a TMTE képzéssel foglalkozó szervezete is, amely 

több éve nyilvántartásba vett felnőttképzési intézményként 
tevékenykedik. Az 1988-89-es években megindult privatizáció 
az egyesület tagságára és létszámára is erőteljesen kihatott. 
Több szakosztály, területi- és üzemi csoport sajnálattal 
beszüntette tevékenységét. 
 

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, 
oktatási- és szakmai társadalmi szervezetekkel való eredményes 
kapcsolatfelvétel, valamint az érdekképviseleti, ill. szakértői 
munka fejlesztése. A sikeres kezdeményezések ellenére a 
központi támogatások megszűnésével a szakkönyv- és 
egyesületi lapkiadás egyre nehezebb helyzetbe került. 1989-ben 
a TMTE-t önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetként 
vették nyilvántartásba, megkezdődött az önálló gazdálkodás. Az 
ipari háttérbázis döntő leépülésével nem volt könnyű a 
működési feltételek alapjául szolgáló anyagi forrásokat 
előteremteni, főként az eredményes támogatásokkal és hasznos 
pályázatokkal sikerült megőrizni az egyesület biztonságos 
fennmaradását, amely 1998 óta közhasznú szervezetként 
működik. 
 
Az Egyesület megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008-
ban, a megbecsülés és elismerés céljával „Szellemi Örökség” 
emlékalbumot hozott létre, amelyben azok munkásságát örökítik 
meg, akik a textil-, ruházati- és textiltisztító ipar területén 
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is 
elismert életpályát tanúsítottak (jelenleg mintegy 180 személy 
tevékenységét méltató lappal rendelkezik az album). 
 
2010. novemberétől a Budapest, XIV., Thököly út 58-60. sz. 
alatt, a Magyar Iparszövetség székházában, majd egy másik 
zuglói helyszínen működött tovább az egyesület. 2017. év 
elejétől a Budapest, I., Hattyú utca 16. sz. alatt, a Magyar 
Kémikusok Egyesülete mellett kialakított székhelyen 
tevékenykedik a TMTE. 
 
A társegyesületekkel, az utóbbi években főleg a Magyar 
Kémikusok Egyesületével (MKE) is eredményes kapcsolatot tart 
fenn egyesületünk. Többek között a Textilvegyész és Kolorista 
Egyesületek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of 
Associations of Textile Chemists and Colourists, IFATCC) 
Budapesten legutóbb tartott kongresszusának sikeres 
megrendezésére a Magyar Kémikusok Egyesületével került sor.  
A TMTE továbbá tagja a Kötőipari Szakemberek Nemzetközi 
Szövetségének (IFWS/IFKT) és a Felnőttképzők Szövetségének 
(FVSZ). Szoros kapcsolatban áll az Európai Ruházati és Textil 
Szövetséggel (EURATEX), a Mérnökök Nemzetközi Szervezetével 

(FEANI), a Textiltisztító Egyesüléssel (TTE), a Magyar 
Könnyűipari Szövetséggel (MKSZ), a Könnyűipari Ágazati 
Párbeszéd Bizottsággal (KÁPB). 

 
A Nemzetközi Technológiai Platformhoz csatlakozva valósult 
meg az egyesület kidolgozásában a „Nemzeti Technológiai 
Platform a textil és ruhaipar megújításáért” (TEXPLAT). Az 
utóbbi időben az Európai Unió SET - Saving Energy in Textiles 
(Energia megtakarítás a textilipari KKV-nál) projektében 
eredményesen vett részt a TMTE. Jelenleg valósul meg 
egyesületünk közreműködésével az európai textil ágazatban 
folyó TEXAPP projekt, amely egy stratégiai kezdeményezést 
foglal magában, a tanulók vállalatoknál folyó szakmai 
képzésének megerősítésére. 
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Az ünnepségen az egyesület alapító tagjai közül – az egyetlen 
köztünk levő, a 98. életévét betöltött, ma is aktív - dr. Rusznák 
István emeritusz professzor is megjelent, aki röviden beszámolt 
életútjáról, sokoldalú tevékenységéről. 
 

Ezután Lázár Károly felelős szerkesztő tartott érdekes 
ismertetőt: „Visszaemlékezés a Magyar Textiltechnika 70 évére”. 
 

Tekintettel arra, hogy idén lenne 80 éves a műegyetemi 
Textilkémia Tanszék, dr. Víg András egyetemi magántanár 
emlékező előadása hangzott el „Az alapítványi Textilkémia 
Tanszéktől a Szerves Kémia és Technológia Tanszékig (SZKT) – 
80 éves az SZKT előd-Tanszék” címmel, melyet a tanszék 
oktatói közül: Rusznák István, Tőke László, Fogassy Elemér, Víg 
András, Faigl Ferenc, Marosi György, Huszthy Péter, Nagy József 
és Keglevich György állítottak össze. 
 

Az idén, a jubileumi ünnepség keretében történt a Szellemi 
Örökség Bizottság döntésének ismertetése is, az Emlékalbum 
újabb bővítéséről. A TMTE Szellemi Örökségünk Album-ban, 
2018-ban megörökített szakemberek: Bandi István, Báder 
Miklósné (Fehér Veronika), Domschitz József, Hatos Istvánné, 
Jancsecz Ferencné, Marton Józsefné (Sümegi Margit), Némethné 
dr. Erdődi Katalin, dr. Szalai Lajosné (Kohl Éva), Tóth István, 
Dr. Varró Tamás, Zoles József és Zöld Kálmán. 
 

Az ünnepi alkalomból egyesületi elismerések átadására került sor: 
A Textilipar Fejlesztéséért Érem kitüntetésben részesült: dr. 
Borsa Judit, dr. Császi Ferenc, Jancsecz Ferenczné, dr. Kokasné 
dr. Palicska Lívia, Korompay Gábor, Marton Józsefné,  
dr. Medgyessy Ildikó, és Szabó Imréné. 
 

Kiváló Egyesületi Munkáért elismerésben részesült: Barna Judit, 
Király Valéria, Mayer Valéria, és dr. Szoboszlai István Attila. 
 

Köszönjük az Óbudai Múzeumnak, az Elegant Design Zrt.-nek, 
az INNOVATEXT Zrt.-nek, a DEKO-PRINT kft-nek, valamint 
Varga Lajos grafikusnak az ünnepi rendezvény támogatását. 
 
TMTE XLIX. Tisztújító Küldöttközgyűlése 
 

A 70 éves jubileumi ünnepséget követően a TMTE XLIX. 
Tisztújító Küldöttközgyűlése vette kezdetét, melyen a küldöttek 
elfogadták a 2017. évi közhasznúsági jelentést, a 2018. évi 

munka- és pénzügyi tervet, valamint a következő 4 évre 
megválasztották az egyesület vezetőségét. 
 

A tisztújító küldöttgyűlésen 2018-2022 ciklusra megválasztott 
egyesületi vezetőség: 
 

ELNÖK: 
 

1. Dr. Pataki Pál, okl. vegyészmérnök, műszaki doktor. 
1991-től 23 éven át az INNOVATEXT Textilipari Műszaki 
Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. vezérigazgatója volt 
2014. június 30-i nyugdíjba vonulásáig. Szakterülete: 
minőségellenőrzés, tanúsítás, nemzetközi 
követelményrendszerek, laborvizsgálatok, szabványok, az 
Európai Unió K+F pályázatai. Címzetes egyetemi 
docensként a BME külső oktatója. Kiterjedt nemzetközi 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik, angolul, németül beszél. 
1994 óta IB tag, 2006 óta a TMTE elnöke. 
 

ALELNÖKÖK:   
 

2. Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia, műszaki doktor, okl. 
textilmérnök, 2014-től az INNOVATEXT Zrt. 
vezérigazgatója. Szakterülete: textilipari anyagvizsgálatok, 
minőségellenőrzés, marketing és kereskedelem, egyéni 
védőeszközök tanúsítása, OEKO-TEX® nemzetközi 
tanúsítások rendszere, hazai és nemzetközi pályázatok 
koordinátora. 2014-től a Magyar Könnyűipari Szövetség 
elnöke. A versenyszférába kerülése előtt három évtizedet 
töltött el a felsőoktatásban, az Óbudai Egyetem Rejtő 
Sándor Könnyűipari és Környezet Mérnöki Karának 
egyetemi docense és tudományos intézetigazgató 
helyettese volt. A Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának 
vezetőjeként nemzetközi konferenciákat és 
együttműködési kapcsolatokat, pályázatokat koordinált. 
Nyelvtudás: felsőfokú német, középfokú angol, francia. 
2002 óta IB tag. 

 

3. Mayer Valéria, külkereskedelmi üzemgazdász. Korábban 
a Május 1. Ruhagyár – külkereskedelmi üzletkötője 
bőrruházati konfekció területen, a Május 1. Ruhagyár 
privatizációjával létrejött bőr és textil ruházati konfekcióval 
foglalkozó Portofino Kft kereskedelmi igazgatója, a cég 200 
fős szolnoki ruhaüzemének igazgatója. 2007-től a Kézmű 
Nonprofit Kft Jeannette Ruházati Gyáregység igazgatója. 
Jelenleg saját vállalkozásban ruházati termékek 

magyarországi termeltetésével foglalkozik kül- és belföldi 
megrendelők részére. Nyelvtudása felsőfokú olasz és angol 
szakmai nyelv. 2010 óta a TMTE IB tagja, 2014 óta az 
egyik alelnöke. 

 

INTÉZŐ BIZOTTSÁGI TAGOK: 
 

1. Dr. Baráth Hajnal DLA habil., Ferenczy Noémi díjas 
textilművész, főiskolai tanár, a Budapesti Metropolitan 
Egyetem művészeti rektor-helyettese. A Kézműves BA 
tárgykultúra szak és a Textilművesség szakirány vezetője, 
valamint a Divat- és textiltervezés mesterszak textil 
szakirányának vezetője. Másoddiplomáját a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2006-ban 
Műemlékvédelmi szakmérnöki karon szerezte. Kutatásai: a 
szövött kárpit területén végez történeti, anyag és 
technológia kutatásokat és vizsgálja a 20-21. századi hazai 
textilrekonstrukciók hitelességének kérdéseit. 

