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Aktuális hírek 
 

FELHÍVÁS TAGJAINK FELÉ 
 

Egyesületünk Titkársága -sajnos- ismét költözés elé néz.  
 

A jelenlegi székhelyünket adó ingatlan – családi okok miatt – 
eladásra került és így - legkésőbb december végéig - az 
Egyesület Titkárságának is új helyet kell találnunk. 
 

Korlátozott anyagi lehetőségeinkből kiindulva költséghatékony, 
de ugyanakkor a lehető legoptimálisabb megoldást szeretnénk 
megtalálni közhasznú munkánk további folytatásához, ezért 
fordulunk most – többek között – tagjainkhoz is kérésünkkel, 
kérdésünkkel. 
 

Egy 1-2 szobából álló, 2-4 fős munkaegység kialakítására 
alkalmas irodát keresünk hosszú távra, lehetőség szerint 10-15 
fős tárgyaló használattal, rezsiköltség (víz, villany, fűtés) 
arányosított részének, vagy maximum, egy, a piaci árnál 
méltányosabb irodabérlet fejében. 
 

Az irodahelyiség/ek/ben szükségünk lenne még telefon/internet 
bekötési pont/ok/ra, hogy saját számunk áthelyeztetésével, 
előfizetésünk megtartásával oldhassuk meg a TMTE 
telekommunikációját. 
 

A javaslatokat 2016. november 11-ig várjuk az alábbi 
elérhetőségeken: ecker.gabriella@tmte.hu; mobil: + 36 30 412 
3556 (Ecker Gabriella) 
 

Minden megoldási ötletet előre is köszönünk!  
 
TMTE Vezetősége 

* * * 
 

Köszönet nyilvánítás 
 
Ezúton is köszönjük egyéni és jogi tagjainknak azokat a 
támogatásokat/adományokat, amelyeket - felhívásunkra vagy 
anélkül - a tagdíjon felül az idei évben fizetettek az egyesület 
működésének folyamatos fenntartására. 
 

TMTE vezetősége 
 

* * * 
Tájékoztatás a Textiltisztító és textilszínező OKJ-s 

képzésről 
A hallgatók a komplex szakmai vizsgára készülnek 

 

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület (TMTE) által legutóbb szervezett 32 542 
02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező képzés 2015 
szeptemberében elindult. Az elméleti képzések a TMTE korábbi 
székhelyén, az OKISZ Thököly úti székházában folynak. A 
nagyüzemi mosással és kapcsolódó műveleteivel, ill. a 
foltkezelési és vegytisztítási gyakorlati foglalkozásokat a Top 

Clean Hungária Kft.-nél tartottuk ez év júniusáig. Ezért a 
lehetőségért ez úton is köszönetet mondunk dr. Varró Tamás 
ügyvezető-igazgatónak, a gyakorlatvezetésért Giliczné Kasza 
Katalin mester fokozattal rendelkező szakoktatónak.  
 

2016 szeptemberétől a gyakorlati képzés a Sinka és Társa Kft.-
nél folyik, megköszönve Sinka József és Richolm János 
vállalkozás-vezetők ez irányú jelentős segítségét. A Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) a gyakorlati képzőhellyé 
nyilvánító eljárást sikerrel lefolytatta. A Sinka és Társa Kft.-ben 
kihelyezett gyakorlatot – amely a textíliák elő- és 
utókezelésével, színezésével kapcsolatos - Fidel József 

üzemvezető vezeti, a laboratóriumi foglalkozásokat Burján 
Csabáné irányítja. A gyakorlat során többek között a mérhető 
minőségjellemzőket fontosabb laboratóriumi 
anyagvizsgálatokkal ellenőrzik a hallgatók. Különböző 
nyersanyag-összetételű kelmék új színek irányreceptjeit 
laboratóriumi színező-készülékeken végzett modellkísérletekkel 
állítják be, színtartósági ellenőrzések elvégzésével.    
 

