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A TMTE TISZTÚJÍTÓ JELÖLŐ BIZOTTSÁG JAVASLATA  

 

 

ELNÖK: 

 

1. Dr. Pataki Pál, okl. vegyészmérnök, műszaki doktor. 1991-től 23 éven át az 

INNOVATEXT Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt. vezérigazgatója 

volt 2014. június 30-i nyugdíjba vonulásáig. Szakterülete: minőségellenőrzés, 

tanúsítás, nemzetközi követelményrendszerek, laborvizsgálatok, szabványok, az 

Európai Unió K+F pályázatai. Címzetes egyetemi docensként a BME külső oktatója. 

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, angolul, németül beszél. 

1994 óta IB tag, 2006 óta a TMTE elnöke. 

 

ALELNÖKÖK: (VÁLASZTHATÓ 2 FŐ)  

 

2. Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia, műszaki doktor, okl. textilmérnök, 2014-től az 

INNOVATEXT Zrt. vezérigazgatója. Szakterülete: textilipari anyagvizsgálatok, 

minőségellenőrzés, marketing és kereskedelem, egyéni védőeszközök tanúsítása, 

OEKO-TEX® nemzetközi tanúsítások rendszere, hazai és nemzetközi pályázatok 

koordinátora. 2014-től a Magyar Könnyűipari Szövetség elnöke. A versenyszférába 

kerülése előtt három évtizedet töltött el a felsőoktatásban, az Óbudai Egyetem 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezet Mérnöki Karának egyetemi docense és 

tudományos intézetigazgató helyettese volt. A Nemzetközi Kapcsolatok Irodájának 

vezetőjeként nemzetközi konferenciákat és együttműködési kapcsolatokat, 

pályázatokat koordinált. Nyelvtudás: felsőfokú német, középfokú angol, francia. 

2002 óta IB tag. 

 

3. Mayer Valéria, külkereskedelmi üzemgazdász. Korábban a Május 1. Ruhagyár – 

külkereskedelmi üzletkötője bőrruházati konfekció területen, a Május 1. Ruhagyár 

privatizációjával létrejött bőr és textil ruházati konfekcióval foglalkozó Portofino 

Kft kereskedelmi igazgatója, a cég 200 fős szolnoki ruhaüzemének igazgatója. 

2007-től a Kézmű Nonprofit Kft Jeannette Ruházati Gyáregység igazgatója. 

Jelenleg saját vállalkozásban ruházati termékek magyarországi termeltetésével 

foglalkozik kül- és belföldi megrendelők részére. Nyelvtudása felsőfokú olasz és 

angol szakmai nyelv. 2010 óta a TMTE IB tagja, 2014 óta az egyik alelnöke. 

 

INTÉZŐ BIZOTTSÁGI TAGOK: (VÁLASZTHATÓ 10 FŐ)  

 

4. Dr. Baráth Hajnal DLA habil., Ferenczy Noémi díjas textilművész, főiskolai 

tanár, a Budapesti Metropolitan Egyetem művészeti rektor-helyettese. A Kézműves 

BA tárgykultúra szak és a Textilművesség szakirány vezetője, valamint a Divat- és 

textiltervezés mesterszak textil szakirányának vezetője. Másoddiplomáját a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2006-ban Műemlékvédelmi 

szakmérnöki karon szerezte. Kutatásai: a szövött kárpit területén végez történeti, 

anyag és technológia kutatásokat és vizsgálja a 20-21. századi hazai 

textilrekonstrukciók hitelességének kérdéseit. 

 

5. Benczik Judit, ruhaipari szakos mérnöktanár, pedagógia szakos bölcsész és 

tanár, felnőttoktatási szakértő. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Intézet 

Textiltervező Tanszékén az öltözékkivitelező műhely vezetője, ruhaipari 

mérnöktanár oktatója. Óraadóként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem GTK Műszaki Pedagógia Tanszékén a Könnyűipari mérnöktanárképzés 

szakmódszertan oktatója. 2006 óta az IB tagja, 2008 óta a TMTE felnőttképzési 

vezetője. Nyelvismeret: német középfok, angol társalgási szint.  
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6. Deme Gabriella, közgazdász. Multinacionális tanácsadó vállalatnál szerzett 10 

éves tapasztalatot vállalati hatékonyságjavítás, működés optimalizálás területén, 

majd 10 éve önálló tanácsadói és projektvezetői tevékenységet végez. 

Textiltisztítás területén 2011 óta aktív, több ipari mosoda és vegytisztító 

ügyvezetőjeként is dolgozott, tapasztalata kiterjed a mosodai berendezések és 

innovatív technológia alkalmazására is. Textiltisztítás területén a CINET 

nemzetközi szakmai szervezet magyarországi képviselője, nemzetközi szakmai 

kiválósági díj zsűritagja, kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező 

elismert mosodai tanácsadó. A TMTE-t szakmai oktatóként és nemzetközi 

projektekben támogatja. Angol, német és spanyol nyelvtudással rendelkezik. 