 

2. Benczik Judit, ruhaipari szakos mérnöktanár, pedagógia 
szakos bölcsész és tanár, felnőttoktatási szakértő. A 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézet 
Textiltervező Tanszékén az öltözékkivitelező műhely 
vezetője, ruhaipari mérnöktanár oktatója. Óraadóként a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK 
Műszaki Pedagógia Tanszékén a Könnyűipari 
mérnöktanárképzés szakmódszertan oktatója. 2006 óta az 
IB tagja, 2008 óta a TMTE felnőttképzési vezetője. 
Nyelvismeret: német középfok, angol társalgási szint.  

 

3. Deme Gabriella, közgazdász. Multinacionális tanácsadó 
vállalatnál szerzett 10 éves tapasztalatot vállalati 
hatékonyságjavítás, működés optimalizálás területén, majd 
10 éve önálló tanácsadói és projektvezetői tevékenységet 
végez. Textiltisztítás területén 2011 óta aktív, több ipari 
mosoda és vegytisztító ügyvezetőjeként is dolgozott, 
tapasztalata kiterjed a mosodai berendezések és innovatív 
technológia alkalmazására is. Textiltisztítás területén a 
CINET nemzetközi szakmai szervezet magyarországi 
képviselője, nemzetközi szakmai kiválósági díj zsűritagja, 
kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező 
elismert mosodai tanácsadó. A TMTE-t szakmai oktatóként 
és nemzetközi projektekben támogatja. Angol, német és 
spanyol nyelvtudással rendelkezik. 

 

4. Hargitai Éva, programtervező matematikus, diplomáját a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte 
1994-ben. 20 évet dolgozott az egyik legnagyobb 
multinacionális informatikai vállalatnál (Oracle) 
szoftvermérnök, értékesítési tanácsadó, majd marketing 
igazgatói pozícióban. 2016-ban lett az egyik tulajdonosa és 
ügyvezetője a Kőszegi Nemezgyárnak, a Multifelt Factory 
Kft-nek, ahol elsősorban a termékfejlesztési, értékesítési 
és marketing feladatokkal foglalkozik. Nagy tapasztalattal 
rendelkezik informatikai és korszerű marketing megoldások 
terén. Angol nyelven tárgyalási szintű nyelvtudással 
rendelkezik. 

 

5. Jancsecz Zsolt, közgazdász, 1998-óta a kiváló minőségű, 
funkciós női fehérneműiről ismert Felina csoport 
leányvállalataként működő Felina Hungaria Kft-nél dolgozik 
logisztikai, illetve termelési területen. 2008 január 1-től 
ügyvezetőként irányítja az 500 főt foglalkoztató termelési 
központot. 

 

6. Kutasi Csaba, textilvegyész, könnyűipari mérnök, 
textilipari igazságügyi szakértő. Az Egyesület EDUTEX 
felnőttképzési projektjének irányítója és aktív munkatársa, 
az OKJ-s és egyéb szakmai képzések rendszeres oktatója. 
2002 óta IB tag. A Magyar Textiltechnika szerkesztő 
bizottságának tagja, rovatvezető, rendszeresen publikál az 
egyesületi és más szakmai folyóiratban. 
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7. Lázár Károly, okl. gépészmérnök, kötő és konfekcióipari 
szakmérnök, műszaki szakértő, a TMTE Kötő 
szakosztályának volt elnöke. 1993-tól a TMTE kötő 
szakosztály és a Kötőipari Szakemberek Nemzetközi 
Szövetsége magyar szekciójának elnöke. Angol és német 
nyelvtudással rendelkezik. A Magyar Textiltechnika 
főszerkesztője, rendszeresen publikál. 

 

8. Dr. Medgyessy Ildikó, okl. közgazdász, 1993-tól az 
igényes export piacokra magas minőségű női 
felsőruházatot előállító Elegant Design Zrt. elnök-
vezérigazgatója, 2018-tól cégvezetője. 1994 óta a TMTE 
tagja, 2002-2006 között, majd 2010-től IB tag. 2012-től a 
BKIK Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály elnökeként a 
BKIK-TMTE együttműködés és a határ menti szakmai 
kapcsolatok szervezője, és közös programok 
megvalósításának aktív résztvevője más szakmai 
szervezetekben is. Jelenleg a BKIK Ipari Tagozat Elnökségi 
tagja. A VOSZ 2003-ban, 2013-ban és 2017-ben Év 
Vállalkozója díjjal tűntette ki. 2016-ban megkapta a 
Magyar Gazdaságért című állami kitüntetést. Francia 
nyelvtudással rendelkezik. 

 

9. Dr. Papp-Vid Dóra, öltözék- és textiltervező iparművész, 
vizuális és környezetkultúra szakos tanár. Művészeti 
doktori fokozatát 2014-ben szerezte a MOME Doktori 
Iskolájában. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézetében 
egyetemi adjunktus. Első munkahelye a Secotex 
Textilfestőgyár textiltervező műterme volt 1989-ben, majd 
a Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat Kék Duna 
Divatszalonjában dolgozott tervező asszisztensként még 
egyetemi tanulmányai előtt. 1997. óta oktat, a tanítás 
mellett folyamatosan alkotó művészként működik. 
Szakterülete az új fejlesztésű alapanyagok, viselettörténet, 
formatervezés. 2010 óta tagja a Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetségének. Német és angol nyelven beszél. 

 

10. Szitha Hedvig, könnyűipari mérnök, gépészeti 
szakiránnyal rendelkezik. 2 évet ruhaipari szakoktatóként 
töltött, majd 2001-től a Coats multinacionális cérnagyártó 
és forgalmazó vállalat magyarországi gyáregységénél 
dolgozik. Jelenlegi feladata a Coats közép-európai 
klaszterében a műszaki szaktanácsadói feladatok ellátása, 
valamint a Coats magyarországi kereskedelmi ügyeinek 
koordinálása, vevői kapcsolattartás. TMTE tag. Angol 
nyelvismerettel rendelkezik. 

 

11. Dr. Való Gábor, okl. gépészmérnök, mérnök-tanár (BME), 
az Otto Kuehnen Mérnökiroda munkatársa. Szakterülete 
informatika és technológiai fejlesztések. 1994-től az IB 
tagja. A Műszaki Textil Műhely vezetőségi tagja. A TMTE 
egyéni tagnyilvántartó programjának fejlesztője. Németül, 
angolul, oroszul beszél. 

 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG: 
 

ELNÖK: 
 

1. Holl Kamill, papír és nyomdaipari üzemmérnök, mérnök-
üzemgazdász, mérlegképes könyvelő, okleveles 
könyvvizsgáló. 1990 óta a Szőnyegtisztító Kft. 
ügyvezetője, amely a Textiltisztító Egyesülés tagvállalata. 
2002 óta a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, 
rendszeresen könyvvizsgálói feladatokat lát el egy 
könyvvizsgáló cég munkatársaként. 2010-ben a TMTE 
felkérte a TEXPLAT projekt hivatalos könyvvizsgálatára. 
2013-tól a TMTE Ellenőrző bizottság kooptált tagja.   

 

EB TAGOK: 
 

2. Dr. Császi Ferenc, Okleveles gépészmérnök, műszaki 
doktor, a műszaki tudomány kandidátusa. 1975-től 1994-
ig a Műszaki Egyetem oktatója a Textiltechnológia és 
Könnyűipari Tanszéken, azóta napjainkig államvizsga 
bizottsági tag. 1991 óta elsősorban a textiliparhoz 
kapcsolódó vállalatok tulajdonosa, ügyvezető igazgatója 
volt (Pharmatextil Kft., Uniontex Kft., Szalag- és 

Zsinórgyár Rt.) Jelenleg az Albertfalvi Cérnázó egyik 
tulajdonosa. Az MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság 
tagja. A TMTE aktív tagja 1974 óta, 1998-2006-ig a TMTE 
elnöke, azóta az IB tagja. A MTESZ alelnöke 2006 óta. 

3. Tálos Jánosné, textilipari mérnök, a ZOLTEK Rt. Szénszál 
Fejlesztési igazgatójaként ment nyugdíjba. Szakterülete a 
műszaki textíliák fejlesztése és alkalmazástechnológiája. 
2002-2010 között az IB tagja, 2014-től Ellenőrző Bizottsági 
tag. angolul beszél. 
 

ETIKAI BIZOTTSÁG: 
 

ELNÖK: 
 

1. Galambos Attila, okl. gépészmérnök. 1954-1978 között a 
Pamutfonó ipari Vállalatnál különböző beosztásban 
dolgozott, mint fejlesztő mérnök. 1978-ban a Könnyűipari 
Minisztériumba került, majd utódszervezeteiben, a textil és 
könnyűipar gazdasági és műszaki fejlesztésének 
irányításában vett részt, nyugdíjba vonulásáig. A TMTE-nek 
1954-től tagja. A Magyar Textiltechnika szerkesztő 
bizottságának tagja. 

 

ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI: 
 

2. Bencze Noémi, 1998-ban végzett a Könnyűipari Műszaki 
Főiskola, ruhaipari szakán mérnökként. 1999-ben a 
WILHELM Budapest Kft.-nél, ahol a konfekcióipari gépek 
forgalmazásával kapcsolatos feladatokat látott el. 2002-
2005 között az OTTO Katalógusáruház Kft. beszerzési 
osztályán dolgoztam, beszerzési asszisztensként.  2005-
2012 között az Országos Rendőrfőkapitányság ruházati 
fejlesztő mérnöke. Részt vett több ruházati beszerzésben, 
a hozzá tartozó szakmai anyagok kidolgozásában. 2012-
2017 között szakmai szabadúszóként, külső szakértőként 
részt vett több közületi cég formaruha beszerzésében és 
emellett formaruhákat is tervezett. 2017. nyarától a HM EI 
Zrt. Textil Üzem részlegén dolgozik, mint gyártásfejlesztő. 
1999 óta a TMTE tagja. Aktívan részt vett a Ruházati 
Szakosztály és a Fiatalok Bizottságában. Ez utóbbiban 
elnökként is tevékenykedett. 

 

3. Groszmann Tibor, textilvegyész technikus, vegyipari 
gépész üzemmérnök. Munkahelyei: Gyapjúmosó és 
Finomposztógyár, Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár, majd 
nyugdíjba vonulásáig a Textilipari Dolgozók Szakszervezete 
titkára, ahol érdekvédelmi tapasztalatokra tett szert. 1964-
től TMTE tag, az Ipargazdasági Szakosztály vezetőségének 
tagja, 2006-2013 között az Ellenőrző Bizottság elnöke. 
2010-ben Kiváló Egyesületi Munkáért kitűntetésben 
részesült. 
 