Hamarosan elkezdődnek a modulzáró vizsgák. A 11367-12 
Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek (textil-, és 
vázlatos bőr- és szőrme anyagismeret; kikészítéshez és 
tisztításhoz szükséges vegyszerek, segédanyagok ismerete) 
modul anyagából írásbeli, a 11368-12 Textíliák elő- és 
utókezelése (textilanyagok előkészítése és fehérítése; színezést 
és textil színnyomást követő kezelő műveletek) anyagrészből 
gyakorlati, a 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító 
műveletek modulból (különböző készültségi fokú textilanyagok 
színezése; mintázása textilnyomással; végkikészítések) 
gyakorlati, a 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, 
műveletei, gépei (technológiák ismerete, vegyszerek, 
segédanyagok alkalmazása; különböző berendezések kezelése 
stb.) esetében szintén gyakorlati modulzáró vizsgára kerül sor. 
Írásbeli modulzáró vizsgákon adnak számot a hallgatók a 
11497-12 Foglalkoztatás I. (minimális szakmai idegen 
nyelvismeret), 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkaügyi- és 
vállalkozási ismeretek) és a 11500-12 Munkahelyi egészség és 
biztonság (munkásvédelem, környezetvédelem, tűzvédelem, 
vegyianyagok szabályos kezelése, védőeszközök helyes 
használata stb.) modulokból tanultakról. 
 

A sikeres modulzáró vizsgákat követően állami szakmai 
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgára kerül sor 2017 
márciusában, amelyet a Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal 
szervez. A komplex szakmai vizsgán a gyakorlati 
vizsgatevékenységet a „Textíliák elő- és utókezelése; színezése, 
mosása” anyagrészekből elsajátított ismeretek képezik, a szóbeli 
vizsga a „Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” 
tárgykörök anyagára épül. Az állami szakmai vizsgabizottság 
előtt folyó szakmai vizsgán a korábbi modulrendszerű rendszert 
felváltotta a komplex szakmai vizsga. Eszerint nem egymástól 
elszigetelt vizsgarészekre (modulokra) építve ellenőrzik a 
vizsgázók tudását, hanem az ezeken átnyúló legfontosabb 
munkaműveletekre és cselekvési kompetenciákra helyezik a 
hangsúlyt. A vizsgakövetelményeket integráltan számon kérő 
komplex vizsgán nem kell minden követelménymodulhoz külön 
vizsgarészeket rendelni, e-szerinti vizsgafeladatokat 
végrehajtani. A szakmai vizsga komplex jellege abban nyilvánul 
meg, hogy a vizsgázóknak teljességgel, a szakképesítés 
valamennyi követelményére kiterjedően kell számot adniuk 
tudásukról.  
 

A TMTE -az érdeklődések ismeretében- 2017 januárjában tervezi 
az újabb szabályozású 32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és 
textilszínező felnőttképzésének indítását. A 29/2016. (VIII.26) 
NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény 
figyelembevételével, az előzőnél valamivel kisebb óraszámmal 
folyik majd a képzés, amelyben a modulok tartalma 
korszerűsödött és a szakmai aktualitásoknak megfelelő 
ismeretekre koncentráló. Az ennek megfelelő képzési programot 
elkészítettük, amit a felnőttképzési szakértő jóváhagyott. A 
képzés lebonyolításával és a jelentkezéssel kapcsolatos 
információk a www.tmte.hu honlapon elérhetők. 

 

 

Közlemény SZJA 1% felhasználásáról! 

2016-ban (a 2015. évi adóbevallások alapján) a NAV 118.873 Ft-ot utalt a Textilipari Műszaki és Tudományos 

Egyesület (TMTE) számára a magánszemélyek SZJA 1%-os felajánlásából. A kapott összeget a TMTE alapszabályában 

nevesített közhasznú tevékenységének részbeni fedezésére fordítottuk. 

