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Aktuális hírek 
 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton is köszönetet mondunk egyéni és jogi 
tagjainknak, akik az Egyesület munkáját elismerve, 
2019-ben, adománnyal, eseti tagdíj befizetéssel is 
támogattak bennünket. 
 

 
* * * 

 

Felhívás a Szellemi örökség album 2020 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 - 2019-ben 
május 9-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 
(179 fő), a névre kattintva megjelenik a méltatás digitalizált 
változata. 
 
Felhívjuk a javaslattevők szíves figyelmét, hogy az album 
bővítéséhez az alábbiak szerint várunk felterjesztést 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-mail címre 
folyamatosan, 2020. április 24-ig várjuk a javaslatok 
beküldését, amely alapján a TMTE Szellemi örökség Bizottsága 
tesz javaslatot az illető pályájának megörökítésére. 
 
TMTE Szellemi örökség Bizottsága 
 

 
Korábbi textilipari vezetők részére találkozó szervezése 

 
A hajdani textilipari vállalati/gyári vezetők 
(vezérigazgató/igazgató, műszaki igazgató, gazdasági igazgató, 
kereskedelmi igazgató, főmérnök, főtechnológus, fő- és 
osztályvezetők) és a textiliparral kapcsolatos szakintézet-
vezetők, valamint a textil szakágazati közép- és felsőfokú 
oktatási intézményvezetők számára kívánunk egy kötetlen  
 

szakember találkozót 
szervezni. 

 
Úgy érezzük, kedvező lesz összejönni, felidézni az egykori cégek 
tevékenységét, a sikereket és a probléma-megoldásokat, szóval 

emlékezni és nosztalgiázni. Nem utolsó sorban megismerni a 
kedves volt vezetőtársak nyugdíjazás utáni éveit, jelenlegi 
napjainak eseményeit. 
 
Sajnálatos módon, vállalataink/gyáraink felszámolása miatt 
nincs olyan naprakész összeállítás, ahol a köztünk levő korábbi 
textilipari vezetők mostani elérhetősége rendelkezésre áll. Ezért 
kérjük, hogy akik (és általuk ismert és értesített vezető 
kollégák) részt kívánnak venni a később meghirdetett 
összejövetelen, az alábbi elérhetőségekre szíveskedjenek 
eljuttatni nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat, 
esetleg postacímüket: 
 
e-mail: textilszaki@gmail.com 

 
A köszönettel megkapott értesítőhelyre fogjuk továbbítani a 
meghívót és így lesz módunk a további kapcsolattartásra. 
 
Tiszteletteljes és baráti üdvözlettel a kezdeményezők részéről: 
 
 Kovács Árpád Széll János 
 (Budaprint) (Heavytex) 
 

* * * 
 

Gratulálunk az Év Vállalkozója kitüntetettnek 
 
2019. december 6-án a Művészetek Palotájában, a VOSZ 21. 
Vállalkozók Napján az Év Vállalkozója díjat kapott Nagy Gézáné, 
a Nagy Lovas Kft. ügyvezetője. A családi vállalkozás 
tulajdonosai 1987-ben felismerték, hogy Magyarországon egyre 
népszerűbb a lovas sport, a hobbi lovaglás, valamint az 
egészségmegőrző, rehabilitáló lovaglás. Kantárak, nyergek, 
ruhák és egyéb eszközök a gyártásával foglalkozva létrehoztak 
egy tanműhelyt is, a már majdnem kihaló nyerges és szíjgyártó 
szakmák fenntartása érdekében. A lovagló öltözékeket saját 
varrodában állítják elő. Széles választékban exportálnak is 
lovaglónadrágokat, zakókat, egyéb lovas ruházatot, 
nyeregalátéteket, lótakarókat. 
 
Gratulálunk a kitüntetéshez és további eredményes 
tevékenységet kívánunk! 
 

 

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 2019. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-41 
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

http://www.tmte.hu/
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2019-ben Fenntarthatósági díjjal kitüntetett ágazati 
vállalkozások 

 
A Magyar Könnyűipari Szövetség és a Textilipari Műszaki 
Tudományos Egyesület által 2017-ben (az OEKO-TEX szervezet 
25 éves jubileuma alkalmából) alapított díjjal a szakmai zsűri 
2019-ben három céget tüntetett ki az elmúlt években 
megvalósított példamutató humánökológiai és fenntarthatósági 

teljesítményeikért.  
 
A fenntarthatósági díjjal kitüntetett vállalkozások: 
 

Admirer Kft. 
Az Admirer Kft. – a Somló Csoport tagjaként – női, férfi és 
gyermek fehérneműk, pizsamák, valamint kerti párnák 
készítésével és értékesítésével foglalkozik. Környezeti és 
szociális felelősségvállalásuk és az elmúlt években mutatott 
szemléletformálódásuk a fenntartható textilgyártás tanúsításával 
rendelkező hazai cégek között is kiemelkedő.  
 

Diamant Textil Finomkonfekció Kft. 
A fenntartható textilgyártás tanúsítású vállalkozás fehérneműt 
és hálóruházatokat konfekcionál bérmunkában. Az elmúlt évek 
eredményei alapján a környezetvédelmi elvárások terén 
teljesítményük kiemelkedő a tanúsított vállalkozások közül. A 
tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás ellenére a 
munkahelyek megtartása és a vállalkozás fentarthatósága 
meghatározó. 
 

PAMPRESS Textilipari Termék Gyártó, Forgalmazó és 
Kereskedelmi Kft. 
A vállalkozás – amely fenntartható textilgyártás tanúsítással 
rendelkezik - pólók, pizsamák és alsóneműk gyártásával 
foglalkozik, részben bérmunkában, másrészt saját termelés 
keretében. Jelenleg is dolgoznak a minőségbiztosítási 
rendszerük fejlesztésén. Aktívan részt vettek az EURATEX 
„TexDr Textile & Clothing Social Dialogue CSR Network for 
European SMEs” nemzetközi projektben szervezett képzésen.  
 
Gratulálunk a kitüntetettnek, további eredményes munkát és 
kiemelkedő humánökológiai és fenntarthatósági 
teljesítményeiket kívánva! 
 

* * * 
 

Köszöntjük Lázár Károlyt 85. születésnapján 
 
A jeles jubileumon gratulálunk a hazai textilipar - és azon belül 
a kötőipar - egyik nagyra becsült és igen aktív, külföldön is 
ismert szaktekintélyének, a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület meghatározó személyiségének és a Magyar 
Textiltechnika főszerkesztőjének. Az ünnepelt a BME 
Gépészmérnöki Karán, a textiltechnológiai szakon 
gépészmérnöki-, majd kötő-hurkoló és konfekcióipari 

szakmérnöki oklevelet szerezett. 
 
A BME Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszékének adjunktusa 
volt, majd 1967-ben az iparban folytatta tevékenységét, a 
Habselyem Kötöttárugyárban technológiai osztályvezető, 
fejlesztési főmérnök, műszaki igazgató beosztásokat töltött be 
1990-ig. 1991–1992-ben a hódmezővásárhelyi RoyalTee Hódiköt 
Textil Kft. termelési igazgatójaként, 1992-től 1998-ig a 
PriManKft.-nél, majd 1998–1999- ben az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt.-nél privatizációs menedzserként dolgozott. 
2000 óta nyugdíjasként textilipari műszaki szakértői és 
szakfordítói tevékenységet végez, a Budapesti és Pest megyei 
Mérnöki Kamara tagjaként műszaki szakértő. 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek 1958 óta 
tagja, hosszú ideig a kötő szakosztály elnöke volt, több éve az 
intéző bizottságban tevékenykedik aktívan. A TMTE 1988-ban 
Földes Pál Éremmel tüntetett ki, 2007-ben Eötvös Loránd-díjban 
részesült. A BME 2008-ban Arany-, 2018-ban Gyémánt 
Diplomával ismerte el több évtizedes kimagasló mérnöki 
tevékenységedet. 2015. március 15-e alkalmából a Magyar 
Gazdaságért Díj kitüntetésben részesült egyesületünk 
felterjesztése alapján.   
 
Tisztelettel köszöntjük 85. születésnapján, további munkájához 
sok erőt és jó egészséget kívánunk!  

Rusznák István emeritus professzor centenáriuma 
 
Ismert, hogy 2019. április 13-án helyezték örök nyugalomra az 
elmúlt év március 20-án, 99. életévében elhunyt Dr. Rusznák 
István professzor emeritust. A kiváló kutató, egyetemi tanár és 
tanszékvezető, ill. számos tudományos és társadalmi szervezet 
vezető tisztségviselője 1954-ben Kossuth-díjban részesült a 
Goldberger kelenföldi fehérítő üzemében - néhai Dr. Bonkáló 

Tamással közösen - megvalósított folyamatos fehérítő-gépsor 
kifejlesztéséért. A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
alapító tagja, 1974-től 1985-ig elnöke, 1990-ig pedig 
tiszteletbeli társelnöke volt. 
 
A BME Szerves Kémiai és Technológia Tanszék 2020. február 3-
án ünnepi ülést rendezett Rusznák István professzor 100. 
születésnapja alkalmából, ezen többek között dr. Nagy József, a 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja és dr. Keglevich 
György tanszékvezető, ill. dr. Víg András egyetemi magántanár 
méltatta az ünnepelt érdemeit. A megemlékezésen Dr. Pataki 
Pál elnökünk bejelentette, kezdeményezi, hogy az egyesület 
által adományozott Textilipar Fejlesztéséért kitüntetés a jövőben 
Prof. Dr. Rusznák István éremként kerüljön kiadásra. Ezt a 
javaslatot idei Küldöttközgyűlésen terjeszti elő. 
 
 

* * * 
 

120 éves a Tolnatext 
 
Az egykor a magyar állam tulajdonát képező Tolnai Selyemgyár 
építését 1898-ban kezdte meg a Bezerédj Pál tolna megyei 
földbirtokos. A természetes selyemszálak tovább-feldolgozásra 
történő gyártása 1970-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal 
folytatódott. 
 
Ezt követően a selyem feldolgozása fokozatosan csökkent, majd 
teljesen megszűnt. Így a vállalat a korábban megkezdett 
szintetikus fonalak nagyarányú termelésre tért át, vásárolt nyers 
poliamid és főként poliészter szálak feldolgozásával. Az 1970-es 
évek közepén a piaci helyzet és a keresleti igények 
megváltozása miatt sikeresen bevezették a műszaki textíliák 
gyártását. 
 
A rendszerváltást követően a cég önálló gazdasági társasággá 
alakult, Tolnatext 
 
Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Kft. néven. A 
privatizáció során, 1995 nyarán a Tolnatext Kft. a németországi 
Dr. Günther Kast GmbH & Co. KG családi vállalkozás 100 %-os 
tulajdonába került, 2000-ben Betéti Társasággá alakult. 
 
A Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt. 
jelenlegi profilja főként a különféle műszaki üvegszálas textíliák 

gyártása. Gépparkjuk sokrétűsége lehetővé teszi a többféle 
kötéstípus, szélesség, tekercshossz kivitelezését (speciális 
logózással is), és egyéb más paraméterű textíliák előállítását. 
Rendelkeznek a mai kornak megfelelő legkorszerűbb szövő- és 
hurkoló gépekkel, amelyekkel a vevőkör egyedi igényeit is ki 
tudják szolgálni. 
 
Az üvegrács szerkezetű szöveteiket széles körben alkalmazza az 
építőipar számos területen, akár homlokzatépítésnél, akár 
beton- vagy aszfalt utak megerősítésénél. Roving szöveteiket 
elsősorban kompozit anyagok vázerősítőjeként használják. A 
speciális rézszállal, illetve szénszállal kombinált termékek a 
korszerű fűtési panelek vagy fűtőfóliák alapanyagát képezik. 
Néhány ipari felhasználású szövetterméket hevederek, 
szállítószalagok vagy nagynyomású olajtömlők gyártásához 
készítik. 
 
Kiegészítő termékeik között a szárazépítésben alkalmazott 
fugatakaró szalagok,  
 
üvegszálas tapéták, ill. a festőflízek, valamint fedőfilcek 
egyaránt megtalálhatók. Termékeik döntő részét export 
piacokon értékesítik.     
 
További sikeres munkát kívánunk, köszöntve a kollektívát a 120 
éves jubileum alkalmából! 
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Elhunyt Bosnyák Tamás 
 

91. életévében eltávozott közülünk Bosnyák Tamás okleveles 
közgazdász, az egykori Újpesti Gyapjúszövőgyár nyugalmazott 
vezérigazgatója.1952-től az újpesti vállalatnál dolgozott 
különböző beosztásokban, 1976-tól töltötte be a vezérigazgatói 
tisztet. Vezetésével létesítették többek között az Újfehértói 
gyáregységet, ahová a fonal előállítást összpontosították, és 

termékkörét kiegészítették tiszta szintetikus kötőfonal 
gyártással. Az eredményes vezetőt a kollektíva nagyon tisztelte.  
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek nyugdíjba 
meneteléig aktív tagja volt, az Ipargazdasági szakosztályban 
hosszú ideig tevékenykedett. Az egyesület 1985-ben Földes Pál 
éremmel (a későbbi Textilipar fejlesztéséért érem) tüntette ki. 
 