Gratulálunk az elismerésben részesülteknek és eredményes 
munkát kívánunk az új vezetőségnek! 
 

- - - 
 

Befejeződött a 2017/18-as textiltisztító és textilszínező 
OKJ-s felnőttképzés  

 

2017. április elején kezdődött a képzés, hetenkénti váltással az 
elméleti- és gyakorlati foglalkozások követték egymást. 
 

Az elméleti képzések a TMTE székhelyén folytak. A 11370-12 
Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei modul 
anyagát Saskőy Attila oktatta. A 11367-12 Textilipari alap- és 
segédanyagok, textiltermékek, továbbá a 11368-12 Textíliák 
elő- és utókezelése, valamint a 11369-12 Textíliák színezése, 
tulajdonságjavító műveletek modulok oktatását Kutasi Csaba 
végezte. A 11497-12 Foglalkoztatás I. modul előadója Karóczkai 
Sarolta, a 11499-12 Foglalkoztatás II. előadója Deme Gabriella 
volt. A 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul 
anyagát Márkus László adta elő. 
 

A nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a 
foltkezeléssel és vegytisztítással kapcsolatos gyakorlati 
képzőhelyét továbbra is a Top Clean Hungária Kft. budapesti (V. 
kerületi, Arany János u. 34. sz. alatti) tisztítószalonja 
biztosította. Ezért köszönetet mondunk dr. Varró Tamás 
ügyvezető igazgatónak, a gyakorlatvezetésért pedig Giliczné 
Kasza Katalin mester fokozattal rendelkező szakoktatónak. 
Kihelyezett gyakorlati képzésen ismerhették meg a hallgatók a 
csőmosási technológiát, az automata vegyszeradagoló rendszert 
és a szőnyegtisztítási eljárásokat. 
 

A textíliák színezése, elő- és utókezelése, ill. kikészítése, 
valamint anyagvizsgálata tárgykörökben a gyakorlati képzés a 



  4 

Sinka és Társa Kft.-nél (Budapest, Madridi út 4. sz.) folyt. 
Köszönetünket fejezzük ki Sinka József és Richolm János 
vállalkozásvezetőknek, hogy lehetővé tették üzemükben a 
csoport gyakorlati oktatását. A gyakorlati oktatást Burján 
Csabáné, Fidel József és Kutasi Csaba végezte.    
 

A komplex záróvizsgára bocsátás feltételét, valamennyi 
modulzáró vizsga sikeres végrehajtását minden hallgató 
teljesítette. A 11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, 
textiltermékek témakörből írásbeli modulzáró vizsgán vettek 
részt a hallgatók. A 11368-12 Textíliák elő- és utókezelése, 
valamint a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító 
műveletek modulból gyakorlati modulzáró vizsgákra került sor. 
A 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
tananyagból szintén gyakorlati modulzáró vizsgát tettek a részt 
vevők. Írásbeli modulzáró vizsgákon adtak számot a hallgatók, a 
11497-12 Foglalkoztatás I., a Foglalkoztatás II. és a 11500-12 
Munkahelyi egészség és biztonság modulból tanultakról. 
 

A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai 
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára került sor, 
amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervezett. A 
vizsgabizottság elnöke Ziffer Ottó volt, munkáját Zubonyai Edit 
és Dr. Deák László segítette. A 2018. május 9-i komplex 
szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a „Textíliák 
elő- és utókezelése; színezése, mosása” anyagrészekből 
elsajátított ismeretek képezték, a május 15-i szóbeli vizsga a 
„Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykörök 
anyagára épült. 
 
A végzettek közül heten jeles, hárman jó minősítésű 

szakmunkás-bizonyítványt kaptak. További munkájuk során 
hasznosítsák jól a tanultakat, akiben pedig ez a képzés 
felkeltette az igényt, bátran tanuljanak tovább! 

 

- - - 
A TMTE 2018. szeptember elején beindítja az újabb 32 542 02 
OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező felnőttképzést, amely 
iránt továbbra is van érdeklődés. Szintén kisebb óraszámmal 
(360 óra megfelelő gyakorlati előképzettség esetén) folyik majd 

a képzés, amelyben a modulok tartalma korszerűsödött és a 
szakmai aktualitásoknak megfelelő ismeretek elsajátítása 
jellemző. A képzés lebonyolításával és a jelentkezéssel 
kapcsolatos információk a www.tmte.hu honlapon elérhetők. 
Részletekről az (1) 201 8782 telefonszámon lehet érdeklődni. 
 

- - - 
 

Kelmefestő- és tisztító mestervizsga 
 
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mestervizsga 
szabályzatában a Kelmefestő- és tisztító mester is szerepel, így 
lehetőség nyílik ennek megszerzésére. 
 
Mester lehet, aki államilag elismert szakmai képzettséggel, ill. a 
vállalkozásgyakorláshoz megfelelő közgazdasági-, jogi- és 
munkaügyi ismeretekkel rendelkezik, továbbá   elsajátította a 
tanulóképzéshez szükséges pedagógiai ismereteket, majd 
sikeres mestervizsgát tett. Természetesen feltétel az OKJ-s 
végzettség (Textiltisztító, vagy Kelmefestő vegytisztító; vagy 
Kelmefestő vegytisztító mosodás, vagy Textiltisztító és 
textilszínező) és a legalább 3 éves szakirányú gyakorlat 
megszerzése. 
 
A mestervizsga pedagógiai- és vállalkozási ismeretek 
tárgykörökből, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati részekből 
áll. Részleges felmentést kaphatnak a felsőfokú végzettségűek, 
más szakmából mestervizsgát tett jelöltek. 
 
A TMTE megfelelő jelentkező esetén felnőttképzés keretében 
felkészítő tanfolyamot szervez a pedagógiai és a vállalkozási 

ismeretekből, valamint szakmai ismeretfelújító és vizsgára 
felkészítő oktatást tart. 2014-ben - hosszú idő után - két fő tett 
eredményes mestervizsgát egyesületünk közreműködésével.  
 
Várjuk az érdeklődők jelentkezését a TMTE elérhetőségein  
(+36-1-201-8782 telefon, titkarsag@tmte.hu e-mail cím), akik 
Kelmefestő- és tisztító mestervizsgát kívánnak tenni.  
 

 

Képzéseink 
 

Munkavédelmi képviselők továbbképzése (8 órás) 
Képzési program nyilv. száma: E-000813/2014/D005 

Most, térítés mentesen, ágazatspecifikus ismeretekkel! 
 
Mint azt Ön is tudja, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
Törvény (továbbiakban Mtv.) 75. § (1) c. pontja alapján, a 
munkáltatónak biztosítania kell a megválasztott munkavédelmi 
képviselők számára „egy választási ciklusban, a képviselő 
megválasztását követően 1 éven belül legalább 16 órás 
képzésben, ezt követően évente legalább 8 óra 
továbbképzésben való részvétel lehetőségét”. A 2016. évi 
LXXIX. törvény kihirdetésével ez a kötelezettség már minden 
olyan munkáltatóra vonatkozik, ahol a munkavállalók 
létszáma legalább 20 fő. 
 

Szíves figyelmébe ajánljuk, a jelen, térítés mentes 
továbbképzési lehetőséget, mely a  
GINOP-5.3.4-16-2016-00010 „Munkahelyi egészség és 
biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék 
és lábbeli gyártása alágban” című pályázati projekt keretében 
valósul meg, a Magyar Könnyűipari Szövetség, a Magyar 
Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Bánya-, Energia- és 
Ipari Dolgozók Szakszervezete együttműködésében. A 
továbbképzés egyedülálló módon, ágazati specifikumokat 
is tartalmaz. Az oktatók a textil- és ruhaipari ágazat 
munkavédelmi sajátosságait is ismerő szakemberek. 
 

A továbbképzés időpontja: 2018. augusztus 29. (szerda) 
09:00 – 15:45 
 

Helyszín: UNICON Ruházati Zrt. (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 5.) 
 

ATOVÁBBKÉPZÉS TARTALMA* 

1 óra (45’) ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 

4 óra (180’) MUNKABIZTONSÁGI ISMERETEK 

3 óra (135’) MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK 

*Részletesen lásd a TMTE honlapján. 

Oktatók:  Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit, foglalkozás-
egészségügyi szakorvos 

 Márkus László, munkavédelmi szakmérnök, 
munkabiztonsági szakértő 

 
A képzés írásbeli tesztvizsgával zárul, a sikeresen vizsgázók 
tanúsítványt kapnak a tanfolyam elvégzéséről. A tanúsítvány 
kiadásának feltétele a három tananyagegységhez kapcsolódó 
tudásszint felmérő teszt teljesítése tananyag egységenként 
legalább 51%-ban. 
 
A részvételi lehetőséget a regisztrációk érkezési sorrendjében, 
max. 10 főig tudjuk biztosítani. A regisztrációkat jelentkezési 
lapon, a képző intézmény címére várjuk. Jelentkezési 
határidő: 2018. július 31. 
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 

 

* * * 
 

A 2018. május 25-én életbe lépett új Általános Adatvédelmi 
Rendeletnek (GDPR) megfelelően, egyesületünk Adatvédelmi 
és Adatkezelési Szabályzata a http://tmte.hu/adatvedelmi-
szabalyzat/ linken mindenki számára elérhető, olvasható. 
Amennyiben nem kíván több hírlevelet kapni tőlünk, akkor 
ezt a titkarsag@tmte.hu e-mail címen jelezheti felénk. 

 
* * * 

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! 

 

 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.banyasz.hu/
http://www.banyasz.hu/
http://www.tmte.hu/
http://tmte.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
http://tmte.hu/adatvedelmi-szabalyzat/
mailto:titkarsag@tmte.hu
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Aktuális hírek 

 
 
 
 
 

TEXAPP 3. sz. HÍRLEVÉL - 2018. július  
 

Legújabb hírlevelünkben beszámolunk a TEXAPP projekt 
eseményeiről és eddigi eredményeiről, amely események 
fókuszában az új munkavállalók és sikeres képzési programok 
megvalósítása áll. A TEXAPP projekt egy stratégiai 
kezdeményezés a tanulók vállalatoknál folyó szakmai 
képzésének megerősítésére az európai textil- és ruhaipari 
ágazatban. 
 
