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Aktuális hírek 
 

Egyesületünk a pandémia újabb időszakában 
 

A Covid-19 vírus okozta járvány nemcsak egyéni életünket 
változtatta meg, a TMTE tevékenységét is érthetően 
befolyásolta. A harmadik hullám miatti járvány-vészhelyzeti 
korlátozások ellenére nem állt le az egyesületi élet, számos 
technikai változást követve működtünk tovább. 
 
Az online konferenciabeszélgetések adta lehetőségekkel 
folytak az Ellenőrző és Intéző Bizottság ülései, így a 
szokásos feladatok meghatározására és elvégzésére 
folyamatosan sor került. A felnőttképzés területén, az 
elméleti- és gyakorlati foglalkozások megfelelő 
átütemezésével szintén az interneten keresztül zavartalanul 

folytatódott. A korábbi OKJ-s Textiltisztító és textilszínező 
képzést felváltó, szakképesítést nyújtó tanfolyam 
programkövetelményének és képzési programjának 
kidolgozása is ránk hárult. 
 
A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) 
koordinálásával kialakított, a „Nemzeti Divatipari Stratégia 
2020−2030”-hoz észrevételeket tettünk. 
 
Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor könnyűipari és 
környezetmérnöki karával is aktív volt a kapcsolat. 
Szakdolgozatokat bíráltunk, a Terméktervező Intézet 

kérésére besegítettünk az online előadásokba. Az intézetet 
megkereső partnernek szakértői segítséget nyújtottunk. A 
„Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány a Könnyűiparért” 
tudásbázisát számos ismeretterjesztő összeállítással 
bővítettük, amelyek honlapjukon bárkinek elérhetők. 
 
Több ruhaipari szakiskola és technikum részére díjmentesen 
több szakmai prezentációt továbbítottunk, hozzájárulva az 
online oktatás színesítéséhez. 
 
Az Egyesület műszaki tanácsadási tevékenységét többen 

vették igénybe. Többek között speciális kérdésekben (pl. 
BCI-pamut védjegy), technológiai témákban (pl. kötöttkelme 
színezés utáni töréscsíkossága), ill. a textiltisztító ágazat 
aktuális problémájának feltárásában (pl. szövetkonstrukció 
eredetű gyűrődések) igyekeztünk hatékony segítséget 
nyújtani. Természetesen az arcvédő textilmaszkok 
készítésével kapcsolatos számos kérdést is megválaszoltunk. 
 
A pályázatok során pl. a GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci 
alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus 
projektek megvalósításának támogatása; 
 

A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a 
fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék gyártása 
ágazatban” c. projekt megvalósításában, a szakmai anyagok 
kidolgozásában több tagunk is részt vett. 
 

További, a későbbiekben részletesen ismertetett pályázati 
projektek megvalósítását is folytattuk. 

 
A Magyar Textiltechnika minden esedékes száma (2020-ban 
és 2021 eddigi időszakában) időben megjelent, köszönve a 
lap felelős szerkesztőjének, a szerkesztőbizottságnak ill. a 
cikkírók áldozatos munkáját. 
 
A Magyar Kémikusok Egyesületével folyó együttműködés 
során a Magyar Kémikusok Lapjában igyekeztünk a 
„Kitekintés” rovatba textilkémiai és -szakmai cikkek 
közzétételét biztosítani. 
 
A Szellemi Örökség Albumának 2021 évi bővítéséhez a 

javasolt személyek méltatása elkészült, így további 
textilesek eredményes életpályája megörökítésre kerül. 
 

* * * 
 

Jogi- és egyéni tagjaink anyagi támogatását kérjük 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) közel 
73 éve azon tevékenykedik, hogy a hazai textil- ruházati és 
textiltisztító ipar tudásbázisa fennmaradjon, gyarapodjon és 
biztosítva legyen jövője. Közhasznú szervezetként egyrészt 
pénzbevételes rendezvényekből és részben képzésekből, 

másrészt támogatásokból működtethető az egyesület.  
 
A 2020 márciusától tartósan fennálló új koronavírus 
járványhelyzet miatti szükség- ill. vészhelyzeti intézkedések 
következtében nem volt mód személyes jelenléttel 
megtartható szakmai rendezvényeket, workshopokat, 
konzultációval egybekötött előadásokat, tréningeket 
rendezni, így jelentős bevételi lehetőségtől esik el a TMTE, 
már több mint egy éve. 
 
Egyesületünk működőképességének megőrzése érdekében 

tisztelettel kérjük a jogi- és egyéni tagjaink anyagi 
segítségét. Támogató adományaikat a K&H Bank 10200830-
32310085-00000000 számlaszámra várjuk, amit előre is 
hálásan köszönünk. 
 
TMTE Vezetősége 
 

* * * 
 

Közlemény SZJA 1% felhasználásáról! 
 

2020-ban (a 2019. évi adóbevallások alapján) a NAV 
104.455 Ft-ot utalt a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület (TMTE) számára a magánszemélyek SZJA 1%-os 

felajánlásából. A kapott összeget a TMTE közhasznú és 
felnőttképzési tevékenysége költségeinek részbeni fedezésére 
fordítottuk. 
Köszönjük a felajánlásokat! 

 

 

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 2020. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-41 
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

https://www.facebook.com/TextilEgyesulet/?hc_ref=ARQNcMVIg_cbfPRRrJMl9rCl1fLyj2cqNdQkVHmJVPujsvZ2rVKpPzUTf1qno4muA_I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCbsA1_Xo1xl62mbB9ZBHYODCoARyBjbPTw5RyOjToSbFkSLkbOROKdny-e1mMG7Fo9vQLx9VGWxUpm5z-5m_MzLjDQyp7Z7TaecBrvdluwMzqV8oK5HsbFO4g0ZdXCSY7ki0shkLQ77RkgR-2fXFhBztXsVTTsRbiyvfYPVl4Sby8lpcrDqdLzghrxViy4ogyIjzawE2lbbhlJaWlavbyeCU21Txfvskg3Sy5rcakeSeWoe7YvaAAIRIjbK8BaVkAn2_Ajtsjkd55AKVLpxQNPlvqCjXWP107f2M1Ob3j5hKWSvjTq3w&__tn__=kC-R


  2 

 

Nemzetközi és hazai hírek 
 

Tájékoztató szakmai kiállítások elhalasztásáról 
 

Még 2020 szeptemberében a Messe Frankfurt, az érintett 
iparágak képviselőivel egyeztetve úgy döntött, hogy 2021. első 
negyedévében nem rendezi meg hagyományos kiállításait.  
 

Mostanra az is világossá vált, hogy az eltelt időszakban a 
járvány miatt hozott szabályozások és utazási korlátozások 
sajnos, nem teszik lehetővé és még az április-május 
időszakra eső szakmai események megrendezését sem. 
 

A fentiek miatt elhalasztják a textil- és ruhaipari ágazat 
jelentős nemzetközi kiállításait is.  
 

Tervezett, új időpontok: 
HEIMTEXTIL – 2022. január 11-14 

Techtextil / Texprocess – 2022. június 21-24.  
 