Emlékét tisztelettel megőrizzük, nyugodjék békében! 
 

 

Rendezvények 
 

Textil hulladékgazdálkodási konferencia és tréning 
az 5. Globális Fenntarthatósági Divathét (GSFW) 

keretében 

2020. április 1. 
 

Helyszín: Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor Könnyűipari és 
Környezetmérnöki Kar (1034 Budapest, Doberdó út 6. II. előadó) 
 
Programtervezet: 
 
09:30 – 10:00 Regisztráció 
 
10.00 – 13:00 Textil hulladékgazdálkodás a körforgásos 
gazdaság érdekében  
 
Köszöntő 
Dr. habil. Koltai László, dékán, Óbudai Egyetem, Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 
 
ENTeR – Szakértői hálózat textíliák újrahasznosításához projekt 
Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, vezérigazgató, Krain Tamás, 
projektmenedzser, INNOVATEXT Zrt.,  
 
Hulladékképződés megelőzése és újrahasználat a gyakorlatban 
Hartay Mihály, környezetvédelmi tanácsadó, Textrade (felkérés 
alatt) 
 
11:30 - 12:00 kávészünet 
 
12:00 - 13:00 ENTeR Textil hulladékgazdálkodási tréning 
 
A textil hulladék csökkentésének és kezelésének lehetőségei 
Szabó Rudolf, ING-TEX Bt., Kutasi Csaba, TMTE 
 
Öko- design a gyakorlatban 
Papp Vid Dóra, DLA, adjunktus, Óbudai Egyetem, RKK  
 
13.00– 14:30 ebéd, networking 
 
Előadások nyelve: magyar 
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit ezen az 
űrlapon tudnak megtenni: 
https://forms.gle/WoYwurbt6a4brCLq6 
 
A programváltozás jogát fenntartjuk. 

 
 

 

Textil hulladékgazdálkodási tréning és panelbeszélgetés 
2020. április 2-3. 

 

Helyszín: Francia Intézet, 1011 Budapest, Fő utca 17. 
 

április 2. 
11:00 – 12:00 Textil hulladékgazdálkodás - ENTeR tréning és 
panelbeszélgetés 
Krain Tamás, projektmenedzser, INNOVATEXT Zrt. 
 

Eco-design a gyakorlatban 
Csanák Edit DLA, egyetemi docens, Óbudai Egyetem, RKK 
 

Az előadások nyelve: angol 
 

Az esemény látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
https://forms.gle/e4CSgdZWAkw8vYvYA 
 
április 3. 
15:00 - 16:00 Textil hulladékgazdálkodás - ENTeR tréning és 
panelbeszélgetés 
Keringer Klaudia, projektmenedzser, Pannon Gazdasági Hálózat 
 

Az előadások nyelve: angol 
 

Az esemény látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
https://forms.gle/nbvM6tJP6PqJo1F2A 

 

* * * 
 

Jegyezze fel naptárába! 
Szakmai Nap és a TMTE 51. Küldöttközgyűlése 

2020. május 14. (csütörtök) 
A szakmai programmal, a helyszínnel és a küldöttközgyűlés 

napirendjével hamarosan jelentkezünk! 
 

* * * 
 

XXV. IFATCC International Congress 
2020. április 22-24., Roubaix - Franciaország 

 

Részletek: 
https://www.ifatcc2020-roubaix-acit.fr/home?lang=en 

 

* * * 
 

50th IFKT International Conference 
2020. június 9-11., Belfast - Észak-Írország 

 

Részletek: 
https://www.ulster.ac.uk/events/campus/belfast/50th-ifkt-
international-conference 

Képzések 
 

Képzés: „ISO 9001:2015 szabvány ismerete és a 
hatékony működés gyakorlati eszközei” és „MIR belső 

auditor” c. tanfolyam 
 

Képzési cél: Az ISO 9001:2015 szabvány követelményei és a 
vállalati fejlesztési célok szerint az irányítási rendszer 
koordinálására, fejlesztésére való felkészítés, igény esetén (3. 
napon) belső auditori tevékenységre felkészítés. 
 

A tanfolyam célcsoportja: a minőségügyért felelős vezetők, 
termelésvezetők és a vállalati minőségügyben tevékenykedő 
munkatársak 
 

Cél: a szabvány követelményei szerinti működési gyakorlat, 
valamint a minőségmenedzsment alapvető eszközeinek és 
módszereinek megismertetése a résztvevőkkel. 
 

 

Akik résztvesznek a továbbképzésen, megismerik: 
− a minőségirányítási rendszer és az ISO 9001:2015 szabvány 

koncepcióját, alapelveit 

− a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését 
− a szabvány követelményeit, ami alapján képesek lesznek: 
o jelenlegi rendszerük hatékony működtetésére és fejlesztésére 
o kockázatértékelési módszer(ek) alkalmazására, és a 

kockázatok felügyeletére 
o a folyamatok teljesítményének, hatékonyságának mérésére 

alkalmas módszer gyakorlati kialakítására és bevezetésére 
o problémamegoldási, minőségfejlesztési eszközök alkalmazására. 

 
A továbbképzésen való részvételhez ajánlott a saját vállalati 
minőségirányítási rendszer ismerete.  
 
A képzés tematikája letölthető a www.tmte.hu oldalról 
 

https://forms.gle/WoYwurbt6a4brCLq6?fbclid=IwAR040e4DOf4tHFffiVrMDx4V-BiLTHFZgz6jAlwZgeLne1zh2N-ot8hRZCY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fe4CSgdZWAkw8vYvYA%3Ffbclid%3DIwAR2COdCcI4zNR5B8Plfv_yZFn1hHtl9-0GSbiL49_NYo869EkbsoD3-fpZ4&h=AT1X4pA2fZSYdpXnJ22xhzkT6NAJ-8fJU_ranfxCP3w5l2d_a6xdBOiCP10OcedCJnY6DLt5ZsNknxNRSHcv0QoavuTnNX1B1xPeVwyCoSwgxOWpGhXzhoUVmetgR7hmL50
https://forms.gle/nbvM6tJP6PqJo1F2A?fbclid=IwAR38lfpcf-DQ4eZ9f_K0bYbqepGkrCq63wvYdA9z_dRf-vLjyTLfg6UlDMA
https://www.ifatcc2020-roubaix-acit.fr/home?lang=en
https://www.ulster.ac.uk/events/campus/belfast/50th-ifkt-international-conference
https://www.ulster.ac.uk/events/campus/belfast/50th-ifkt-international-conference
http://www.tmte.hu/


  4 

2 napos képzés: Az „ISO 9001:2015 szabvány ismerete és 
a hatékony működés gyakorlati eszközei” 
Időpont: 2020. március 18.,19. 9.00-17.00 
 

2+1 napos képzés: „ISO 9001:2015 belső auditor”  
Időpont: 2020. március 18., 19., 27. 9.00-17.00 
 

Oktató: Némethné dr. Erdődi Katalin 
 

Jelentkezési határidő: 2020. március 9. (illetve a csoport 
létszám beteltéig) 
Jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról 
 

Helyszín: TMTE Tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. 
(31-es kapucsengő) 
 

Részvételi díj: 
2 napos képzés: 70.000 + ÁFA 
2+1 napos képzés: 105.000 + ÁFA 
Amennyiben egy vállalkozástól 2 vagy több fő jelentkezik, 5% 
kedvezményt biztosítunk. 
 

További tudnivalók 

• A TMTE ezen képzése engedélyhez nem kötött, szakmai 
továbbképzésként valósul meg. 

• Látogatási igazolást kapnak azok, akik a képzés valamennyi 
óráján aktívan jelen voltak, és sikeres vizsgát tettek, valamint 
képzési díjat maradéktalanul befizették.  

• Tanfolyam törlése, elhalasztása: A képzés induló 
létszámhoz kötött (jelen esetben 4 fő). Amennyiben nem jön 
össze elegendő számú jelentkező, a tanfolyam törlésre, illetve 
halasztásra kerül. 

• A tanfolyam kiscsoportos képzés (maximum 10 fő), ezért a 
jelentkezéseket érkezési sorrendben vesszük figyelembe. 

• A tanfolyam díja tartalmazza a képzést, a tananyagot, a 
vizsgát, a kávészüneteket, a terembérletet, az oktató díját, 
valamint a szervezési költségeket.  

 
* * * 

 

Színtan Mester Kurzus 
Színdesign és Színmarketing Workshop 

2020. április 22., 23., 24. 
 

TÉMÁK: 
1 nap. Színkeverési gyakorlatok. Színsorok összeállítása. A 
sárga, a narancssárga, a vörös, az ibolya, a kék és a zöld 
árnyalatainak az elemzése és megfestése a minták alapján.  
2 nap. Színkeverési gyakorlatok. Színes képek elemzése, mely 
lehet divatfotó, lakásbelső stb. A képen látható színek 
összefüggéseinek kiemelése és az árnyalatok megfestése.  
3 nap. Színkeverési és színtervezési gyakorlatok. 
Színkompozíció összeállítása. A kompozíció alapján színes 
látványterv készítése, az árnyalatok elemzése és megfestése.  
A résztvevők a gyakorlatokhoz, érdeklődési körük szerint 
hozhatnak saját anyagokat, képeket stb. 

 

Részletek a www.tmte.hu oldalon. 
 

* * * 
 

32 542 02 OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ 
képzés (E-000813/2014/A001) – 2020-2021 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint 
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) 2020. 
szeptember 15-én tervezi indítani, az államilag elismert, 
25/2016 (II.25.) Korm. rendelet szerint módosított, 

egyedülálló, 2020-21 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 
(szeptember 15-én indul) 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: 2021. október vége. 
A vizsga pontos időpontját a jövő évben az NSZFH hagyja jóvá 
(várhatóan 2021. november hó első fele).  
 

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 2020 évben 
határozható meg. 
 

Részletfizetés: vállalkozások számára 2 részletben, 
magánszemélyek részére 12 havi részlet igény szerint biztosított. 
 

Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük 
szíveskedjen kitölteni a jelentkezési lapot (letölthető a 

www.tmte.hu oldalról) és juttassa el a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület valamelyik elérhetőségére: TMTE, 1015 
Budapest, Hattyú u. 16. 2. emelet 7.; Tel: +36 (1) 201 8782,  
e-mail: titkarsag@tmte.hu. 
 

Jelentkezési határidő: 2020. július 31. 
 

* * * 
 

 

Egyéni tagdíjak 2020 
 

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

• Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED, 
főiskolai/egyetemi hallgató): 6.000,- Ft/év  

• Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év  
 
Tagvállalatok esetében jogi és pártolói tagság összege 
szerződésben rögzített megállapodás alapján fizetendő. 
 
Egyéni tagsági ügyekben a TMTE Titkárságán 
kapcsolattartó: Szigetvári Eszter, tel: +36 1 201 8782; 
titkarsag@tmte.hu 
 

 

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

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

Tájékoztató a TMTE Titkárságának jelenlegi működési 
rendjéről 

 

Kedves Tagjaink! 
 
A rendkívüli helyzet felelősségteljes döntést kívánt tőlünk is, 
ezért Egyesületünk Titkársága 2020. március 19-től online 
térben és telefonon üzemel tovább. 
 
Felmerülő kérdéseikkel továbbra is fordulhatnak hozzánk 
bizalommal az info@tmte.hu e-mail címen, vagy a +36-30-658-
7058, +36-30-412-3556 mobil telefonszámaink egyikén. 
 

 
* * * 

 
A TMTE munkája a járványhelyzetben is folytatódik 

 
Bizonyára sok Tagunkban felmerült a kérdés, hogy a 
koronavírus miatti vészhelyzet időszakában, hogyan tudja 
egyesületünk folytatni tevékenységét. 
 
Bár Egyesületünk Titkársága 2020. március 19-től otthoni 
munkavégzésre tért át, II. negyedévi hírlevelünk 
megjelentetésével és tartalmával is azt kívánjuk jelezni, hogy 
nem állt meg az élet, az online térben sikerül a vállalt 
feladatainknak - reméljük az igényeknek megfelelően - eleget 

tenni. 
- Jogi tagjainkkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, segítve a 

vállalkozások részvételét a járvánnyal kapcsolatos textil-
ruhaipari gyártások végrehajtása érdekében. A cégek 
veszteségeinek enyhítéséhez szükséges központi 
intézkedések előmozdítására a Magyar Könnyűipari 
Szövetséggel közös ágazati kérdőíves felmérést készítettünk, 
és juttattuk el annak eredményeit, a következtetéseket és a 
sürgős intézkedésre vonatkozó javaslatokat a hatóságok 
felé.  

- A vállalkozások felé továbbítjuk más szervezetek (MGYOSZ, 
MKIK, BKIK, MDDÜ stb.) felhívásait, kérdőíveit, hogy a cégek 
minél több fórumon keresztül bekapcsolódhassanak a 
válságkezelésbe. 

- A partnerközvetítés sem állt meg. A hozzánk, illetve az 
MKSZ-hez beérkező megkereséseket is eljuttatjuk az adott 
területen tevékenykedő tagvállalatoknak. 