 

Ezúton köszönjük az Egyesületünket támogató állampolgárok felajánlását és várjuk támogatásukat 2017-ben is! 

 

mailto:ecker.gabriella@tmte.hu
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=32_542_02_Textiltisztito_es_textilszinezo_2016.docx&tip=szvk_2012_&evszam=2016
https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Szakmai_es_vizsgakovetelmenyek/2016/DL.php?f=32_542_02_Textiltisztito_es_textilszinezo_2016.docx&tip=szvk_2012_&evszam=2016
http://www.tmte.hu/
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Sikeresen befejeződött a SET 
Energiahatékonysági projekt 

 

Magyarországon a 2016. szeptember 26-i záró konferenciával 
ért véget az EURATEX vezetésével és 11 nemzet szakmai 
szervezeteinek részvételével megvalósított 2,5 éves uniós 
projekt, mely a textilipari KKV-k energiatudatosságát és - 
hatékonyságát kívánta elősegíteni. 
 

A záró rendezvényen a projekt néhány magyar résztvevője 
beszámolt a program eredményeiről, tapasztalatairól, eszmét 
cserélt a tudatos és takarékos energiafelhasználásról és 
energiavásárlásról, valamint azokról a textiltechnológiai 
újdonságokról, amelyek elősegítik az energia hatékonyabb 
felhasználását a termelő folyamatban. A rendezvénynek a 
projekt egyik fontos résztvevője, az Albertfalvi Cérnázó Kft. 

adott otthont, ahol egyúttal néhány olyan műszaki megoldást is 
bemutattak, amelyek az energiahatékonyság javítását 
eredményezték. 
 

A projekt záró rendezvényéről részletesen a Magyar Textiltechnika 
következő (2016/4.) számában olvasható beszámoló, az 
elhangzott előadások anyagai pedig megtalálhatók a TMTE „SET” 
weboldalán a http://tmte.hu/set/ -n. 
Ez úton is köszönetet mondunk az Albertfalvi Cérnázó Kft. 
vezetőségének a vendéglátásért. 
 

A SET (szerződés száma IEE / 13/557 / 
SI2.675575) az IEE (Intelligens Energia 
Európa) program, az Európai Unió által 
irányított EASME, az Európai Bizottság 
végrehajtó hivatal társfinanszírozásával 
valósult meg a KKV-k számára. 

 

Rendezvényeink 

 
M E G H Í V Ó 

Textiltisztító Egyesülés IX. Országos Textiltisztító 
Konferencia 

Sümeg, Hotel Kapitány Konferencia és Wellness 
Központ**** 

2016.nov. 8. kedd 14 órától érkezés, kiállító helyek 
elfoglalása, wellness 

 

16 órától regisztráció  
17.30 órától megnyitó program  
19 órától zenés gálavacsora  
 

Nov.9. szerda 9-18 óra között Textiltisztító Konferencia  
Higiénia fenntarthatósággal  
- Fenntarthatósági elvek az európai textiltisztításban  
 Dipl.-Kfm. Ludger v. Schoenebeck Hohenstein Institut 

Külképviseleti ügyvez.ig.  
- A fenntarthatóság mint a versenyelőny szerzés 

eszköze  
 Kristina Venckute ECOLAB marketing manager Közép-Kelet 

Európa, Oroszország  
- Az európai és a magyar gazdaság kilátásai a gyorsan 

változó világban  
 Bod Péter Ákos professzor, közgazdász, Corvinus Egyetem  
- Textiltisztító képzés, továbbképzés  
 Ecker Gabriella TMTE ügyvezető főtitkár  
- Egy magyar mosoda nemzetközi elismerése  
 Szokol Veronika Logo-Tex Kft  
- Fenntarthatóság a mosodai gyakorlatban - ECOLABEL  
 Kristina Venckute ECOLAB markeing manager  
- Textiltisztítási újdonságok és hogyan adjuk el a 

higiéniát, mint hozzáadott értéket  
 Leon Wennekes CINET  
- Valóban eladható a fenntarthatóság a 

textiltisztításban?  