 

7. Hargitai Éva, programtervező matematikus, diplomáját a debreceni Kossuth 

Lajos Tudományegyetemen szerezte 1994-ben. 20 évet dolgozott az egyik 

legnagyobb multinacionális informatikai vállalatnál (Oracle) szoftvermérnök, 

értékesítési tanácsadó, majd marketing igazgatói pozícióban. 2016-ban lett az 

egyik tulajdonosa és ügyvezetője a Kőszegi Nemezgyárnak, a Multifelt Factory Kft-

nek, ahol elsősorban a termékfejlesztési, értékesítési és marketing feladatokkal 

foglalkozik. Nagy tapasztalattal rendelkezik informatikai és korszerű marketing 

megoldások terén. Angol nyelven tárgyalási szintű nyelvtudással rendelkezik. 

 

8. Jancsecz Zsolt, közgazdász, 1998-óta a kiváló minőségű, funkciós női 

fehérneműiről ismert Felina csoport leányvállalataként működő Felina Hungaria 

Kft-nél dolgozik logisztikai, illetve termelési területen. 2008 január 1-től 

ügyvezetőként irányítja az 500 főt foglalkoztató termelési központot. 

 

9. Kutasi Csaba, textilvegyész, könnyűipari mérnök, textilipari igazságügyi 

szakértő. Az Egyesület EDUTEX felnőttképzési projektjének irányítója és aktív 

munkatársa, az OKJ-s és egyéb szakmai képzések rendszeres oktatója. 2002 óta 

IB tag. A Magyar Textiltechnika szerkesztő bizottságának tagja, rovatvezető, 

rendszeresen publikál az egyesületi és más szakmai folyóiratban. 

 

10. Lázár Károly, okl. gépészmérnök, kötő és konfekcióipari szakmérnök, műszaki 

szakértő, a TMTE Kötő szakosztályának volt elnöke. 1993-tól a TMTE kötő 

szakosztály és a Kötőipari Szakemberek Nemzetközi Szövetsége magyar 

szekciójának elnöke. Angol és német nyelvtudással rendelkezik. A Magyar 

Textiltechnika főszerkesztője, rendszeresen publikál. 

 

11. Dr. Medgyessy Ildikó, okl. közgazdász, 1993-tól az igényes export piacokra 

magas minőségű női felsőruházatot előállító Elegant Design Zrt. elnök-

vezérigazgatója, 2018-tól cégvezetője. 1994 óta a TMTE tagja, 2002-2006 között, 

majd 2010-től IB tag. 2012-től a BKIK Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály 

elnökeként a BKIK-TMTE együttműködés és a határ menti szakmai kapcsolatok 

szervezője, és közös programok megvalósításának aktív résztvevője más szakmai 

szervezetekben is. Jelenleg a BKIK Ipari Tagozat Elnökségi tagja. A VOSZ 2003-

ban, 2013-ban és 2017-ben Év Vállalkozója díjjal tűntette ki. 2016-ban megkapta 

a Magyar Gazdaságért című állami kitüntetést. Francia nyelvtudással rendelkezik. 

 

12. Dr. Papp-Vid Dóra, öltözék- és textiltervező iparművész, vizuális és 

környezetkultúra szakos tanár. Művészeti doktori fokozatát 2014-ben szerezte a 

MOME Doktori Iskolájában. Az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és 

Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézetében egyetemi adjunktus. Első 

munkahelye a Secotex Textilfestőgyár textiltervező műterme volt 1989-ben, majd 

a Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat Kék Duna Divatszalonjában dolgozott 

tervező asszisztensként még egyetemi tanulmányai előtt. 1997. óta oktat, a 

tanítás mellett folyamatosan alkotó művészként működik. Szakterülete az új 

fejlesztésű alapanyagok, viselettörténet, formatervezés. 2010 óta tagja a Magyar 

Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. Német és angol nyelven beszél. 
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13. Szitha Hedvig, könnyűipari mérnök, gépészeti szakiránnyal rendelkezik. 2 évet 

ruhaipari szakoktatóként töltött, majd 2001-től a Coats multinacionális 

cérnagyártó és forgalmazó vállalat magyarországi gyáregységénél dolgozik. 

Jelenlegi feladata a Coats közép-európai klaszterében a műszaki szaktanácsadói 

feladatok ellátása, valamint a Coats magyarországi kereskedelmi ügyeinek 

koordinálása, vevői kapcsolattartás. TMTE tag. Angol nyelvismerettel rendelkezik. 

 

14. Dr. Való Gábor, okl. gépészmérnök, mérnök-tanár (BME), az Otto Kuehnen 

Mérnökiroda munkatársa. Szakterülete informatika és technológiai fejlesztések. 

