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Aktuális hírek 
 

Energiacsökkentés a textilipari KKV-knál 
Save Energy in Textile SMEs (SET) 

 
 
 
 

 
Tájékoztató a SET projekt budapesti üléséről 

2015. március 9-10. 
 
Mint arról többször hírt adtunk a TMTE Híradóban és a honlapon 
is, Egyesületünk konzorciumi partnerként részt vesz hét európai 
ország (B, DE, IT, PT, HU, CZ, RO) rangos szakmai 
szervezeteivel együttműködve a Save Energy in Textile SMEs 
- Energiacsökkentés a textilipari KKV-knál (továbbiakban 
SET) c. projektben. A nemzetközi projekt az Intelligens Energia 

– Európa (IEE) pályázati kiírás feltételei szerint valósul meg, fő 
koordinátora az Euratex (European Apparel and Textile 
Confederation). 
 
A 30 hónapos futamidejű fejlesztési munka fő célja az európai 
textilipari KKV-k energia felhasználásának (technológiai, fűtési, 
üzemeltetési, stb.) komplex módon való csökkentése.  
 
A projektpartnerek az előzetesen kidolgozott projektterv alapján 
Energia Megtakarítási és Hatékonysági Eszközcsomagot (SET) 
fejlesztenek ki, és azt elterjesztik az európai textilipari KKV-k 
széles körében: 
 50 (ebből 7 magyar) textilipari vállalkozással együttműködve 

történik a rendszer kialakítása nemzetközi szakértői 
asszisztencia biztosításával,  

 100 cégnél (ebből 12 magyar) történik a rendszer betanítása 
a kifejlesztett tananyaggal workshop keretében.  

 További 350 európai textilipari cégnél az energia 
megtakarítás lehetőségének feltárása a feladat.  

 
A nemzetközi konzorcium a projekt előrehaladásáról és 
eredményeiről folyamatosan  tájékoztatja az érintetteket és 
érdekelteket nemzeti és európai szinten egyaránt.  
 
A SET projekt megvalósításának fontos mérföldköve volt a 2015. 
március 9-10-én Budapesten megtartott projektértekezlet, 
amelyen a hét partnerország 15 szakembere és a projektet 
felügyelő 3 fős bizottság tagjai vettek részt.  
 
Az első napon a résztvevők áttekintették a munkacsomagok 
aktuális feladatait, és részletesen megvitatták a véglegesítés 
előtt álló SET eszközcsomag műszaki tartalmával kapcsolatos 
kérdéseket.  
 
A különböző textilüzemekben az eltérő technológiák és gyártott 
termékek nagy különbözőségének ellenére is az 
energiafelhasználásban számos közös vonás van (elektromos 
hajtás, anyagok hőkezelése, szárítás, sűrített levegő használata, 
klimatizálás, tisztítás, világítás, fűtés, esetleg megújuló energiák 
(napkollektor, napelem, stb.) használata. 
 
 

Az excel formátumban kifejlesztett eszköz lehetőséget ad a 
vállalkozások energiafelhasználásának többszintű elemzésére: a 
fogyasztás és termelés éves adatai alapján, a havi adatok 
részletes bontása alapján az alkalmazott technológiától függően, 
továbbá a fejlesztés része az energiafelhasználás kimutatása 
géptípusokra épülő elektromos és termikus modell alapján.  
 
A legnagyobb szakmai kihívást az okozza, hogy hogyan lehet a 
textilipari vállalkozások számára olyan, felhasználó-barát 
komplex módszertani segédletet kidolgozni, amelynek 
alkalmazásával a vállalkozások cégre szabott, technológia 
specifikus információkhoz juthatnak az energiafelhasználási 
jellemzőikről és az energia megtakarítási lehetőségekről.  
 
A második napon a SET partnerek bemutatták az SET 
eszközcsomagot és a SET projekt eddigi eredményeit a projektet 

felügyelő szakembereknek. A felügyelő bizottság (FB) szakmai 
véleménye és javaslatai fontosak a projekteredményének 
szemszögéből, mert az FB tagok maguk is szakmai 
kompetenciával rendelkező szervezetek (VDMA/Német 
textilgépgyártók szövetsége, ACIMIT/Olasz textilgépgyártók 
szövetsége, BAATPE/Bulgária textil- és ruhaipari szakmai 
szövetsége) képviselői és érdekeltek az európai textilipar  
energiahatékonyságának növelésében. 
 