 Karóczkai Sarolta Alvara Cleaning Kft. és Deme Gabriella  
- Energiahatékonyság és teljesítmény – Okos 

megoldások az IPSO-tól  
 Csányi János a Bepatek Kft IPSO üzletág vezetője  
- Textiltisztító termelékenység és üzemméret  
 Urbán Szilveszter SALESIANER MIETTEX Magyarország Kft 

ügyvezető igazgató  
- 2017. Minimálbér emelés és adócsökkentés az 

adózóbarát hivatal árnyékában  
 Ruszin Zsolt a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének 

alelnöke, a Fair Conto Zrt. vezérigazgató  
- 2017. évi változások a munkavédelemben, A 

költségtakarékos munkaidő beosztás  
 dr.Bujtor Gyula munkajogi szakjogász, munkaügyi és 

munkavédelmi tanácsadó  
18 órakor a Konferencia zárása  
19 órától zenés gálavacsora kóstolóval, meglepetés műsorral  
Nov. 10. csütörtök Reggeli után a szálloda mosodájának 
megtekintése 
 

A konferencián való részvétellel kapcsolatosan további 
tájékoztató és a jelentkezési lap megtalálható a TMTE honlapján 
(www.tmte.hu) egyéb információ Király Valériától, a 

Textiltisztító Egyesülés Elnökétől kérhető az alábbi 
elérhetőségeken:  
Tel: + 36 30 940-0164, e-mail: mail@tt-e.hu 

27. Műszaki Textil Fórum 
Fókuszban a konfekcionált textiltermékek munkafolyamat 

szervezése és automatizálása 
2016. november 15. (kedd); Veszprém 

 
A Műszaki Textil Fórum sorozat következő eseményét a TMTE 
Műszaki Textil Műhely szakosztálya együttműködve a MTM 
Hungária Egyesülettel közösen rendezi meg. 
 

Vendéglátónk a Beurer-Hungaria Kft., mely 1991. 
decemberében alakult, 100%-ban német tulajdonban levő 
társaság. A veszprémi üzemben elsősorban az alváskultúrához 

köthető termékeinek (melegítőpárnák, ágymelegítők, 
lábmelegítők, melegítő takarók) gyártása folyik. Az üzemben a 
termelési folyamatok, munkaműveletek egy része automatizált. 
 

A rendezvényt ajánljuk: 
Minden olyan szakembernek, aki érdeklődik a korszerű 
munkafolyamat-szervezés és a textilkonfekcionálási 
munkafolyamat-automatizálás iránt.   
 

Program 
 

09.30 – 10.00 Érkezés a veszprémi Beurer-Hungaria 
Kft.-hez  -  Regisztráció 

 Cím: 8200 Veszprém, Párna u. 1. 
 

10.00 – 10.30 A Beurer-Hungaria Kft. tevékenységének 
bemutatása 

 Házigazda: Soós Csaba igazgató 
 

10.30 – 11.00 Néhány szó a szervezőkről 
 Dunajcsik Zoltán, elnök – MTM Hungária 

Egyesület 
 Ecker Gabriella, ügyvezető főtitkár - TMTE 
 

11.00 - 11.15 Alkalmazott időgazdálkodási rendszer, 
normakészítési, munkahely- és munkamódszer 
kialakítási elmélet bemutatása 

 Rókáné Galambosi Beáta és Juhász Ervin 
Gyártáselőkészítő kollégák 

 

11.15 - 11.30 Munkamódszerek és betanításuk 
standardizálása, alkalmazott betanítás-
előkészítési és - kivitelezési módszerek 
prezentáció 

 Molnár Erika, HR vezető 
 

11.30 - 12.45 Üzemlátogatás 

 Automatizált munkafolyamatok 

megtekintése 

 Egy konkrét munkakialakítási probléma 

tanulmányozása 
 

12.45 - 13.30 Büféebéd 
 

13.30 - 15.00 Workshop – szakmai tapasztalatcsere 
 Az üzemlátogatás során felvetett 

munkakialakítási probléma kis csoportokban 
történő feldolgozása és a megoldási javaslatok 
megbeszélése. 