- Műszaki tanácsadó szolgálatunk rendre szakszerűen próbál 
válaszolni a különböző megkeresésekre, amelyek nagy 
részét most az egészségvédő maszkokkal kapcsolatos 
kérdések teszik ki. 

- Az OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező 
felnőttképzésünk távoktatás formájában tovább működik. A 
hallgatók az aktuális napokon megkapják az esedékes 
tananyagokat, az ismeretelsajátításhoz szükséges házi-
dolgozatokat, biztosítva az elektronikus konzultáció 
lehetőségét. 

- A Magyar Textiltechnika 2020/2 számának szerkesztése 
folyik, a május közepi online megjelenéskor mindenki 
számára hozzáférhető lesz folyóiratunk. 

- Honlapunkat folyamatosan frissítjük és a facebook 
oldalunkra is rendszeresen helyezünk fel új híreket, cikkeket.  

- Tervezett, de a rendkívüli helyzet miatt elhalasztott 
rendezvényeinkre a koronavírus miatti vészhelyzet 

elmúltával - később jelzett időpontokban – természetesen 
sor fog kerülni. 

- A Szellemi Örökségünk Albumba 2020-ban ajánlott 
személyek méltatása elkészült. Az emléklapok személyes 
átadását – hagyományainkhoz híven - a küldöttközgyűlés 
napján tervezzük, postai kézbesítésére, pedig azt követően 
kerül sor. 

- Bár az idei küldöttközgyűlésünket nem a megszokott, májusi 
időpontra tudjuk majd összehívni, a 2019. évi mérleg, 
eredménykimutatás, a közhasznúsági jelentés, valamint a 
2020. évi munkaterv készítése már folyamatban van. 
Előzetesen örömmel jelezzük a Tagságnak, hogy a már 
elkészült mérlegadatok alapján a 2019. évet Egyesületünk 
ismét pozitív eredménnyel fogja zárni.   

 
Természetesen továbbra is várjuk kérdéseiket, javaslataikat az 
info@tmte.hu e-mail címen, vagy a +36-30-412-3556 mobil 
telefonszámon. 
 
Vigyázzanak Magukra! 
 
Jó egészséget kíván a TMTE Vezetősége.  
 

* * * 
 

Tájékoztató a TMTE 51. Küldöttközgyűlésének 
elhalasztásáról 

 
A járványhelyzetet figyelembe véve a TMTE Vezetősége úgy 
határozott, hogy az Egyesület  
 
2020. május 14-ére meghirdetett küldöttközgyűlését 
elhalasztja. Az új időpontról a májusi online IB-EB ülés hoz majd 
határozatot.  
 

* * * 
 

COVID-19 hatása a könnyűipari vállalkozásokra – 
Felmérés 2020. március 

 
Elkészült a felmérés a hazai könnyűipar – elsősorban a textil és 
ruházati szektor – érintettségéről a koronavírus járvány 
kapcsán. 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), a 
Magyar Könnyűipari Szövetséggel (MKSZ) közösen, 2020. 
március második felében felmérést készített a koronavírus-
járvány – elsősorban - a textil- és ruházati szektor 
vállalkozásaira gyakorolt hatásáról. Az összefoglaló, a 2020. 
március 23-28. közötti időszakban beérkezett válaszok alapján 
készült, nem reprezentatív. 
 
Az összegzett információkat a Magyar Könnyűipari Szövetség, 
mint az ágazat érdekvédelmi szervezete a TMTE-vel közösen 

 

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 2019. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-41 
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

mailto:info@tmte.hu
mailto:info@tmte.hu
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megküldte az illetékes szerveknek, jelezve a szektort sújtó 
problémákat és kérve a javaslatok megfontolását, valamint a 
bajbajutott könnyűipari vállalkozások hathatós intézkedésekkel 
történő megsegítését. 
 
A felmérés eredményei és a javaslatok a TMTE honlapján 
(www.tmte.hu) itt olvashatóak: 
http://tmte.hu/_userfiles_/tmte/covid-

19_hatasa_a_konnyuipari_vallalkozasokra_-
_felmeres_es_javaslatok.pdf 
 

* * * 
 

TEXTILE CONNECT 2020 – virtuális nemzetközi 

üzletember találkozó 
2020. május 4. - május 8. 

 
A svéd Enterprise Europe Network iroda szervezésében valósul 
meg – a helyzetre való tekintettel virtuális formában – a 
textilipar idei legnagyobb nemzetközi üzletember találkozója. 
 

A Textile Connect az a platform, amely a gyártási partnereket 
kereső vállalkozókat / tervezőket összekapcsolja a textil- és 
cipőipar gyártóival, szolgáltatóival és beszállítóival. A május 4–
8-án zajló virtuális üzletember találkozó előzetes angol nyelvű 
regisztráció alapján szerveződik, a részvétel díjmentes. A 
kétoldalú találkozók 20 perc időtartamban a B2Match 
applikáción keresztül fognak megvalósulni. A virtuális 
megvalósítás gyakorlatilag korlátlan számú tárgyalást tesz 
lehetővé a nagyszámú (2020.04.20.-án 288 regisztrált) 
résztvevővel. 
 

A Rendezvény ingyenes. 
 

Jelentkezési határidő: 2020. május 01. 
 

➢ Ezen a linken tudja regisztrálni vállalkozását és termékeit/ 

szolgáltatását, vagy partnerkeresési ajánlatát 
➢ További információk a rendezvényről 
➢ Itt tudja megnézni, hogy eddig kik regisztráltak, velük tud 

majd tárgyalni 
 

forrás: PBKIK 
 

* * * 
 

Kérdések és válaszok a szájmaszk készítésével 
kapcsolatban. Mire figyeljünk a gyártásnál? 

 
Nemcsak nálunk, hanem más országokban is sok kérdés merül 
fel a szájmaszkok gyártásával kapcsolatban, ezért például a 
német Textil-és Divatipari Szövetség (textil+mode) egy 
összeállítást tett közzé, mely részletes tájékoztatót, sok hasznos 
tanácsot ad a lakossági igényekre készülő szájmaszkok 
gyártóinak.  
 

A német nyelvű kiadvány a Magyar Könnyűipari Szövetség 
jóvoltából, valamint a Szövetség további megjegyzéseivel 
kiegészítve „Útmutató a maszkokhoz. Mi a különbség 
közöttük és mire figyeljünk a termék gyártásánál” címmel 
már magyar nyelven is elérhető. 
 

A témával kapcsolatban Egyesületünk szakértője, Kutasi Csaba 
szintén készített egy szakmai anyagot "A koronavírus elleni 
védelem textiles szemmel" címmel, amely a különböző 
alapanyagok, nemszőtt textilek, nanoszálak előnyeit és a 
hatásos kezelések lehetőségeit is bemutatja. 
 

Mind a két szakmai anyag ingyenesen letölthető a www.tmte.hu 
oldalról.  
 

Amennyiben Ön maszk gyártására vállalkozik, 
mindenképpen olvassa el a két tájékoztató anyagot a 
védőmaszkokról (FFP légzésvédő maszk vagy sebészeti 
maszk) és a lakosság számára készülő egyszerű 
szájmaszkokról. 
 

A témában a fentieken kívül még további szakmai 
információk találhatók az INNOVATEXT Textilipari Műszaki 
Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. honlapján: www.innovatext.hu 

 

VALI – Vállalkozói Információs Portál 
Válaszok a vállalkozások számára a koronavírus helyzet 

kezelésére. 
 
Elindult a https://www.vali.ifka.hu címen elérhető központi 
honlap, ahol a vállalkozások folyamatosan aktualizált válaszokat 
találnak a koronavírus-járvány által okozott helyzet kezelésére. 
 

A portál bemutatja a Kormány által biztosított vállalkozásoknak 
szánt támogatásokat, felvilágosítást ad a NAV által nyújtott 
könnyítésekről, adminisztrációs terhek egyszerűsítéséről. 
 
A portálon megtalálhatók támogatott képzések is, melyeket a 
munkavállalók igénybe vehetnek a kialakult helyzetben. A portál 
a megváltozott helyzetben munkaügyi iránymutatásokkal, 
szakmai állásfoglalásokkal támogatja a vállalkozásokat. 
 
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. a honlapon keresztül, várja a 
vállalkozások további kérdéseit is.  
 

* * * 
 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  
2020.04.15-én kelt közleménye 

 

A KAMARAI HÁLÓZAT VÉLEMÉNYE A „GAZDASÁGVÉDELMI 
AKCIÓTERV”- RŐL 

 
A teljes kamarai hálózat közösen véleményezte az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium gondozásában elkészített 
Gazdaságvédelmi Akciótervet, amelyről egy 18 oldalas 

szakmai vélemény született, számos kiegészítéssel, 
további javaslattal ellátva. 
 
Jelen közleményben a számos javaslat közül csupán 
néhányat emelünk ki, tekintettel arra, hogy valamennyi 
terület még további, részletes egyeztetést igényel. 
 
A kamarai rendszer általános megállapításai: 

1. Valamennyi intézkedés mihamarabbi bevezetése 
szükséges. Gondoskodni kell a jogi szabályozás 
folyamatos, valós élethez történő igazításáról. 

2. Az állami intézkedések akkor érik el társadalmilag és 
gazdaságilag is a céljukat, ha nem egy-egy 
ágazatot/szektort/csoportot kiemelve, azokra vonatkozóan 
tartalmaznak pozitív lépéseket, hanem összességében, 
minden nehéz helyzetbe került vállalkozás és család 
számára nyújtanak támogatást: tehát a korlátozás 
alá került szektorok teljeskörű támogatása 
szükséges. Akiket kényszerű bezárásra ítéltek és/vagy a 
gazdasági és üzleti folyamatok összefüggése okán 
kényszerültek bezárásra, azok támogatása 
teljeskörűen, cégmérettől – vállalkozási formától – 
alágazattól függetlenül támogatni szükséges, gyors 
és konkrét pénzügyi forrásokkal. 

3. A vállalkozások méretére és ágazatokra önálló 
mátrix rendszerű támogatási programot kell 
megalkotni, nem szabad összemosni különböző súlyú és 
méretű ágazatokat, mikro- és multinacionális 
cégeket. 

4. A családi vállalkozások és mikro és KKV-k 
támogatása kiemelt jelentőséggel bír. 

 
Javaslatok: 

• Álláskeresési portál kialakítása, állami irányítással, kamarai 
részvétellel. 

• A Munkahelyvédelmi Bértámogatás rendszerének 
kiegészítése, nagyságrendjének növelése, úgy, hogy 
minden rászoruló vállalkozás – a teljes leállásra, bezárásra 
kényszerülők is – támogatása megvalósuljon, lehetőség 
szerint minél hamarabb (a vállalkozásoknak azonnali 
támogatásra van szükségük), a támogatás mértékének 
differenciálása mellett. 

• Azoknál a vállalkozásoknál, ahol az árbevétel visszaesés 
meghaladja az 50%-ot kiemelten fontos az állami 
szerepvállalás, a támogatás biztosítása. 

• A KFI foglalkoztatott esetén egy TEÁOR kör megalkotása 
javasolt, valamint a mérnöki foglalkozás mellett 
kiterjeszteni javasoljuk a kedvezményt minden felsőfokú 

http://tmte.hu/_userfiles_/tmte/covid-19_hatasa_a_konnyuipari_vallalkozasokra_-_felmeres_es_javaslatok.pdf
http://tmte.hu/_userfiles_/tmte/covid-19_hatasa_a_konnyuipari_vallalkozasokra_-_felmeres_es_javaslatok.pdf
http://tmte.hu/_userfiles_/tmte/covid-19_hatasa_a_konnyuipari_vallalkozasokra_-_felmeres_es_javaslatok.pdf
https://textile-connect-2020.b2match.io/signup
https://textile-connect-2020.b2match.io/signup
https://textile-connect-2020.b2match.io/
https://textile-connect-2020.b2match.io/participants
https://textile-connect-2020.b2match.io/participants
http://www.tmte.hu/
http://www.innovatext.hu/
https://www.vali.ifka.hu/
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természettudományi, gazdasági, mérnöki, orvosi egyetemi 
végzettséggel rendelkező és KFI területen/munkakörben 
dolgozó munkavállalóra. 

• Az adó- és járulékfizetési kötelezettség rugalmas 
átütemezése. 

• A 47/2020 (III.18.), a 61/2020 (III.23.), valamint a 
68/2020 (III.26.) kormányrendeletekben nevesített egyes 
szakmák, TEAOR számmal azonosított tevékenységek 
számára kihirdetett kedvezmények kiterjesztése. 

• A tanuló foglalkoztatása során felmerülő juttatások 
finanszírozásának újragondolása. 

• A munkanélküli ellátás (álláskeresési járadék) folyósítási 
idejének felülvizsgálata. 

 

• A szabad felhasználású diákhitel konstrukció kiterjesztése a 
középfokú szakképzésben résztvevőkre is. 

• Az új vállalkozás indításának támogatása. 

• Az OKJ-s képzések felülvizsgálata, annak a járvány okozta 
gazdasági szükségletekhez való igazítása. 