A TEXAPP projekt eddigi eredményei 
 
A projekt 2016. októberében indult. Elsőként felmérte az 
Európai textil- és ruhaipari szektorra jellemző, 
tanulószerződéses gyakorlati képzés helyzetét, majd erre 
alapozva kidolgozott egy olyan egységes keretrendszert, amely 
gyakorlati segítséget nyújt a KKV-k részére a sikeres képzési 
programok kialakításához. A projekt jelenlegi fázisában a 
projekt partnerek a keretrendszer nemzeti alkalmazásán 
dolgoznak.  
 
Projekt partnerek 
 
A projekt 8 konzorciumi tagból áll, az alábbi országok 
képviseletében: Belgium, Bulgária, Görögország, Magyarország, 
Olaszország, Portugália és Anglia. A projekt koordinátora az 
EURATEX, a textil és ruházati nemzeti szövetségeket képviselő 
Európai Ruházati és Textil Szövetség (Belgium). 
 
P1 - Európai Ruházati és Textil Szövetség (EURATEX) – BE 

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

P3 - Pirin-Tex EOOD - BG 

P4 - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 
Portugal (CITEVE) - PT 

P5 - Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület - HU 

P6 - TexClubTec - IT 

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

P8 - Hellenic Clothing Industry Association (HCIA) - GR 

 
A kompetencia fejlesztés fontossága a textil- és ruházati 
iparban 
 
A textil- és ruházati ipar jelentős változásokat élt át az elmúlt 
pár évben, amelyet elsősorban a technológiai fejlődés táplált. 
Ezzel együtt előtérbe kerültek a dolgozók tudását és annak 

fejlesztését érintő kérdések. Az elkövetkező években, a 
vállalatoknak további kihívásokkal kell szembenézniük ezen a 
területen. Egyrészt, leginkább az új, fiatal munkaerő 
bevonásának hiánya miatt, még az erős textil-és/vagy ruházati 
ipari jelenléttel rendelkező régiókban is magas a hagyományos 
iparági ismeretek és szaktudás elvesztésének kockázata. 
Másrészt, az új és újfajta tudás megszerzésének igénye, 
befolyásolja a fejlődést, amelyhez új kompetenciák kialakítása 
szükséges. A teljes iparág vonzerejét szükséges növelni a 
potenciális munkaerő bevonzása érdekében, hiszen a fiatalok 
körében a textilipar általános megítélése nem túl kedvező. A 
szektort egy modern, dinamikus, csúcstechnológiai szektorként 
kell pozícionálni, a lehetőségek széles skáláját mutatva.  
 

A tudás átadása az új generációk részére  
 
A tudásbázis fenntartása egy elöregedő munkavállalói 
állománnyal jellemezhető szektorban igen nagy problémát 
jelent. Gyakran megtörténik, hogy a vállalatnál megszerzett 
tudás a dolgozó nyugdíjba vonulásával együtt távozik a cégből. 

Kiemelten fontos ezért olyan tudásátadási tervek kidolgozása, 
amelyek lehetőséget biztosítanak a széleskörű szakmai 
ismeretekkel rendelkező kollégáknak a fiatal munkaerők részére 
történő tudás átörökítésre.  
 
Textil és ruházati szektor  
 
Az Európai textil és ruházati szektor, a maga 1,7 millió 
munkavállalójával, 177.000 vállalatával, kb. 181 milliárd EUR 
éves forgalmával, a teljes európai gyártási kapacitás 5%-át 
képviseli. Ez a szektor az EU egyik kulcs termelő területe. 
Hosszú távon a szektornak további technológiai innovációra és 
jól képzett munkaerőre van szüksége a fejlődéshez, de ahhoz, 
hogy ezt el lehessen érni, a KKV-k szintjén is szükséges a fiatal 
munkaerő bevonzásával és képzésével foglalkozni. A vállalati 
kereteken belül oktatott tanulók és fiatal munkavállalók sikeres 
képzésére a vállalatnak időt kell szakítania és képzési 
felelősöket, oktatókat, valamint mentorokat biztosítani. Ehhez a 
kijelölt képzési felelősök és mentorok felkészítése és 
támogatása szükséges. A textil és ruházati szektor kulcs 
szereplői között kialakult stratégiai együttműködés célja egy 
olyan akcióterv kidolgozása, amely elősegíti a vállalatoknál folyó 
képzések tervezését és sikeres lebonyolítását, valamint aktív 
részvételre szólítja fel a KKV-kat is.  
 
A TEXAPP projekt  
 
A TEXAPP egy európai projekt, amelyet az Euratex, mint a textil 
és ruházati szektor nemzeti szövetségeinek európai szintű 
szervezete koordinál. A projekt célja, hogy a partner 
szervezetek együttműködése révén egységes megközelítést 
alakítsanak ki szakmai gyakorlati képzések előmozdítására és 
megerősítésére az ágazat kkv-inál és mikrovállalkozásainál. 
A TEXAPP projektben egy rendszer és a hozzátartozó eszközök 
kerülnek kidolgozásra, figyelembe véve a T&R 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 projekt a következő fő célok elérésére törekszik:  

- Egységes irányelv rendszer kidolgozása a KKV-k számára a 
tanulószerződéses gyakorlati képzési programok sikeres 
működtetéséhez. 

- Kompetencia-központ felállítása a KKV és mikro vállalatok 
támogatására, a nemzeti oktatási rendszerhez és 
lehetőségekhez igazodó képzési programok kialakításának 
elősegítésére  

- KKV-k és mikro vállalatok mobilizálása és aktív részvételre 
történő ösztönzése. 

- Egy „Alkalmazói Közösség” (CoP) létrehozása a 
tanulószerződéses gyakorlati képzési programokról 
folytatott párbeszéd elősegítésére a résztvevő európai 
országok szakértői között 

 
TEXAPP oktatások és nemzeti konferenciák 
 
A projekt eredményeinek megosztására több kezdeményezés 
történt az elmúlt időszakban.  
 
 

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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Portugália 
 
CITEVE május 28-án rendezte meg a "Competências para a ITV 
no horizonte 2030" konferenciáját, amelynek célja a TEXAPP 
projekt bemutatása volt. A konferencián több, mint 80 fő vett 
részt, a megbeszélések két panelre oszlottak. Az első az emberi 
erőforrás fejlesztésére fókuszált, a másik az emberi erőforrás 
menedzsment kérdéseit vizsgálta. A délután folyamán fókusz 

csoportos módszerrel elemezték a résztvevők a több felvezetett, 
egymással összefüggő témát: 
 
"Több generációs munkakörnyezeti stratégiák. Karrier döntések, 
képességek fejlesztése és átalakítási folyamatok. ", és "Hogyan 
tervezzük, vezessük be és biztosítsuk az új munkaerő 
integrálásának minőségét oktatási folyamatokkal és 
tanulószerződéses képzéssel. " 
 
CITEVE terv szerint halad a TEXAPP projekt keretében 
kidolgozott eszközök bevezetésében. Június és július során 10 
KKV bevonásával megtörténtek az oktatások is, amelyek célja a 
vállalati dolgozók tudásának és gyakorlatának gyarapítása, a 
képzési programok sikeres megvalósításához szükséges 
hozzáállás, elvárások és eszközök bemutatása volt. 
 
Olaszország 
 
TexClubTec, együttműködésben az SMI-vel (Nemzeti Textil és 
Ruházati Szövetség), június 8-án Milánóban rendezte meg 
konferenciáját a témában, "L’Apprendistato nel settore Tessile 
Abbigliamento, la situazione in Italia alla luce delle esperienze 
europee" címmel. Az egész napos eseményen nemzeti és 
regionális ipari textil és ruházati szövetségek, vállalatvezetők és 
oktatási intézmények vettek részt. A konferencia programja 3 fő 
pont köré épült: elsőként a tanulószerződéses képzés nemzeti 
szintű felmérésének eredményei kerültek bemutatásra, 
másodikként a szabályozói környezetet elemzése következett, 
harmadrészt pedig a TEXAPP projekt során létrehozott 
keretrendszer elemeit vázolták fel. Az esemény végén egy 
érdekes szakmai eszmecsere vette kezdetét a jelenlévő, 
különböző szakterületeket és tapasztalatokat képviselő 
szakértők között.  
 
Bulgária  
 
A TEXAPP szemináriumot április 27-én tartották Bulgáriában, a 
PIRIN-TEX Gotse Delchev-i irodájában. A szemináriumon részt 
vettek vállalatvezetők, HR vezetők és kijelölt mentorok, 
összesen 11 vállalattól. Ezen kívül képzést nyújtó iskolák 
képviselői és kereskedelmi szövetségek képviselői is eljöttek az 
eseményre. Az egynapos rendezvény célja a TEXAPP projekt 
bemutatása volt, fókuszban a Bulgáriában jelenleg működő 
duális képzési rendszer bemutatásával.  
 

Görögország 
 
Görögországban az érintett KKV-k oktatása két alkalommal 
történt meg, május 23-án Thessaloniki-ben, az EPAS 
székhelyén, illetve június 13-án Athénban, a projekt partner 
HCIA irodájában.  
 
Az első eseményen Thessalonikiben, a HCIA szakértőinek 
lehetősége nyílt a TEXAPP projekt bemutatására az OAED 
divatiskola által szervezett speciális eseményen, ahol egy 
kiállítási stand is szolgált a projekt eredményeinek további 
megosztására. Ezt követően a HCIA 6 vállalati résztvevő 
bevonásával tartotta meg az oktatását. A júniusi eseményen 
Athénban további 4 vállalat képviselőit avatta be a HCIA a 
projekt eredményeibe, tanította meg a kidolgozott eszközök 
használatát.   
 
Magyarország 
 
A TMTE május 17-én tartott nemzeti konferenciát a tagjai és a 
textil és ruházati ipar szakérői számára. A konferencia a 
„Szakmai utánpótlás és képzés – honnan és hogyan?” témát 
dolgozta ki. Ennek keretében a TMTE bemutatta a TEXAPP 
projektet, céljait, eddigi eredményeit és a kihívásokat. Ezen 
kívül ízelítőt adott a kidolgozott VKTR (Vállalati Képzés 
Támogató Rendszer) felépítéséből, illetve tájékoztatta az 

érdeklődőket a várható oktatások idejéről. Az oktatási igények 
és lehetőségek további aspektusainak bemutatására neves 
iparági szakértők és a Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 
is felkérést kapott.  
 
