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Aktuális hírek 
 

Beszámoló a Textilipari Műszaki és Tudományos 
Egyesület XLVI. Küldöttközgyűléséről 

 

2016. május 12-én, az OKISZ irodaházában került sor a 
küldöttközgyűlésre. Dr. Pataki Pál TMTE elnök köszöntötte a 
résztvevőket, jelezte a határozatképességet. Először az elmúlt 
küldöttközgyűlést követően elhunytakról emlékeztek meg a 

küldöttek és a jelenlevő vendégek.  
 

Tiszteletadással búcsúztak Dr. Dévay Józsefné, Dr. Vámos Éva, 
Bozzay Miklós, Nemes László, Dr. Zalatnay Ottó, Honti László, 
Lakatosné Győri Katalin tagtársaktól, egyesületi tisztségviselőktől. 
 

A napirendek elfogadása után a Szellemi Örökségünk 
emlékalbumba idén bekerültek méltatására került sor. 2016-ban 
Barna Judit, Cseresnyés Géza, Dr. Hirschler Róbert, Honti 
László, Ihász József, Komlós Sándor, Mészáros Lászlóné, 
Mándoky László, Dr. Mihalikné Hegedűs Katalin, Szabó Györgyné 
és Dr. Való Gábor eredményes szakmai pályájának 
megörökítésével bővült az emlékalbum. 
 

A TMTE által az elmúlt egy éves időszakban különböző díjakra 
felterjesztett és kitüntetett szakemberek köszöntése 
következett.  
- Jancsó Eszter - Eötvös Loránd elismerő oklevélben,  
- Dr. Medgyessy Ildikó (a VOSZ-szal közös felterjesztésben),  
- Dr. Kerényi István Magyar Gazdaságért Díjban,  
- Szigeti Szilvia textiltervező (a TMTE támogatásával) 

Ferenczy Noémi-díjban részesült. 
 

A TMTE a küldöttközgyűlésen Textilipar Fejlesztéséért 
kitüntetésben részesítette Ecker Gabriellát és Kutasi Csabát, 
Kiváló Egyesületi Munkáért elismeréssel jutalmazták Szigetvári 
Eszter munkáját. 
 

Közhasznúsági beszámoló és megvitatása 
 

A mandátumvizsgáló, szavazatszámláló bizottságának és a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása után a 2015. évi 
közhasznúsági beszámoló szóbeli kiegészítése és megvitatása 
következett. Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár szóbeli 
kiegészítőjében utalt arra, hogy az elmúlt egyesületi év 
nehezebben alakult, mint a megelőző azonos időszak. Többek 
között a sok befektetést és munkát igénylő felnőttképzés – a 
TMTE önhibáján kívül - nem járt jelentős eredménnyel. Az OKJ-s 
Textiltisztító és textilszínező képzés ugyan elindult, de a 
rövidebb, ún. „B” típusú szakmai képzések elfogadása elmaradt. 
A pályázati lehetőségek hiánya is hozzájárult a később 
jelentkező bevételkieséshez. 
 

A kedvezőtlen gazdálkodási körülmények miatt az Ellenőrző 
Bizottsággal és az Intéző Bizottsággal egyeztetve, a működési 
költségek mérséklése érdekében az apparátusi létszám 
csökkentésére, a szolgáltatókkal kötött szerződések felmondására 
és a titkárság egy kisebb, ill. kedvező fenntartású irodába 
költöztetésére került sor tavaly ősszel. A korábban kiszervezett 
tevékenységek nagy részét már önerőből látja el az egyesület. 
 

Dr. Pataki Pál TMTE elnök külön kiemelte, hogy a 2015. évi 
munkatervben még –3 819 EFT veszteség szerepelt, ezzel 
szemben a jelen közgyűlés elé beterjesztett 2015. évi zárás már 
csupán –361 EFT veszteséget mutat. Az említett működési 
költségcsökkentés mellett, az elmúlt év novemberi és decemberi 
támogatási felhívásra beérkezett kisebb-nagyobb támogatások, 
tagdíj kiegészítések, több mint 1 millió forintos bevételhez 
juttatták az egyesületet és ez is hozzájárult a majdnem nullás 
eredményhez. A TMTE elnöke emlékeztetett arra, hogy a 
különböző egyesületek munkáját is segítő pályázati lehetőségek 
másfél éve nem jelennek meg. Ez a helyzet a vállalkozások 
számára is kedvezőtlen, mert ilyen támogatásokból vettek részt 

a különféle oktatásokon, ezért ennek hiánya az egyesület ilyen 
forrású bevételeit is visszavetette. Ezért külön köszönetet 
érdemel a munkatársak és a társadalmi munkások eredményes 
munkássága.  
 

