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Aktuális rendezvények 
 

TEXTIL- és RUHAIPARI SZAKMAI FÓRUM 
Fókuszban: EKAER, új pályázatok, hitel, 

energiahatékonyság 
2015. május 20. OKISZ Székház 

 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt 2015. május 20-án (szerda) 9 
órától a TMTE XLIV. Küldöttközgyűlése alkalmából rendezett 
TEXTIL- és RUHAIPARI SZAKMAI FÓRUM-ra, amelyen a textil-, 
ruha- és textiltisztító ipari vállalkozásokat érintő 
témákban tartanak konzultációval egybekötött előadást a 
felkért előadók.  
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 
Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60). 

fszt. Baross terem 
 

P r o g r a m: 
 

08.30 - 09.00 Regisztráció 
 

09.00 - 09.05 Megnyitó - Dr. Pataki Pál – TMTE elnök 
 

09.05 - 09.40 Az elektronikus árukövető rendszer 
(EKAER) tapasztalatai 

 Dr. Kovács Ferenc okl. adószakértő 
 Kérdések, hozzászólások 
 

09.40 - 10.10 Európai együttműködések irányai és 
lehetőségei a H2020 NMBP programjában (a 
korszerű anyagok és a nanotechnológiák, és a 
korszerű feldolgozóipar területein). 

 Mokry Zsuzsa – a H2020 NMBP PC képviselője - 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

 Kérdések, hozzászólások  
 

10.10 - 10.30  Kávészünet 
 

10.30 - 11.20 A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program (GINOP) pályázatai KKV-k részére 

 Berecz Balázs – Magyar Pénzhíd Pályázatíró Kft. 
 Kérdések, hozzászólások 
 

11.20 - 12.00 Hogyan segíti a vállalkozásokat a 
Növekedési Hitelprogram? 

 Vonnák Balázs  - MNB pénzügyi rendszer 
elemzéséért felelős igazgató 

 Kérdések, hozzászólások 
 

12.00 - 12.30 Energiahatékonyság a textilipari 
üzemekben – a SET projekt alkalmazása a 
hazai kis- és középvállalkozásoknál 

 Szabó Rudolf –SET projekt szakértő - TMTE  
 Kérdések, hozzászólások 
 

12.30 - 13.30 Büféebéd, közgyűlési küldöttek, meghívottak 
regisztrálása 

 

13.30 - TMTE XLIV. Küldöttközgyűlés 
 

A szakmai kísérőprogram részvételi díja: 
A TMTE Közgyűlés küldöttei és nyugdíjas tagjai számára 
ingyenes, de a szervezés érdekében regisztrációhoz kötött 
 

TMTE tagoknak: 5.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagoknak: 8.000 Ft/fő + ÁFA 
 

Jelentkezés, regisztráció: A jelentkezési lappal, mely letölthető a 
www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a 
TMTE Titkárságára (Tel/Fax (1) 201-8782, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu). 
Jelentkezési határidő: 2015. május 15.  

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

2015. május 20. (szerda) 13.30 óra 
 

Helyszín: OKISZ Székház (1146 Budapest, Thököly út 58-60). 
fszt. Baross terem 

 

Napirend:  
1. Elnöki megnyitó – Dr. Pataki Pál 
 Szellemi Örökség emlékalbum bővítése 
2. A Közgyűlés szavazatszámláló bizottságának és jegyzőkönyv 

hitelesítőinek megválasztása 
3. A 2014. évi közhasznúsági beszámoló szóbeli kiegészítése 

megvitatása  
 Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár 
4. Az Ellenőrző bizottság jelentésének kiegészítése, elfogadása 
 Dr. Szoboszlai Attila, EB tagja 
5. Hozzászólások, a 2014. évi közhasznúsági beszámoló 

elfogadása, szavazás 
6. A 2015 évi munkaterv, pénzügyi terv megvitatása és 

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

felvetődő témák 
 

Amennyiben a Közgyűlés nem lenne határozatképes, a XLIV. 
Küldöttközgyűlést változatlan napirenddel ugyanazon a napon 
14.00 órakor ismételten összehívásra kerül. 
 