Egy híres pszichológiai szakkutató az új generációk munkahelyi 
viselkedésének megértéséhez adott támogatást, hogyan lehet 
őket bevonni és integrálni. A Kereskedelmi és Iparkamara 

képviselője részletezte a tanulószerződéses és más képzési 
formák lehetőségeit és nehézségeit, valamint a szabályozó 
intézmények által nyújtott támogatás lehetőségeit. Ezt követően 
egy toborzási szakértő adott gyakorlati tanácsokat, hogyan lehet 
az új generációs munkaerőt sikeresen megtalálni a piacon és 
bevonzani a vállalati munkakörökbe.  
 
Anglia 
 
A projekt angol partnere, a Textile Centre of Excellence, 
kidolgozta a Jóváhagyott Munkáltatói Képzési Standard-ot, 
valamint az érdeklődő vállalatok előzetes felmérésének 
eszközét. Ezen felmérés megmutatja, hogy az adott vállalat az 
elvárt standardokhoz képest milyen képességekkel és 
lehetőségekkel rendelkezik. Ezen kívül a TCoE kidolgozta a 
programban résztvevő vállalatok oktatási anyagait, amelynek 
célja a vállalatok által kijelölt képzési felügyelők és mentorok 
felkészítése. 
 
Már 2017 során megkezdődött az első szakasz, amikor 20 
vállalat bevonásával tesztelték az előzetes oktatási anyagokat. A 
résztvevők visszajelzései alapján a standardok és oktatás 
struktúrája további módosításokkal érte el azt a formáját, amit 
már a 2018 évben, további oktatási sorozatokon is 
felhasználtak. Ez a tanulási, képzési folyamat tovább folytatódik 
egészen addig, amíg a TCoE minden tagja megfelel a standard 
elvárásainak. 2018 januárjára a TCoE összesen 35 különböző 
vállalattal, közel 70 munkavállalóval dolgozott együtt. A nemzeti 
konferencia tervezett dátuma 2018. szeptember 13., helyszíne a 
TCoE Huddersfield-i központja. A konferencián bemutatásra 
kerül a TEXAPP projekt és eredményei is.  
 
Mi a következő lépés? 
 
„Skills for Textile & Clothing Industry of the Future” – 
TEXAPP – zárókonferencia 
Időpont: 2018. szeptember 25.  
Helyszín: Crowne Plaza Hotel, Brüsszel 
Részletes program a www.tmte.hu/texapp / www.texapp.eu / 
www.euratex.eu honlapokon 
 
Maradjunk kapcsolatban: 
www.texapp.eu 
Facebook website 
 

 
Projekt Koordinátor  
Lutz Walter 
Director Innovation & Skills 
Rue Montoyer, 24 
1000 Brussels, Belgium 
 
Magyar partner 
TMTE 
Projekt kapcsolattartó 
Ecker Gabriella 
ügyvezető főtitkár 
1015 Budapest, Hattyú u. 16. II. em. 7. 
info@tmte.hu   

 
Erasmus+ Project: 572773-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-SUP-APPREN 

Az Európai Bizottság támogatja a hírlevél elkészítését, amely nem jelenti 

azt, hogy egyetért a tartalmakkal, azok kizárólag a szerzők álláspontjait 

tükröződik, valamint az Európai Bizottság nem tehető felelőssé 
semmilyen olyan felhasználásért, amely esetlegesen a jelen publikációban 

szereplő információk használatával készül.  
 
 
 
 
 
 

http://www.tmte.hu/texapp
http://www.texapp.eu/
http://www.euratex.eu/
http://www.texapp.eu/
https://www.facebook.com/TexApp-916448225175977/?fref=ts
mailto:info@tmte.hu
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GINOP-5.3.4-16-2016-00010 A MUNKAHELYI EGÉSZSÉG 
ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE A TEXTÍLIA, RUHÁZATI 
TERMÉK, BŐRTERMÉK ÉS LÁBBELI ALÁGAZATBAN 
 

Sajtóközlemény 
 

GINOP pályázatból megvalósult munkavédelmi oktatás az 
UNICON Ruházati Zrt.-ben 
 

A térítésmentes képzésen sikeresen vizsgáztak a megválasztott 
munkavédelmi képviselők  
 

2018. augusztus 29-én a GINOP-5.3.4-16-2016-00010 
„Munkahelyi egészség és biztonság erősítése a textília, ruházati 
termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása alágban” című 
pályázati projekt keretében térítésmentes továbbképzésre került 
sor munkavédelmi képviselők számára a békéscsabai UNICON 
Ruházati Zrt.-ben. Az oktatás, amely egyedülálló módon ágazati 
specifikumokat is tartalmazott, a Magyar Könnyűipari 
Szövetség, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a 
Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 
együttműködésében valósult meg. 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
közreműködésével szervezett és regisztráltatott felnőttképzési 
programban Dr. Erősné Dr. Bereczki Edit foglalkozás-
egészségügyi szakorvos, valamint Márkus László munkavédelmi 
szakmérnök, munkabiztonsági szakértő összesen 8 órában adott 
át friss ismereteket általános munkavédelem, munkabiztonság 
és munkaegészségügy témakörökben a megjelent 
munkavédelmi képviselők 11 fős csoportjának.  
 

A textil- és ruhaipari ágazat munkavédelmi sajátosságaiban is 
jártas oktatók előadásaik során kiemelt hangsúlyt fektettek 
egyebek mellett az Európai Unió fő munkavédelmi 
célkitűzéseinek, a munkavédelmi érdekképviselet szintjeinek, 
jogainak és kötelezettségeinek megismertetésére, valamint 
részletesen tárgyalták a szakmaspecifikus technológiákban 
alkalmazott veszélyes anyagokkal és keverékekkel kapcsolatos 
alapvető szabályok témakörét is. A résztvevők ezen kívül 
számos más releváns téma mellett az ágazati munkahigiénés 
körülmények biztosításával, a munkavédelmi 
kockázatértékeléssel és a munkahelyi egészségvédelmi 
feladatok ellátásával kapcsolatos tudásukat is aktualizálhatták a 
képzés során.  
 

A szervezők véleménye szerint az oktatás az észak- és délalföldi 
régióban működő munkaadóknak kitűnő alkalmat adott arra, 
hogy törvényi kötelezettségeiknek eleget téve, térítésmentesen 
biztosítsanak továbbképzési lehetőséget megválasztott 
munkavédelmi képviselőik számára. A munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. Törvény ugyanis kimondja, hogy a 
munkáltatónak „egy választási ciklusban, a képviselő 
megválasztását követően 1 éven belül legalább 16 órás 
képzésben, ezt követően évente legalább 8 óra 
továbbképzésben való részvétel lehetőségét kell biztosítani”. A 
2016. évi LXXIX. törvény kihirdetésével ez a kötelezettség már 
minden olyan munkáltatóra vonatkozik, ahol a munkavállalók 
létszáma legalább 20 fő. 
 

Az UNICON Ruházati Zrt. kiemelt figyelmet szentel a 
munkavédelem, munkaegészségügy és munkavédelem 
témakörének, és az elmúlt időszakban több olyan esemény 
lebonyolításában is részt vállalt, amely a fenti területekhez 

kapcsolódó korszerű ismeretek átadását szolgálta. Legutóbb 
2018 áprilisában adtak otthont a „Munkahelyi egészség és 
biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék 
és lábbeli gyártása alágban” című konferenciának, amely 
munkavédelmi képviselők oktatásához hasonlóan szintén GINOP 
pályázati projekt keretében valósult meg, és mintegy 70 fős 
hallgatóság előtt mutatta be a textília, ruházati termék, 
ágazatokat érintő munkavédelmi kihívásokat és a rájuk adható 

válaszokat. 
 

* * * 
 

Állami kitüntetésben részesültek 
 

Tóth János a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 
részesült 

 

Magyarország köztársasági elnöke Tóth János paszománykészítő 
és gombkötő mester részére a magyar népi kézműves kultúra 
hagyományainak megőrzését négy évtizede elhivatottan 
szolgáló munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetést adományozta. Dr. Nagy István agrárminiszter adta 
át a kitüntetést 2018. augusztus 20 alkalmából. 
 

A kitüntetett a harmadik generációs Tóth-Paszomány - 
paszományos és gombkötő műhely vezetője. Termékeik 
(gombok, díszövek, mellpaszományok, katonai paszományok, 
szalagok, bojtok és rojtok valamint zsinórok) autentikus módon, 
korhű módszereket alkalmazva kézzel készülnek. Többek között 
a Parlamenti Őrezred, a Palotaőrség, a Nemzeti Lovas 
Díszegység egyen viseletén, a Koronaőrök díszruháján jelennek 
meg kézműves munkáik. 
 

Tóth János a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület tagja, 
akit tisztelettel köszöntünk és további eredményes munkát 
kívánva gratulálunk a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetéséhez! 
 

Nagy Géza Aranykoszorús Gazda Díjban részesült 
 

Nagy Géza - a KRIKK Állattenyésztési és Mezőgazdasági 
Szolgáltató kft. tulajdonos-ügyvezetője és a Nagy Lovas Kft. 
családi vállalkozás birtokigazgatója - Aranykoszorús Gazda 
Díjban részesült. Az állami kitüntetést a 2018. augusztus 20-i 
ünnepségen, többek között a ló és lovasfelszerelések 
kereskedelmében elért három évtizedes sikeres munkája 
elismeréseként adományozta dr. Nagy István agrárminiszter. 
 

1986-ban egy lovasbolt nyitásával kezdték el a vállalkozást. Két 
év múlva már a műhelyt hoztak létre, miután a növekvő piaci 
igényeket az idősödő hazai szíjgyártók már nem tudták 
kielégíteni. Később Keszthelyen is létesítettek üzletet, teljes 
áruválasztékkal. 2000-ben a Kőbányai úton nyitották meg 1.200 
m2-es Lovas Áruházukat. 5800 féle termékkel és állatpatikával 
állnak a vásárlók rendelkezésére, egyedi igények kielégítésével 
is. Varrodájuk a DominGo márkajellel lovas ruházatot gyárt, 
továbbá a lovaknak is készítenek textiltermékeket. 
 