 Moderátor: Dunajcsik László, MTM instruktor – 
MTM Hungária Egyesület  

 

http://tmte.hu/set/
http://www.tmte.hu/
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kb.15.00 óra  Program zárása, fakultatív városnézés, 
hazautazás 

 
Részvételi feltételek: 
 
Utazás: önállóan, a TMTE telekocsi koordinálásában 

közreműködik  
Részvételi díj:  

TMTE és MTM Hungária Egyesület tagoknak: 12 000 Ft/fő + ÁFA  
Nem tagoknak: 16 000 Ft/fő + ÁFA  
 
A részvételi díj tartalmazza a szakmai programok szervezési 
költségét és az ebédet. 
 
Jelentkezés*:  
A jelentkezési lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról.  
A jelentkezési lapot kérjük, faxon vagy e-mailben eljuttatni a 
TMTE Titkárságára: 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 
2. Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: titkarsag@tmte.hu 
 
*Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyszín korlátozott 
befogadóképessége miatt, egy cégtől max. 2 fő 
részvételét biztosítjuk. A jelentkezéseket érkezési 
sorrendben, a jelentkezési határidő lejártától függetlenül, 
a létszám korlát eléréséig fogadjuk. 
 
Jelentkezési határidő*: 2016. november 7. 
Kérjük, a határidő betartását! 
 
További felvilágosítás és kapcsolattartás: TMTE Titkárság - 
Tel/fax: (1) 201-8782, Tel: (1) 224-0315, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu 
 
Várjuk az MTM Hungária Egyesület, a TMTE Műszaki Textil 
Műhely tagjainak és az érdeklődő szakemberek jelentkezését! 

 
* * * 

Változások az egyéni védőeszközök megfelelőség 
értékelése és forgalomba hozatala területén 

2016. november 18. péntek, 11.00 – 14.00 óra 
 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ezúton meghívja 
a egyéni védőeszközök gyártásával vagy forgalmazásával 
foglalkozó vállalkozások és kereskedők munkatársait, továbbá 
azokat a munkavédelmi szakembereket, akik a cégeknél 
közreműködnek a megfelelő egyéni védőeszközök 
kiválasztásában, beszerzésében egy a védőeszközökre 
vonatkozó szabályváltozásokat érintő tájékoztatóra. 
 
A rendezvény célja, hogy a résztvevők megismerjék a jogi 
szabályozásban és a műszaki követelményekben bekövetkezett 
változásokat és az ezekből fakadó feladatokat.  
 

A program keretében a résztvevők számára lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy a témákhoz kapcsolódóan az 
előadónak feltegyék kérdéseiket. 
 
Az elmúlt időszak legfontosabb változásai: 
 
Jogi szabályozás: 
2016. április 20-án hatályba lépett az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/425 rendelete az egyéni védőeszközökről. Az 
új rendelet előírásait azonban csak későbbi időpontoktól kell 
alkalmazni. A gyártók számára a legfontosabb időpont: 2018. 
április 21. Ezen a napon a 89/686/EGK irányelv hatályát veszti, 
és az új rendeletet teljes mértékben alkalmazni kell. 
Változik a rendelet hatálya alá tartozó egyéni védőeszközök köre 
és a védőeszközök kategóriákba sorolása. 
Változnak a gyártók és a megfelelőségértékelő szervezetek 
feladatai. Az új rendelet szabályozza más gazdasági szereplők, 
így az importőrök és a forgalmazók feladatait és felelősségi 
körét is. 
 