Jelentkezés, regisztráció: A jelentkezési lappal, mely letölthető a 
www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a 
TMTE Titkárságára (Tel/Fax (1) 201-8782, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu). 
Jelentkezési határidő: 2015. május 18.  
 

* * * 
 

EVE szakmai rendezvénysorozat  
2015 ősz 

 

Az egyéni védőeszközök műszaki követelményeiről, 

kiválasztásuk szempontjairól, forgalomba hozataluk és 
alkalmazásuk szabályairól 

 

Az év második felében ismételten megrendezésre kerülő, 
(aktualizált) Egyéni Védőeszközökkel kapcsolatos 
rendezvénysorozat, hat szakmai nap keretén belül fog 
lehetőséget biztosítani a munkavédelmi eszközöket gyártók-
fejlesztők, forgalmazók, megrendelők, alkalmazók és az azokat 
használók részére, hogy megismerkedhessenek az aktuális 
témához kapcsolódó jogszabályokkal, szabványokkal, 
előírásokkal, amelyek a védőeszközök forgalomba hozatalának 
és használatának szabályait, valamint a műszaki 

követelményeket tartalmazzák. 
 

A képzésre való előzetes jelentkezési lap letölthető a TMTE 
weboldaláról (www.tmte.hu) vagy kérje Titkárságunkon 
(tel: (1) 201 8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu). 
 

 

* * * 
 

MIT VÁR EL AZ ÚJ ISO 9001:2015 SZABVÁNY? 
Kockázatalapú és folyamatcentrikus gondolkodás a gyakorlatban 

Minőségügyi Törzsasztal rendezvényre 
 

Várjuk kedves partnereink jelentkezését, a 2015. június 9-re 
tervezett rendezvényünkre, ahol válaszokat kaphatnak a - 
délután folyamán – az új ISO 9001:2015-ös szabványt érintő 
kérdéseikre. A rendezvény további szakmai témáiról a 
www.tmte.hu honlapon tájékozódhatnak. 

http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
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Tájékoztató  
„A VEZETÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSBAN” 

címmel megalakuló ruhaipari klubról 
 

A TMTE az ágazati szakmai felnőttképzések, OKJ-s tanfolyamok, 
továbbképző rendezvények vállalásával és szervezésével 
folyamatosan és hangsúlyosan kíván hozzájárulni a mikro-, kis- 
és középvállalkozások szakember utánpótlásának biztosításához, 
különböző szintű önképzésükhöz.  Ezen összetett 
program bővítéseként a ruhaipari szakemberek számára 
javaslunk egy új ismeretbővítő, interaktív fórumot. 
Egyesületünk Ruházati Szakosztályának vezetőségi 
kezdeményezésével szakmai klubot indítunk a ruhaipari 
vállalkozások szakembereinek érdeklődésére alapozva és 
közreműködésükre számítva.   
 

A szakmai klub célkitűzése:  
 kitekintés a nemzetgazdasági folyamatokra ágazati 

összefüggésben,  
 interaktív módon segíteni a vállalkozások rendszerszemléletű 

szakmai gondolkodását,   
 megoldásokat bemutatni arra, hogy a szakmai 

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

 milyen feltételrendszerrel és szerkezeti felépítéssel érhető el, 
illetve tartható meg a vállalkozások versenyképessége, 
stabilitása, 

 interaktív szakmai tapasztalatcsere és információközvetítés.  
A havi rendszerességgel meghirdetett klubnapok 2015. 
júniusától indulnak, a klub szakmai szerkesztője, az előadási 
témák felelőse és a konzultációk levezetője: Ihász József 
ruhaipari szaktanácsadó. A klub szervezője a TMTE Titkársága.  
 

A klubnapokat a TMTE székhelyén (Bp. 1146, Thököly út 
58-60. IV. emelet) tartjuk 10-14 óra között, a klubnapok 
minden alkalommal két kb. 45 perces előadásból és interaktív 
konzultációból állnak. 
 

Az első klubnap időpontja: 2015. június 11. (csütörtök) 10 óra 
 

Konzultációs témák ezen a klubnapon:  
 A VEZETÉS integrált felfogásban  
 Mit jelent a rendszerszemléletűség?  