Az Ellenőrző Bizottság jelentése 
 

Az ellenőrző Bizottság nevében Dr. Szoboszlai Attila kiemelte, 
hogy az Alapszabályban előírtak és Küldöttközgyűléstől kapott 
felhatalmazás alapján végzett munkájuk során szorosan 
együttműködtek az egyesület Intéző Bizottságával és 
tisztségviselőivel. A bizottság megállapította, a TMTE alapcél 
szerinti tevékenysége 2015-ben a XLIV. Küldöttközgyűlés 
határozatainak megfelelt.  
 

A 2015-évre elfogadott munka- és pénzügyi terv, ill. a 
megvalósult tevékenységek és pénzügyi vonatkozásainak 
vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az ismételt 
nagyarányú vagyonvesztést csak újabb, a működési költségeket 
érintő megszorításokkal lehetett megakadályozni. Pozitívan 
értékelte az Ellenőrző Bizottság, hogy 2015-ben a titkárság és a 
testületi tagok munkájának köszönhetően a tagvállalatok száma 
– és ezzel együtt a tagdíjbevétel is – jelentős emelkedést 
mutatott, továbbá a kedvezőtlen körülmények ellenére a 
betervezett programok nagy része is megvalósult.  
 

A 2016. évi munka- és pénzügyi tervre reagálva a bizottság 
tudomásul vette, hogy a benyújtott terv a jelenleg 
rendelkezésre álló információk és adatok felhasználásával 
készült, továbbá megállapította, hogy a tagság érdekeit 
figyelembe vevő szakmai tevékenységeket foglalja magába. 
Egyúttal felhívta a figyelmet a tervben rejlő kockázati 
tényezőkre. Pl. ilyen a rendezvényi, tanfolyami, valamint a 
szakértői tevékenységek ad-hoc jellege, a kis létszámú 
apparátus teljesítőképességének szűk keresztmetszete, valamint 
a pénzáramlás szempontjából az EU-s pályázati projekt 
előfinanszírozásának terhe. Ezért a 2016. évi munka és 
pénzügyi terv megvalósításához az Ellenőrző Bizottság kéri a 
TMTE vezetőtestületi tagjait, tisztségviselőit és tagságát, hogy 
támogassák a titkárság munkáját, és további bevételi források 
felkutatásával segítsék a pénzügyi stabilitás megteremtését. A 

küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta az Ellenőrző Bizottság 
jelentését. 
 

A 2015. évi mérleg és eredmény kimutatás 
 

A TMTE elnöke javasolta, hogy az Intéző Bizottság és az 
Ellenőrző Bizottság előzetes jóváhagyásával a TMTE 
Küldöttközgyűlése a 2015. évi mérleget, eredmény kimutatást 
és közhasznúsági mellékletet fogadja el. A mérleg főösszege: 
13 020 ezer Ft, az eredmény – 361 ezer Ft, amely 19 907 ezer 
Ft-os bevétel és a 20 268 ezer Ft-os kiadás egyenlege. A 
küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2015. évi mérleget, 
eredmény kimutatást és a beszámolót. 
 

2016. évi munkaterv, pénzügyi terv 
 

A munkaterv, pénzügyi terv megvitatása során Dr. Pataki Pál 
hangsúlyozta, a 2016 évi terv pozitív beállítása – utalva az 
Ellenőrző Bizottság jelentésében foglaltakra - jelentős 
kockázatokkal párosul. Futó nemzetközi pályázatunkkal 
kapcsolatban késve érkeznek az EU-tól a költségtérítések, 
ugyanakkor a pénzkészlet, a cash flow nálunk nagyon alacsony. 
5-6 millió forintot kell megelőlegeznünk, ami lehetőségeink a 
határán van. Ezeket a kockázatokat vállalni kell, mert projektek 
nélkül nem tudunk létezni, a pénzforgalmi nehézségeket 
különböző módon próbáljuk áthidalni. 
 