A kitüntetett vállalkozása a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület jogi tagja. 
 

Nagy Géza úrnak további eredményes munkát kívánunk, állami 
kitüntetéséhez őszinte tisztelettel gratulálunk! 
 

 

Rendezvényeink 
 

„A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN” 
Ruhaipari Vezetők Klubja 

2018. szeptember 25. (kedd) 10.00 óra 
 

Konzultációs témák ezen a klubnapon: 
Kezdő; Átalakuló; Integrálódó; gyártással is foglalkozó 

kis,- és középvállalkozások mai lehetséges (ajánlott) 
struktúrái. (modulálások)  

 
1.) A szervezet teljeskörű struktúrájának modellezése  
2.) Az adott vállalkozási forma és tevékenységi körének 

elsődlegességi kritériumai 
 

A Ruházati Szakosztály szervezésében olyan szakma specifikus 

előadásokat, konzultációkat ajánlunk a vállalkozásoknak, 
amelyek a mai makrogazdaság szigorú követelmény 
rendszeréhez 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 Klub szakmai szerkesztője, az előadási témák felelőse és a 
konzultációk levezetője: Ihász József ruhaipari 
szaktanácsadó. 
 

A havonta megrendezésre kerülő klubnapokat a TMTE 
előadótermében (1015 Bp., Hattyú u. 16. II. emelet 7.) 
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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: 2018. szeptember 21 
 

Jelentkezés: A Jelentkezési lap visszaküldésével vagy telefonon 
(E-mail: titkarsag@tmte.hu; Tel/Fax:+36 1 201-8782) a TMTE 
Titkárságon. A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
oldalról. 
 

* * * 
 

3 napos, speciális "SZÍN"-tan workshop 
A speciális színtan, a színek árnyalatnyi felismerését teszi 
lehetővé, egy tudatos színlátás, amelyet a workshopon 
megismert gyakorlatok segítségével lehet elsajátítani. 

 

TÉMÁK:  
1. nap: Színek és árnyalatainak meghatározása. (sárgák, 

vörösek, kékek, lilák, narancsok, zöldek, barnák, 
szürkék, fehérek, feketék és árnyalataik.) 

2. nap: Színkártya készítés, színminták összeállítása.  
3. nap: A színminták alapján a színek kombinációs 

lehetőségeinek tervezése. 
 

A program végén minden résztvevőnek színkombinációs 

összeállításai és kb. 120 színből összeállított színkártyája lesz. 
A workshop után egyéni konzultációra is lehetőség nyílik. 
 

A speciális színtan workshopot javasoljuk: tervezők, 
gyártók, lakberendezők, stylistok és mindazok számára, akiket 
mélyrehatóbban érdekelnek a színek.  
 
Az műhelykurzust tartja: Bajczár Éva - textiltervező 

iparművész 
 
Időpont:  3 alkalom (18 óra X 45 perc), 2018. szeptember 

26., 27., 28.; 10.00-15.00 óráig 
 
A workshop indulásához minimum 5 jelentkező szükséges.  
 
Amit hozniuk kell a résztvevőknek: stift ragasztó, bármilyen, 
színes újság, olló, A/4-es fehér vagy színes nyomtató papír, - 
kb. 20-30 db 
 

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

Részvételi feltételek / jelentkezés: 
 

Részvételi díj: TMTE tagoknak:  37.800,-Ft/fő + ÁFA 
 Nem tagoknak:  46.800,-Ft/fő + ÁFA 
 

Jelentkezés: A jelentkezési lapot kitöltve kérjük, e-mailben 
eljuttatni a TMTE Titkárságára (1015 Budapest, Hattyú u. 16. 
II/7.; Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu) 
 

A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10.  
 

 

Képzéseink 
 

Még lehet jelentkezni az OKJ-s felnőttképzésre*! 
32 542 02 OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ 

képzés (E-000813/2014/A001) – 2018-2019 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint 
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) várhatóan 
2018. októberében (a kezdési nap pontosítás alatt) indítja, az 
államilag elismert, 25/2016 (II.25.) Korm. rendelet szerint 
módosított, egyedülálló, 2018-19 tanéves – országos és 
Európában elfogadott OKJ-s képesítést nyújtó - szakmai 
felnőttképzését. Az így megszerzett képesítés 
tisztítóvállalkozás működtetésére is feljogosít a szakmai 
ismeretek széleskörű elsajátítása és bővítése mellett. 
 

A képzéseket hetente egy alkalommal, elméletet 
keddenként, a gyakorlatot szerdánként tartjuk. Az elméleti 
és a gyakorlati oktatások 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 szakirányú 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 
(NSZFH) 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 – igény szerint - Europass 
(Európában elismert, idegennyelvű) bizonyítványt 

kapnak. 
 
A 360 órás képzés várható befejezése: 2019. szeptember 
hónap vége. A vizsga pontos időpontját a jövő évben az NSZFH 
hagyja jóvá.  
 
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 2019 évben 
határozható meg. 
 
Részletfizetés: vállalkozások számára 2 részletben, 
magánszemélyek részére 12 havi részlet igény szerint 
biztosított. 
 

* A képzést minimum 10 fő jelentkezése esetén tudjuk indítani! 
 

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 25. 
 

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
oldalról! 
 

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! 

 

 

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

 
 

Támogatás kérése 
 
2018. év végének közeledtével ismét támogatói segítségért 
fordulunk Tagjainkhoz. 
 
Egyesületünk, mint közhasznú civil szervezet és regisztrált 
felnőttképző intézmény, több, mint 70 éve szolgálja a magyar 
textil-, ruha- és textiltisztítóipar szakmai fejlődését szakma-
specifikus ismeretterjesztéssel, információközvetítéssel és 
egyéb szolgáltatásokkal. Szakmai tevékenységünket az 
egyesületi tagok és tagvállalatok szellemi és anyagi 
hozzájárulásával végezzük. Titkárságunk két alkalmazottal, 
rendkívüli erőfeszítéssel igyekszik nemzetközi szinten is ellátni 
feladatait. 
 
Jogi és egyéni tagdíj bevételeink az éves, átlagos működési 
költségeinknek csak 25-30 %-át fedezik. A fennmaradó 
részarányt általában a rendezvények, felnőttképzési- és egyéb 

tanfolyamok, valamint a szakértői tevékenység bevételeiből, 
illetve célfeladatokra elnyert pályázati támogatásokból 
fedezzük. E projektek sokszor hónapokig tartó 
előfinanszírozására azonban, a még meglévő csekély 
tartalékainkat vagyunk kénytelenek folyamatosan használni.  
 
E mellett, Egyesületünk közhasznúságának egyik törvényi 
fokmérője, a Szervezetünk számára eljuttatott támogatások és 
adományok mértéke is.  
 
Sajnos tagjaink közül egyre kevesebben tehetik meg azt, hogy 
a személyi jövedelem adójuk (SZJA) 1%-ról Egyesületünk 
javára rendelkezzen, ezért kérjük, hogy pénzügyi 
stabilitásunk biztosítása a több, mint hét évtized alatt 
összegyűjtött és működtetett tudásbázis megőrzése, 
bővítése és hasznosítása érdekében lehetőségeihez 
mérten adománnyal támogassa a TMTE széleskörű 
szakmai tevékenységét. 
 
Előre is köszönjük, hogy Egyesületünk erőfeszítéseit az ágazat 
érdekében elismeri, és hozzájárul ahhoz, hogy a textil- ruha- 
és textiltisztító ipar szakmai szervezete továbbiakban is 
eredményesen működhessen. 
 
Támogatását /adományát az alábbi bankszámlaszámunkra 
küldheti: 
 

K&H Bank Nyrt: 10200830-32310085-00000000 
 

A TMTE Vezetősége nevében köszönettel 
 
 
 Dr. Pataki Pál s.k. Ecker Gabriella s.k. 
 elnök ügyvezető főtitkár 
 

 
* * * 

 
Közlemény SZJA 1% felhasználásáról! 

 
2018-ban (a 2017. évi adóbevallások alapján) a NAV 
128 595 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 4. HÍRLEVÉL – 2018 Szeptember 

 
TEXAPP befejező szakasz  
 
Az elmúlt hónapokban, A TEXAPP befejező szakaszában, a 
projekt partnerek az utolsó feladatokon dolgoztak, azaz a 
TEXAPP Hub létrehozásában és a TEXAPP záró konferenciáján, 
amelyet 2018. szeptember 25-én Brüsszelben tartottak. 
 
TEXAPP HUB dióhéjban:  
 
Mi a TEXAPP HUB – Egy Kompetencia Központ a 
tanulószerződéses gyakorlati képzést végzők számára. 
Létrehozásának szándéka az volt, hogy összhangban az adott 
nemzeti szakképzési rendszerekkel a KKV-kat és a 
mikrovállalkozásokat bevonja a gyakorlati képzésekbe. A 
TEXAPP Hub európai és nemzeti szinten került kialakításra 
(Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország, Nagy-
Britannia és Portugália vonatkozásában), figyelembe véve az 
országok közötti gyakornoki rendszerek és a jogszabályi keretek 
különbségeit is. A TEXAPP Hub a következő címen található: 
www.texapp.eu/hub  
 
Miért a TEXAPP HUB - A TEXAPP Hub célja, hogy a tanulói 
programok megvalósításának különböző szempontjait 
figyelembe véve, együttműködésre és egymás segítésére 
ösztönözze a vállalatokat. Összefoglalva, a KKV-k kicserélhetik 
az ötleteket és a tudást. 
 
TEXAPP ZÁRÓ KONFERENCIA 
 
Az Erasmus+ program által támogatott TEXAPP projekt záró 
konferenciája szeptember 25-én került megrendezésre, az 
EURATEX szervezésében. A projekt eredményeinek bemutatásán 
kívül, a záró rendezvény lehetőséget jelentett további szakmai 
beszélgetések folytatására is. Ezek témája a textil és ruházati 
iparág egyik sürgető kérdése, a szakképzett munkaerő hiánya volt. 
 
A konferencia egyik fő előadója, João   Santos (Az Európai 

Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Befogadási 
Főigazgatóságának helyettes vezetője) áttekintést adott az EU 
szakképzési és oktatási programjairól. Előadásában 
hangsúlyozta, hogy a Bizottság következő években kiemelkedő 
prioritásként kezeli a képzési programokat, illetve bemutatta az 
Erasmus+ következő kezdeményezését a szakképzési 
központok nemzetközi hálózatának és együttműködésének 
kiépítésére. 
 