Témavezető: Ihász József, ruhaipari szaktanácsadó 
 

Várjuk a ruhaipari gyártó cégek mikro, kis- és közepes méretű 
vállalkozások vezetőit, vezetési-irányítási ismeretekkel, 
kompetenciákkal rendelkező szakembereit, kezdő 
vállalkozókat. 
 

A klubfoglalkozásokon való részvétel díja: 
 TMTE tagoknak: 5000 Ft/fő + ÁFA 
 Nem tagoknak: 10.000 Ft/fő + ÁFA 

 

Jelentkezés, regisztráció: A jelentkezési lappal, mely 
letölthető a www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE 
Titkárságán. Kapcsolattartó: Lakatosné Győri Katalin tel: 06 30 
238 3979 program koordinátor. 
Jelentkezési határidő: 2015. május 31. 

Fogyasztóvédelmi és Versenyjogi Konzultációs Nap 
a kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység megváltozott 

jogi szabályozásának gyakorlati kérdéseiről    
2015. június 16. - 13.00 óra   

 
BONUSZ-AJÁNLAT: TÁVOKTATÓ CD – KEDVEZMÉNNYEL  

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja 

a textil-, ruha- és textiltisztító ipari vállalkozások vezetőit, a 
termékek és szolgáltatások minőségéért felelős 
gyártó/kereskedő/forgalmazó tevékenységet végző 
szakembereket egy konzultációra a fogyasztóvédelmi és a 
versenyjogi szabályozások terén bekövetkezett változásokról.  
 
A rendezvény célja, hogy a résztvevők naprakész 
információkhoz jussanak, interaktív konzultáció keretében 
választ kapjanak minden témához kapcsolódó, gyakorlatban 
felmerülő kérdésükre, megelőzzék és elkerüljék a szankciókat. 
 
A KONZULTÁCIÓ KIEMELT TÉMAKÖREI: 
1. A kormányhivatali, fogyasztóvédelmi szervezeti változások 

(2015. április 1.) 
 

2. A szakhatósági rendszer változásai, figyelemmel a ruházati 
és textil termékek forgalmazását végző vállalkozásokra. 

 

3. A termékek jótállására vonatkozó szabályozás elmúlt 
időszakbeli változásai a ruházati, textiltermékeket 
érintően. (termékköri változások, termékszavatosság, 
jogutódlás illetve jogutód nélküli megszűnés esetén a 
jótállási jogok és kötelezettségek alakulása) 

 

4. A távollévők között kötött szerződésekkel (web áruház, 
honlap tartalom) kapcsolatos változások 

 

5. Fogyasztói jogvita rendezése, figyelemmel a hatóság, a 
békéltető testület, és az illetékes bíróság hatáskörére, az 
eljárások irányának lehetőségei 

 

6. Az elmúlt időszak változásaira figyelemmel, a hatósági 
eljárás során alkalmazandó helyes vállalkozói magatartás. 

 
A konzultációs témákat az előadó kb. 30-40 perces előadás 
keretében ismerteti, ehhez kapcsolódnak a résztvevői 
kérdésekre adott válaszok.    
 
A konzultáció vezetője: Dr. Baranyai András jogtanácsos, 
belkereskedelmi szakértő  
 
Rendezvény helyszíne: OKISZ Irodaház (1146 Budapest, 
Thököly út 58-60.) TMTE oktatóterem, IV. emelet 
 
Részvételi díjak, fizetési feltételek, a jelentkezési lap valamint a 
bővebb tájékoztató letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 
Jelentkezési határidő: 2015. június 08. Kérjük, a határidő 
betartását!  

 

 

Tanfolyamok, tréningek 
 

ÚJRA TEXTILTISZTÍTÓ ÉS SZÍNEZŐ KÉPZÉS! 
Kezdés: 2015. május 27. 

 
Tisztelt Cégvezető és Munkatársak! 
 