* * * 
 

Access2Markets – új EU portál exportőröknek-
importőröknek 

 

Az Európai Bizottság (Kereskedelmi Főigazgatóság) 
Access2Markets nevű új portált indított, amely az EU 
exportőreinek és importőreinek kínál részletes 
kereskedelemmel kapcsolatos információkat. 
 

Minden, korábban a Trade Helpdesk és a Market Access 
adatbázisokban található tartalom az Access2Markets webhelyre 
került át, mely az EU 24 hivatalos nyelvén olvasható. 
A portál itt érhető el: https://trade.ec.europa.eu/access-to-
markets/en/content/ 
 

Az importálás és az exportálás feltételeivel kapcsolatos 
országonkénti legfontosabb információk mellett az 
Access2Markets tartalmaz : 
• részletes útmutatókat az áruk és szolgáltatások 

importálásához / exportálásához 
• részletes útmutatást a származási szabályokról 
• a termék eredetét felmérő eszközt 
• a kereskedelem terminológiájának magyarázatát 
• példákat arra, hogy idővel, hogyan csökkennek bizonyos 

tarifák 
• grafikonokat kereskedelmi statisztikákkal 
 

Az Access2Markets használatával kapcsolatos oktatóanyag 
itt érhető el: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-
196216?&lg=OR 

* * * 
 

Divatvásárok Kazahsztánban (2021-2022) 
2021. szeptember 12-14 – Alma-Ata 

Central Asia Fashion Autumn / Eiteline Leather,Shoes 
Autumn 

 

2022. március 13-15 – Alma-Ata 
Central Asia Fashion Spring / CAF Textile 

Source&MachTech 
 

20 ország több mint 200 márkájával együtt a kiállítók több 

mint 9000 vásárlóval találkozhatnak Kazahsztánból, 
Oroszország szibériai régiójából, Üzbegisztánból, 
Kirgizisztánból, Tádzsikisztánból, Koreából, Törökországból, 
Grúziából, Azerbajdzsánból, Ukrajnából stb.  
 

Kísérő rendezvények: Ingyenes hozzáférés az Access 
üzleti programhoz, több mint 10 szeminárium, workshop, 
Tex technológiai találkozók, ingyenes pódiumbemutató a 
kiállítók számára, emelvények a kollekciók bemutatására a 
kiállítás különböző részein.  
 

Social Media támogatás: Minden kiállítónak lehetősége 
nyílik bemutatni kollekcióját a kiállítás dátuma előtt a 
közösségi médiában. 

Call Center program: Minden kiállítót a call center 
programukon keresztül népszerűsítenek a régió fontos 
vásárlóinak. A kiállítók termékfotóit elküldik a potenciális 
partnereknek. Ily módon a vásárlók végig gondolhatják és 
előre megtervezhetik a kiállított termékek megvásárlását.  
 

További információk kérhetők a szervezőtől: 
ELT International Exhibitions 

International Sales&Marketing Office for CATEXPO 
Mr. Senan Paker 
Tel:+90 212 320 18 46 / +90 212 320 04 84 
Fax:+90 212 320 18 56 
info@catexpo.net / info@eltfuar.com 
www.eltfuar.com / www.catexpo.kz 
 

* * * 
 

Az MDDÜ és a Hiventures közös projektje a magyar 
divatipar fellendítéséért 

 

Közel tucatnyi ígéretes divat- és designipari projekt 
megvalósulásához biztosít üzleti képzést, szakmai 
mentorációt és befektetési lehetőséget a Magyar Divat & 
Design Ügynökség (MDDÜ), a Startup Campus, valamint az 

MFB Csoporthoz tartozó Hiventures tőkealapkezelő 
programja. A szervezők a hazai ágazat fellendítése 
érdekében kívánnak létrehozni egy értékteremtő divat- és 
designipari startup közösséget. 
 

A felhívásra divat- vagy designipari ötletekkel és 
prototípusokkal lehetett jelentkezni. Összesen 27 csapat 
pályázott 61 pályaművel, az új generáció tagjai is 
képviseltették magukat. Ezzel bebizonyosodott, hogy a hazai 
szűk iparági megkötéssel is számos innovatív ötlet és 
vállalkozni vágyó fiatal van. A szakmai zsűri 11 csapatot 
választott ki, akik mind szakmai, mind üzleti szempontból 

ígéretesnek bizonyultak. Több csapat került be 
belsőépítészeti, lakberendezési ötlettel, ugyanakkor a 
szabadidős termékekkel is eredményesen pályáztak. A 
divatprojektek között meghatározó trendnek bizonyult a 
fenntarthatóság és a textilipari innováció.  
 

A kiválasztott csapatok a közeljövőben egy online 
vállalkozásfejlesztési képzésen vesznek részt, amelyet 
szakmai és üzleti egyéni mentoráció egészít ki. A 
szellemitulajdon-védelme is képzés része. A program 
emellett értékes iparági visszajelzést és iránymutatást is 
nyújtanak az one-to-one beszélgetések. A programot 

december elején egy Demo Day zárja, amelyen a legjobb 
csapatok befektetők előtt prezentálhatják ötleteiket, és így 
15 millió Ft-os kezdőbefektetést is szerezhetnek. 
 

A divat- és designipar jelenleg már világszerte egy tudás-
intenzív ágazat lett, a versenyképességet a legújabb 
technológiai és informatikai innovációk alkalmazásával lehet 
fenntartani. Az MDDÜ ezért keresi azokat az iparági 
együttműködéseket, melyekkel elősegíthető a digitális 
megoldások megjelenése az ágazat minden szegmensében.  
 

* * * 
  

70 éves lett az Unicon 
 

A nagy múltú - jelenleg családi vállalkozásként működő - 
békéscsabai központú Unicon Zrt. 2020. augusztus 5-én 

ünnepelte fennállásának hetvenedik évfordulóját.  
 

Az Unicon elődjét, a Békéscsabai Ruhagyárat 1950-ben 
munkahelyteremtés céljából hozták létre, 1958-ban a 
békéscsabai üzem mellett az orosházi gyáregységben is 
megindult a termelés. Az üzemek 1965-ben a FÉKON 
Ruházati Vállalathoz kerültek. Az 1980-as években német 
exportra bérmunkában készítettek konfekcionált 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196216?&lg=OR
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196216?&lg=OR
mailto:info@catexpo.net
mailto:info@eltfuar.com
http://www.eltfuar.com/
http://www.catexpo.kz/
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termékeket. A fejlődő országok olcsó munkaereje miatt a 
közép-európai ruházati konfekcióipar hanyatlani kezdett, 

ezért tértek át a jelenleg is folyó bútorkárpit gyártására. 
 
A szövetből, bőrből, műbőrből készülő bútorkárpitok igényes 
megrendelései az olajsejkek rezidenciájától kezdve számos 
helyen jelen vannak. Munkájuk magasszintű szakmai tudást 
igényel, akad olyan bőralapanyag, amelynek négyzetmétere 
100 euróba kerül. Évente mintegy 160 ezer egyedi gyártást 
végeznek, amihez szükség is van a megfelelő kapcsolati 
csatornákra. 
 