Műszaki követelmények: 
Ez év elején a hő és láng elleni védőruhákra, a hegesztők 
védőruháira és a korlátozott lángterjedésű védőruhákra 
vonatkozó új szabványok léptek érvénybe. Megjelent az MSZ EN 
ISO 11612:2016, az MSZ EN ISO 11611:2016 és az MSZ EN 

ISO 14116:2016 szabvány, megváltoztak az említett védőruhák 
műszaki követelményei. 
A rendezvényen elhangzó előadások: 
1. Új EU rendelet az egyéni védőeszközökről. Újdonságok, 

változások a jogi szabályozásban. A bevezetési ütemezéssel 
kapcsolatos teendők és határidők pontosítása. 

2. A hő és láng elleni, a hegesztők által használt és a 
korlátozott lángterjedésű védőruhák műszaki követelményei, 

a követelmények változása. 
 
Előadó: Szalay László osztályvezető, INNOVATEXT Zrt. 
 
Rendezvény helyszíne: Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE); 
1015 Budapest, Hattyú u. 16. II.8. 
 
Részvételi díj: 
TMTE/MKE/MAJOSZ/TTE tagoknak: 10.000,-Ft/fő + ÁFA 
Nem tagoknak: 15.000,-Ft/fő + ÁFA 
 
Jelentkezés: A jelentkezési lapot kitöltve kérjük, faxon vagy e-
mailben eljuttatni a TMTE Titkárságára (1143 Budapest, Semsey 
Andor u. 6. mfszt. 2., Tel./Fax (1) 201-8782, e-mail: 
titkarsag@tmte.hu) 
A jelentkezési lap letölthető a www.tmte.hu oldalról, vagy 
kérhető a TMTE Titkárságán.  
 
Jelentkezési határidő: 2016. november 11. Kérjük, a határidő 
betartását!  
 
Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését! 
 

* * * 
Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztályi múzeum 

látogatás 
 
A rendezvény időpontja: 2016. november 16., 11.00 óra 
 
Helyszín: Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum; 1062 

Budapest, Andrássy út 103.  
 
Kiállítás címe: NÁGÁK, ELEFÁNTOK, MADARAK - Viseletek 

Délkelet-Ázsia szárazföldi térségéből 
 
Találkozás: a múzeum előtt 10.45 órakor! 
 
Kérjük, a részvételi szándék visszajelzését legkésőbb  
2016. november 11-ig, a TMTE Titkárságán az (1) 201-8782, 
telefonszámon, vagy Ecker Károlynénál a (1) 368 4738 vonalas 
telefonon, illetve az titkarsag@tmte.hu e-mail címen. 

 
* * * 

Decemberi program előzetes 
 

TMTE – MKSZ közös rendezvény 
Vegyianyagok környezettudatos és biztonságos 

használata a könnyűipari és a textiltisztító ágazatokban 
2016. december 01. (csütörtök) 10.00 óra 

 
Helyszín: OKISZ Irodaház, 1146. Budapest, Thököly út 58-60. 

 
Tervezett témák 

 A REACH-ről röviden, aktualitásai 
 A REACH rendelet (1907/2006/EK rendelet), a CLP 

rendelet (1272/2008/EK  
 A REACH rendelettel összefüggő, textil-, ruha, bőr és 

lábbeli gyártással, textiltisztítással kapcsolatos 
kötelezettségek  

 Az OEKO-TEX® megkülönböztető minőségjeles 
termékek fontossága 

 
A végleges programról és a részvételi feltételekről hamarosan 
hírt adunk a TMTE honlapján, Facebook oldalunkon, illetve e-
mail-es körlevelünkben. Amennyiben a rendezvény előzetes 
felkeltette érdeklődését, részletes program kérhető a TMTE 
Titkárságától is a szokásos elérhetőségeken: titkarsag@tmte.hu, 
tel/Fax: + 36 1 201-8782  
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Képzéseink 
 

OKJ-s TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ 
felnőttképzés - 2017. 