Szíves figyelmükbe ajánljuk a textiltisztító és színező szakma 
egyetlen, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület – mint 
regisztrált Felnőttképző Intézmény – által szervezett, az új 
jogszabályoknak megfelelő, államilag elismert, szakmunkás 
bizonyítványt, illetve Europass bizonyítványt is nyújtó képzését 
  

OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező – képzés 
A képzési program nyilvántartási száma 

E-000813/2014/A001 
 

Képzési idő: 640 óra (192 óra elmélet, 448 óra gyakorlat) 
illetve 520 óra*, (192 óra elmélet, 328 óra gyakorlat) 
 

A tanfolyam kezdési időpontja: 
2015. május 27. - 10.00 óra (elmélet) 
 

Elméleti képzés  
Helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
(TMTE) – 1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 
 

Az elméleti oktatásra kéthetente kerül sor szerdai napokon, 
alkalmanként 8 tanítási (azaz 45 perces) órában. 
 

Az elméleti képzésre az alábbi modulok szerint kerül sor: 
11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése 
11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és 

gépei 
11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
11497-12 Foglalkoztatás I. 
11499-12 Foglalkoztatás II. 
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság   
 

A képzések hetente mindig szerdai napon lesznek, az elméleti 
oktatást mindig gyakorlati képzés váltja a következő héten (és 
így tovább). A nyári szünet előtti képzés július 29-ig tart, majd 
szeptember 9-én folytatódik. 
 

http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
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Gyakorlati képzés  
Helyszínek: A gyakorlati képzések helyszíneit az első oktatási 
napon ismertetjük. 
 

A gyakorlati képzésre az alábbi modulok szerint kerül sor: 
11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek 
11368-12 Textíliák elő- és utókezelése 
11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek, és 

gépei 
11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei 
 

*Megfelelő gyakorlati idő (egy éves textiltisztító és/vagy 
textilszínező) szakmai gyakorlat beszámításával 
 

Részvételi feltételek és tudnivalók:  
 

A képzésben való részvétel feltétele: 
- 18. életév betöltése 
- Minimum 8 általános iskolai végzettség, de azoknál, akik az 

1998-99-es tanévben (vagy ezt követően) végezték az 
általános iskola 8. osztályát, azoknál az elvégzett 10. osztály 
a bemeneteli követelmény 

- Munkahelyi foglalkozás-egészségügyi orvostól egy 2015 
évi dátummal kiállított, alkalmasságot bizonyító 
dokumentum  

- A megfelelő gyakorlati idő beszámításához a munkáltatótól 
származó legalább 1 éves szakirányú szakmai 
gyakorlatot igazoló nyilatkozat (jelentkezési laphoz 
csatolva!) 

 

A legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentum 
másolatát (jelentkezési laphoz mellékelve, vagy személyesen a 
képzés első napján) kérjük biztosítani, a foglalkozás-
egészségügyi alkalmasság orvosi igazolását, a szakmai 
gyakorlatot igazoló dokumentumot legkésőbb 2015. június 
végéig kell leadni! 
 
Részvételi díjak, fizetési feltételek, a vizsgadíj, a jelentkezési lap 
valamint a bővebb tájékoztató letölthető a www.tmte.hu 
oldalról. 
 

Jelentkezési határidő: 2015. május 20. 
 

A képzést minimum 8 fő jelentkezése esetén indítjuk. 

 
* * * 

Ruhaipari minőségellenőrök képzése 
 
A magas színvonalú felsőruházati termékek EU előírások szerinti 
ellenőrzésére fókuszálva, továbbképző tanfolyamot szervez a 
TMTE. Elsősorban a ruházati termékgyártás területén idegenáru 
átvételt, gyártásközi-ellenőrzést és késztermék ellenőrzést 
végző szakemberek számára ajánlott a tanfolyam elvégzése. A 
képzés során a résztvevők újabb elméleti és gyakorlati 
ismereteket szereznek minőségellenőrzési feladatok hatékony 
elvégzéséhez. A képzésen részt vehetnek azok a szakemberek, 
akik legalább egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységhez 
kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek. A képzés teljes óraszáma 
75 óra, ebből elmélet 25 óra, gyakorlat 50 óra.  
 
A gyakorlati képzés a jelentkezők szakmai igényeihez alakítható. 