• A szakmunkásképző intézetek fejlesztése. 

• A munkahelyteremtésben jelenjen meg a 
közmunkaprogram, és történjen meg annak országos 
keretszámának és forrásszükségletének felülvizsgálata. 

• További infrastrukturális fejlesztések elindítása. 

• Robotizálás támogatása minden iparágban. 

• Új hazai és uniós pályázati kiírások szükségessége. 

• Kedvezményes és egyszerű IT eszközbeszerzési 
támogatás, pályázat kiírása. 

• Beruházások támogatása. 

• Új termékek fejlesztésének támogatása. 
 

• Az állami támogatások szükségességét minden gazdasági 
ágazatra vonatkozóan meg kell vizsgálni. 

• Decentralizált iparfejlesztési programok elindítása. 

• SZÉP kártya konstrukció felülvizsgálata, a jelenlegi 
válsághoz való hangolása. 

• Azon vállalkozások kiemelt támogatása, amelyek a magyar 
egészségipar innovációján alapuló külföldi rendszereket 
valósítanak meg. 

• Ipari beruházás és lakásépítés ösztönzése. 

• HIPA és építményadó rendszerének újragondolása. 

• Kedvezményes hitelekkel javasoljuk támogatni a magyar 
építőipar export piacikon történő megjelenését. 

• A határmenti hazai megyék határmenti és határon átnyúló 
közlekedési lehetőségeinek bővítése. 

• A vasúthálózat fejlesztése áruforgalmi célra, a 
mellékvonalak, iparvágányok kiépítésével. 

• A támogatott hitelek felhasználási körét ki kell szélesíteni. 

• A kedvezményes hitel és tőkeforrás körében kiemelten 
kellene kezelni a mikro- és kisvállalkozásokat. 

• Széchenyi kártya program továbbfejlesztése: Krízis Kártya 
és Innovációs Kártya. 

• A meglévő/beadott/elnyert pályázatok támogatási és előleg 
összegeit sürgősséggel gyorsítva ki kell fizetni a 
vállalkozásoknak. 

• A hitel- és tőkeprogramokhoz javasolható az állami 
garancia biztosítása, mint megfelelő biztosíték, mivel a 
cégek saját vagyona általában már jelzáloggal terhelt, 
javasolható a garancia díjának minimalizálása vagy 
elengedése, mivel ezek is jelentős összegek jelenleg. 

• A tőkeprogram célkitűzései között kiemelten szerepeljen a 
KKV szektor hitelképességének biztosítása. 

• A faktoring szolgáltatások állami támogatása. 

• Javasoljuk, hogy a betegszabadság idejére 100%-os 
táppénz legyen biztosítva úgy, hogy a különbözetet a TB 
fedezze. 

• Javasoljuk a 13. havi nyugdíjak még ez évben megkezdődő 
és 2021-ben lezáruló visszavezetését, mivel ez a két év 
lesz a legnehezebben túlélhető a nyugdíjasok számára. 

• A bölcsődei ellátás támogatását javasoljuk kiterjeszteni az 
óvodákra is. 
 

forrás: MKIK honlap 

Az MDDÜ számára vírushelyzetben is a divat- és 
designipari szereplők élveznek prioritást 

 
A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) a divat- és 
designipar integratív szervezeteként mindent megtesz 
annak érdekében, hogy az iparági szereplőkkel és 
szakértőkkel aktív kapcsolatot tartva lépéseket tegyen a 
világjárvány okozta iparági következmények enyhítésére. 

Továbbá az MDDÜ felelős szervezetként célul tűzte ki, 
hogy az emberek egészségét szem előtt tartva folytassa 
programjait. 
 
A jelenlegi járványügyi helyzet átírja a gazdaság teljes egészét, 
köztük a kreatív iparágat is. A szakma integratív szervezeteként 
a Magyar Divat & Design Ügynökség kötelességének érzi, hogy 
nehéz időkben is támogassa a divat-és designipar szereplőit és 
figyelembe vegye azt a tényt, hogy a krízis magasfokú 
alkalmazkodást követel meg az iparág szereplőitől is. 
 
Az aktuális helyzetkép felmérése érdekében az MDDÜ kérdőív 
segítségével mérte fel a világjárvány divat- és designiparra 
gyakorolt hatásait, valamint a jelenleg látható 
következményeket. A kiküldött kérdőívre összesen 369 kitöltés 
érkezett, a két iparágon belül szinte azonos számú gyártói és 
tervezői profilú vállalkozás küldte el válaszát. A kérdőív célja, 
hogy láthatóvá és mérhetővé tegye azokat a nehézségeket, 
amelyeket most különösen nagy kihívásként élnek meg az 
iparág képviselői. A felmérés eredményeit figyelembe véve egy 
olyan akcióterv kidolgozását végzi az MDDÜ, amellyel enyhíteni 
tudja a világjárvány okozta iparági problémákat. 
 
Az Ügynökség folyamatos kapcsolatot tart fenn az iparági 
szakértőkkel, szervezetekkel, valamint az érintett gyártókkal és 
tervezőkkel, hogy friss információk és tapasztalatok alapján 
alakítsa ki lépéseit, illetve a vírusjárvány hatásainak 
mérséklésére induló programjait. 
 
Az ágazat képviselőinek visszajelzései alapján a Magyar Divat & 
Design Ügynökség javaslatokat fogalmazott meg a gazdaság 
újraindításáért felelős akciócsoport számára annak érdekében, 
hogy közvetítse a magyar divat-és designipar szükségleteit a 
gazdaságpolitikai döntéshozók felé. Az MDDÜ iparági integratív 
szervezetként segíti a járvány lecsengése utáni 
gazdaságélénkítő intézkedések megvalósulását. 
 
Az Ügynökség a következőkben egy új működési modellre 
rendeződik be, amellyel felkészülve az elkövetkezendő időszak 
hozta bizonytalanságra, felelős szervezetként tud hozzájárulni a 
járvány további terjedésének megakadályozásához és a 
megkezdett munka folytonosságához. 
 
Mindebben jelentős szerepe lesz a virtuális térnek, amely 
lehetővé teszi, hogy egészségügyi kockázat nélkül 

folytatódjanak az iparági szereplők oktatását célzó programok – 
köztük a hazai divat mentorprogram, a nemzetközi divat 
mentorprogram a Camera Nazionale della Moda Italiana-val, a 
design START és a design SPEED is. A hazai divatmárkák 
gazdasági stabilizálását célzó magyar mentorprogram résztvevői 
áprilisban online workshopokon, illetve konzultációkon keresztül 
sajátíthatják el a sikeres vállalkozói léthez szükséges pénzügyi, 
gazdasági, értékesítési és brandépítési ismereteket. 
 
Ugyanez a gyakorlat jelenik majd meg a hamarosan induló 
design START mentorprogram esetében is, amely a hazai 
designvállalkozások versenyképességét hivatott javítani, 
valamint hozzájárul a működésük megszilárdításához is. 
Mindemellett a magyar designmárkák országhatáron túli 
térnyerését segítő design SPEED is a távoktatásra áll át. Az 
MDDÜ célja, hogy a nemzetközi mentorprogramokba is 
átültessék a digitális megoldásokat, hogy távolról is segíthessék 
a magyar márkák nemzetközi értékesítését. 
 
A szakmai kapcsolatépítés serkentése céljából az MDDÜ 
tavasszal elindít egy olyan gyártásfejlesztési felületet is, amely 
kifejezetten a digitalizáció nyújtotta előnyökre épít és közös 
online platformot teremt a gyártók és a tervezők számára az 
értékesítési folyamatok és a szakmai kapcsolati háló 
kialakulásának ösztönzésére. 
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A 2020-ra tervezett egyes programjait átütemezi az Ügynökség, 
egyes programokat pedig bizonytalan ideig nem valósít meg a 
szokásos keretek között az érdeklődők egészségének megóvása 
érdekében. 
 
Ilyen eseménynek minősül az április 24-25. között tervezett 
Budapest European Fashion Week is, amelyet a magyar 
divattervezők hazai és nemzetközi ismertségének növelése 

céljából került volna megrendezésre. Ugyanez a döntés született 
a design témákat felvonultató design DIALOG, valamint a 
divatfókuszú Fashion Flash kerekasztalbeszélgetések 
megtartásáról is, amelyek a divat-és designipart érintő szakmai 
párbeszédeknek adnak otthont. 
 
Forrás: https://hfda.hu/hu/cikkek/az-mddu-szamara-
virushelyzetben-is-a-divat-es-designipari-szerepl-k-elveznek-
prioritast-1480 
 

* * * 
 

A PI-ER TECHNICAL Kft. a Magyar Multi Programban 
 
A Magyar Multi Programot abból a meggyőződésből hozták létre, 
hogy Magyarország is képes szellemi és anyagi erőforrásokból 
nagy hozzáadott értékű saját termékeket előállítani, és azzal 
saját jogán és erejéből megjelenni a nemzetközi piacokon. A 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
keretében kiírt pályázatokkal a támogatott vállalkozások 
tudatosabb fejlődési pályára léphetnek, stratégiai szemlélettel 
tervezhetik jövőbeni beruházásaikat. Lehetővé válik a 
vállalkozások fejlődési pályájának fenntartása, valamint 
értékhozzáadó tevékenységük növelése önálló hazai termékek 
kifejlesztése, illetve márkaépítés révén. 
 
A PI-ER TECHNICAL cégcsoport 1995 óta működik komlói 
(központi) és sellyei telephelyekkel, állandó munkahelyet 
biztosítva mintegy 180 főnek. Erdősi Ferenc az egyik tulajdonos, 
aki egyben stratégiai igazgatói feladatokat is ellátja. Tanúsított 
minőségirányítású rendszerük az MSZ EN ISO 9001:2009 
szabványnak, ill. az AQAP 2110:2009 NATO katonai 
szabványnak egyaránt megfelel. Technikai felkészültségükre 
jellemző, hogy pl. GORE-TEX® 3 rétegű termékek gyártására 
feljogosító licenccel is rendelkeznek. 
 
A vállalkozás két fő termékcsoport - technikai ruházat (pl. 
extrém időjárási körülmények között alkalmas sportruházat, 
speciális védőruházat olajfúró tornyok dolgozóinak stb.) és 
mentő- (és úszássegítő) mellények - gyártására specializálódott, 
az általuk beszerzett alapanyagokból és kellékek 
felhasználásával készült termékeket szinte kizárólag külföldön 
értékesítik. Olyan márkák készülnek a gyártósoron, mint a Helly 
Hansen, a Quiksilver és az Ortovox termékek. Lézeres 
szabászattal, ultrahangos kivágó gépekkel és különféle 

hőprésekkel dolgoznak. Néhány évvel ezelőtt állították munkába 
saját lézerberendezésünket, melynek segítségével hazánkban 
egyedülállóként, képesek a varrat nélküli technológiát (ahol 
nincs tűszúrási nyom) alkalmazni az idomok egyesítése során. 
Számítógép vezérelt szabásminta- és terítékkészítő szoftver 
segíti tevékenységüket. Külön mintagyártó szalagon készülnek 
az új fejlesztésű termékek prototípusai, a különféle méretállások 
ellenőrzése folyamatos technológusi felügyelet mellett folyik. 
 
A mentőmellény közismerten speciális és bizalmi termékcsoport, 
csak az anyagvizsgálati tesztek során megfelelőnek minősített, 
tanúsított kelméket lehet felhasználni a készítéshez (megfelelő 
szilárdság, UV sugárzással szembeni ellenállás, továbbá fontos, 
hogy benne levő hab ne essen össze). Egy cseh habgyártóval 
közös termékfejlesztésük félévet vett igénybe, ugyanakkor 
elérték azt is, hogy kizárólagos vásárlók legyenek, mert a 
szükséges engedélyeket a hazai vállalkozás nevére állították ki. 
Norvég, holland, francia, német és spanyol piacokra szállítanak 
kereskedelmi (privát célra) és ipari megrendelők (pl. óceánjáró 
hajógyártók) részére. Egy most épülő, idén elkészülő 
óceánjáróhoz, 18 ezres rendelés érkezett a hajó gyártójától. 
 
A Magyar Multi Program keretében (ahol összesen öt vállalkozás 
ért el első helyezést) a PI-ER TECHNICAL Kft. egyrészt egy saját 
fejlesztő központot kíván létrehozni vevőinek, háromdimenziós 
tervező szoftverrel és smart technológiák alkalmazását is 

biztosító háttérrel. Tervük a 4.0 (21. századi ipari forradalom) 
irányába elindulni, foglalkozni a robotizáció és automatizálás 
ruhaipari bevezetésével. 
 
Fejlesztő és gyártó tevékenységükhöz további eredményes 
munkát és sikereket kívánunk! 
 

* * * 

 
Kérés Tagjaink felé 

 
Jelen időszak mindannyiunk számára „embert próbáló”. Ki-ki a 
maga területén igyekszik helyt állni. 
 
Ahogy jelen hírlevél is mutatja, a TMTE a krízis időszakban sem 
állt le, lehetőségeihez mérten tovább folytatja az ágazatot segítő 
munkáját.  
 