Különböző európai vállalatok iparági beszámolói első 
kézből adtak számos, egyedi visszajelzést a szektort érintő 
kihívásokról, a szakképzés és szakképzett munkaerő piaci 
helyzetéről. Ezek lehetnek specifikus, egy-egy régióra jellemző 
nehézségek (szociális, politikai vagy gazdasági eredetűek), de 
az országokat egységesen érintő problémák is. 
 
“Ha meg akarod előzni a technológiát, akkor a tudásba kell 
befektetned” mondta Paul Johnson, a W.T. Johnson & Sohns 
angol textilgyártó vállalat vezetője. Cége régóta jelentős 
mértékben fektet be dolgozói oktatásába, tanulószerződéses 
képzési programokba, valamint a nyugdíjba vonuló munkaerő 
tudásának ifjabb nemzedékek részére történő átadásának 
elősegítésébe.  
 
 

http://www.texapp.eu/hub
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


  2 

A képzések iránti magas igényt a TEXAPP projekt eredménye 
is igazolta a résztvevő országok körében. A projekt által végzett 
felmérésben részt vett vállalatok 68%-a jelezte, hogy munkaerő 
felvétel tekintetében problémákkal küzd 
 
A TEXAPP célja, hogy elősegítse és erősítse a textil- és ruházati 
szektor (T & R) gyakorlati képzéseinek kínálatát és minőségét. 
Ennek megfelelően a TEXAPP projektben résztvevő partnerek az 

elmúlt két év során több eszközt és módszertant készítettek a 
kis és középvállalatok támogatására: 
 

- a TEXAPP Standard (Vállalati Képzés Támogató 
Rendszer), amely leírja a KKV-k számára azon szükséges 
képességeket és kompetenciákat, melyek egy sikeres 
gyakorlati képzés megszervezéséhez és lebonyolításához 
nélkülözhetetlenek  

 

- a Gyakorlati Képzési Kompetenciaközpont (TEXAPP 
Hub): egy digitális, ingyenes és felhasználó-barát platform, 
amelyen megtalálható a szükséges információ az európai 
tanulószerződéses képzési programokról, támogatási 
lehetőségekről, valamint gyakorlati jó példákról.    

 

Az eseményen bemutatásra kerültek különböző olyan EU által 
támogatott projektek és rendelkezések, amelyek célja a képzés 
támogatása a textil, ruházati, bőr és lábbeli szektorokban.  Rob 
Senden, az IVOC/IREC (Belgium) képviseletében rávilágított 
annak fontosságára, hogy a vállalatok a szektorban 
tapasztalható képzett munkaerőhiány kezelése érdekében be 
kell ruházzanak olyan tanulószerződéses és egyéb képzési 
programokba, amelyek az új és meglévő dolgozóik fejlesztésére 
fókuszálnak. 
 
A nap során elhangzott beszélgetések és eszmecserék is 
alátámasztják, hogy a textil és ruházati szektor szívesen 
fogadja a közintézmények támogatását és 
együttműködésre szólítja az érdekelt feleket annak 
érdekében, hogy a teljes szektor ismertsége, imázsa növekedjen 
és olyan oktatási eszközök váljanak elérhetővé, amelyek a fiatal 
generációk számára vonzóvá teszi a szektort. 
 
Projekt partnerek 
 

A projekt 8 konzorciumi tagból állt, az alábbi országok 
képviseletében: Belgium, Bulgária, Görögország, Magyarország, 
Olaszország, Portugália és Anglia. A projekt koordinátora az 
EURATEX, a textil és ruházati nemzeti szövetségeket képviselő 
Európai Ruházati és Textil Szövetség (Belgium). 
 

P1 - Európai Ruházati és Textil Szövetség (EURATEX) – BE 

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

P3 - Pirin-Tex EOOD - BG 

P4 - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de 
Portugal (CITEVE) - PT 

P5 - Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület - HU 

P6 - TexClubTec - IT 

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

P8 - Hellenic Clothing Industry Association (HCIA) - GR 
 
Maradjon velünk kapcsolatban: www.texapp.eu 

 
* * * 

 
XI. Magyarországi Textiltisztító Konferencia 

 
A Textiltisztító Egyesülés évenként szokásos rendezvényére - a 
TMTE társszervezésében - 2018. november 6-8. között, 
Visegrádon, a Thermal Hotelben került sor. A „Hatékonyság 
növelése a sikeres textiltisztításért” mottójú konferencia fő 
szponzora a Clovin Professional SA. céggel együttműködő 
PentaClean Care Kft. volt, továbbá támogatta az Alvara Cleaning 
Kft., a Bardusch Bértextília Kft., a CHT Switzerland AG., a 
Referencia Mosodák Zrt., a Thermopach Kft. és a Zura Kft. 
 

Összesen tizenhárom előadás hangzott el szinkrontolmácsolással 
is. A hazai előadókon kívül többek között lengyel szakemberek is 
tartottak szakmai beszámolót. Az előadások során számos új 
eljárást, segédanyagot, technológiát, minőségmegvalósító 
intézkedést és praktikát ismerhettek meg a konferencia 
résztvevői. Ezen felül az adózási változásokról, a kontinensen ill. 
a világban fennálló kockázatok magyar gazdaságot érintő 
kérdéseiről, a textiltisztító szakemberképzésről, a GDPR 

adatvédelmi rendszerről és munkavédelmi aktualitásokról esett 
szó. 
 
Több kiállító is bemutatkozott gépek ismertetőivel, ill. tisztítási 
segédanyag textiltermékekkel. Így a Clovin – Pentaclean Kft., a 
Lapauw, a Naturtex Kft., az Asio Hungária Kft., a Bepatek Kft., a 

Christeyns Higiénia Kft., a CHT Switzerland AG. – Bezema, a 
Delta Clean Kft., a Dozit Plus, a Judit Paplan Kft., a Referencia 

Mosodák Zrt., a Miele Kft., a Mova Kft. – Girbau, a Polizo Kft., a 
Vebra 2006 Kft., és a Vend-Tex Kft. bemutatóit tekinthették 

meg az érdeklődők konzultációs lehetőséggel is. 
 

* * * 
 

Sikeres TMTE rendezvény a HORECA szektornak 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2018. november 
20-án „A HORECA szektor textíliái és az élettartamot befolyásoló 
tényezők” c. sikeres rendezvényt bonyolított le az egyesület 
székhelyén. A 30 fős hallgatóság döntően a kapcsolatos 
textiltermékeket gyártók/forgalmazók, a szállodai munkatársak 
és nagyüzemi mosással foglalkozók köréből került ki, 
ugyanakkor egyéb szakterületek képviselői is részt vettek. A 
terjedelmes ppt. előadást és az egybekötött konzultációt Kutasi 
Csaba tartotta. 
 
Az alábbi tárgykörök szerepeltek a programban: 
 
- Szálasanyag- és kelmeismereti fogalmak és felújításuk. A 

HORECA termékek fontosabb hagyományos és újszerű 
szálasanyagai, a szükséges fonalak jellemzői, ill. a 
beszerzéskor ajánlott műszaki paraméterek kerültek szóba. 
A szövetek minőséget befolyásoló tényezőiről, ill. a kisebb 
mértékben használt kötöttkelmék jellemzőiről is elhangzott 
ismertető. 

 
- A beérkező új síkáruk és frottírtermékek alapkelméinek 

átnézése, értékelése témakörben az elvégezhető egyszerűbb 
organoleptikus vizsgálatokat, méréseket, nagyított felvételes 
elemzési lehetőségeket ismertette az előadó, széleskörű 
illusztrációval.  

 
- A termékek konfekcionálási jellemzőinek ellenőrzésével 

kapcsolatban az élettartamot befolyásoló követelményekről 
folyt az ismertetető és a konzultáció. 

 
- Az egyéb jellemzőkre kiterjedő egyszerűbb kontrollok 

bemutatása hasznos praktikákat tett közhasznúvá.  
 
- A szükség szerint roncsolásos és egyéb szakintézeti 

anyagvizsgálatok kezdeményezésének tárgyalása során a 
jellegzetes vizsgálati módokról, azok megrendelési helyeiről 
esett szó. 

 
- A bevarrt címkék, egyéb jelölések információinak fontossága 

c. alfejezet során a szalagcímkék követelményei, a tartalmi 
adatok kerültek megbeszélésre, különös tekintettel a 
gyártási/használatbavételi évszám feltüntetésére.  

 
- A termékminőséget, élettartamot befolyásoló tényezők 

témakörben 
- a beszerzéskori minőség hatását, 
- a rendellenes használat következményeit, és 
- a nagyüzemi mosással kapcsolatos és néhány egyéb 

hibalehetőséget 
ismertetett az előadó, amely során az interaktivitás kedvező 
kiegészítést biztosított. 

 
A 4,5 órás programot a résztvevők pozitívan értékelték, 
amelyen számos hasznos munkakapcsolat is létesült. 

 

http://texapp.eu/home/texapp-hub/
http://texapp.eu/home/texapp-hub/
http://texapp.eu/home/texapp-hub/
http://texapp.eu/home/texapp-hub/
http://texapp.eu/home/texapp-hub/
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://www.texapp.eu/
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JEGYEZZE ELŐ! 
 

3 napos, speciális "SZÍN"-tan workshop 
 

A speciális színtan, a színek árnyalatnyi felismerését teszi 
lehetővé, egy tudatos színlátás, amelyet a workshopon 
megismert gyakorlatok segítségével lehet elsajátítani. 

 

TÉMÁK: 
1. nap: Színek és árnyalatainak meghatározása. (sárgák, 

vörösek, kékek, lilák, narancsok, zöldek, barnák, 
szürkék, fehérek, feketék és árnyalataik.) 

2. nap: Színkártya készítés, színminták összeállítása.  

3. nap: A színminták alapján a színek kombinációs 
lehetőségeinek tervezése. 

 
A program végén minden résztvevőnek színkombinációs 
összeállításai és kb. 120 színből összeállított színkártyája lesz. 
A workshop után egyéni konzultációra is lehetőség nyílik. 
 
A speciális színtan workshopot javasoljuk: tervezők, 
gyártók, lakberendezők, stylistok és mindazok számára, akiket 
mélyrehatóbban érdekelnek a színek.  
 