A konfekcionáló vállalkozásoktól, több telephelyes varrodáktól 
vagy gyártást kihelyező cégektől várják a jelentkezőket, ahol a 
képzéshez legalább 6-8 fős csoportot lehet kialakítani. Így 
lehetőség van - kellő számú résztvevő esetén - adott 
vállalkozáshoz kihelyezett oktatásra, vagy regionális 
lebonyolítású képzésre. 
 
A képzés főbb témakörei: 

- a termékek alapanyagainak ill. kellékeinek és a 
késztermékeknek külsőképi minőségellenőrzése, 

- a termékek alkatrészeinek, formai kialakításának külsőképi 
minőségellenőrzése, 

- a méretezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok, 
- a varrástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok, 
- a ragasztással, ill. hegesztéssel kapcsolatos ellenőrzési 

feladatok, 
- a formázással, vasalástechnológiákkal kapcsolatos 

ellenőrzési feladatok, 
- a hibák eredetének megállapítására, ezek javíthatóságának 

eldöntése 
- a címkézés, csomagolás és tárolás ellenőrzése, 
- minőségirányítási-rendszer alkalmazása. 
 
Bővebb információ, jelentkezési lap, a tanfolyam díjával és a 
lebonyolítás részleteivel kapcsolatos tudnivalók a TMTE 
titkárságától (titkarsag@tmte.hu, (1) 201 8782 telefon) 
kérhetők. 

* * * 
 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 

A modelltervezés alapjára épülő bővített számítógépes 

tematika: 
Vektorgrafikus program kezelése   

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

 

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak  

 

Részvételi díjak, fizetési feltételek, a jelentkezési lap valamint a 
bővebb tájékoztató letölthető a www.tmte.hu oldalról. 
 

Időpont: 2015. június 19-20., 26-27., július 3-4., 10-11., 
péntek-szombati napok, pénteken 09.00-17.00 óráig, 
szombaton 09-14 óráig. 
 

A tanfolyam indulásához minimum 6 jelentkező és saját laptop 
szükséges.  
 

Helyszín: OKISz Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
IV. emelet TMTE tárgyaló 

Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Szabó 
Orsolya 

 

Jelentkezési határidő: 2015. június 12. 
 

Jelentkezés: Jelentkezési lappal, mely letölthető a 
www.tmte.hu honlapról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. A 
jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni az 
alábbi elérhetőségek egyikére: 1146 Budapest, Thököly út 58-
60. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu 

 

Személyi és egyéb híreink 
 

A Szellemi örökségünk album újabb tagjai 
 

2015-ben 9 fővel bővül a kimagasló életpályával rendelkező 
textiles szakemberek köre. 
 

Bencze Imre, Dr. Deme Tibor, Feleki László, Groszmann Tibor, 
Ricsóy Béla, Réti Lajosné, Téri Rudolf, Uhrman Györgyné, Zeisel 
István munkásságát örökítjük meg. 
 

* * * 
 

A levéltár felhívása a textilipari cégek múltjával kapcsolatban 
 

Budapest Főváros Levéltára (IV. Főosztály) a megkereste 
egyesületünket, hogy a korábbi hazai textilipari cégek 
iratanyagának bővítéséhez nyújtsunk segítséget. Várnak olyan 
dokumentumokat (iratokat, feljegyzéseket, fényképeket stb.), 
amelyek akár az üzemek működésére, az előállított termékekre, 

akár az ott dolgozók munkájára, mindennapjaikra vonatkozóan 
információkat nyújtanak. A felajánlott dokumentumokat 
ajándékként, vagy letétként fogadják.  
 

Amennyiben tisztelt tagjaink hozzá kívánnak járulni a hazai 
textilipari cégek levéltári iratanyagának bővítéséhez, az alábbi 
elérhetőséget szíveskedjenek keresni: Köcze László 
főosztályvezető, (1) 298-7536 telefon, koczel@bparchiv.hu  
e-mail cím. 