Az elmúlt évek folyamán a békéscsabai gyártó- és szabászati 
csarnokot teljes körűen felújították, amivel energetikailag, 

esztétikailag és a gyártás, ill. munkaszervezése terén is 
növelték a hatékonyságot. 2016-ban és 2017-ben az Unicon 
Zrt. bronz fokozatú, rendkívül alacsony pénzügyi kockázatú 
Bisnode tanúsítványt kapott, amelyet 2018-ban és 2019-ben 
is ezüst fokozatúra minősítettek át. Békéscsaba mellett 
Orosházán is működik egy telephelyük.  
Jelenleg 98–99 %-ban luxuspiacokra dolgoznak, 197 
embernek, köztük 10-15 nyugdíjasnak adnak munkát.  
 
A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete 
(BDSZ) 2020. szeptember 23-án Szolidaritási Emlékéremmel 
és oklevéllel ismerte el az Unicon Zrt. igazgatóságát, id. 

Hatos István és Hatos Zoltán tevékenységét. Az elismerést 
Rabi Ferenc BDSZ elnök és Sulyokné Kruspán Rozália 
alelnök adta át. Az elnök kiemelte, hogy az Uniconban olyan 
munkaügyi kapcsolatok alakultak ki, amelyek nem csak 
hazánkban, hanem európai szinten is példaértékűnek 
számítanak. 
 
A TMTE vezetése és tagsága nevében tisztelettel 
gratulálunk, további eredményes munkát kívánunk! 
 

* * * 

 
Újabb beruházás a Mamutec Hungary Kft.-nél 

 
A 2001. január 1-jén alakult cég többségi tulajdonosa a 
svájci Mamutec AG. volt, a jelentős gépi beruházással több 
műszaki textil termékcsalád gyártása kezdődött meg 
Magyarországon. 2003-ban szövödei csarnokkal bővültek, 
2008 novemberétől a Mamutec Hungary Kft tulajdonosa a 
Seilfabrik Ullmann AG. lett. 2009. májusában a cég 
tevékenységi köre a játszótéri eszközök speciális köteleinek 
gyártásával egészült ki. 2010. januárban kötélsodró 
üzemegység kezdte meg munkáját. 2011 augusztusában 

drótkötelek, láncok és egyéb kötéltartozékok kiszerelésével 
kezdtek foglalkozni, ez év novemberében a fonodában is 
megindult a termelés. 2014 áprilisában egy új 1327 m2-es 
gyártó- és raktárcsarnok ünnepélyes alapkőletételére került 
sor, amit 2014. december 19-én adtak át. 
 
Jelenleg kötözőzsinegek, fonatolt-, sodrott- és körszövött 
kötelek, konfekcionált rakományrögzítő hevederek, 
hevederpántok, ill. drótkötélmagvas és szintetikus kötélel 
kombinált játszótéri eszközök gyártásával foglalkoznak. 
 
A Mamutec Hungary Kft. új, 1287 m2-es hasznos 

alapterületű új gyártó- és raktárcsarnokának alapkövét 
2020. szeptember 15-én tették le, a Békés megyei 
Gyomaendrődön. Magyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az ünnepségen 
elmondta, a kormány 800 ezer euróval, több mint 
negyedmilliárd forinttal támogatta a beruházást. Egyúttal 
szólt arról, hogy segítik a régió tovább fejlődését, többek 
között az infrastruktúra fejlesztésével, határon átnyúló utak 
és a békéscsabai repülőtér megépítésével, hogy ezzel újabb 
befektetők érkezzenek a térségbe. 
 

Csipai Béla, a Mamutec Hungary Kft. egyik cégvezetője utalt 
arra, hogy csaknem 575 millió forintos beruházáshoz a 

kormány több mint 287 millió forint vissza nem térítendő 
támogatással járult hozzá. Az új üzemcsarnokban a 

kapacitásbővítéssel fonott és sodrott köteleket fognak 
gyártani. A termékeket 99 %-ban exportálják (a cég svájci 
anyavállalatából kerülnek tovább termékeik Németországba, 
Franciaországba, Belgiumba. Végül szóba került, hogy a 
gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) 
pályázatán csaknem 60 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyertek napelempark építésére.  
 
További sikeres tevékenységet és újabb fejlesztéseket 
kívánunk. 
 

* * * 

 
Az innováció, a kultúra és a fenntarthatóság 
témaköreiben keresik az „Év Divatipari Felfedezettjét” 
 
A Magyar Divat & Design Ügynökség működésének egyik 
fontos stratégiai pillére a szakképzésfejlesztés támogatása, 
amellyel a kreatívipari oktatás színvonalának magasabb 
szintre emelésére törekszik. Az Ügynökség Divatipari 
Szakképzésfejlesztést Támogató Programjának célja, hogy 
visszaállítsa az iparág presztízsét, utánpótlást biztosítva az 
ágazatnak. A tavalyi év sikerei után az MDDÜ idén a Startup 
Campus együttműködésben emeli újabb szintre a 

programot. Az Ügynökség stratégiai partnerként csatlakozik 
az InnoGEN Ifjúsági Programhoz, amelynek középpontjában 
a fiatalok tehetséggondozása, a jövő generációjának 
inspirálása és kreativitásának fejlesztése áll. A 
közösségépítésen túl elindul a “Az Év Felfedezettje” 
kampány is, melynek része „Az Év Divatipari Felfedezettje” 
pályázati felhívás. 
 

A Magyar Divat & Design Ügynökség kiemelt figyelmet fordít 
a kreatívipari szakmunkák, azon belül a textil- és ruházati 
szakképzés presztízsnövelésére a fiatalabb korosztály 
körében. Ennek jegyében az MDDÜ szakmai partnerként 

csatlakozik a Startup Campus InnoGEN Ifjúsági Programhoz, 
amelynek középpontjában a fiatalok tehetséggondozása, a 
jövő generációjának inspirálása és kreativitásának 
fejlesztése áll. A program célja a tehetséges 14-21 éves 
magyar fiatalok inspirálása a startup és innovációs 
vállalkozói kultúrával, valamint ösztönzése saját projektjeik 
elindítására és fejlesztésére, amellyel támogatják a jövő 
kutatás-fejlesztési és innovatív vállalkozói generációjának 
létrehozását. A közösségépítésen túl az MDDÜ szakmai 
zsűriként vesz részt az „Év Felfedezettje” kiválasztásában, 
valamint az innováció és digitalizáció, a művészet és kultúra, 
illetve a társadalom és fenntarthatóság témaköreiben 

kihirdeti az „Év Divatipari Felfedezettjét” is. A pályázati 
felhívás keretében azokat a kreatív- és divatipari 
szakképzésben, nappali tagozaton tanuló fiatalokat 
jelentkezését várják, akik alkotásaikkal, 
munkásságukkal, hobbijukkal, tehetségükkel, vagy 
közösségi szerepvállalásukkal újszerűt hoztak létre.  
 

A zsűri által kiválasztott nyertes nemcsak az „Év Divatipari 
Felfedezettje” címben részesül, hanem egy nagy értékű, 
korszerű technológiával felszerelt, könnyen kezelhető 
varrógépet is nyer, továbbá meghívást kap a következő 
Budapest Central European Fashion Weekre, valamint az „Év 

Divatipari Diáknagyköveteként” Trunk Tamással együtt 
képviseli a szakmát a presztízsnövelő kampányok során. Az 
„Év Divatipari Felfedezettje” pályázatra 2021. június 2-ig 
lehet jelentkezni. A nevezési űrlap kitöltésén túl tovább 
növelhetők az esélyek, ha egy maximum 10 perces, kreatív, 
bemutatkozó videót is készít a pályázó, melyben a 
jelentkező innovatív, újszerű megközelítése is szerepet kap. 
 