A projekt keretében kidolgozásra és tesztelésre kerülő 
energiahatékonysági eszközcsomag hosszú távon alkalmazható 
önfejlesztő módszert jelent a vállalkozások számára. A valós 
adatok és információk feltöltésével évente összehasonlítható 
formában nyomon lehet követni a vállalkozás 
energiafelhasználását, lehetővé válik az energiahatékonyság 
nemzetközi szintű „benchmark” elemzése és az energia 
megtakarítási lehetőségek feltárása és megvalósítása.  
 
A projekt következő szakaszában minden partnerországban, így 
Magyarországon is megkezdődik az energiahatékonysági 
eszközcsomag alkalmazása a kiválasztott KKV-k aktív 
közreműködésével. Ebben a három-négy hónapos 
munkaszakaszban hét kiválasztott hazai textilipari vállalkozás 
vesz részt és kap nemzetközi szakértői segítséget az adatok 
feltöltéséhez, elemzéséhez, a mérések elvégzéséhez.  
 
A munkát a TMTE projekt-team koordinálja, együttműködve a 
bevont vállalati szakemberekkel. Megszervezik az üzemi 
feladatok előkészítését, tanácsadással, konzultációval segítik az 
adatgyűjtést és az üzemi méréseket, értékelik a módszertan és 
a benchmarking eredmények tapasztalatait. A nemzetközi 
konzorcium számít a bevont vállalkozások együttműködésére az 
alkalmazási tapasztalatok közreadásában és a készülő 
kommunikációs anyagok terjesztésében a projekt teljes 
lezárásáig.  
 
A SET projekttel kapcsolatban az érdeklődők további 
információkat találnak a www.tmte.hu honlapon, és kapcsolatba 
léphetnek Ecker Gabriella projektmenedzserrel (tel: + 36 1 201 
8782) és Szabó Rudolf projekt szakértővel (tel: + 36 30 924 
5612) 

 

S Z J A   1 % 
 

A TMTE munkája értékelésének fontos fokmérője az állampolgárok 1%-os SZJA felajánlása. Bízunk abban, hogy tagjaink és a 
szakmában dolgozók elismerik szervezetünk erőfeszítéseit és támogatják szakmai céljainkat.  
 

Kérjük, hogy a 2014. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-42 
 

Köszönettel: 
 

a TMTE Vezetősége 

http://www.tmte.hu/
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Energy Made-to-Measure kampány és a SET projekt 
szerepe 

 
 

 
 
Az EURATEX, mint az európai textil- és ruhaipar szövetsége és 
több Európai Unió által társfinanszírozott fejlesztési projekt 
koordinátora, aktív kommunikációval segíti elő a megvalósított 
projektek szinergiahatásának növelését.  
 

2014-ben, EURATEX együttműködve szakmai szervezetek széles 
körével Európában elindította az Energy Made-to-Measure 
kampányt (EM2M), melynek célja, hogy a vállalatok, 
különösen a kis- és középvállalkozások, megismerjék az 
energiahatékonyság terén a legjobb gyakorlatokat, a fejlesztési 
projektek eredményeit, továbbá megfelelő információk 
ismeretében hozzanak döntéseket az energiafelhasználás 
csökkentésére.  
 

Az EM2M kampány támogatja az ARTISAN, a SESEC és a SET 
rövid néven futó nemzetközi projektek eredményeinek 
közvetítését az európai textilipari KKV-k felé, lehetővé teszi az 
energiahatékonysági kezdeményezések és a projektekben 
született megoldások, eredmények megismerését és 
hasznosítását. 
 

Mindhárom projekt közös célja az energiahatékonyság növelése 
az európai textil- és ruhaipari gyártás területén és mindhárom 
hozzájárul a vállalkozások energiaszemléletének formálásához, 
segíti az energiafogyasztási szokások elemzését, az 

energiafelhasználás ésszerűsítését és magtakarítások elérését a 
termelési folyamatoknál.  
 

Eddig több mint 20 nyilvános rendezvényt tartottak 8 európai 
országban mintegy 500 szakember részvételével, amelyen 
megvitatták az energia- és költségcsökkentő lehetőségeket a 
hatékonyabb, fenntartható gyártás érdekében. 
 