Egyesületünk azonban a bevételeinek jelentős részét adó 
képzési- és rendezvényszervezési tevékenységeit jelen 
helyzetben nem tudja folytatni. A pályázati projekt, amely most 
tavasszal indult volna, jobb esetben is több hónapos csúszással 
startolhat majd.  
 
Tartalékaink végesek és sajnos, az eddig hozott központi 
intézkedések (munkaadói kedvezmények stb.) a TMTE-re nem 
vonatkoznak.  
 
A fentiek miatt kérjük Tagjainkat, hogy lehetőségeikhez mérten 
támogassák az Egyesületet. 
 
Hogyan tehetik ezt meg? 
 
1. A 2020. évi tagdíj befizetésével 

 

Alaptagdíj 2020 
8.000.- 
Ft/év 

aktív dolgozók, egyéni 
vállalkozók 

Kedvezményes 
tagdíj 2020 

6.000.- 
Ft/év 

nyugdíjas (aki még nem 
töltötte be a 70. 
életévét), GYES, GYED, 

főiskolai / egyetemi 
hallgató 

 
2. Adománnyal 

Egyesületünk közhasznú, civil szervezetként adomány 
(támogatás) fogadására is jogosult. Az erre szánt felajánlás 
átutalásakor a közlemény rovatba az „ADOMÁNY” 
megjegyzést szükséges feltüntetni  
 

A tagdíj és/vagy adomány fizetésére jelen járványügyi 
helyzetben csak az elektronikus bankrendszereken keresztül 
történő átutalást tudjuk fogadni 
 

A K&H Banknál vezetett számlaszámunk: 
10200830-32310085-00000000. 

 
Sajnos, jelenleg nincs mód a készpénzes (személyesen a 
Titkárságon történő) befizetésre és postai csekket sem 
tudunk egyelőre küldeni. 
 
3. SZJA civil 1% -ának a TMTE részére történő 

rendelkezésével 
Bérjövedelemmel rendelkező tagjainknak lehetőségük van 
arra is, hogy Egyesületünk számára ajánlják fel a 2019. évi 
személyi jövedelemadójuk civil 1%-át. Erről 2020. május 20-
ig lehet rendelkezni.   
Adószámunk: 19815950-2-41 

 
Előre is köszönjük a segítségüket! 
 
 
 

 
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! 

 

 

https://hfda.hu/hu/cikkek/az-mddu-szamara-virushelyzetben-is-a-divat-es-designipari-szerepl-k-elveznek-prioritast-1480
https://hfda.hu/hu/cikkek/az-mddu-szamara-virushelyzetben-is-a-divat-es-designipari-szerepl-k-elveznek-prioritast-1480
https://hfda.hu/hu/cikkek/az-mddu-szamara-virushelyzetben-is-a-divat-es-designipari-szerepl-k-elveznek-prioritast-1480
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Aktuális hírek 
 

Online ülésezett a TMTE Intéző Bizottsága és Ellenőrző 
Bizottsága 

Döntés a LI. Küldöttközgyűlés időpontjáról, 
napirendjéről, a szakmai kísérő program témájáról 

 

A LI. Küldöttközgyűlés előkészítésére 2020. július 8-án online 
ülésezett az Egyesület Intéző Bizottsága és Ellenőrző Bizottsága. 
Az ülés feladata volt többek között a  
 2019. évi számviteli- és közhasznúsági beszámoló 

megvitatása, véglegesítése, jóváhagyása 
 a 2020. évi munka- és pénzügyi terv megvitatása, 

véglegesítése, jóváhagyása 
 

Az EB és az IB a TMTE elnöke és ügyvezető főtitkára által 
előterjesztett dokumentumokat kisebb kiegészítésekkel 
jóváhagyta és elfogadásra javasolja LI. 
Küldöttközgyűlésnek.  
 

A fenti dokumentumok tervezetként a www.tmte.hu oldalon 
olvashatók. 
 

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány 
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási 
könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. §-a 
értelmében a civil szervezetek 2019. tárgyévre vonatkozó 
beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és 
közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határideje 
az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére 2020. szeptember 
30-ig meghosszabbításra került. 
 

A rendelkezés alapján a szervezetek legkésőbb a fenti határidőig 
kötelesek a létesítő okiratuk szerinti módon megszervezni a 
beszámolót elfogadó döntéshozatalt (kuratóriumot, közgyűlést 
összehívni stb.) és a beszámolót az OBH-nak beküldeni. 
 

A fentiek figyelembevételével a TMTE Intéző Bizottsága az 
egyesület LI. Küldöttközgyűlésének összehívására felkérte az 
elnököt, Dr. Pataki Pált. A LI. Küldöttközgyűlésre 
hagyományos (kontakt) módon történő megtartására (az 
alapszabály és a jelenleg érvényben lévő szabályozás 

szerint csak erre van lehetőség) 2020. szeptember 17-én 
csütörtökön 14 órától kerül majd sor (később ismertetett 
helyszínen).  
 

A TMTE elnöke tájékoztatta az IB/ EB Ülés résztvevőit, hogy az 
EB Elnöke, Dr. Holl Kamill, nem tudja tovább vállalni az EB 
elnöki tisztségével járó teendőket. A TMTE Elnöke az EB új 
Elnökének Dr. Császi Ferencet (az EB eddigi tagját), tagjának 
pedig a 2014-2018 között ezt a posztot már betöltő Dr. 
Szoboszlai István Attilát kívánja jelölni. Az IB támogatta a 
jelöléseket, és felkérte a TMTE elnökét, hogy a személyekre 
vonatkozó javaslatot terjessze az LI. Küldöttközgyűlés elé. 
 

A LI. Küldöttközgyűlés IB által jóváhagyott napirendje: 
 

1. Elnöki megnyitó – Dr. Pataki Pál 
2. A Közgyűlés mandátumvizsgáló és szavazatszámláló 

bizottságának, valamint jegyzőkönyv hitelesítőinek 
megválasztása 

3. A 2019. évi közhasznúsági beszámoló szóbeli kiegészítése 
megvitatása  (írásos anyag)  

 Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár 
4. Az Ellenőrző bizottság jelentésének kiegészítése, elfogadása 
 (írásos anyag) 
 Dr. Császi Ferenc, Ellenőrző Bizottsági tag 
5. Hozzászólások, a 2019. évi közhasznúsági beszámoló 

elfogadása, szavazás 
6. A 2020. évi munkaterv, pénzügyi terv megvitatása és 

elfogadása, szavazás  (írásos anyag) 
 Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár  

7. Javaslattétel és szavazás a TMTE Ellenőrző Bizottságának új 
elnökéről és tagjáról 

8. Egyéb aktuális ügyek és a Küldöttek, Meghívottak részéről 
felvetődő témák 

 
A Küldöttközgyűlést megelőző délelőttön a TMTE Titkársága, az 
IB/EB egyetértésével egy szakmai konferencia megszervezését 
is tervezi, amely az elhangzott javaslatok alapján, az új 
technológiákra és felhasználási területekre fókuszál majd.  
Az EB/IB támogatta a Szellemi Örökség Album Bizottság 
javaslatát a 2020-ban a TMTE Szellemi örökség albumban 
megörökítendő szakemberekre. 
Az Album 2020-as bővítéseként az alábbiakban felsorolt 
személyek eredményes életpályája kerül megörökítésre: 
 Csomortány István 
 Dr. Csűrös Zoltán 

 Fekete Ferenc 
 Gyebrószki Andrásné  
 Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia 
 Králik Iván 
 Ligeti Imre  
 Prátser András 

* * * 
 

Minőségi szakemberállomány biztosítása a ruha- és 
textilipari ágazat számára 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2019. 

szeptember 30-án sikeres pályázati anyagot nyújtott be a 
GINOP-5.3.5-18 kódszámú „Munkaerőpiaci 
alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” 
című felhívásra. A 2020. május 1-én elindult „A munka jövője a 
ruha és textilipari ágazatban...” projekt megvalósítására a TMTE 
26,3 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást 
nyert. A projekt célja az Egyesület társadalmi és munkaerő-piaci 
szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése és 
olyan tevékenységek megvalósításának támogatása, melyek 
hatékonyan hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók 
munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez. 
 

A hazai ruha és textil ipari ágazat hosszú évek óta küzd a 
megfelelő szakmai tudással rendelkező munkaerő hiányával, 
valamint az utánpótlás kérdésével. A kialakult és 
megoldhatatlannak tűnő problémát fokozza a megfelelő szakmai 
oktatás hiánya, a magasabb „presztízst” nyújtó iparágak elszívó 
ereje, valamint – a vállalatok földrajzi elhelyezkedésétől is 
függően – a külföldi munkavállalási hajlandóság növekedése. A 
meglévő munkaerő-állomány korfája aggasztó, az utánpótlás 
pedig egyre nehezebben biztosítható. A Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesületnek, mint a magyarországi ruha és textil 
ipari ágazatban tevékenykedő vállalatok önálló szakmai 
szervezetének egyik kiemelt stratégiai célja a magas színvonalú 
szakemberállomány kialakítása és annak hosszú távú 
fenntartása. 
 

A GINOP-5.3.5-18-2019-00135 azonosító számú pályázat célja 
az Egyesület társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalásának 
erősítése, képviseleti erejének növelése és olyan tevékenységek 
megvalósításának támogatása, melyek hatékonyan 
hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók munkaerőpiaci 
alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez. A projekt megfelelő 
kiindulási alap lehet ahhoz, hogy a TMTE ágazati szinten 
kezelhesse a szektort érintő szakmai képzéseket, 
ágazatnépszerűsítési, valamint pályaorientációs folyamatokat – 
utóbbi esetében különös tekintettel a munkaerő-piaci 
szempontból hátrányos helyzetű, nem tanuló és nem dolgozó 
15-24 éves fiatalokra illetve az alacsony iskolai végzetséggel 
rendelkező inaktív munkaerő piaci szereplőkre. 
 

http://www.tmte.hu/
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A projekt tervezett megvalósítási területe az Észak-
Magyarországi Régió. 
 

A fejlesztés eredményeként az Egyesület véleménye szerint 
elérhető az ágazat életpálya-modelljének fellendülése az új 
képzések, képzési módszerek és tananyagok fejlesztésével és 
bevezetésével. Hosszú távon - egy komplex fejlesztési 
stratégiához integrálva - hozzájárulhat és erősítheti azt a 
folyamatot, amelynek eredményeként elérhető a szakoktatási és 
az iparági szakmunkák jobb munkaerőpiaci értékének 
biztosítása.  
 

A projektről a www.tmte.hu oldalon folyamatosan hírt adunk. 
 

További információ kérhető: 
Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár / projekt szakmai vezető 
Tel: +36 (1) 201-8782,  ecker.gabriella@tmte.hu  
 

* * * 
 

Online üzleti közösséget épít az MDDÜ - Elkészült a 
„HFDA Spot” platform 

 

A Magyar Divat & Design Ügynökség egyik kiemelt stratégiai 
pillére a gyártásfejlesztés, amely többek között a gyártók és 
tervezők közötti együttműködéseket hivatott előmozdítani. 
Ennek megvalósításában fontos szerepet játszik az MDDÜ által 
elindított HFDA Spot nevű digitális platform, amely a szektoron 
belüli kapcsolatépítés elősegítésével ösztönzi a gyártói és 
tervezői oldal közötti együttműködést. Az online felület hídként 
funkcionálva támogatja a megrendelők és gyártók online 
találkozását, továbbá hozzájárul a munkaerő- toborzás 
eredményességéhez is. 
 

További információ az alábbi linken olvasható: 
https://hfda.hu/hu/cikkek/online-uzleti-kozosseget-epit-az-
mddu-1799 
 

Az online platform közvetlen elérése és csatlakozás: 
https://hfdaspot.com/ 

 
* * * 

 

Elkezdődött a „A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség 
és a fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék 

gyártása ágazatban” c. projekt 
 

A Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ) és a Bánya-, Energia- 
és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) alkotta konzorcium 
gesztorálásával 2020. június 1-én indult GINOP-5.3.5-18-00048 
sz.-ú projekt. A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósuló fejlesztés célja eszközök és javaslatok kidolgozása 
a hazai ruha - és részben a textil - ipar számára, a 
fenntarthatósági kritériumok megvalósulása érdekében. A 
fejlesztés Észak-Magyarországra, Észak-Alföldre, Dél-Alföldre, 
Közép-Dunántúlra, Nyugat-Dunántúlra és Dél-Dunántúlra 
koncentrálódik, a kevésbé fejlett régiókban működő ruházati 
vállalkozásokat segítve. A projekt eredményei - várhatóan 
közvetve - a textil-, bőr-, bőrtermék, lábbeli gyártókra, a 
bértextília programmal foglalkozó mosodai szolgáltatásokra is 
kedvezően hatnak. 
 

A fenntartható és körforgásos gazdasági modellre történő 
átálláshoz felmérésre kerül a magyarországi ruházatiipar 
aktuális helyzete és fenntarthatósággal kapcsolatos lehetőségei, 
az érdekképviselet fokozásához szükséges feladatok 
meghatározása, valamint bemutatásra kerülnek nemzetközi jó 
gyakorlatok (BAT - Best Available Techniques) is. 
 