* * * 
Sikeres volt a HORECA textiles képzés 

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 2015. március 
25-én és április 1-jén „Minden, amit a HORECA szektornak a 
textíliákról tudni érdemes” címmel továbbképző tanfolyamot 
bonyolított le. A „Szállodai, éttermi textilek kiválasztása, 
beszerzése”,  „Szőnyegek, padlószőnyegek és kárpitok 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:koczel@bparchiv.hu
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A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

havonta megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1146 Budapest, Thököly út 58-60. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 

 

 

kiválasztásának, ill. tisztításának lényeges tudnivalói”, „A 
textiltermékek élettartamát befolyásoló, használattal és 
tisztítással kapcsolatos tényezők” képezték az előadások 
témaköreit. A képzések interaktív módon zajlottak, a gyártói 
oldalról és a felhasználói körből jelenlevők, a nagyüzemi 
mosodák képviselője és a szakintézeti résztvevő több 
megközelítésből reagált egy-egy felmerült témára. 
 

* * * 
 

TMTE – CITEVE projekt találkozó   
2015. április 9-10. 

 

Az “Energia megtakarítás a textilipari KKV-nál (SET)” 
projekt ez év tavaszán jutott abba a szakaszba, hogy hét 
magyar textilipari vállalkozás bevonásával megkezdődik a 
kifejlesztett“Energia Megtakarítási és Energiahatékonysági 
Eszközcsomag (továbbiakban SET eszközcsomag)” 
gyakorlati alkalmazása. Ennek érdekében április 9-10-én közös 
projekt-találkozót tartottunk a TMTE székhelyén a bevont 
vállalatokkal és a portugáliai CITEVE (Centro Tecnológico das 
Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal) projektpartner 
képviselőivel, akik a TMTE szakértőit és vállalkozásait segítő 
partnerként vesznek részt ebben a munkaszakaszban. (A 
CITEVE textilipari technológiai központként működik 
Portugáliában, és többek között energiaauditokat is végez a 
vállalkozások számára.)   
 

A SET projekt eddigi eredményeinek megismerése után a hét 
magyar vállalat képviselői feltételes adatokkal kipróbálták az 
SET eszközcsomagot és konzultáltak a próbafuttatás során 
felvetődő kérdésekről. A második napon a CITEVE szakemberei 
meglátogatták az egyik vállalati partnercéget, s segítettek az 
eszközcsomag futtatásában a vállalat valós technológiai és 
energiafelhasználási adataival.   
 

A projekt fő célja, hogy a kifejlesztett és mintegy 50 vállalat 
által tesztelt eszköz internetes felületről elérhető legyen az 
európai textilipari vállalkozások számára, és rendszeres 
használatával (azaz az adatok évenkénti feltöltésével és 
értékelésével) a textilipari KKV-k valós képet kapjanak 
energiafelhasználási jellemzőikről. A rendszer használata 
segítséget nyújt az energiahatékonyságot növelő vállalati 
intézkedések meghozatalához is, és összehasonlítást tesz 
lehetővé a “legjobb gyakorlatok” módszertana alapján. 
 

A SET projekt kapcsolattartói a TMTE-ben: Lakatosné Győri 
Katalin projektmenedzser, Ecker Gabriella program koordinátor  
(tel: (1) 201 8782), Szabó Rudolf projekt szakértő  
(tel: (30) 924 5612) 
 

Kapcsolódó linkek: 
Részletek: www.tmte.hu; www.euratex.eu/set; 

http://euratex.eu/pages/energymade-to-measure/ 

Energy Made to Measure (EM2M) campaign: www.euratex.eu/em2m 
 

* * * 
 

INTERCOLOR – BUDAPEST 
2015. november 23. 

 
A TMTE a magyar design- és divatipar meghatározó kormányzati 
intézményeivel - Design Terminállal és a Magyar Formatervezési 
Tanáccsal - együttműködve az Intercolor Nemzetközi 
Színbizottság ülésének alkalmából,  
 

INTERCOLOR – SZÍNTŐL A KERESKEDELEMIG 
 

elnevezéssel Nemzetközi Konferenciát és Szakmai Találkozót 
szervez Budapesten, 2015. november 23-án.  
 