I G É N Y F E L M É R É S 
 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), mint 
regisztrált felnőttképzési intézmény (E-000813/2014) - kellő 
számú jelentkező esetén - 2017 januárjában tervezi, az 

államilag elismert,  
 

32 542 02 OKJ-számú Textiltisztító és textilszínező 
 

25/2016 (II.25.) Korm. rendelet szerint módosított, 
egyedülálló, szakmai képzésének elindítását.  
 

Az képzések hetente egy alkalommal, az elméleti és a 
gyakorlati oktatások, pedig heti váltásban folynak (az elméleti 
oktatások Budapesten, a gyakorlati foglalkozások szintén egy-
egy budapesti mosó-tisztító üzemben, ill. kelmefestő 
vállalkozásnál lesznek).  
 

A képzés ideje 440 óra, azonban a szakmának megfelelő, 
legalább 1 éves gyakorlati idő beszámításra kerül, így 360 órás 
időtartammal lehet számolni. A tanfolyamon résztvevők az 
egyes modulzáró vizsgák sikeres letétele után az állami szakmai 
vizsgabiztosság előtt komplex szakmai vizsgát tesznek, amelyet a 
Nemzeti Szak- és Felnőttképzési Hivatal szervez. 
 

A komplex záróvizsgára csak azok a hallgatók bocsáthatók, akik 
a modulzáró vizsgákat sikeresen letették. A képzés moduljai: 
- 11367-12 Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek,  
- 11368-12 Textíliák elő- és utókezelése,  
- 11369-12 Textíliák színezése, tulajdonságjavító műveletek,  

- 11370-12 Textíliák mosása, vegytisztítása, műveletei, gépei, 
- 11497-12 Foglalkoztatás I. (minimális szakmai idegen 

nyelvismeret, azonban semmiféle előzetes nyelvtudás nem 
szükséges), 

- 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkaügyi- és vállalkozási 
ismeretek), 

- 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság. 
 

A komplex szakmai vizsgán a gyakorlati vizsgatevékenységet a 
„Textíliák elő- és utókezelése; színezése, mosása” 
anyagrészekből elsajátított ismeretek képezik, a szóbeli vizsga a 
„Textilipari alap- és segédanyagok, textiltermékek” tárgykörök 
anyagára épül. Az eredményesen vizsgázók országos 
érvényű szakmunkás- és Europass bizonyítványt kapnak. 
 

A 360 órás képzés várható befejezése: 2018. I. negyedév, a 
vizsga pontos időpontját az NSZFH írja ki. 
 

A 360 órás képzés várható díja: 360.000,-Ft/fő ÁFA mentes + 
vizsgadíj*  
TTE és TMTE tagok részére: 320.000,-Ft/fő ÁFA mentes + 
vizsgadíj* 
* a Komplex vizsga díja, a hatályos rendelet szerint később 
határozható meg. 
 

Részletfizetés: vállalkozások számára 2 részletben, 
magánszemélyek részére 12 havi részlet 
A képzést minimum 10 fő jelentkezése esetén indítjuk! 
 

Amennyiben Ön ill. munkáltatója jelentkezni kíván, kérjük 
szíveskedjen kitölteni a igényfelmérő lapot és juttassa el a 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület valamelyik 
elérhetőségére: TMTE, 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. 
mfsz. 2. Tel/Fax: (1) 201 8782, titkarsag@tmte.hu e-mail cím. 
(az igény felmérőlap letölthető www.tmte.hu oldalról vagy 
kérhető a TMTE Titkárságán) 
 

Várjuk jelentkezését (legkésőbb 2016. november 18-ig), 
további érdeklődését elérhetőségeinken. 
 