A kampány 2015-ben tovább fog erősödni, annak is 
köszönhetően, hogy az EURATEX a német textilgépgyártók 
szövetségével (VDMA) a Blue Competence kezdeményezés 
támogatására, az olasz textilgépgyártók szövetségével (ACIMIT) 
pedig a fenntartható technológiák témájú projekt 
eredményeinek terjesztésére külön együttműködési 
megállapodást írt alá, ezzel is ösztönözve a két vezető 
szövetséget, hogy egyesítsék erőiket, és hasznosítsák egymás 
eredményeit minden érintett területen, pl. technológiák, know-
how, kommunikáció. Az együttműködő szövetségek közös 
akciókat szerveznek az európai textil- és ruhaipari vállalatok 
érdekében, amelyre a közelgő két szakmai vásár (TECHTEXTIL / 
Texprocess Frankfurt, május; ITMA Miláno, november) is jó 
alkalmat ad. 
 

A SET projekt keretében is folytatódik az EM2M kampány. 2016. 
első félévéig a hét partner országban közel egységes 
tematikával, külföldi és hazai előadók közreműködésével 
félnapos szakmai nap kerül majd megszervezésre. A 
magyarországi programot a TMTE rendezi. 
 

Az EM2M honlap magyar/angol nyelvű felületén 
(http://www.em2m.eu/hu) többek között máris hozzáférhetők 
- a SET projekt dokumentumai, 
- a SESEC által létrehozott speciálisan ruhaipari gyártási 

folyamatokra kifejlesztett önértékelési eszköz.  
- a SESEC projektben kifejlesztett, speciális témaköröket felölelő 
tréningmodulok. 
 

Hamarosan elérhető lesz a SET által létrehozott speciálisan 
textilipari gyártási folyamatokra kifejlesztett önértékelési 
eszköz is.  
 

Kapcsolódó linkek:  
Energy Made to Measure (EM2M) campaign: 
http://www.em2m.eu/ 
Blue Competence initiative: 
http://machines-for-textiles.com/innovations/blue-competence 
Sustainable Technologies project: 
http://www.acimit.it/pub/E-sustainable.htm 
 

Sikeres szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező 
tréning 
 

A TMTE 2015. február 6. és március 6. között újra megtartotta 
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréningjét. A 6 
fő résztvevő megismerte a modellszerkesztés alapját és 
gyakorlatot szerezett a különböző alapszabásminták 
kialakításában. Így képessé váltak egyedi méretű női vagy 
férfiruhák szabásmintáinak kialakítására, különböző méretekben 
történő elkészítésére, divatrajzok vagy fotók alapján. A tréning 

eredményességéről pozitívan nyilatkoztak a hallgatók. 
Az Egyesület megfelelő számú érdeklődő esetén a tréninget 
2015. júniusában újraindítja. 
 

Felhívás a Szellemi örökségünk album bővítésére  
 

Egyesületünk 2008-ban - a TMTE fennállásának 60. évfordulóján 
- a megbecsülés és elismerés szándékával „Szellemi 
örökségünk” emlékalbumot hozott létre. Ebben azoknak a 
tagtársainknak kívántunk és kívánunk egy-egy megemlékező 
oldalt létrehozni, akik a textil-, textilruházati- és textiltisztító-
ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, ipar- és vállalatirányítási 
területein kimagasló eredményeket értek el és a szakmai 
közéletben is elismert életpályát mondhatnak magukénak.  
Kérjük Tagtársainkat, járuljanak hozzá javaslataikkal az 
emlékalbum folyamatos bővítéséhez. Az ehhez szükséges 
szakmai életrajzokat és fényképeket a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület titkárságára (1146 Bp., Thököly út 58-
60.) ill. a titkarsag@tmte.hu e-mail címre várjuk, legkésőbb 
2015. április végéig.  
 

65 éve alapították a Than Technikumot 
 

A budapesti Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikumban 
végzett sok egykori kolléga, innen indult számos elismerésre 
méltó ipari szakember és vezető, továbbá tanár, kutató 
életpályája. Igaz csak 1955-től vette fel Than Károly nevét a 
nagyhírű középfokú könnyűipari oktatási intézmény, azonban 
már az 1950-51-es tanévtől folyt a tanítás.  
Sajnálatos módon 2002-ben elkezdődött a könnyűipari szakmai 
oktatás leépítése, majd itt is teljesen megszűnt a különböző 
szintű – korábban jellemző – könnyűipari szakképzés. Jelenleg 
Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és 
Szakiskola néven működik a Budapest, II., Lajos u. 1-5. sz. alatt 
működő intézmény.  
Az iskola honlapján a tisztelt tanári kar bemutatása mellett több 
olyan, egykor itt tanuló és később komoly karriert elérő 
iskolatársunk portréja is egyértelműen helyet kaphatna. 
Legalább így emlékezzünk az alma materre. 