Az műhelykurzust tartja: Bajczár Éva - textiltervező 

iparművész 
 
Időpont: 3 alkalom (18 óra X 45 perc), 2019. február 20., 

21., 22.; 10.00-15.00 óráig 
 
 
A workshop indulásához minimum 5 jelentkező szükséges.  
 
Amit hozniuk kell a résztvevőknek: stift ragasztó, bármilyen, 
színes újság, olló, A/4-es fehér vagy színes nyomtató papír, - 
kb. 20-30 db 
 
Helyszín: TMTE székhely, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. 
 
Részvételi feltételek / jelentkezés: 
 
Részvételi díj: TMTE tagoknak:  37.800,-Ft/fő + ÁFA 
 Nem tagoknak:  46.800,-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: 2019. január 29.  
 
Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését! 

 

* * * 
 

Előzetes 2019. évi nemzetközi szakvásárokról, 
kiállításokról 

 
Ország/ 

Város 

Időpont Rendezvény Tematika 

(Nk=Nemzetközi) 

Németország 

Frankfurt 

2019.01.08-11. 

Turnus: évente 

Heimtextil Nk* lakástextil 

szakkiállítás 

Németország 

Hannover 

2019.01.11-14. 

Turnus: évente 

DOMOTEX Nk* szőnyeg- és 

padlóburkolat 

világkiállítás 

Németország 

Berlin 

2019.01.15-18. 

Turnus: 

félévente 

Berlin Fashion 

Week 

Nk* divathét 

Franciaország 

Párizs 

2019.01.18-21. 

Turnus: évente 

Who's Next Nk* divat 

szakkiállítás 

Franciaország 

Párizs 

2019.01.19-21. 

Turnus: évente 

SIL Salon 

International 

de la Lingerie / 

Interfiliere 
 

Nk* fehérnemű, 

fürdőruha 

szakkiállítás 

Ország/ 
Város 

Időpont Rendezvény Tematika 
(Nk=Nemzetközi) 

Ausztria 

Bécs 

2019.01.25-27. 

Turnus: évente 

Hochzeitsmesse 

Trau Dich 

Nk* esküvő-

szakvásár 

Anglia 

London 

2019.01.27-28. 

Turnus: 

félévente 

London Edge Nk* női divat 

szakvásár 

Dánia 

Koppenhága 

2019.01.30.-

02.01. Turnus: 

félévente 

CIFF 

Coppenhaga 

International 

Fashion Fair 

Nk* divatvásár 

Németország 

München 

2019.02.03-06. 

Turnus: évente 

ISPO Nk* sportruházati 

szakkiállítás 

Csehország 

Brno 

2019.02.16-18. 

Turnus: évente 

STYL/KABO Nk* divat, cipő és 

bőr szakkiállítás 

Anglia 

Birmingham 

2019.02.17-19. 

Turnus: 

félévente 

Moda 

Menswear 

Moda UK 

Férfi ruházati 

szakkiállítás női 

ruházati és 

kiegészítők 

szakkiállítás 

Olaszország 

Milano 

2019.02.19-25. 

Turnus: 

félévente 

Milano Moda 

Donna 

Női divatvásár 

Oroszország 

Moszkva 

2019.02.25-28. 

Turnus: 

félévente 

CPM Collection 

Premiere 

Moscow 

Nk* divatkiállítás 

Lengyelország 

Poznan 

2019.03.05-06. 

Turnus: évente 

Fashion Fair Nk* divat és 

kiegészítők 
kiállítása 

Kína 

Shanghaj 

2019.03.26-28. 

Turnus: évente 

Domotex Asia 

/ China Floor 

Nk* szőnyeg- és 

padlóburkolat 

szakvásár 

Németország 

München 

2019.05.14-17. 

Turnus: 

kétévente 

FESPA Global 

Print Expo 

Nk* digitális 

nyomtatás 

világkiállítás 

Németország 

Frankfurt 

2019.05.14-17. 

Turnus: 

kétévente 

Techtextil / 

Texprocess 

Nk* műszaki 

textília szakkiállítás 

Spanyolország 

Barcelona 

2019.06.20-26. 

Turnus: 4 
évente 

ITMA  Nk* textil- és 

ruhaipari 
gépkiállítás 

Japán 

Tokió 

2019.07.17-19. 

Turnus: évente 

Interiolifestyle Nk* lakástextil 

szakkiállítás (Messe 

Frankfurt) 

Németország 

Lipcse 

2019.09.07-09. 

Turnus: évente 

Unique 4+1 Nk* reklámtárgy, -

textil 

individualizálás 

szakvásár 

Németország 

Köln 

2019.09.19-22. 

Turnus: évente 

Kind + Jugend Nk* gyermekruha 

szakvásár 

Németország 

Düsseldorf 

2019.10.05-08. 

Turnus: 

kétévente 

A+A Nk* védőruha, 

védőfelszerelések 

szakkiállítása 

Németország 

Lipcse 

2019.10.25-27. 

Turnus: évente 

Designers 

Open 

Németország 

vezető design 

fesztiválja 

Forrás: Interpress Kiállítások Kft. 
 
A TMTE az előző évekhez hasonlóan a Techtexil/Texprocess 
illetve az ITMA kiállításokra - kellő számú jelentkezés esetén - 
csoportos szakmai út megszervezését tervezi. Felhívásainkkal 
hamarosan jelentkezünk. 

 
* * * 

 

Műszaki tanácsadó szolgálatunk 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület szakértői 

készséggel állnak az érdeklődök rendelkezésére az alábbi 
területeken: 
- textilipari nyersanyagok, 
- fonás, cérnagyártás, fonatolt termékek, 
- szövés technológiák, 
- kötött-kelme és -darabárugyártás, 
- nemszőtt kelmék, 

mailto:titkarsag@tmte.hu
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- fonal-, cérna- és kelmekikészítés (előkészítés-fehérítés, 
színezés, nyomás, végkikészítés), 

- műszaki textíliák, 
- minőséggel, anyagvizsgálattal kapcsolatos kérdések, 
- ruhaipari technológiák és szervezés, 
- textiltisztítás, 
- különféle minőségi reklamációk, 
- munka- és környezetvédelmi feladatok, 

- szakmai ismeretfelújító- és továbbképzések. 
 
Az első szaktanácsadás a TMTE és Textiltisztító Egyesülés (TTE) 
tagjainak ingyenes, ezt követően óránként 10.000,-Ft+ÁFA 
díjazás ellenében tudunk segítséget nyújtani. A tagsággal nem 
rendelkezőknek óránként 20.000,-Ft+ÁFA. 
 
Megkereséseiket a (1) 201-8782 telefonszámon, ill. a 
titkarsag@tmte.hu email címen várjuk. 

 
* * * 

 
Felhívás a Szellemi örökség album 2019 évi bővítésére 

 
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 – idén május 
17-én -, a TMTE tisztújító küldöttközgyűlésén köszöntöttük az 
életpálya bemutatásával, és a Szellemi örökség album lap 
másolati példányának ünnepélyes átadásával. A www.tmte.hu 
honlapon, a „kiadványok”-nál megtekinthető jelenlegi névsor 
(169 fő), a névre kattintva megjelenik a méltatás digitalizált 
változata.     
 
Már most jelezzük, hogy az album bővítéséhez az alábbiak 
szerint várunk javaslatokat, adatokat a megörökítendő 
személyről: 
- 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), 
- egyéb – főként szakmai - közéleti tevékenység megemlítése, 

- 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 fentiek szerinti 
bemutatásával. A titkarsag@tmte.hu e-mailcímre 
folyamatosan, 2019. április 18-ig várjuk a javaslatok 
beküldését, amely alapján a TMTE Szellemi örökség Bizottsága 
tesz javaslatot az illető pályájának megörökítésére. 
 
TMTE Szellemi örökség Bizottsága 

 
* * * 

 
Dr. Schmalz József emlékére 

 
1919. január 3-án született Budapesten. A József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen 1943-ban szerzett 
gépészmérnöki oklevelet. Először a műegyetemi Mechanikai-
Technológia Intézetében dolgozott demonstrátorként, majd 
tanársegédként. 1946-tól az iparban tevékenykedett, többek 
között a Gyapjúipari Igazgatóság műszaki vezetője volt. A BME-
n alakult Textiltechnológiai Tanszék meghívott előadójaként 
oktatott 1949-től, majd 1953-ban docenssé nevezték ki. 1961-

ben egyetemi doktori címet és a műszaki tudományok 
kandidátusa tudományos fokozatot ért el. 
 
1970-től a Könnyűipari Felsőfokú Technikumon oktatott, majd 
ennek jogutódja, a Könnyűipari Műszaki Főiskola 
Textiltechnológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára 
volt 1984 évi nyugdíjba vonulásáig. A tanszéket Ő alapította, 
megszervezte a fonó-, szövő- és kötő oktató műhelyt és 

anyagvizsgáló laboratóriumot. Többek között aktívan 
közreműködött az első magyar mesterségesszál-fonoda 
tervezésében. A szövőgépek dinamikai vizsgálata, a 
nagyteljesítményű textilgépek diagnosztikai elemzés alapjainak 
megteremtése is eredményes munkásságának része. Számos 
felsőfokú jegyzet, tan- és szakkönyvet irt. Külföldön is több 
sikeres előadást tartott  
 
Munkássága elején a Textiltechnológusok Egyesületének titkára, 
a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek megalakulása 
óta tagja volt. Tevékenykedett a Gyapjú Szakosztály 
vezetőségében, hosszú ideig vezette az Oktatási Bizottságot. Az 
egyesületben is számos értékes előadást tartott. Eredményes 
tevékenységét Földes Pál Emlékéremmel ismerték el. 
 
1985-ben váratlanul hunyt el. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán a nagyterem egyike a 
Schmalz József nevét viseli. 
 
Tisztelettel és hálával emlékezzünk Schmalz Tanár úrra, a hazai 
textilipar és szakmai oktatás kiváló személyére. 
(Részletes méltatás a Magyar Textiltechnika 2019/1. számában 

lesz olvasható.) 
 

* * * 
 

 

Kérjük, rendezze 2018 évi tagsági díját! 

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

2018 évi tagdíj kategóriák 
 

 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- 
Ft/év  

 
 Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, 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 közelgő ünnepek alkalmából kívánunk minden 

kedves Tagunknak kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet! 

 
* * * 

 

 
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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