Ecker Gabriella ügyvezető főtitkár a 2016 évi programok, tervek 
kapcsán több területre kitért. 
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A képzések, továbbképzések közül kiemelte a 2015-ben elindult 
OKJ-s Textiltisztító és textilszínező képzést – amelyhez 2016 
februárjában újabb intenzív képzés kapcsolódott -, várhatóan 
2016 decemberében fejeződik majd be. Az állami szakmunkás 
vizsgára várhatóan 2017 januárjában kerül majd sor. Kedvező, 
hogy több cég is jelezte igényét szakmai képzésekre. A két 
lezárult minőségellenőr képzést követve jelenleg folyik 
szervezetfejlesztés és team coaching tréning és önerőből 

finanszírozott szalagvezető tréningre is sor kerül. Ezek a 
felnőttképzési rendszertől független képzések népszerűek, a 
tavalyi évhez hasonlóan, az idén szintén lesz textilipari szakmai- 
és áruismereti továbbképzés is egy cégnél. A SET projekt eléggé 
leköti az egyesület energiáit. Éppen a küldöttközgyűlés 
délelőttjén volt ilyen szakmai rendezvény, majd szeptemberben 
lesz még egy záró program. Most folyik még 12 cég bevonása a 
projektbe, továbbá a szoftver eszköz továbbfejlesztése a kötős 
területre is. A projekt gyakorlati része ugyan csak szeptember 
végéig tart, de nagy adminisztrációs feladat lesz még az 
elszámolása is. A támogatás fennmaradó részének beérkezése 
2017. május-júniusnál előbbre nem várható. Az idén nem 
lesznek olyan külföldi szakmai kiállítások, amelyekre 
hagyományosan látogatói csoportot szoktunk szervezni. 
Ugyanakkor például az MTM Hungáriával együtt tervezünk a 
Műszaki Textil Fórum keretében egy munkafolyamat szervezési 
témájú szakmai rendezvényt a veszprémi Breurer-Hungaria Kft-
hez. Előkészületben vannak még olyan rendezvények is, 
amelyekkel a HORECA szektor és az egészségügy területére 
kívánunk betörni. 
 

Az Intéző Bizottság ajánlójavaslata alapján, a TMTE XLVI. 
Küldöttközgyűlése a 2016. évi munka- és pénzügyi tervet  
22 374 ezer Ft bevétel, 21 717 ezer Ft kiadás mellett, 657 ezer 
Ft egyenleggel, tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 

* * * 
 

 SET - Energiahatékonyság,  
 energia-megtakarítás konferencia 

 

2016. május 12-én a textil- és ruhaipari technológiákban 
és üzemekben alkalmazható energia-megtakarítási 

lehetőségekről tartottunk konferenciát. 
 

A textil- és ruhaipar fenntartható energia-megtakarítási 
intézkedéseinek előmozdítására az Euratex – az európai textil- 
és ruhaipar érdekképviseleti szerve – két projektet működtet: 
 a SET (Save Energy in Textile SMEs, azaz Textilipari Kis- és 

Közepes Vállalkozások Energia-megtakarítási programja) 
néven ismert projektet és 

 a SESEC (Sustainable Energy Saving for the European 
Clothing Industry) projektet, az európai ruházati ipar 
fenntartható energia-megtakarítási programját. 

A SET projektben a TMTE és 19 magyar textilvállalkozás is részt vesz. 
 
Energiahatékonyság és energia-megtakarítási praktikák a 
ruházati vállalkozásoknál – a SESEC program 
tapasztalatai alapján 
 

Bertram Rollmann, a bolgár Pirin-Tex ruhagyár tulajdonosa és 
ügyvezető igazgatója, a Bolgár Ruházati és Textilgyártók és 
Exportőrök Szövetségének alelnöke, az Euratex SET 
projektjének felügyelő bizottsági tagja, saját, 3060 főt 
foglalkoztató konfekcióipari vállalatának példáján mutatta be az 
energia-megtakarítás lehetőségeit és az elért eredményeket. 
A megtakarításokat az alábbi intézkedésekkel érték el: 
 az energiaforrások szerkezetének átalakítása, 
 belépés a szabad elektromosenergia-piacra, 
 a fajlagos energiafelhasználás folyamatos figyelése, elemzése, 
 a munkavállalók energiatudatosságának felkeltése (pl. 

világítás lekapcsolása, ha nincs rá szükség) 
 gőzvezetékek, tartályok hőszigetelésének megjavítása, 

korszerűsítése, 
 gőzfűtéses gépeken a szabályozás tökéletesítése, 
 a préselési, vasalási folyamatok programjának tökéletesítése, 
 hővisszanyerő berendezések széleskörű alkalmazása, 
 az izzólámpák és fénycsövek helyettesítése LED-ekkel stb. 
 