 

Rendezvények 
 

„Minden, amit a HORECA szektornak a textíliákról tudni 
érdemes”  

Előadás és konzultáció 2 lépésben 
 

A szálloda és a vendéglátás területén az egyik meghatározó 
költségtényező az enteriőrhöz és a szolgáltatásokhoz (szállás, 
étkezés, wellness, fürdő) kapcsolódó különféle textiltermékek 
(árnyékolók, szőnyegek, padlószőnyegek, kárpitok, ágyneműk, 
törülközők, köntösök, asztalneműk stb.) beszerzése, valamint 
használatuk során, azok mosása, tisztítása. 
 

A vendégekért folytatott kiélezett piaci ár- és kínálati 
versenyben, a HORECA szektorban is egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik a szolgáltatások minőségére. Ugyanakkor a 

magasabb minőség általában nagyobb költségekkel is jár. 
 

Hogyan válasszunk textíliát? Biztos, hogy az olcsó az 
olcsóbb és a drága a drágább? Mennyi az elvárható 
élettartama és ténylegesen mennyit bír ki az általunk 
választott textilnemű? Hogyan hosszabbíthatjuk meg 
élettartamát? 
 

Két alkalomból álló rendezvény abban ad iránymutatást, hogy 
egy jó alapanyag kiválasztással és a használat során az 
alkalmazottak részéről elvárható tudatos odafigyeléssel, hogyan 
növelhető a textíliák élettartama, hogyan csökkenthetők a 
költségek és a tisztításukkal kapcsolatos problémák, 
reklamációk.  

http://www.em2m.eu/hu
http://www.em2m.eu/
http://machines-for-textiles.com/innovations/blue-competence
http://www.acimit.it/pub/E-sustainable.htm
mailto:titkarsag@tmte.hu
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PROGRAM: 
 „1. LÉPÉS” - 2015. március 25.: Szállodai, éttermi 

textilek, enteriőrök kiválasztása, beszerzése, tisztítása 
 „2. LÉPÉS” - 2015. április 1.: Best practice / Szállodai, 

éttermi textilek élettartamának meghosszabbítására 
 

Jelentkezés: A részletes programleírás és a jelentkezési lap 
letölthető a www.tmte.hu honlapon. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2015. március 24-ig a 
következő címre visszaküldeni: TMTE Titkárság 1146 Budapest, 
Thököly út 58-60., Tel/fax: (1) 201 8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu 
 

* * * 
4. Kamarai Szakmai Nap 

2015. április 15. szerda 
ELŐZETES PROGRAM  

 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozat 
XVIII. Ruha-, Textil-, Bőripari Osztály, az Ipari Tagozat I. Textil- 
és Ruhaipari Szakmai Osztállyal és a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesülettel együttműködve szervezi a 4. Kamarai 
Szakmai napot, melynek témája 
 

RAGASZTÓK-RAGASZTÁSI ELJÁRÁSOK, RAGASZTÁS 
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI, TEXTIL NYOMTATÁS TITKAI 

 

A rendezvényre valamennyi érdeklődő kamarai és egyesületi 
szakembert és vállalkozást meghívunk és várunk.  
A rendezvény helyszíne: BKIK Székház, 1011 Budapest, 
Krisztina körút 99. VI. emelet, Baross terem 
 

Program tervezet 
 

14.30 - 15.00 Regisztráció  
15.00 - 15:10 Megnyitó  

Dr. Medgyessy Ildikó – BKIK Ipari Tagozat I. 

Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály elnök 
  Tóth Erika - BKIK Kézműipari Tagozat XVIII. 

Osztály elnök  
15.10 - 15.30 Ragasztástechnológia alkalmazása ruházati 

termékeken 
Estu Klára ruhaipari szakértő 

15.30 - 15.50 Bevasalható közélések típusai és beszerzési 
lehetősége 

 Molnár Ferenc cégvezető, Top-Textil Kft. 
15.50 - 16.10 A Julius K-9 Kft. bemutatkozása 
 Adams Éva, munkatárs  
16.20 - 16.40 Digitális és hagyományos emblémázás 

textil és bőrfelületekre 
 Dimitrievits Iván, Plastiprint Kft.  
16:40 - 17:00 Beszámoló az egri Viseletkonferenciáról  
 Tóth Erika, BKIK Kézműipari Tagozat XVIII. 