1994-től az IB tagja. A Műszaki Textil Műhely vezetőségi tagja. A TMTE egyéni 

tagnyilvántartó programjának fejlesztője. Németül, angolul, oroszul beszél. 

 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG: (VÁLASZTHATÓ 3 FŐ) 

 

ELNÖK:  

 

1. Holl Kamill, papír és nyomdaipari üzemmérnök, mérnök-üzemgazdász, 

mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló. 1990 óta a Szőnyegtisztító Kft. 

ügyvezetője, amely a Textiltisztító Egyesülés tagvállalata. 2002 óta a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara tagja, rendszeresen könyvvizsgálói feladatokat lát el egy 

könyvvizsgáló cég munkatársaként. 2010-ben a TMTE felkérte a TEXPLAT projekt 

hivatalos könyvvizsgálatára. 2013-tól a TMTE Ellenőrző bizottság kooptált tagja.   

 

EB TAGOK: 

 

2. Dr. Császi Ferenc, Okleveles gépészmérnök, műszaki doktor, a műszaki 

tudomány kandidátusa. 1975-től 1994-ig a Műszaki Egyetem oktatója a 

Textiltechnológia és Könnyűipari Tanszéken, azóta napjainkig államvizsga 

bizottsági tag. 1991 óta elsősorban a textiliparhoz kapcsolódó vállalatok 

tulajdonosa, ügyvezető igazgatója volt (Pharmatextil Kft., Uniontex Kft., Szalag- 

és Zsinórgyár Rt.) Jelenleg az Albertfalvi Cérnázó egyik tulajdonosa. Az MTA 

Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság tagja. A TMTE aktív tagja 1974 óta, 

1998-2006-ig a TMTE elnöke, azóta az IB tagja. A MTESZ alelnöke 2006 óta. 

 

3. Tálos Jánosné, textilipari mérnök, a ZOLTEK Rt. Szénszál Fejlesztési 

igazgatójaként ment nyugdíjba. Szakterülete a műszaki textíliák fejlesztése és 

alkalmazástechnológiája. 2002-2010 között az IB tagja, 2014-től Ellenőrző 

Bizottsági tag. angolul beszél. 

 

ETIKAI BIZOTTSÁG (VÁLASZTHATÓ 3 FŐ) 

 

ELNÖK: 

 

1. Galambos Attila, okl. gépészmérnök. 1954-1978 között a Pamutfonó ipari 

Vállalatnál különböző beosztásban dolgozott, mint fejlesztő mérnök. 1978-ban a 

Könnyűipari Minisztériumba került, majd utódszervezeteiben, a textil és 

könnyűipar gazdasági és műszaki fejlesztésének irányításában vett részt, 

nyugdíjba vonulásáig. A TMTE-nek 1954-től tagja. A Magyar Textiltechnika 

szerkesztő bizottságának tagja. 

 

 

ETIKAI BIZOTTSÁG TAGJAI: 

 

2. Bencze Noémi, 1998-ban végzett a Könnyűipari Műszaki Főiskola, ruhaipari 

szakán mérnökként. 1999-ben a WILHELM Budapest Kft.-nél, ahol a 

konfekcióipari gépek forgalmazásával kapcsolatos feladatokat látott el. 2002-

2005 között az OTTO Katalógusáruház Kft. beszerzési osztályán dolgoztam, 

beszerzési asszisztensként.  2005-2012 között az Országos Rendőrfőkapitányság 

ruházati fejlesztő mérnöke. Részt vett több ruházati beszerzésben, a hozzá 

tartozó szakmai anyagok kidolgozásában. 2012-2017 között szakmai 
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szabadúszóként, külső szakértőként részt vett több közületi cég formaruha 

beszerzésében és emellett formaruhákat is tervezett. 2017. nyarától a HM EI Zrt. 

Textil Üzem részlegén dolgozik, mint gyártásfejlesztő. 1999 óta a TMTE tagja. 

Aktívan részt vett a Ruházati Szakosztály és a Fiatalok Bizottságában. Ez 

utóbbiban elnökként is tevékenykedett. 

 

3. Groszmann Tibor, textilvegyész technikus, vegyipari gépész üzemmérnök. 

Munkahelyei: Gyapjúmosó és Finomposztógyár, Hazai Fésűsfonó és Szövőgyár, 

majd nyugdíjba vonulásáig a Textilipari Dolgozók Szakszervezete titkára, ahol 

érdekvédelmi tapasztalatokra tett szert. 1964-től TMTE tag, az Ipargazdasági 

Szakosztály vezetőségének tagja, 2006-2013 között az Ellenőrző Bizottság 

elnöke. 2010-ben Kiváló Egyesületi Munkáért kitűntetésben részesült. 

 