Mint Önök előtt is ismeretes az Intercolor Nemzetközi 
Színbizottság határozza meg két évvel, az adott szezon előtt a 
textil/ruházati színeket, utalással a lakástextil és egyéb 
kiegészítők színeire is. 
A megrendezésre kerülő INTERCOLOR ülés és szakmai 
rendezvény kiemelt eseménye lesz az Intercolor Encounters, 
amely újdonságként - a szakma számára (tervezők, gyártók, 
sajtó előtt) - nyitott fórumon mutatkozik be.  
 

A konferencia célja:  
 a hazai kreatív ipar ösztönzése 
 szezonális színtrendek szerepének bemutatása a 

márkaépítésnél és kollekciófejlesztésnél  
 gyártó és a tervező szakemberek együttműködésének 

fejlesztése 
 

A november 23-i programon délelőtt az INTERCOLOR 
tagországok képviselői beszámolót tartanak gazdag képanyaggal 
az elkövetkezendő szín, alapanyag és formatrendekről, ezeknek 
az inspirációs forrásairól, bemutatják színkultúrájukat, jövőt 
illető design elképzeléseiket, amely minden szakmai 
résztvevőnek előremutatást jelent a saját kollekciójának 
megtervezésénél, majd zárt ülés keretében kialakítják a 2017-
18 őszi-téli színtrendet.  
 

Az INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottság tagországai a 
következők:  
FINNORSZÁG - ICfin Ry, FRANCIAORSZÁG - Comité Francais de 
la Couleur – CFC, JAPÁN - Japan Fashion Color Association – 
JAFCA, KÍNA - China Fashion & Color Association – CFCA, DÉL - 
KOREA - Korea Color & Fashion Trend Center – CFT, 
MAGYARORSZÁG - Bajczár Trend & Design – BT, NAGY 
BRITANNIA - British Textile Colour Group – BTCG, 
NÉMETORSZÁG - Deutsches Mode Institut – DMI, 
OLASZORSZÁG - Italian Color Insight, PORTUGÁLIA - ANIVEC / 
APIV, SPANYOLORSZÁG - Escola Superior de Disseny – ESDI, 
SVÁJC - Swiss Textile Federation, THAIFÖLD - Thailand Institute 
of Fashion Research – inFASH, TÖRÖKORSZÁG - 34Color.IST, 
USA – CEW, mint új belépő! 
 
A konferencia folytatásaként neves hazai és külföldi (pl.: SFW-
Serbian Fashion Week vezetősége) szakmai előadók 
tolmácsolásában bepillantást nyerhetünk sikereikbe, terveikbe, 

melyek a hazai design- és kézműves ipar/szakma résztvevőinek 
példaértékűek és inspirálóak lehetnek. 
  
Jelentkezés: Kérjük, hogy a konferencián való részvételi 
szándékukat a weboldalról letölthető „előzetes jelentkezési lap” 
visszaküldésével (e-mail, fax, posta) jelezzék.  
 
A részletes szakmai programról a TMTE weboldalán – 
www.tmte.hu – folyamatosan tájékoztatjuk a kedves 
érdeklődőket. 
 

Kérjük, rendezze 2015 évi tagsági díját! 
 

Amennyiben ezt még nem tette meg, illetve tagdíjhátraléka 
van, kérjük, mielőbb szíveskedjen rendezni.  
Csekk igényelhető a TMTE Titkárságán, de a tagdíj a feladó 
nevének és a tagsági évszám megjelölésével átutalható a 
következő bankszámlára: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 

Az esedékes tagdíj összege 2015-ben:  
 Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 6.000,- Ft/év  
 Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED, főiskolai/egyetemi 

hallgató): 4.000,- Ft/év  
 Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év  
A 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 

 

Vezetőségi ülések május-július 

 
Intéző Bizottsági ülés: június 2. 16.00 óra 
 

Ipargazdasági Szakosztályi ülés: június 9. 16.00 óra 
 

Textilvegyész és Kolorista szakosztályi ülés: június 10. 15.00 
óra, Szamos Cukrászda – 1126 Budapest, Böszörményi út 46. 
 

Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: július 2. 
16.00 óra 

 

http://www.tmte.hu/
http://www.euratex.eu/set
http://euratex.eu/pages/energymade-to-measure/
http://www.euratex.eu/em2m
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