Osztály elnök 
Büfé 
 

A rendezvény alatt a Jelky András Művészeti SzKI. és a 
Modell Divatiskola tanulóinak munkái láthatók. 
 

Regisztráció:  

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  
A végleges program és a jelentkezési lap március 25-től letölthető a 
www.tmte.hu és a www.bkik.hu honlapról is. A jelentkezési lapot 
kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a TMTE Titkárságra, Tel/Fax: 
(1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu  

Jelentkezési határidő: 2015. április 13. 12:00 óra 
 

* * * 
IV. Határmenti Kapcsolatépítő program 

divatszakembereknek  
Serbia Fashion Week - Novi Sad (Újvidék) 

2015. április 24-25.  
 

 T Á J É K O Z T A T Ó  
 

A BKIK I. Osztály Textil- és Ruhaipari Szakmai Osztály és a 
TMTE 2015. április 24-25-én (péntek-szombat) kétnapos 
kapcsolatépítő programot szervez az újvidéki Serbia Fashion 
Week-re (SFW). Az SFW nemzetközi marketing kapcsolatainak 
köszönhetően az utóbbi 10 évben a közép-európai régió 
nemzetközileg elismert divat-fórumává nőtte ki magát. Az SFW 
elnöke, Svetlana Horvat asszony 2014. évi budapesti látogatása 
során előadásában már bemutatta a földrajzi közelségből eredő 
azon megjelenési lehetőségeket, melyek a fiatal magyar 

divattervezők és a kollekciófejlesztéssel foglalkozó vállalkozások 
nemzetközi üzleti sikereit is segíthetik.  
 

Az áprilisi, kétnapos program célja az SFW meglátogatása és az 
együttműködési lehetőségek jobb megismerése, valamint a 
Serbia Fashion Week (SFW) által meghirdetett, európai 
divattervezői pályázat (European Fashion Design Talent 
Competition - EFTDC) eredményének megismerése. 
 

Program tervezet 
 

1. nap – április 24. péntek  
Utazás személygépkocsival (telekocsi akció),  
kb. 12 óra érkezés Novi Sadra (helyi idő), szállás elfoglalása, 
Találkozó a Vajdasági Tartomány elnökével, Pásztor Istvánnal 
Ebéd (helyi étteremben), 
 

15.00 – 22.00 óra   
Szakmai program a Serbia Fashion Week keretében:  
Helyszín: MASTER CENTER – Kongresszusi Központ  
Cím: 11 Hajduk Veljkova, Novi Sad 
15.00 - Kerek-asztal előadás: Mr. Philippe Angelotti (How to 
communicate in order to create a successful brand, - Sikeres 
márkakommunikáció) 
17.00 - Showroom és Pop up Store megnyitó   
18.00 - Nemzetközi tervezői kollekciók bemutatása 4 blokkban  
22.00 - Serbian Fashion Week – hivatalos FOGADÁS 
 

2. nap – április 25. szombat  
Reggeli a szállodában 
Délelőtt: Találkozó Novi Sad város gazdasági miniszterével Mr. 
Secujski Goran úrral, rövid tájékoztatás a Vajdaság gazdasági 
helyzetéről, a határ menti együttműködés feltételeiről, 
lehetőségeiről. Rövid városnézés, majd ebéd (helyi étteremben). 
Hazautazás érkezés a kora esti órákban Budapestre. 
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, INFORMÁCIÓK:  
A részvételi irányár: 35.000,- Ft/fő +ÁFA, magában foglalja az 1 
éjszakai szállást, reggelit, 2 ebédet, a SFW belépőjét és a 
részvételt a hivatalos fogadáson, valamint szervezési költséget.  
 

UTAZÁS: egyénileg személyautóval, a TMTE telekocsi 
szervezését igény szerint koordinálja 
SZÁLLÁS: 1 éjszaka 3*-os szállodában reggelivel 
Kérjük, költőpénzről igény szerint mindenki gondoskodjon.  
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2015. április 10. 
Kérjük, részvételi szándékáról értesítse a TMTE Titkárságát e-
mailben vagy telefonon, a jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu 
honlapról.  
 