Az előadó végezetül hangsúlyozta, hogy a hatékony 
energiafelhasználás alapvető követelménye 

 az energiafelhasználás folyamatos mérése, elemzése, 
 a szükséges szervezési és műszaki intézkedések megtétele, 

Ezekben segít a SESEC ill. SET program keretében kifejlesztett 
egyszerű informatikai eszköz és a megismert módszerek 
átvétele, a helyi adottságoknak megfelelő alkalmazása. 
 
A SET projekt és hazai alkalmazása 
 

A Szabó Rudolf magyarországi SET projekt szakértő és Ecker 
Gabriella SET projekt koordinátor közös előadása tájékoztatást 
adott a SET projektről, az energiahatékonyság fontosságáról a 
textil ágazatban és arról, hogy hogyan segít egy egyszerű 
informatikai mérőeszköz a tudatosabb energiafelhasználásban. 
A SET projektet azért indították, hogy valós megoldásokkal 
segítse az európai textilipar KKV-kat. A SET csoport tagjai 
legalább 150 textilipari cégnél nyújtanak segítséget az energia- 
megtakarítási lehetőségek felmérésében, az ezzel összefüggő 
jogi kötelezettségek, pénzügyi ösztönzők és technológiák 
megismerésében. A projektben jelenleg már 10 ország vesz 
részt (Belgium, Csehország, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Portugália, Románia, Bulgária, Horvátország és 
Litvánia). 
 

A kifejlesztett SET Eszköz 3 elemből áll: egy önálló szoftverből, 
amely az önértékelésre szolgál, a használati útmutatóból, 
valamint egy online részből (SET Web), amely a teljesítmények 
érékelésére és összehasonlítására ad lehetőséget. A SET 
rendszer alkalmazása javaslatokat ad az energiahatékonyság 
javítására, figyelembe véve a rendelkezésre álló támogatási 
rendszereket és jogi lehetőségeket. 
 

A SET létrehozott egy adatbázist az energiahatékonysági 
teljesítményekről, amely a projektben résztvevők számára 
rendelkezésére áll. A rendszert és az eszközt az internet 
felületen keresztül bármelyik cég térítésmentesen használhatja. 
 
Tapasztalatok és jó gyakorlatok a SET projektben 
résztvevő vállalkozásoktól 
 

Az Albertfalvai Cérnázó Kft. és az Orsó ’95 Kft. két olyan hazai 
textilipari vállalat, amely részt vesz a SET projektben. Az itt 
elért eredményekről számolt be Südiné Milovszky Dóra műszaki 
kontroller az Albertfalvai Cérnázó Kft. ill. Krámer Lajos 
üzemvezető az Orsó ’95 Kft. részéről. 
 

Az Albertfalvai Cérnázó Kft. Az energiafelhasználás alakulását 
folyamatosan figyelik és elemzik, fajlagos értékeket is képezve. 
A meghozott intézkedések eredményeként a villamosenergia-
fogyasztás területén 1 millió Ft megtakarítást értek el. Ezen 
belül jelentős volt a világítás korszerűsítése (áttérés LED-ek 
használatára és mozgásérzékelők alkalmazására), 
frekvenciaváltós motorok beépítése, a kompresszorok 
fogyasztásának csökkentése a levegőszivárgások 
megszűntetésével, a fázisjavítással. Korszerűsítették a fűtési 
rendszert (a radiátorokat hőmérsékletszabályozó szelepekkel 
szerelték fel), mellyel további évi 1,5 millió Ft megtakarítást 
értek el. A továbbiakban tervezik az irodák világításának 
korszerűsítését, a termelőgépek motorjainak korszerűsítését, 
valamint a nyílászárók cseréjét. 
 

Az Orsó ’95 Kft. lényegében szintén az energiafelhasználás 
folyamatos figyelésével, elemzésével, a megtakarítási 
lehetőségek feltárásával ért el eredményeket ezen a téren. Az 
üzemben igen sok villanymotor működik, amelyek hőt 
fejlesztenek, amit a fűtés szabályozásában figyelembe vesznek. 
A radiátorokat is korszerűbbekre cserélték. Az épület 
körbeszigetelésével, nyílászárók cseréjével javították a 
helyiségek hőszigetelését. A fürdőben az intelligens bojlerek a 
műszakok végére időzítik a tárolt víz felfűtését. Korszerűsítették 
a világítási rendszert is. Szervezési intézkedésekkel javították a 
gépek kihasználtságát is. 
 