A jelentkezés és a további részletek a 
https://www.startupcampus.hu/innogen oldalon érhetők el. 
 
Forrás: www.hfda.hu 
 

https://www.startupcampus.hu/innogen
http://www.hfda.hu/
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Textiles tanácsok az új jótállási rendszerrel kapcsolatban 
a TMTE honlapján 

 
2021. január 1-től életbe lépett a tartós fogyasztási cikkekre 
(egyes textilalapú termékek, szőrmeruházatok) vonatkozó új 
jótállási szabályok [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, ill. a 
módosító 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet] 
Szakértőink magyarázata példával szemléltetve már letölthető a 

TMTE honlapjáról: 
http://tmte.hu/.../tmte/Tartos_fogy_cikk_jotallas_textil.pdf 

Megújultak a textilvegyész és koloristák nemzetközi 
szervezetének (IFATCC) közösségi média oldalai 

 

- www.facebook.com/ifatccofficial 
 

- www.instagram.com/ifatcc.official  
 
- www.instagram.com/ifatcc.official 

 

Felnőttképzés 
 

Befejeződött a 2019/20 tanéves OKJ Textiltisztító és 

textilszínező felnőttképzés, megkezdték a képzést az 
újabb tanfolyam hallgatói. 

 
A 2019. szeptemberében indított képzésen az elméleti 
oktatások szokásosan a TMTE székhelyén (Budapest, I., 
Hattyú u. 16.) folytak. A 11370-16 Textíliák mosása, 
vegytisztítása, műveletei, gépei modul anyagát Saskőy Attila 
oktatta. A 11367-16 Textilipari alap- és segédanyagok, 
textiltermékek, továbbá a 11368-16 Textíliák elő- és 
utókezelése, valamint a 11369-16 Textíliák színezése, 
tulajdonságjavító műveletek modulok oktatását Kutasi Csaba 
végezte. A 11497-12 Foglalkoztatás I. és a 11499-12 

Foglalkoztatás II. modul előadója Deme Gabriella volt. A 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság modul anyagát 
Márkus László adta elő. 
 
Szokás szerint hetenkénti váltással az elméleti- és gyakorlati 
foglalkozások követték egymást, amelyen 13 fő végezte 
tanulmányait. A nagyüzemi mosással és kapcsolódó 
műveleteivel, ill. a foltkezeléssel és vegytisztítással 
kapcsolatos gyakorlati képzőhelyet továbbra is a Top Service 
Hungária Kft. tisztítószalonja (Budapest, V., Arany János u. 
34. sz.) biztosította. Ezért köszönetet mondunk dr. Varró 
Tamás ügyvezető igazgatónak, a gyakorlatvezetésért pedig 

mester fokozattal rendelkező Kovács Zita szakoktatónak. 
Kihelyezett gyakorlati képzésen a Corinthia Hotel 
mosodájában, a Szőnyeg Express Kft.-ben volt mód a 
specialitások tanulmányozására. Köszönet illeti az 
üzemlátogatások során a gépeket és technológiákat 
részletesen bemutató szakembereket, Lucza Ferenc 
(Corinthia) ill. Jusztus Ferenc (Szőnyeg Express) urakat. 
 
A textíliák színezése, elő- és utókezelése, ill. kikészítése, 
valamint az anyagvizsgálat tárgykörökben a gyakorlati 
képzés a Sinka és Társa Kft.-nél (Budapest, Madridi út 4. 

sz.) folyt. Köszönetünket fejezzük ki Sinka József 
ügyvezetőnek, hogy lehetővé tették üzemükben a csoport 
gyakorlati oktatását, amelye Burján Csabáné, Fidel József és 
Kutasi Csaba irányításával folyt. 
 
A Covid-19 koronavírus következtében kihirdetett 
járványügyi vészhelyzet nem tette lehetővé a kontaktórás 
elméleti és gyakorlati képzés folytatását. A Textiltisztító és 
textilszínező felnőttképzés 2020. március közepétől nem a 
szokásos módon folyt, egyesületünk - mint felnőttképző 
intézmény - is a távoktatásos formában történő képzéssel 
tudta biztosítani a 2019/20 évi tanfolyam folytonosságát.  

 
Az írásbeli modulzáró vizsgákat minden hallgató 
eredményesen teljesítette. Így adtak számot a hallgatók a 
11367-16 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
témakörből, a 11497-12 Foglalkoztatás I., a 11499-12 
Foglalkoztatás II. és a 11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság modulból. A 11368-16 Textíliák elő- és 
utókezelése, valamint a 11369-16 Textíliák színezése és 
tulajdonságjavító műveletek, ill. a 11370-16 Textíliák 
mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei témakörben 
gyakorlati modulzáró vizsgát tettek a hallgatók. 

 
A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai 

vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára került sor, 

amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal 
szervezett. A vizsgabizottság elnöke Ziffer Ottó volt, 
munkáját Zubonyai Edit és Dr. Deák László segítette. A 
2020. november 11-i komplex szakmai vizsgán a gyakorlati 
vizsgatevékenységet a „Textíliák elő- és utókezelése; 
színezése, mosása” anyagrészekből elsajátított gyakorlati 
ismeretek képezték, a november 17-i szóbeli vizsga a 
„Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykör 
anyagára épült. 
 

* * * 
 

A TMTE 2020. szeptember 15-én beindította az újabb, 
2020/21 tanéves 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és 
textilszínező felnőttképzést, amely hosszú évek után - ebben 
a formában - az utolsó.  

 
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 munkaerőpiaci képzéseseken belül szakképesítést 
nyújtó kategóriába került. Így az SZJ-ből kihagyott 

felnőttképzések már nem biztosítanak szakmunkás 
bizonyítványt, 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, amelyet egyesületünk 
munkatársa végzett. A 07233004 számú Textiltisztító 
program követelmény letölthető az Innovációs 
Képzéstámogató Központ (IKK) honlapjáról (szakképesítés, 
felnőttképzés), a Textil-, ruha-, cipő- és bőripari 
képzéseknél.  
 

A Program Követelmény után 2021. áprilisában elkészült a 

TMTE új képzési programja is, amely alapján az első 
szakképesítő képzést 2021. szeptemberében kívánjuk 
elindítani. 
 

* * * 
 

Új szabályozás, új felnőttképzési engedélyek 
 

2020. augusztus végén Egyesületünk bejelentkezett az 
megújult felnőttképzési rendszerbe, illetve az engedélyhez 
kötött tevékenység alá is. Új nyilvántartási számaink: 
 

Felnőttképző nyilvántartásba vételi számunk (bejelentés 
köteles képzésekhez): B/2020/005559 
 
Felnőttképző engedély számunk (szakképesítő és egyéb 
engedély köteles képzésekhez): E/2020/000286 
 

 
 

 

http://tmte.hu/_userfiles_/tmte/Tartos_fogy_cikk_jotallas_textil.pdf?fbclid=IwAR2fRpykZB3bRUMqaDFtsY0mTs3BtXDRLpxjFvXqQ1zVYjQmPRCXc9sQX_Q
http://www.facebook.com/ifatccofficial
http://www.instagram.com/ifatcc.official
http://www.instagram.com/ifatcc.official
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Pályázati projektek 

 

GINOP-5.3.5-18 kiírásra „A munka jövője a ruha- és 
textilipari ágazatokban…” 

 

2019. szeptemberében sikeres, önálló pályázatot 
nyújtottunk be, melynek megvalósítása 2020. májusban 
kezdődhetett meg.  
 