Várjuk a vajdasági szerb-magyar szakmai kapcsolatok 
bővítésében érdekelt tervezők, gyártó cégek és együttműködést 
kereső partnerek jelentkezését!  
 

* * * 
TECHTEXTIL ÉS TEXPROCESS 

- EGY IDŐBEN, NÉGY NAPON ÁT - 
Nemzetközi Műszaki Textil- és Ruhaipari szakkiállítás 

Frankfurtban 
 

A 2015. május 4-7. között tartandó két kiállítás a műszaki és 
nemszőtt textíliák, illetve a ruha-és textilipari teljes feldolgozási 
folyamat nemzetközi nagysikerű közös szakvására. 
 

Techtextil kiállítás 
1300 kiállító, 48 országból, több mint 25.000 látogató a 
legnagyobb műszaki textilt és nemszőtt textíliát 
bemutató ipari fórumon. Ez több mint „egy kiállítás”, 
lehetőség és egyben megoldás gyártóknak, 
forgalmazóknak, fejlesztőknek, kereskedőknek és a 
textil- illetve ruhaipari piac további résztvevőinek, hogy 
átfogó ismereti anyagukat bemutassák, átadják 
egymásnak. 
 

- Innovative Apparel Show részeként megismerhetjük a 
legfrissebb technológiai fejlesztéseket alapanyagokra és 
késztermékekre vonatkozóan, egyetemek, ruha- és textilipari 
szakintézmények munkáinak bemutatkozásával 

- 11 szakmai termékcsoportot mutat be részletesen, a 
fejlesztés, a tervezés, a technológia, a szálasanyagok és szőtt 
termékek, a nemszőtt textíliák, illetve a bevonatos anyagok, 
kompozitok, kikészítések és funkcionális termék alapanyagok 
területéről 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
http://www.bkik.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu
http://www.tmte.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! 

 

 

- 12 felhasználási terület: mezőgazdaság, építőipar, ruhaipar, 
geotechnológia, lakberendezés, ipar, csomagolástechnológia, 
környezetbarát technológiák, védőeszköz felhasználás, 
egészségügy, mobilitás, és sportszergyártás részére 

 

Texprocess kiállítás 
A textilalapú és más hajlékony anyagok feldolgozásának 
vezető vására a legmodernebb technológiákat mutatja be 
a tervezés, a szabás, a varrás, a hegesztés, a hímzés, a 
kikészítés valamint az informatikai és logisztikai 
megoldások terén. Idén a kiállítás egyik fontos 
irányvonalát a szabászati CAD/CAM megoldások 
bemutatói adják a piacvezető cégek közreműködésével. 
 

UTAZÁSI AJÁNLAT: 2015. május 4-7. (hétfő – csütörtök) - 
4 nap 3 éjszaka 
A TMTE utazási és szolgáltatási ajánlata kétféle konstrukcióban: 
- utazás egyénileg (repülő v. személygépkocsi), 

szálláslehetőség Frankfurt elővárosában 
- utazás 8-fős kisbusszal, üzemlátogatással a LIBA 

textilgépgyártó vállalatnál 
 

Jelentkezés: A részletes utazási tájékoztatók letölthetők és 
megtekinthetők a www.tmte.hu honlapon. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát a jelentkezési lap visszaküldésével 
(e-mail, fax, posta), legkésőbb 2015. április 3.-ig jelezze. További 
infó: szemeredy@tmte.hu., Tel/Fax: (1) 201-8782 
 

* * * 
INTERCOLOR 2015 - BUDAPEST 

 

A TMTE a magyar design- és divatipar meghatározó kormányzati 
intézményeivel – a 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 a Design Terminal-
ban, 2015. november 23-24-én.  
 

A design- és divatipar vállalkozásai szemszögéből kiemelten 
fontos esemény az  
INTERCOLOR Nemzetközi Színbizottság ülése, amely az 
aktuális szezon előtt két évvel összeállítja a nemzetközi 
színkártyát, tervezők, gyártók és kereskedők részére, akik 
szezonális megosztás szerint alkalmazhatják munkájukban a 
színtrendet. 
 

November 23.: 
A nyitónapon az INTERCOLOR tagországok képviselői rövid 
előadások formájában bemutatják színkultúrájukat, jövőt 
illető design elképzeléseiket, majd zárt ülés keretében 
alakítják ki a 2017-18 őszi-téli színtrendet.  
A konferencia folytatásaként neves hazai és külföldi (pl.: 
SFW-Serbia Fashion Week vezetősége) szakmai előadók 
tolmácsolásában bepillantást nyerhetünk sikereikbe, 
terveikbe, melyek a hazai design- és kézműves ipar/szakma 
résztvevőinek példaértékűek és inspirálóak lehetnek.  