A projekt kidolgozásában részt vesz a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 

Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara és a Debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Karának Földtudományi 
Intézete is. 
 

* * * 
 

„Pozitív változások a hazai ruhaiparban” 
kerekasztal-beszélgetés a HFDA Academy Fashion Flash 

programjában 
 

A Magyar Divat & Design Ügynökség kedvelt 
rendezvénysorozata, a HFDA Academy Fashion Flash nyártól 
podcast formában, online folytatódik.  
 
A Fashion Flash első podcast epizódjában megszólaló 
szakemberek a divatipar pozitív változásait járták körül, azaz a 
digitalizáció, a fenntarthatóság, a szektoron belüli kommunikáció 
és a változatos együttműködési lehetőségek témakörei kerültek 
„terítékre”. A hazai ruhaipar presztízse és a benne rejlő 
lehetőségek is a beszélgetés fókuszába kerültek. 
 
A beszélgetés résztvevői voltak: Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia, 
az INNOVATEXT Zrt. vezérigazgatója; Molnárné Szabó Erzsébet, 
az Axamo Kft. ügyvezetője; Vass Aranka Adelina, 
gyártástechnológus/divattervező, valamint a podcast 
moderátora Dobos Emese divatújságíró.  
 

A meghívott szakemberek az elmúlt időszak ipari változásaira, a 
hazai gyártásban rejlő lehetőségekre, a szakmán belüli 
oktatásra, a tudásmegosztásra, illetve a gyártókat és a 
tervezőket összekötő hiánypótló platform (HFDA Spot) 
kérdésköreire kerestek és adtak választ. 
 

• A „Pozitív változások a hazai ruhaiparban” című podcast főbb 
témakörei a következők voltak: 

• Milyen helyzetbe hozta a hazai és európai textil- és ruhaipari 
kereskedelmet és gyártást a járványhelyzet? 

• Milyen következményeket, stratégiai intézkedéseket szült a 
megváltozott gazdasági helyzet? 

• Milyen hatással voltak a változások a likviditásra és az 
ellátási láncokra? 

• Miért van szükség és milyen előnyei vannak a gyártókra és 
tervezőkre fókuszáló online közösségi térnek? 

• Innováció, fenntarthatóság és digitalizáció a textil-és 
ruhaipar ágazatban 

A kreatív ágazatot érintő, aktuális kérdésekre reflektáló 
kerekasztal-beszélgetések (köztük a fent említett is) a 
továbbiakban a HFDA Youtube és Spotify csatornáin érhetők el. 
forrás: www.hfda.hu 
 

* * * 
 

70 éves az UNICON 
 

2020. augusztus 5-én fennállásának hetvenedik évfordulóját 

ünnepelte a nagy múltú békéscsabai központú Unicon Zrt., az 
ünnepségen jelen volt és köszöntötte a cég munkatársait, 
vezetőit Nagy Ferenc, Békéscsaba alpolgármestere. A családi 
vállalkozásként működő Unicon Zrt.-t Hatos Zoltán operatív 
igazgató, és bátyja Hatos István a műszaki igazgató vezeti. A 
vállalkozás elsősorban édesanyjuk, Hatos Istvánné Kocsis 
Erzsébet öröksége. Haláláig negyven évet dolgozott itt, húszat 
vezetőként. Édesapjuk stratégiai vezetőként segíti a munkát, de 
a család több tagja is itt tevékenykedik.    
 
A TMTE vezetése és tagsága nevében tisztelettel gratulálunk, 
további eredményes munkát kívánunk! 
 
 

 

Pályázatok, támogatási források 

 
„Hazai öltözködés kultúra fejlesztése, támogatása” 

„Dr. Medgyessy Ildikó által létrehozott divatdíj ” 
PÁLYÁZAT 

 

A Patronage 99’ Alapítvány hagyományteremtő szándékkal 
pályázatot hirdet divatdíj elnyerésére. 
 

A divatdíj mentora dr. Medgyessy Ildikó divatszakember, a 
Magyar Divatintézet nemzetközi főosztályvezetői tisztségét 
töltötte be 10 évig, ezt követően az ’Ez a Divat’ folyóirat 
főszerkesztője. Emellett szerkesztette az Andi-Bandi gyermek 
divatlapot és az Ez a Divat orosz nyelvű változatát 
negyedévente. Szerkesztője volt az évente megjelenő Ez a Divat 
Évkönyvnek is. Jelenleg az Elegant Design Zrt. igazgatónője.  
A pályázatot a VOSZ BPKMRSZ támogatja. 

http://www.tmte.hu/
mailto:ecker.gabriella@tmte.hu
https://hfda.hu/hu/cikkek/online-uzleti-kozosseget-epit-az-mddu-1799
https://hfda.hu/hu/cikkek/online-uzleti-kozosseget-epit-az-mddu-1799
https://hfdaspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCeafotLA8XsBfCu0qxJ4HWw/
https://open.spotify.com/show/5TsoMBsFrnR0M8SlTJttYT?si=ulOzFZUDSg6_5gKP_GAH9Q
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Pályázat célja 
A hazai öltözködéskultúra fejlesztése, az elegáns és a 
mindennapi (pret-a-porter) öltözékek használatának ösztönzése 
és megszerettetése. 
 
Pályázat témája  
A város és a természet kapcsolata a női- és a 
férfiöltözködésben. 

 
Bírálati szempontok: 
A pályázók a pályaműveikben mutassák be, hogyan képzelik el a 
mai modern nő és férfi mindennapi öltözékének formavilágát, 
koncentrálva az ízlésre, a megvalósítás lehetőségeire, a színek 
harmóniájára, az egyéniség kifejezésének bemutatására. 
 
Pályamunkának tartalmaznia kell: 
Leírást arról: 
- Hogyan látják a divattervezők a mai városi nő és férfi 

mindennapi öltözékét? 
- Milyen a mai városi nő és férfi mindennapi öltözéke? 
- elegáns 
- praktikus 
- célszerű 
- variálható 
- harmonikus 
- Milyen egyéb ismérvei vannak a városi nő és férfi mindennapi 

öltözéknek a pályázó divattervező szerint?  
 
A pályázók maximum 2db elkészített modellel 
nevezhetnek a divatdíjra a névvel ellátott, kinyomtatott 
pályamű dokumentációval, melynek tartalmaznia kell a pályamű 
rövid leírását, műszaki dokumentációt, a szakmai bemutatkozást 
és a jelentkezési lapot, melyeket, az alábbi címre kérünk 
beküldeni: Elegant Design, 1089 Budapest, Elnök utca 1. 
 
A jelentkezési lap letölthető innen: 
https://patronage99.hu/palyazat/   
A pályázati dokumentációt névvel, pályamunka 
megnevezéssel e-mailben is kérjük beküldeni.  
 
A pályázati dokumentációnak az alábbi 
követelményeknek kell megfelelni: 
- 1db maximum 10MB, maximum 5 oldalas műszaki 

dokumentáció PDF formátumban (a tervezési folyamat 
bemutatása rajzokkal, fotókkal, anyagvágatokkal, illetve 
anyagtípus megnevezésével, végleges színes tervekkel); 

- A pályamű rövid szöveges leírása (max: 3000 karakter) PDF 
dokumentumban; 

- A pályázó rövid szakmai bemutatkozása (max: 3000 
karakter) PDF dokumentumban 

A pályamű leírást, műszaki dokumentációt, a rövid 
bemutatkozást és a kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail 
címre kérjük küldeni: info@patronage99.hu 

 
Díjak: 

I. helyezett: 300 000 Ft 
II. helyezett: 150 000 Ft 
III. helyezett: 100 000 Ft 

 
Különdíj: 
Az Elegant Design Zrt. felajánlja, hogy a különdíjban részesülő 
munkáját szériagyártásban elkészíti, és a tervezővel való 
megállapodás szerint saját csatornáin árusítja majd. 
 
Benyújtás: 
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2020. október 15.  
Zsűrizés: 2020. október 29. 
A pályamunkákat a divatszakma rangos képviselőiből álló 
szakmai zsűri elemezi és dönt a beérkezett modellek alapján. A 
zsűri döntéséről 2020. november 9-ig a pályázók írásban kapnak 
értesítést.  
 
Eredményhirdetés és ünnepélyes díjátadó: 
A pályázat modelljeinek bemutatására és a díjak átadása 
ünnepélyes keretek közötti átadására a VOSZ BPKMRSZ 2020. 
november 20-án megrendezésre kerülő Prima Primissima 
rendezvényén kerül sor.  
 

Még lehet pályázni 
KKV START INNOVÁCIÓ Pályázat 

2020-1.1.1-KKV START 
 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: 
Támogató) által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) útján pályázatot hirdet 
meg „KKV START INNOVÁCIÓ” címmel. A Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) 
meghirdetett felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások 
innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs 
projektjeik támogatásával.  
A vállalkozások az önállóan megvalósított, a támogatás 
megtérülését valószínűsítő alábbi célokból választható 
innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:  
a) humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs 

folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy  
b) humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs 

tevékenység történik, vagy  
c) humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén 

újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, 
termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik  

 
A benyújtás módja 
Jelen felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási 
kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató 
véleménnyel rendelkeznek. Az NKFI Hivatal weboldaláról 
elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) 
megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési 
szempontok figyelembevételével kitöltött szakmai vélemény 
iránti kérelem elbírálása után állítja ki az NKFI Hivatal a 
kérelemre vonatkozó szakmai véleményt, mely lehet támogató 
vagy tartaléklistáról támogatható vagy elutasító. 
 
A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása: 

 1. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek 

benyújtási határideje: 2020. június 19. 12:00 óra volt, a 
támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. 
augusztus 24. 16:00 óra. 

 2. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek 

benyújtási határideje: 2020. július 20. 12:00 óra volt, a 
támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. 
szeptember 28. 12:00 óra. 

 3. szakasz esetén a szakmai vélemények iránti kérelmek 

benyújtási határideje: 2020. augusztus 28. 12:00 óra, a 
támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. 
november 13. 12:00 óra 

 

A szakmai támogató véleménnyel rendelkezőknek a támogatási 
kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető 
Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést 
követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. 
 

A pályázat részletesen a 
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-
2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas  
oldalon található. 
 

* * * 
 

Támogatási források - Megjelent a HEPA forrástérképe 
 
Mindazon vállalkozások számára, akik támogatási források 
igénybevételén gondolkoznak, a HEPA összeállított egy 
forrástérképet, amely a jelenleg rendelkezésre álló, hazai és EU-
s finanszírozási és fejlesztési pénzügyi eszközöket foglalja össze. 
 
Az elérhető források három fő kategóriában találhatóak: 
- Jelenleg elérhető, vissza nem térítendő támogatások 
- Egyéb finanszírozási és fejlesztési források 
- 2020-ban várható pályázati felhívások 
 
Az összefoglaló 
https://hepa.hu/hirek/Megjelent%20a%20HEPA%20forr%C3%A
1st%C3%A9rk%C3%A9pe oldalról érthető el. 
 

 

 

https://patronage99.hu/palyazat/
mailto:info@patronage99.hu
https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas
https://hepa.hu/hirek/Megjelent%20a%20HEPA%20forr%C3%A1st%C3%A9rk%C3%A9pe
https://hepa.hu/hirek/Megjelent%20a%20HEPA%20forr%C3%A1st%C3%A9rk%C3%A9pe
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Rendezvények 
 

Jegyezze fel naptárába! 
 
2020.09.17. - Budapest 
10.00-13.00 „Új technológiák és felhasználási területek” 

Szakmai rendezvény 
14.00 – TMTE LI. Küldöttközgyűlése  
 
2020. 10.01. – Kazár 
GiNOP-5.3.5-18-2019-00135 
HR és felnőttképzési / szakképzési workshop + Best 
practice a jelen, különleges piaci és gazdasági 
környezetben  
 
A rendezvények részletes programjairól és a helyszínekről 
hamarosan online csatornáinkon (honlap, e-mail, facebook) 
olvashat. 
 

* * * 

 
Kedvezményes részvételi lehetőség TMTE tagoknak a 

WTIN (World Textile Information) ITA virtuális kiállításán 
 
Az IFATCC, a Textilvegyészek és Koloristák Nemzetközi 
Szövetsége (melynek a TMTE is a tagja) nemrégiben 
együttműködési megállapodást írt alá a WTIN-nel, (World 
Textile Information Network Ltd). 
 
A WTIN szakértői rálátást és adatközpontú műveltséget biztosít 
a textil- és ruházati értéklánc vállalkozásai számára, mellyel 
elősegíti a gyorsabb döntéshozatalt és a versenyelőny 
megszerzését. 
 