* * * 
Igényfelmérés 

üzembe kihelyezett szalagvezetői tréningprogram 
megtartásához 

 

A képzési program nyilvántartási száma 
E-000813/2014/D002 

 

A képzést ajánljuk: olyan szalagvezetők, technikusok, 
termelésirányítók és üzemi munkatársak számára, akik legalább 
egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységgel összefüggő 
gyakorlattal rendelkeznek és üzemi feladataikat hatékonyabban 
szeretnék ellátni. 

 

A tréning során a résztvevők elméleti és gyakorlati 
ismereteket szereznek a szalagrendszerű munkahely 
kialakításához és munkafolyamatok szervezéséhez. 
 

A tréningprogram elsajátításával a résztvevő képes lesz: 
- csoportvezető feladatok felelősséggel történő ellátására 
- minőségirányítási rendszer működtetésére   
- az általa irányított csoportnál optimális teljesítmény elérésére 
- az irányított csoportnál a termelés ütemezésére, a hatékony 

szalagbeosztásra 
- megfelelő kommunikációra, konfliktuskezelésre 
 
Képzési idő: 5 nap 40 óra, (elmélet 75%, gyakorlat 25%) 
Időpont: a képzést igénylő üzemmel egyeztetve  
Előadók:  REFA képesítéssel rendelkező szakmai oktató 
 
Tematika:  
 

1. nap 8 óra: A csoportvezető feladatai és felelőssége 
- A csoportvezetővel szembeni személyi és szakmai 

elvárások megismerése 
- A csoportvezető feladatainak és felelősségi körének 

megismerése 
2. nap 8 óra: Minőségmenedzsment a csoportvezető 

közreműködésével 
- Az optimális termékminőség személyi- és tárgyi 

feltételeinek megismerése 
- A minőségmegvalósítással és –megóvással kapcsolatos 

szervezési és dokumentálási feladatok megismerése 
3. nap 8 óra: A teljesítményelv  

- Az optimális teljesítmény elérésével kapcsolatos feltételek 
megismerése 

- A normaidő teljesítését gátló körülmények felismerése 
4. nap 8 óra: Termelésmenedzsment és a csoport 

irányítása 
- Az optimális munkaelosztási elv megismerése 
- A külön költségek, átfutási idők számításának megismerése 

5. nap 8 óra: Konfliktusmenedzsment és kommunikáció a 
dolgozóval 
- A hatékony kommunikáció gyakorlatának megismerése 
- A konfliktuskezeléshez szükséges vezetői tulajdonságok 

megismerése 
 

A képzés irányára:  
TMTE tagvállalatoknak, egyéni tagoknak: 98.000 Ft/fő adómentes 
Nem tagoknak: 108.000 Ft/fő adómentes 
 
A képzés díját a csoport létszámától és egyéb feltételektől, 
igényektől függően a jelentkező vállalkozással egyeztetjük, és a 
szolgáltatói szerződésben véglegesítjük. Az irányár nem 
tartalmazza az oktatáshoz kapcsolódó szállás és utazási 
költségeket.  

 
A képzési csoport létszáma 6-12 fő lehet.  
A képzés résztvevőivel a TMTE felnőttképzési szerződést köt.  
 
Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: 2016. augusztus 31. 
 
Kérjük, az igényfelmérő lapot visszaküldeni a TMTE Titkárságára 
e-mailben titkarsag@tmte.hu vagy faxon (+36 1 201 8782). 
(letölthető www.tmte.hu oldalról vagy kérhető a TMTE 
Titkárságán) 
 
A jelentkező vállalkozás kapcsolattartójával a TMTE 
képzésszervező munkatársa egyezteti a képzés minden 
részletét, és elküldi a szolgáltatási szerződéstervezetét.      
 
Várjuk megtisztelő érdeklődésüket, kérdéseikkel, kéréseikkel, 
javaslataikkal forduljanak hozzánk bizalommal. 

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

havonta megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1143 Budapest, Semsey Andor u. 6. mfszt. 2. 
Tel/fax: 36 1 201-8782 

Belső használatra! 
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