 

November 24.: 
Kapcsolódó szakmai rendezvényként másnap fórumot 
biztosítunk tehetséges, fiatal, magyar tervező szakemberek 
bemutatkozására a konferencia résztvevői előtt, akik a 
magyar textil- és ruhaipar, képzőművészet, ipari termék- és 
formatervező, grafikus szakmák képviselői. 
 

Későbbiekben, részletesen is tájékoztatjuk Önöket az 
INTERCOLOR 2015 – BUDAPEST rendezvény programjáról. 

 

Személyi és egyéb híreink 
 

Lázár Károly Magyar Gazdaságért Díjban részesült 
 

Március 15. alkalmából a nemzetgazdasági miniszter magas 
kitüntetésben részesítette egyesületünk intéző bizottságának 
tagját, a Magyar Textiltechnika folyóirat felelős szerkesztőjét. A 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület felterjesztésére, a 
hazai gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató 
tevékenység, ill. életmű elismeréséért Magyar Gazdaságért 
Díjban részesült Lázár Károly ny. műszaki igazgató, 
mérnökszakértő. Közismerten számos szakkönyv, jegyzet írója, 
társszerzője. Nagyszámú publikációja jelent és jelenik meg bel- 
és külföldi szakfolyóiratokban, konferenciák, kongresszusok 
rendszeres előadója, az egyesület által szervezett felnőttképzési 
szaktanfolyamok oktatója. 
A méltóan kiérdemelt elismeréshez tisztelettel gratulálunk és 
további eredményes éveket kívánunk. 
 

Rusznák István emeritusz professzor 95 éves 
 

A Kossuth-díjas, ma is aktív műegyetemi emeritusz professzor, 
a kémiai tudományok doktora neve egybecseng a nemzetközileg 
is kiemelkedő textil- és papíripari cellulózkémiai kutatásokkal, a 
könnyűipari vegyészmérnökképzéssel.  1971-1990 között a 
Budapesti Műszaki Egyetem Szerveskémia Technológia 
Tanszékének tanszékvezető professzora volt.  
Ötszáznyi publikáció, nagyszámú könyv és jegyzet fűződik 
Rusznák professzor nevéhez. Saját és szerzőtársaival készített 
munkáinak nagy részét külföldön is kiadták. Előadásai – 
amelyeket hazai és külföldi egyetemeken, nemzetközi 
kongresszuson tartott – megszámlálhatatlanok, fáradhatatlanul 
vett részt a szakmai életben.  
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület alapító tagja. 
1974-től 1985-ig volt a TMTE elnöke, 1990-ig pedig tiszteletbeli 
társelnöke. A Kolorista Egyesületek Nemzetközi Szövetségének 
elnöke, majd alelnöke is volt hosszú évekig. Arany-, gyémánt- 
és vasdiplomás, a Budapesti Műszaki Egyetem és a Soproni 
Egyetem díszdoktora.  
2015. február 5-én köszöntötték Budapesti Műszaki Egyetem 
Szerveskémia Technológia Tanszékén, ahol átadásra került 
Tömpe Péter tollából „Rusznák István – Palatáblától az okos 
telefonig” nívós kiadványa is. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Professzor Urat 95. 
születésnapján, jó egészséget kívánva, a keze alatt diplomázott 
mérnökök és a többi hazai textilszakember, a TMTE vezetősége 
és tagsága nevében! 

 

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 március- április 
 
Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztályi program: 
március 25. 15.00 óra 
Előadás: A kalapgyártás története – Kalapot a fejre! 

Előadás és film a gyártás technológiájáról 
Előadó: Dr. Nagy László - a kalapgyár volt igazgatója 
Ipargazdasági Szakosztályi ülés: március 26. 16.00 óra 
Magyar Textiltechnika Szerkesztőbizottsági ülés: április 2.  
16.00 óra 

Textilvegyész és Kolorista szakosztályi ülés: április 15. 16.00 
óra, Orbán Istvánné dr. lakásán 
Intéző Bizottsági ülés: április 22. 16.00 óra 

 

http://www.tmte.hu/
mailto:szemeredy@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu