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 projekt tervezett megvalósítási területe elsősorban az 
Észak-Magyarországi Régió. 
 

Sajnos, a járvány miatt kialakult helyzet nem kedvezett a 
projekt ütemterv szerinti megvalósításának, de 2020 végére 
néhány részeredmény már megszülethetett. 
 
Elkészült a módszertanokat és megoldási javaslatokat 
figyelembe vevő három kérdőív: 
 munkavállalói kérdőív 
 munkaadói – munkáltatói kérdőív 
 hr adminisztrációs kérdőív 
 

A felmérési szakasz részeként elindult az alacsony 
kvalifikáltságú munkaerőt érintő képzési környezet vizsgálata. 
 

A szakmai megvalósításhoz szorosan kapcsolódó munkaköri 
profil alkotási tevékenységet is megkezdtük. Itt kialakításra 
került szakértői támogatással a módszertani terv és a 

konkrét felmérési program. A profil alkotási méréseket 2020 
októberében az Axamo Kft-nél elkezdtük, ezt novemberben 
további helyszíni mérések követtek volna, de a járványügyi 
intézkedések miatt a folytatás 2021-re II. negyedévére 
halasztódik. 
 

A fent említett kutatási előkészületek alapján részben 
megtörtént az interjúk és a kérdőívek kitöltetése (elektronikus 
kérdőívek kiküldése), az online kommunikáció előnyeinek 
iparág és szakma specifikus felmérése, a legjobb gyakorlatok 
összegyűjtése, megoldási lehetőségek vizsgálata. 
E mellett folyamatban van az oktatási módszertanok 
kidolgozása is.  
 

* * * 
 

InclusiTech (Dress-coding) projekt 
 
2020. nyarán egy fiatalokból álló önkéntes, informális 
csoport vezetője (Huszár Fanni, az egész projekt 
megálmodója) megkereste és felkérte Egyesületünket, hogy 

befogadó szervezetként vegyen részt egy az Európai 
Szolidaritási Testület által kiírt „Szolidaritási 
Projektek” pályázatra beadandó programban. 
 
A projekt céljai: 
 3 speciális igényű, akadályozott személy számára egyedi, 

innovatív ruha elkészítése a formatervezés segítségével, 
funkcionális, kényelmes ruházat biztosítása, mely segíti 
az önkifejezést és ezáltal az önelfogadást is. 

 Tervezőkkel, designerekkel, ruhakészítőkkel 
megismertesse és gyakorlati példákon keresztül 
bemutassa, azokat az innovatív technológiákat, amelyek 

támogatják a személyre-szabott, adaptív termékek 
létrehozását és hatékonyabbá teszik a tervezési és 
gyártási folyamatokat.  

 
A projekt 2020. szeptember 1-én indult. A csapat 3 külön 
videofilmben mutatja majd be az egyes altémákat, a 
speciális igényű személy kiválasztásától, a ruhatervezésen, a 
használt technológiák ismertetésén át, a megvalósulásig. 

A csoport tagjai a 2020-as előkészületek után az első altéma 
egy gerincferdüléssel élő, orvosi fűzőt viselő lány (Jázmin) 
egyedi ruhájának elkészítését és a munkafolyamatok 
megörökítését, dokumentálását végezték, melyet most 
tavasszal be is fejeztek. A második altémában egy down-
szindrómával élő alkotó (Lia) számára készítenek alkalmi 
ruhát. A közös munka már itt is elkezdődött. 
 
A projektről, az eredményekről az alábbi oldal nyújt 
folyamatos tájékoztatást 
https://www.facebook.com/dresscodingdesign 

https://www.dresscoding.org/ 

 
Jázmin történetéről és ruhájának elkészítéséről a video itt 
található: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZCPmEg8A 
 

* * * 
 

tex2green – egy projekt az ágazat 
fenntarthatóságáért 

 
2020. júniusában indult az MKSZ-BDSZ közös projektje. 
 

A divatipart a környezetszennyező iparágakhoz sorolják, 
ezért fontos, hogy a gyártók a környezetvédelem, a 
munkahelyi biztonság és a szociális felelősségérzet 
szempontjai szerint optimalizálják gyártástechnológiáikat, 
munkakörülményeiket és beszerzési csatornájukat. 
 
Ehhez kíván hozzájárulni GINOP-5.3.5-18-2018-00048 "A 
munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság 
fejlesztése a ruházati termék gyártása ágazatban" című 
projekt az elnyert 29,3 millió Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatás segítségével. 

 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztés 
célja, hogy eszközöket adjon és javaslatokat dolgozzon ki a 
ruhaipar fenntarthatósági kihívásainak való megfeleléshez. 
 
A fejlesztés a hat kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, 
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, 
Dél-Dunántúl) régió területén működő ruházati 
vállalkozásokra fókuszál, de a projekt eredményei 
hasznosításra kerülnek közvetve a többi könnyűipari alág 
(textil-, bőr-, bőrtermék, lábbeli) gyártó cégeinél, valamint a 
bértextilt mosodai szolgáltatással kapcsolva kínáló 

vállalkozásoknál is. 
 
A projektpartnerek a fenntartható és körforgásos gazdasági 
modellre való átálláshoz felmérik a hazai ruhaipar aktuális 
helyzetét és lehetőségeit. Elemzések készülnek a képviseleti 
erő és a kollektív szerződések általi lefedettség növeléséhez, 
valamint bemutatásra kerülnek nemzetközi jó gyakorlatok is. 
 
A honlapról (https://www.tex2green.hu/index.php) többek 
között már elérhetők az alábbi tanulmányok: 

Kriza Máté: Külföldi jó gyakorlatok vizsgálata  

Berki Erzsébet: A kollektív szerződések tapasztalatai a 

ruhaiparban és a kapcsolódó alágazatokban  

Dr. Molnár Ernő: A magyar textil-, ruha-, bőr- és 
lábbeligyártó ipar helyzete az ezredforduló után  

Kutasi Csaba: Környezeti kihívások -  fenntartható gyártási 
folyamatok, környezetvédelem a textiliparban  

Dr. Pataki Pál: A fenntartható textilgyártás követelményei 
és tanúsítása  

Dr. Molnár Ernő: A hatékony konzultációhoz szükséges 
munkaügyi témájú elemzés 
és egy széleskörű, kereshető cégadatbázis is. 
 