A WTIN minden évben (ITA) Innovate Textile & Apparel 
konferenciákat szervez Európában, az USA-ban és Ázsiában. 
2020-ban a Covid-19 világjárvány következménye miatt a WTIN 
virtuális módon rendezi az ITA konferenciát. Az ITA Virtual 
Trade Show 2020. október 15-30 között lesz elérhető 
(további információ: https://vts.wtin.com) 
 
Az IFATCC és a WTIN megállapodás alapján, az IFATCC 
nemzeti szövetségeinek (így a TMTE is) tagjai, 2020. 
augusztus 31-ig 20%-os kedvezménnyel jogosultak „ITA-
standot” foglalni. 
 
A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges kódról a TMTE 
Titkársága ad információt. 

 
* * * 

 
Torino - ingyenes nemzetközi üzletember találkozó – 

divatipar 
 

Torino Fashion Match 2020 címmel nemzetközi üzletember 
találkozót és konferenciát szervez az Enterprise Europe Network 
a Torino Fashion Week részeként. A divatipart összefogó 
rendezvény keretében az üzletember találkozó többek között a 
textil- és a divatipar cégeinek, a tervezőknek, a kis- és 
nagykereskedőknek is kiváló lehetőséget nyújthat a 
nemzetközi piacon való megjelenésre, a divatipar legújabb 
trendjeinek, technológiáinak feltérképezésére, a külföldi 
partnerkapcsolataik kialakítására, bővítésére és így potenciális 
üzleti partnerek megismerésére. 
 

A részvétel regisztrációhoz kötött, ingyenes, a tárgyalások 
foglalása már megkezdődött: 
https://pbkik.hu/esemeny/textil-hagyomany-innovacio-egy-
divatvaros-szuletese/  
 
Regisztráció angol nyelven: https://torino-fashionmatch-
2020.b2match.io/  
Már regisztrált résztvevőket – potenciális tárgyalópartnereket itt 
tudja megnézni: https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/  
 
Az eseménnyel kapcsolatban további információ kérhető 
magyar nyelven: 
Schmidt Enikő 
Külügyi- és Kereskedelemfejlesztési osztályvezető 

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 
Vezető tanácsadó, Enterprise Europe Network 
Mobil / Mobile: +36 20 361 2844 
Telefon / Phone: +36 72 507 164 
E-mail: schmidt.eniko@pbkik.hu 
 

* * * 
 

Meghívó a 30 éves Textiltisztító Egyesülés 
XIII. Országos Textiltisztító Konferenciájára 
Siófok, Hotel Azúr**** (www.hotelazur.hu) 

 
2020. november 3. kedd 14 órától érkezés, kiállító helyek 
elfoglalása, wellness 
15 órától regisztráció, 18.30 órától megnyitó 
19 órától  büfévacsora és kötetlen konzultáció a kiállítókkal 
 
2020. november 4. szerda 9-18 óra között konferencia 

 
A konferencia fő témája: 

Higiéniával, fertőtlenítéssel a vírus ellen  
 
18.00   A Konferencia zárása 
19 órától zenés gálavacsora kóstolóval, meglepetés műsorral 
 
2020. november 5. csütörtök Reggeli után hazautazás 
 
Részvételi díj: 34.300,- Ft /fő Standard kétágyas szobában,   
egyágyas felár 8.900,- Ft /éj 
 
A részvételi díj tartalmazza: két éjszaka szállást reggelivel, 2 
vacsora,  ÁFA 
(Lehetőség van Superior és Prémium szobák foglalására is, azt 
kérjük jelölni) 
 
A részvételi díj és az egyéni italfogyasztás a szállodának 
fizetendő!  
 
Regisztrációs díj: 36.000,- Ft /fő  (Budapest Bank 10102244-
15058906-00000000) 
 
Lehetőség van csak a konferencián való részvételre 9-18 
óra között - a regisztrációs díj fizetendő. 
 
A konferencián csak a regisztrációs díj átutalásának igazolásával 
lehet részt venni! 
 
Kiállítói díj: 100.000.- Ft  
 
Kiállítóink:  CHT Switzerland AG,  Lapauw 
Alfadot Kft, Bepatek Kft, Christeyns Higiénia Kft, Delta Clean Kft, 
Dozit Plus, Ecolab- Hygiene Kft, Dulay és Társa Bt, Judit Paplan 
Kft, Miele Kft, Polizo Kft, Referencia Mosodák Kft,  Tegee 
Hungária Kft, Vebra 2006 Kft, Vend-Tex Kft. 
 
Támogatók:  Bardusch Bértextília Kft, Referencia Mosodák Zrt, 
Thermopach Kft, Zura Kft.  
 
Társszervező: TMTE (Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület) 
 
 
Főszponzor: 

 
 
 
Kisszponzor: 
 

 
A jelentkezési lap a www.tmte.hu honlapról már elérhető, 
részletes program hamarosan. 

 
 
 
 
 
 

https://vts.wtin.com/
https://pbkik.hu/esemeny/textil-hagyomany-innovacio-egy-divatvaros-szuletese/
https://pbkik.hu/esemeny/textil-hagyomany-innovacio-egy-divatvaros-szuletese/
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/
https://torino-fashionmatch-2020.b2match.io/
mailto:schmidt.eniko@pbkik.hu
http://www.tmte.hu/


  5 

 

Képzések 

 
TMTE felnőttképzés távoktatással 

 
2020 márciusának második hetében hatályba lépett a 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről, amit a 
73/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel meghosszabbítottak. A 
TMTE által szervezet 2019/20 tanéves 3254202 Textiltisztító és 
textilszínező tanfolyam hallgatóit, oktatóit és az egyesületet is 
váratlanul érte, hogy a valós idejű kontakt elméleti és gyakorlati 
képzést felváltja a távoktatás. Ez a módszer a meghatározás 
szerint „az oktatás egy olyan formája, ahol az oktató és a 
hallgató nem egy helyen vannak. A hallgató a képzési idő 
nagyobbik részében egyedül, önállóan tanul, ill. konzultációkon 
vesz részt”. 
 
TMTE 3254202 Textiltisztító és textilszínező felnőttképzése közel 
másfél évtizede mindig iskolarendszeren kívüli rendszerben 
folyik, az elméleti órákra az egyesület székhelyén, a gyakorlati 
foglalkozásokra budapesti képzőhelyeken került sor, tehát valós 
idejű és kontakt helyszíni oktatással. 
 
Így a 2020. március közepi azonnali átállás a távoktatásra 
hirtelenjében nehéznek tűnt, de a tapasztalatok hiánya ellenére 
sikerült fenntartani a felnőttképzés folyamatosságát. Igaz, ekkor 
már túl voltak a hallgatók a  
- 11499-12 Foglalkoztatás II. modul (munkaügyi- és 

vállalkozásismeretek) elméleti képzésén, ill. sikeresen 
teljesítették a modulzáró vizsgát is, 

- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul (munka- 
és tűzvédelem), ill. a 

- 11367-16 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
modul (anyagismeret), 

elméleti képzésen, valamint a 
- 11370-16 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 

modul (tisztítástechnológia) gyakorlatán és az elméleti 
képzés döntő részén. 

Ugyanakkor a 
- 11497-12 Foglalkoztatás I. modul (szakmai idegennyelv) 

elméleti képzése még javában folyt, 
- 11369-16 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek 

és 11368-16 Textíliák elő- és utókezelése modul (textíliák 
előkészítése színezésre, színezési eljárások, színezés utáni 
műveletek) elméleti és gyakorlati képzése szinte kb. az 
egyharmadánál járt.    

 

Minden hallgató internet hozzáféréssel rendelkezett, így az 
elméleti képzési napokon az oktató ilyen úton ismertette, hogy a 
korábban rendelkezésükre bocsátott modulonkénti 
prezentációkból melyik tananyagrészre kerül sor (szakmai 
idegennyelv, színezés- és tisztítástechnológia)  
 
A kontaktképzésnél természetes magyarázatokat külön aktuális 
- kellően illusztrált - segédletekkel lehetett pótolni, különös 
tekintettel az összetettebb ismeretet igénylő témákra. A szóbeli 
vizsgakérdésekhez (11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, 
textiltermékek) valamennyi tétel (anyagismeret és néhány 
tisztítás témakör) vázlatát is kézhez kapták a hallgatók. 
 
A gyakorlati foglalkozások folytatásához kellő segédletet 
biztosított egy a járványhelyzet előtt, a hallgatók 
közreműködésével a helyszínen készített videó. Ebben egy 
konkrét laboratóriumi színezés folyamata szerepel a színezékek, 
vegyszerek és segédanyagok tömegmérésétől kezdve - a 
törzsoldatkészítéseken és pipettás adagolásokon, ill. a 
színezőfürdő összeállításán át - a színezőkészülék beállításig és 
a színezési folyamat lefolytatásáig. 
 
A soron következő gyakorlat napjain részletes, ábrás 
feladatlapokkal sikerült ismertetni a programot, amelyekben 
mindig más nyersanyagösszetételű kelme (pamut, poliészter, 
pamut-poliészter keverék, poliamid) adott recept szerinti 
színbeállítási próbája szerepelt (reaktív, csáva, diszperziós és 
savas színezékekkel). A színes termékek átszínezésével 
kapcsolatos szakmai ismeretek és kísérleti színezések is így 
váltak elsajátíthatóvá. Hasonlóan a különböző anyagvizsgálatok 
(színtartóság, szálasanyag-azonosítás, méretváltozás 
meghatározás stb.) gyakorlatához is külön összeállítások 

nyújtottak segítséget. A szakmai számítások gyakorlására is így 
nyílt lehetőség. A kapcsolatos üzemi színező- és egyéb 
berendezések működésének elsajátítását egyedi segédletek 
segítették. A kapcsolattartás és az igény szerinti egyéni 
konzultáció elektronikusan, ill. telefonon valósult meg. 
 
A képzés kontaktórákkal és kihelyezett gyakorlattal - 
remélhetőleg - szeptemberben folytatódik. A modulzáró 
vizsgákat követően az állami szakmai vizsgabizottság előtti 
komplex szakmai vizsgák novemberben lesznek, amelyet a 
Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervez. Ennek során a 
gyakorlati vizsgatevékenységet a „Textíliák elő- és utókezelése; 
színezése, mosása” anyagrészekből elsajátított ismeretek 
képezik, a szóbeli vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok, 
textiltermékek” tárgykörök tananyagára épül.   
 
A TMTE tervezi újabb OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező 
felnőttképzés idei beindítását, amely az eddigi rendszerben az 
utolsó lesz, miután az OKJ-t felváltó Szakmajegyzékből (amely 
az iskolarendszerű szakképesítésekkel kapcsolatos) ez a 
felnőttképzés is kimaradt. 
 

* * * 
 

Utolsó lehetőség OKJ-s szakma szerzésére! 
32 542 02 OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ 

képzés (E-000813/2014/A001) – 2020-2021 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint 
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) 2020. 
szeptember 15-én (amennyiben a csoport létszáma 
megfelelően alakul) tervezi indítani, az államilag elismert, 
25/2016 (II.25.) Korm. rendelet szerint módosított, 
egyedülálló, 2020-21 tanéves – országos és Európában 
elfogadott OKJ-s  szakmunkás bizonyítványt nyújtó - 
szakmai felnőttképzését (utolsó lehetőség az OKJ-s, 
szakmunkás bizonyítványt nyújtó felnőttképzésre). Az így 
megszerzett képesítés tisztítóvállalkozás működtetésére 
is feljogosít a szakmai ismeretek széleskörű elsajátítása 
és bővítése mellett. 
 
A képzéseket hetente egy alkalommal, elméletet 
keddenként, a másik héten gyakorlatot szerdánként 
tartjuk. Az elméleti (várhatóan szeptember 15-én indul) 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 jelen képzés kontakt órás, 
amennyiben járványhelyzet miatt a jogszabályok úgy 
rendelkeznek a képzés online (távoktatásban) is lefolytatható. 
 
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. 
 
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. 
 



  6 

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, idegen nyelvű) bizonyítványt 
kapnak. 
 

A 360 órás képzés várható befejezése: 2021. október vége. 
A vizsga pontos időpontját a jövő évben a külsős vizsgaközpont 
hagyja jóvá (várhatóan 2021. november hó első fele).  
 

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 2021 évben 
határozható meg. 
 

A képzést minimum 10 fővel indítjuk. 
 

Részletfizetés: vállalkozások számára 2 részletben, 
magánszemélyek részére 12 havi részlet igény szerint 
biztosított. 
Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük 
szíveskedjen kitölteni a jelentkezési lapot és juttassa el a 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület valamelyik 
elérhetőségére: TMTE, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. emelet 
7.; Tel: +36 (1) 201 8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu. A 
jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 

Várjuk jelentkezését a jelentkezési lap kitöltésével és 
visszaküldésével - legkésőbb 2020. augusztus 24-ig – a 
további érdeklődését pedig elérhetőségeinken. 