 

https://www.facebook.com/dresscodingdesign
https://www.dresscoding.org/
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZCPmEg8A
https://www.tex2green.hu/index.php
https://www.tex2green.hu/files/fajl/kriza_vegeleges.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/kollektiv_szerzodes_tanulmany_0.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/kollektiv_szerzodes_tanulmany_0.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/kollektiv_szerzodes_tanulmany_0.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/vegleges_elemzo_tanulmany_20210114.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/vegleges_elemzo_tanulmany_20210114.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/jav_gi1.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/jav_gi1.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/a_fenntarthato_textilgyartas_kovetelmenyei.pdf
https://www.tex2green.hu/files/fajl/a_fenntarthato_textilgyartas_kovetelmenyei.pdf
https://tex2green.hu/files/fajl/masodik_tanulmany_20210331_jav_002.pdf
https://tex2green.hu/files/fajl/masodik_tanulmany_20210331_jav_002.pdf
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DanubeChance 2.0 
Az újrakezdő vállalkozókat segítő projekt 

(DanubeChance 2.0 - Embracing failure to facilitate second-
chance entrepreneurship in the Danube region) 

 

A DanubeChance2.0 innovatív szakpolitikai tervekkel kíván 
segíteni és ezzel együtt egy második esélyt adni a korábban 
csődbe jutott vállalkozóknak a Duna régióban. 
Fő célok: 
- A szerkezetátalakítási intézkedések előmozdítása 
- az újra kezdő vállalkozók lehetőségeinek tudatosítása 
- támogatói ökoszisztéma létrehozása az újrakezdők 

számára.  
 

A projekt olyan legitim vállalkozók számára segít, akiknek 
első vállalkozásukkal nem tudtak a piacon érvényesülni. A 
projekt keretében a vállalkozóknak lehetősége van részt 
venni egy 130 órás tréningen. Ezen kívül a projektnek 
köszönhetően elindul az első "Üzleti átstrukturálási 

kezdeményezés", amely mintegy 60 legálisan csődbement 
vállalkozó számára nyújt üzleti támogatást, akiknek első 
projektjei kudarcot vallottak. 
 
A projektről részletek az alábbi linken olvashatók: 
http://www.interreg-danube.eu/approved-
projects/danubechance2-0 

A projekttel kapcsolatban további információ kérhető Kocsis 
Zsófiától / zsofia.kocsis@pbn.hu 

 
* * * 

 
„Design foglalkozások a zöldebb és élhetőbb 

Terézvárosért” 
 
2020. nyarán a Fabrikációs Laboratórium (FabLab) 
együttműködésére alapozva „Design foglalkozások a 
zöldebb és élhetőbb Terézvárosért” címmel pályázatot 
nyújtottunk be a Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros 
Önkormányzata által civil szervezetek részére kiírt 
támogatási felhívására.  

 
Az elsősorban a VI. kerületi lakosok, illetve a kerületben 
tanuló diákok számára kreatív workshopokat, 
megmozdulásokat tartalmazó projekt tavaly a 
járványhelyzet miatt csak részben valósulhatott meg 
(aszfaltrajzok, sámlikészítő workshop). A további 
rendezvények (textilmaszk készítés, 3D nyomtató bemutató 
foglalkozás, virágláda készítő workshop) az idei év feladatai.  
 
 

 

Személyi és egyéb egyesületi hírek 

 
A 2021-ében esedékes küldöttközgyűlés 

megtarthatósága 
 

Az új koronavírus miatti szükséghelyzetre vonatkozó 
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályai értelmében, 
nincs mód az egyesületi küldöttközgyűlés közeljövőben 
történő megtartására. Az érvényes jogi szabályozás lehetővé 
teszi, hogy halaszthatatlan ügyekben [ilyen például a 2020. 
évi beszámoló és közhasznúsági jelentés (KH), ill. a 2021. 
évi pénzügyi terv/költségvetés elfogadása] az Intéző 
Bizottság (IB) kötelezettséggel eljárjon és döntsön a 
küldöttközgyűlés helyett. 
 

Ennek megfelelően - Ellenőrző Bizottságunk (EB) 
jelentésének figyelembevételével - az Intéző Bizottság 2021. 
május 6-i jóváhagyó határozata értelmében beadjuk a 2020 
évi KH jelentést és a beszámolót.  
 

Az említett Kormányrendelet szerint, a veszélyhelyzet 

megszűnését követő 90 napon belül a küldöttközgyűlést 
meg kell tartanunk, amelyen az IB küldöttközgyűlés 
hatáskörben hozott döntéseit napirendre kell tűzni. 
 

Ennek megfelelően 2021. évben esedékes küldöttközgyűlés 
időpontját később tudjuk kitűzni. 
 

Az EB és az IB által elfogadott dokumentumok hamarosan 
felkerülnek a TMTE honlapjára is. 
 

* * * 
 

Tóth György újabb könyve: Adriától Pannoniáig 
 

Az INNOVATEXT Zrt. magánkiadásában az elmúlt év végén 
jelent meg Tóth György szerzőtől az Adriától Pannoniáig c 
kiadvány. Eddig is több szakkönyv fűződik nevéhez, többek 
között az Automata varrógépek, Régi vasalók, Alte 
Bügeleisen, Gyűszűtől a varrógépig, Gyűszűk, A varrógép 
meghonosodása Magyarországon, Antik varrógépek 
enciklopédiája.  
 

Tóth Györgyöt sokan ismerik. 1969-től magángyűjtő a 
ruhaipari eszközök története tárgykörében, 1975 óta 
ipartörténeti kutatóként tevékenykedik. 2011 óta alapító 

tagja és tisztségviselője a Magyar Gyűjtők Társaságának, 
valamint tagja az angol ISMACS és a német 
Sammlerfreunde Historischer Nähmaschinen társaságnak. 

Az Adriától Pannoniáig c. könyv elején a varrógép európai 

megszületéséről, az amerikai gépfejlesztésről (huroköltés 
képzése) olvasható ismertető. Szó esik magyarország ipari 
hátteréről, a ruhakészítés klasszikus eszközeiről és a hazai 
ruhaiparról, ill. a varrógép itteni meghonosodásáról és 
egykori használatáról. Olvashatunk a korai magyar 
gépkereskedőkről, majd az Első Magyar Varrógép- és 
Kerékpárgyártó Rt. tevékenységéről. Ekkor tárgyalja a 
szerző az Adria varrógépek szerkezetét, működési 
tapasztalatait. Ezt követően a csepeli Weiss Manfréd Művek 
varrógépgyártási tevékenységébe nyerhetünk bepillantást. 
Majd a Pannonia varrógép gyártása kerül részletesen 
tárgyalásra. A nívós és sokféle illusztráció, számos korabeli 

fénykép és dokumentum még élvezetesebbé teszi a téma 
feldolgozását. A helyenkénti lazább szerkesztés nagyon jól 
szolgálja a varrógép ügyét, mint a szerző az előszóban 
megjegyzi: „Maga a téma nem ígér könnyű olvasmányt”, 
ezért kerültek be adott helyekre a „érdekes, egyéb - 
kapcsolódó - nézni és olvasnivalók”.  
 

Tisztelettel gratulálunk Tóth Györgynek a tartalmas és szép 
kivitelű könyvhöz és további eredményes gyűjtő és szakírói 
munkát kívánunk!  
 

* * * 
 

A Nemzet Művésze díjban részesült „textilesek” 
2020-ban 

 
A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére - 
2013-ban - az Országgyűlés a magyar művészeti élet 
kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert 

képviselőinek személyes megbecsülése, méltó 
életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a 
Nemzet Művésze díjat. A díjat minden évben a Magyar 
Művészeti Akadémia köztestület „születésnapján”, 
november 5-én adják át.  
 
A 2020. november 5-re tervezett, VII. Nemzet Művésze 
díjátadó ünnepséget a járványügyi helyzetre tekintettel a 
Magyar Művészeti Akadémia elhalasztotta. Az ünnepséget 
egy későbbi alkalommal méltó körülmények között rendezik 
meg. A textiles szakterület művészei közül ketten 

részesültek a magas elismerésben. 
 
 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0
mailto:zsofia.kocsis@pbn.hu
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Kovács Miklós kékfestőmester a Népművészet 
díjkategóriában részesült a Nemzet Művésze díjban. A 

kékfestés művelésének és társadalmi megbecsültségének 
megőrzése, fenntartása, és továbbadása érdekében 
folytatott munkássága, valamint a magyar népi kultúra 
ápolásának, értékteremtő gyarapításának elismeréséért 
kapta a kitüntetést. 
 
Az 1878-ban alapított Kovács Kékfestőműhelyt jelenleg a 92 
éves Kovács Miklós úr működteti. A korát meghazudtoló 
kiállású és munkabírású mester, népi iparművész, a 
népművészet mestere 2019-ben, március 15. alkalmából 
Kossuth díjban részesült. 
 

Eddigi kitüntetései, elismerései: 1976. Népi Iparművész, 
1985. Népművészet Mestere, 1995. Az Év Mester, 2000. 
Bács-Kiskun Megye Népművészeti Díja, 2007. Tiszakécske 
Város Művészeti Díja, 2009. Pro Renovanda Cultura 
Hungariae Alapítvány Kodály Zoltán Közművelődési Díja, 
2009. Tiszakécske Városért Díj, 2011. Lengyel Köztársasági 
Érdemrend Tiszti Keresztje, 2012. Tiszakécske Város 
Díszpolgára, 2016. Magyar Művészeti Akadémia tagja, 2019. 
Kossuth-díj. 
 
Kovács Miklós úrnak nagy tisztelettel gratulálunk a Nemzet 
Művésze díj elnyeréséhez, sok erőt és jó egészséget 

kívánunk további alkotómunkájához! 
 

* * * 
 
Péreli Zsuzsa textilművész, keramikus, restaurátor az 
Iparművészet díjkategóriában részesült a Nemzet Művésze 
díjban, annak megbecsüléseként, hogy nem csupán kiváló 
alkotásokat hozott létre eddigi életművében, de az egész 
európai és magyar gobelin-művészet megújítására 
vállalkozott. 
 

Eddigi kitüntetései, elismerései: 
1981. Munkácsy Mihály-díj, 1998. Magyar Művészetért-díj, 
2002. Érdemes művész, 2006. Kölcsey-emlékplakett, 2006. 
Prima-díj, 2008. Kiváló művész, 2017. Magyar Örökség díj 
2018. Kossuth-díj. 
 
Őszinte tisztelettel gratulálunk a Nemzet Művésze díj 
elnyeréséhez, további eredményes művészi tevékenységet 
kívánunk! 
 

* * * 
 

Bukvai Albertnét Magyar Ezüst Érdemkereszttel 
tüntették ki 

 

2020. augusztus 20-án a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült Bukvai Albertné több évtizedes 
oktatói munkájáért és kamarai szerepvállalásáért. A 
magasrangú kitüntetést életpályája elismeréseként kapta, a 
köztársasági elnök által aláírt az oklevélen többek között ez 
áll: a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának gyakorlati 
oktatásvezetőjének és a Vas Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara korábbi alelnökének adományozza eredményes 
tevékenysége elismeréséül. 
 

Bukvai Albertné végig a ruhaipari szakoktatással foglalkozott 
különböző beosztásokban, ill. a megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara élén tevékenykedett. 2016-ban Magyar 
Gazdaságért Díjban részesült, a nemzetgazdasági miniszter 
a kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységéért ítélte 
oda a díjat. 
 
Tisztelettel gratulálunk Magyar Ezüst Érdemkereszt 
elnyeréséhez is, aktív nyugdíjas éveket kívánunk szeretett 
szakmájában! 
 
 

Marosi József tanár úr vasdiplomában részesült, 
további jubileumi díszoklevéllel kitüntetett 

vegyészmérnökök 
 

A Könnyűipari Minisztérium Módszertani és 
Továbbképző Intézete egykori igazgatójának, az Ipari 
Szakmai Továbbképző Intézet ny. igazgató-
helyettesének, a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti 
Technikum kiváló szaktanárának, 65 éven át kifejtett 
kiváló mérnöki tevékenységét a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa, 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara 2020 
novemberében vasdíszoklevéllel ismerte el. Többen a 
textilesek közül gyémánt- és aranydiplomát kaptak. 
 

A vasdiplomában részesült Marosi József a Magyar 

Gyapjúfonó- és Szövőgyárban kezdett dolgozni, ahol a helyi 
laboratórium létrehozásában vette ki részét. Munka mellett 
1955-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen kitüntetéses 
oklevéllel okleveles vegyészmérnökként diplomázott. 
Később, 1970-ben jeles eredménnyel textilvegyész 
szakmérnöki képesítést szerzett.  
 

1953-tól a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikum 
szaktanáraként tevékenykedett több évtizedig. A 
textilvegyész-technikus képzés megteremtése és fejlesztése 
terén kiváló munkát végzett. Számos tankönyv szerzője, ill. 
társszerzője. Nevéhez fűződik a korszerű textilkémiai 

laboratóriumi feladatlap-rendszer kidolgozása és bevezetése 
is. A technikus-minősítő képzés Szakmai gyakorlatok c. 
tankönyvét szintén ő állította össze.  
 

1963-tól vezető szakfelügyelőként tevékenykedett. Majd a 
Könnyűipari Minisztérium Oktatási osztályán az országos 
középfokú textilipari képzést és textil-, bőr- és papíripari 
vegyészképzést felügyelte és szakmailag irányította. 1973-
1982 között a Könnyűipari Minisztérium Módszertani és 
Továbbképző Intézete igazgatójaként tevékenykedett. A 
továbbképző intézetek átszervezése folytán 1987 évi 
nyugdíjazásig az Ipari Szakmai Továbbképző Intézet 

igazgató-helyetteseként tevékenykedett. Számos előadást 
tartott szakmai és szakoktatási témakörökben. Nagyszámú 
cikket publikált különböző folyóiratokban. 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek (TMTE) 
1959 óta tagja. A Gyapjú-vegyész szakosztályban több 
szakmai előadást tartott, az egyesület Oktatási Bizottsága 
vezetőségi tagjaként a szakoktatás fejlesztéséért 
hatékonyan tevékenykedett. Eredményes munkásságát a 
TMTE a „Szellemi örökségünk” albumban örökítette meg, 
2009-ben Textilipar fejlesztéséért díjban részesült.    
 