 
* * * 

 

Programkövetelmény-javaslat Textiltisztító és 
textilszínező szakmai képzéshez 

 
Közismert, hogy az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyett 
2020 őszétől bevezették a Szakma Jegyzéket (SZJ), ebben 25 
ágazatot felölelve összesen mindössze 174 féle szakképzettség - 
mint szakmai oktatás során elsajátítható - szerepel. Ezek 
képezik a szakképzést, amelyek szakképzettséget adnak. Az 
eddig iskolarendszeren kívüli képzéseket mind kivették a 
korábbi OKJ-ból, így erre a sorsra jutott a Textiltisztító és 
textilszínező képzés is, amely ezután a munkaerő-piaci 

képzéseken belül szakképesítést nyújtó kategóriába került. Így 
az SZJ-ből kihagyott felnőttképzések már nem biztosítanak 
szakmunkásbizonyítványt, hanem alacsonyabb szintű - igaz 
államilag elismert - képesítőbizonyítványt eredményeznek. A 
szakmai képzés keretében kerülhetett sor a korábbi OKJ-s 
szakma és vizsgakövetelményt (SzVK) mintegy felváltó külön 
program követelmény (PK) összeállítására, a Textiltisztító és 
textilszínező szakképesítés esetében egyesületünk munkatársát 
vonták be az elkészítésbe. A nagyon fontosnak tűnő, várhatóan 
több évre meghatározó feladatok végrehajtását nehezítették 
ezek a szűk időintervallumok, amelyek betartásához szakértő, 
lektor, szupervizor, vezetőszakértő – a cél érdekében - mindent 
elkövetett.   
 
A Textiltisztító és textilszínező PK elkészítésénél a tanulási 
eredmény alapú (TEA) megközelítést kellett szem előtt tartani. 
Ez a viszonylag új szemlélet arra koncentrál, hogy a képzés 
végére a hallgató mit tud, mire képes, milyen attitűdökkel bír és 
a tanultakat milyen önállósággal képes végrehajtani (ezzel 
szemben eddig a képzések többsége jellemzően bemeneti- és 
vizsgakövetelményeket határozott meg,  mint hagyományos 
folyamatszabályozás alapú gyakorlat). Az új megközelítés tehát 
a tanulási folyamat kimenetét helyezi előtérbe, a tanulási 
eredmények összekapcsolódásával és egymásra épülésével.  
 
A Textiltisztító és textilszínező program követelmény 
javaslat szerint három modulból épül fel a 
programkövetelmény:  
- Textiltermék-ismeret (textilalapanyagok és kellékek, 

ruházati bőrök, szőrmék, darabszőnyegek; 
nyersanyagösszetétel azonosítási módok, 
színtartósági vizsgálatok). 

- Tisztítástechnológiai- és gépüzemeltetési ismeretek 
(szennyeződésfajták, vízminőségi tényezők, 
vegyszerek és segédanyagok ismerete, tisztítóüzemi 
alapgépek és kiegészítő berendezések és ezek 
kezelése, mosófürdők manuális összeállítása és az 
automata adagolók kezelése, munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem, textiltermékek minőségmegóvása 
és -ellenőrzése, ügyfélforgalmi ismeretek). 

 

- Színezéstechnológiai-ismeretek (nyersanyagösszetétel 
szerinti színezhetőség és átszínezhetőség, vízminőségi 
kritériumok, színezékek, vegyszerek és segédanyagok 
ismerete, színezőüzemi alapgépek, szárító 
berendezések és kezelésük, szakmai számítások, 

színezőfürdők összeállítása, munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem, termék minőségmegóvása és 
színhűségellenőrzése, színtartóságvizsgálat és igény 
szerinti utánkezelés). 

 

A Textiltisztító és textilszínező képzés idejének minimuma 250, 

maximuma 320 óra. 
 

A PK-ban minden modulnál szerepelnek az egyes szakmai 
részfeladatok, a hozzájuk tartozó „tudás-képesség-attitűd-
autonómia és felelősségvállalás” fogalomkategóriák kifejtésével. 
 

A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a felnőttképző 
intézmény részéről kiállított, a felnőttképzési adatszolgáltatási 
rendszerben szereplő tanúsítvány szolgál, így bocsátható a 
hallgató az Akkreditált Vizsgaközpont által szervezett képesítő 
vizsgára. 
 

A képesítővizsga írásbelijén a vizsgázó a textiltermék-
ismeret tudásáról számol be, továbbá a tisztítás- és 
színezéstechnológia, ill. a gépismeret tudását bizonyítja a 
feladatsor megoldásával. A tesztfeladatok a szakmai tudás, az 
összefüggések ismeretét, a vonatkozó számítási feladatok 

pontos elvégzését, a tudás alkalmazását mérik, és az önálló 
döntés meghozatalának képességét is tükrözik. 
 

A képesítővizsga gyakorlati része projektfeladat, amely 
két egységből áll: Tisztítási tevékenység végrehajtása és 
laboratóriumi színbeállítási feladat megoldása (a 

gyakorlati feladatok végrehajtása után azok szóbeli 
bemutatása). 
 

A Textiltisztító és textilszínező szakmai képzés elkészített 
program követelményének jóváhagyása után kerülhet sor a 

képzési program összeállítására, amely az újabb felnőttképzés 
elindításához - a felnőttképzést éríntő törvényi és rendeleti 
változások szerinti tevékenység anyagi terhekkel is járó 
folytatáshoz - szükséges.  
 

* * * 
 

70 éves lenne az egykori Than Technikum 
 
A háborús romokon gyorsan újjáéledő ipari igény hatására 1950 
márciusában látott napvilágot az elhatározás, miszerint 
„létesíteni kellene a textilgyárak karéjában – valahol Óbudán – 

egy vegyész jellegű műszaki középiskolát”. Az 1950. márciusi 
elhatározásból hamar létrehozási határozat lett, ennek az évnek 
a nyarán kijelölték az újlaki, Zsigmond téri (pontosabban: II. 
kerület, Lajos utca 1-5.) helyszínt, ahol egy általános- és egy 
ipari leányiskola közé beékelődve, 1950. szeptember 1-jén 
kezdődött a tanítás. Az első két évben a Fővárosi Tanács 
Oktatási Osztályához tartozó iskola először 31. sz. Ipari 
Gimnázium Vegyipari tagozata, majd I.sz. Vegyipari Technikum 
néven végezte a képzést. 1951. augusztus 1-étől a Könnyűipari 
Minisztérium főhatósága alá került az iskola, 1953-ban 
Textilvegyipari és Bőrvegyipari Technikum lett az iskola neve. 
1954-ben indították be az újabb könnyűipari vegyészképzést, a 
papíripari tagozat létrehozásával. 1955-ben vette fel Than 
Károly nevét az intézmény. Az iskola fennállásának első húsz 
évében 1063 tanuló szerzett technikusi oklevelet a nappali 
tagozaton. 
 
1968 őszétől Than Károly Vegyipari Szakközépiskola lett az 
intézmény neve. 1983-tól az iskolához került a textilfestő és 
textilnyomó szakmunkás képzés, 1987 szeptemberétől a 

mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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textilvegyipari ágazaton áttértek az 5 éves technikusképzésre. 
Később Than Károly Vegyipari Szakközépiskola, 
Szakmunkásképző és Gimnázium névtábla került a Lajos utcai 
épületre.  
 
1997 szeptemberétől, a Bolyai János Textilipari 
Szakközépiskolával történt összevonás után a szakmai képzés 
textilipari technikusi fonó, kötő, szövő ágazattal bővült, 

Zsigmond téri Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és 
Szakmunkásképző névvel működve. A környezeti nevelési 
tevékenység prioritása értelmében 2009 szeptemberétől Than 
Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola lett. Az 
egykori könnyűipari képzések már jóval korábban megszűntek. 

2015. július 1-jével az iskola önállósága megszűnt, és a 
Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1146 Budapest, 
Thököly út 48-56.) tagintézményeként működik tovább. Jelenleg 
a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly 
Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája.  
 
Tisztelettel emlékezünk a 70 éve megalapított Than Károly 

Könnyűipari Vegyészeti Technikumra (ill. elődjére) és a kiváló 
textilvegyész technikusképzést biztosító tanárokra. A 
textilkikészítés területén tevékenykedő TMTE tagok közül sokan 
végeztek a Zsigmond tér-Lajos utcai nagyhírű intézményben. 
  

 

Személyi és egyéb egyesületi hírek 

 
Kiváló minőségű pamutalapanyag jelentős 

kedvezménnyel eladó 
 

Jogi tagvállalatunk - részleges profilváltás - miatt kiváló 
minőségű, különféle színű pamutalapanyag készletét, kedvező 
feltételekkel, egyben, vagy részletekben (színenként) 
értékesítené.  
 

Az alapanyag Törökországból származik és OEKO-TEX® 

tanúsítvánnyal rendelkezik. 
A szóban forgó anyagból eredetileg különféle baby ruha készült. 
  

 

Megnevezés Mennyiség me. Mennyiség me. 

1 
Coral Red 96%CO / 
4%LYC, 210g/m2,187cm 

59 700 g 
152,02 m 

2 
Bright Pink 96%CO / 
4%LYC, 210g/m2,187cm 

17 500 g 
44,56 m 

3 
Purple 96%CO / 4%LYC, 
210g/m2,187cm 

3 800 g 
9,68 m 

4 
Turquoise 96%CO / 
4%LYC, 210g/m2,187cm 

38 300 g 
97,53 m 

5 
Apple Green 96%CO / 
4%LYC, 210g/m2,187cm 

9 600 g 
24,45 m 

6 
Black 96%CO / 4%LYC, 
210g/m2,187cm 

5 700 g 
14,51 m 

7 
Army Green 96%CO / 
4%LYC, 210g/m2,187cm 

19 300 g 
49,15 m 

8 
Dark Brown 96%CO / 
4%LYC, 210g/m2,187cm 

3 600 g 
9,17 m 

9 
Coral Red 100%CO, 
240g/m2,165cm 

14 700 g 
37,12 m 

10 
Bright Pink 100%CO, 
240g/m2,165cm 

36 900 g 
93,18 m 

11 
Purple 100%CO, 
240g/m2,165cm 

22 500 g 
56,82 m 

12 
Apple Green 100%CO, 
240g/m2,165cm 

15 200 g 
38,38 m 

13 
Snow White 100%CO, 
240g/m2,165cm 

13 300 g 
33,59 m 

14 
Army Green 100%CO, 
240g/m2,165cm 

10 600 g 
26,77 m 

15 
Grey Marl 100%CO, 
240g/m2,165cm 

17 700 g 
44,70 m 

16 
Blossom Pink 100%CO, 
240g/m2,165cm 

11 500 g 
29,04 m 

17 
Dark Brown 100%CO, 
240g/m2,165cm 

3 800 g 
9,60 m 

18 
Bright Orange 100%CO, 

240g/m2,165cm 
500 g 

1,26 m 

19 
Fehér 100%CO 36/1 
230g/m2,176cm 

324 kg 
800,40 m 

20 
Piros 100%CO 36/1 
230g/m2,176cm 

104,86 kg 
259,04 m 

21 
Pink 100%CO 36/1 
230g/m2,176cm 

250,48 kg 
618,77 m 

22 
Türkiz 100%CO 36/1 
230g/m2,176cm 

223,07 kg 
551,06 m 

23 
V.kék 100%CO 36/1 
230g/m2,176cm 

99,8 kg 
246,54 m 

24 
Narancs 100%CO 36/1 
230g/m2,176cm 

161,7 kg 
399,46 m 

 
Érdeklődés esetén, további információ kérhető Ecker 
Gabriellánál az info@tmte.hu, vagy a + 36 30 412-3556 mobil 
telefonszámon.   

 
* * * 

 
Búcsúzunk…. 

 
 
Hargitai Éva 
Hargitai Éva a 2016-tól Multifelt Factory Kft. néven ismertté vált 
üzem (a korábbi Kőszegi Nemezgyár 1992-ben került 
magántulajdonba) egyik ügyvezetője volt. 2018-től a Textilipari 
Műszaki és Tudományos Egyesület Intéző Bizottságában is 
tevékenykedett. 
 
 
Wighardt József 
Vegyészmérnökként a Textilfestőgyárban dolgozott több 
beosztásban. Volt műszakos kolorista, főkolorista, osztályvezető, 
főmérnök-helyettes és főmérnök. A Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület textilvegyész és kolorista 
szakosztályában tevékenykedett. 
 
 
Nándory György 
A Ruggyantaáru-gyárban a gumiabroncs-kordok szerkezetének 
és gyártástechnológiájának vizsgálatával, fejlesztésével 
foglalkozott. Majd az Albertfalvai Cérnázógyár 
főtechnológusaként, majd főmérnökeként tevékenykedett. 

1966-tól az Országos Gumiipari Vállalatnál (OGV) folytatta 
kutató munkáját.  
 
 
Vadkerti István 
Gépészmérnökként a Masterfil Pamutfonóipari Vállalatnál, annak 
központjában dolgozott beruházási előadóként, majd 
főosztályvezetőként. Aktív tagja volt a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesületnek és azon belül a Fiatalok 
Bizottságának, a Kőszegi Ifjúsági Találkozókat eredményesen 
szervezte. 
 
 
Szóbel Judit 
A Könnyűipar-, majd az Ipari Minisztériumban dolgozott, a 
szabványosítás volt a fő területe. 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
Minőségszabályozó- és anyagvizsgáló szakosztályának több évig 
a vezetőségi tagja volt. 
 
Emléküket megőrizzük. 
 
 

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:info@tmte.hu