* * * 
 

Búcsúzunk elhunyt Tagjainktól 
 

Böszörményi Lajos (1963-2020) 

57 éves korában méltósággal és türelemmel viselt 
betegségben eltávozott közölünk a Heavytex Újszegedi 
Szövő Rt. egykori osztályvezetője. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen 1988-ban okleveles villamosmérnöki 
diplomázott,1992-ben munka mellett külkereskedelmi 
másoddiplomát szerzett. A szegedi 3S Computer System 
Kisszövetkezetnél helyezkedett el, angol nyelv tudásának 
köszönhetően külkereskedelemi munkakörben dolgozott. 
1994-től a Heavytex Újszegedi Szövő Rt.-nél dolgozott, a 
külkereskedelmi osztály vezetőjeként tevékenykedett és 
egészen 2003-ig. Ezután saját vállalkozást indított, a Blandix 
Kft-t, melyet élete végéig eredményesen irányított. Tagja 

volt a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületnek. 
 
Kiss Gusztáv (1953-2021) 
Életének 70. évében elhunyt a Gustex Kft. egykori 
tulajdonosa, aki 1977 óta volt a TMTE tagja. Emlékét 
megőrizzük. 
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Holl Kamill (1956-2020) 
Tragikus hírtelenséggel 64 éves korában elhunyt a Textilipari 

Műszaki és Tudományos Egyesület Ellenőrző bizottságának 
egykori elnöke. Papír- és nyomdaipari üzemmérnök, 
mérnök-üzemgazdász végzettséggel rendelkezett. 1990 óta 
látta el az üzemmé fejlődött Szőnyegtisztító Kft. ügyvezetői 
teendőit. Évekig tagja volt a Textiltisztító Egyesülésnek, 
rendszeres előadóként működött közre a Magyar 
Textiltisztítók Konferenciáin. Folyamatosan képezte magát, 
többek között a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán mérnök-
üzemgazdász, majd mérlegképes könyvelő, ill. okleveles 
könyvvizsgáló képesítést szerzett. 2002 óta volt tagja a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamarának. 2010-11-ben az ELTE 
jogi karán jogi szakokleveles gazdasági szakemberképzésen 

vett részt. Rendszeresen könyvvizsgálói feladatokat látott el, 
dolgozott a Perfekt-Audit Kft.-ben résztulajdonos 
ügyvezetőként. 2010-ben a TMTE felkérésére a TEXPLAT 
(Nemzeti Technológiai Platform a textil- és ruhaipar 
megújításáért) projekt hivatalos könyvvizsgálatát látta el. 
2013-tól a TMTE Ellenőrző bizottság kooptált tagja volt, 
később elnökeként tevékenykedett. 
 
Cseh László (1928-2020) 
Életének 92. évében elhunyt a textilnyomó szakterület kiváló 
mérnöke és köztiszteletben álló textiles kollégája. Az Állami 
Műszaki Főiskolán, ill. a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult 

tovább, 1956-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett. A 
Pamutkikészítőgyárban hosszú ideig dolgozott számos 
vezetői beosztásban, többek között nyomóüzemi kolorista, 
főkolorista osztályvezető-helyettes volt. 1975–76-ban az 
MSV. Selyemkikészítőgyárának filmnyomó osztályvetője 
volt, majd visszatért a Pamutkikészítőgyárba. Végül a 
Goldberger Textilnyomógyár technológiai 
csoportvezetőjeként tevékenykedett 1988 évi 
nyugdíjazásáig. Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület aktív tagja volt, a Textilvegyész és kolorista 
szakosztály vezetőségében végzett társadalmi munkát. 

 
 
Kúcs Zoltán (1939-2020) 
81. életévében eltávozott közölünk a poliészter raschel 
függönygyártás magyarországi kiemelkedő szaktekintélye. A 
Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán 1964-ben 
okleveles gépészmérnökként diplomázott. A budapesti 
Paszományárugyárban kezdett dolgozni, ahol 1965-től 
fejlesztő mérnökként, 1969-től műszaki vezetőként, 1971-
től főmérnökként tevékenykedett. A raschelgépeken történő 
szintetikus lánchurkolt függönyök hazai gyártása elsőként a 
Paszományárugyárban folyt irányításával. A Textilipari 

Műszaki és Tudományos Egyesület tagja volt 1964-től, a 
Rövidáru Szakosztályban és a Kötszövő Szakosztályban 
aktívan tevékenykedett. A Magyar Textiltechnika és a 
Rövidáru Technika szaklapokban rendszeresen publikált, 
előadásokat tartott konferenciákon.    
 
Faludi Andor (1934-2021) 
Az egykori Első Gyapjúmosógyár Pannónia utcai épületében 
1986 év végén megnyitott Textil- és Ruhaipari Múzeum 
munkatársa volt. Később az 1999-ben újjáéledt Óbudai 
Textilmúzeumot segítette több évig tanácsadóként. A 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesületben, melynek 

1953 óta volt tagja, hosszú évekig aktívan tevékenykedett, 
idősebb korában az egyesület Ipartörténeti és 
Hagyományvédő szakosztályában végzett eredményes 
munkát. 87. életévében hunyt el. 
 
Kun Andrásné (1948-2021) 
Búcsúzunk Kun Jutkától, aki 1985 óta volt a TMTE tagja. 
Ruhaipari mérnökként végzett, a Magyar Divat Intézetben 
töltötte aktív éveit. A Budapesti Divatiskola alapító 
tanáraként 1985-től 2020 őszéig divattervező, női és férfi 
szabó hallhatóknak tanított szakrajzot. A Göttinger Kiadó 

Szakrajz könyvsorozatának társfordítója, sok évig készítette 
a Rundschau szabászati periodika magyar nyelvű tartalmát. 

Zöld marketing – A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 
tanácsai vállalkozásoknak 

 
A GVH több piacon is észlelte, hogy egyre elterjedtebb 
gyakorlat a termékek, szolgáltatások vagy a vállalkozás 
működésének környezetbarát, fenntartható jellegére utaló 
állításokkal történő népszerűsítése. Zöldre mosásnak 
(greenwashing) nevezik a vállalkozás olyan marketing-vagy 
PR-stratégiáját, amely az adott vállalkozást 
környezetbarátnak, a környezetvédelemért felelősséget 
vállalónak tünteti fel, miközben a tényleges működésében 
nem mutathatók ki érdemi lépések e-célok elérése 
érdekében.  
 

A kiadványban felhívják a figyelmet világos és érthető 
nyelvezet használatára, a valós és pontosan megfogalmazott 
állításokra. Külön foglalkoznak az újrahasznosítható, 
újrahasznosított, „-mentes”, ill. organikus, ill. „bio” fogalmak 
helyes értelmezésével, és az igazolható állítás fontosságával. 
A termék élettartamára és tartósságára vonatkozó 
kinyilatkoztatás helyes és szabatos megfogalmazása is szóba 
kerül. 
 
Vállalkozás tevékenységével és működésével kapcsolatos 
valós kommunikáció kritériumai ugyancsak hozzáférhetők. A 
zöld állítások alátámasztására vonatkozó előírások, az 

összehasonlító és piacelsőségi állítások követelményei 
szintén megismerhetők. 
 
A kiadvány elérhetősége: 
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznalokn
ak/tajekoztatok/szakmai_felhasznalok_tajekoztatok_zold-
iranymutatas_201217&inline=true 
 

* * * 
 

 

Kérjük, rendezze 2021 évi tagsági díját! 

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

2021. évi tagdíj kategóriák 
 

 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! 
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