Energiaköltség, monitoring, audit – Hogyan tudjuk az 
energiaköltséget és a fogyasztást csökkenteni? 
 

Kovács Ferenc, az Axing Kft. üzletfejlesztési vezetője 
hangsúlyozta, hogy az energiaköltségek az energiapiacok 
átalakulásával tervezhetővé váltak, ami költségmegtakarítást 
tesz lehetővé. Előnyös, ha a vállalatok ehhez szakértő segítségét 
veszik igénybe. Cégük egyik szolgáltatása, hogy nyomon követi 
az energiafogyasztást és kontroll alatt tartja az 
energiaköltségeket, amelyekről folyamatos tájékoztatást ad a 
cégvezetésnek. 
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Energia hatékony épületautomatika és felügyelet 
 

A Honeywell Szabályozástechnikai Kft. termékfelelőse, Orbán 
Tibor előadása olyan rendszereket mutatott be, amelyek 
megtakarítást eredményeznek egy épület összes 
energiafelhasználásának 32–50 %-át kitevő fűtés, szellőztetés, 
légkondicionálás, illetve a 20–25 %-át adó világítás területén.  
 

Az elhangzott előadások igen sok jó gondolatot vetettek fel, 
amelyek a gyakorlatban más vállalatok számára is 
hasznosíthatók lehetnek. 
Az előadások teljes terjedelemben a TMTE honlapjáról 
letölthetők: http://tmte.hu/projektek/ 

 

* * * 
Egyes OKJ-s szakképzéseink korszerűsítésében 

közreműködött a TMTE 
 

2016 tavaszán a teljes OKJ átdolgozására sor került, a Magyar 
Kereskedelmi és Ipar Kamara által delegált szakértők 
bevonásával.  A textil-, ruhaipart és textiltisztító-ipart érintő 
képzések területén, a TMTE az iskolarendszeren belüli képzések 
közül az 5454203 Textilipari technikus szakképesítés 
moduljainak, ill. Szakmai és vizsgakövetelményeinek 
felülvizsgált és korszerűsített változatait lektorálta. Hasonlóan 
egyesületünk végzete az 5454203 Textilipari technikus képzés 
átdolgozott kerettantervének lektorálását.  
 

Az iskolarendszeren kívüli 3254202 Textiltisztító és textilszínező 
szakmunkásképzés moduljainak, ill. Szakmai és 
vizsgakövetelményeinek átdolgozása is a TMTE 
közreműködésével történt. Egyrészt sikerült a kötelező 
minimális óraszámot a realitásoknak megfelelően csökkenteni, 
másrészt a korszerűsítési igényeknek érvényt szerezni az elavult 
témakörök elhagyásával. A textiltisztítás területén bekerültek az 
élenjáró technikát felölelő gépek és berendezések, valamint a 

nagy hatékonyságú, környezet- és textiltermék-kímélő, valamint 
vegyianyag-, víz, ill. energiatakarékos technológiák, az 
elektronikus elven működő segédanyag- és vegyszeradagoló 
automatikák. A textilszínezés területén szintén prioritást kaptak 
a korszerű – egyúttal környezetkímélő gyártásra, és a színezett 
textília egészségre káros hatását kizáró – színezékek, 
technológiák és gépi eszközök. A gyakorlati foglalkozások során 
a színméréssel és műszeres receptszámítással összefüggő 

ismeretek elsajátítására is mód nyílik. A kémiai textilmintázás – 
mint „helyi színezés” – tárgykörben helyet kaptak a modern 
megoldások. A textilkikészítésről is megfelelő ismereteket 
kapnak a hallgatók az átdolgozott modulokban. 
 

Sajnos a Mosodai- és vegytisztító-gépkezelő rész-
szakképesítésre vonatkozó, kidolgozott javaslatunkat egyelőre 
nem sikerült elfogadtatni. 
 

* * * 
 

Textiltisztítók mestervizsga lehetősége  
 

2014 májusában két fő tett sikeres Kelmefestő és -tisztító 
mestervizsgát a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamara (BKIK) 
szervezésében. Ekkor 25 év után ismét mesterekkel gyarapodott 
a textiltisztítással és –színezéssel foglalkozók köre a BKIK-hoz 
tartozó szakterületen. Az írás- és szóbeli vizsgák tételeit, a 
gyakorlati feladatok összeállítását döntően a TMTE szakértői 
végezték. 
 

Idén ismét vannak új jelentkezők, tehát rangja lett a mester 
fokozatnak, tovább az OKJ keretében gyakorlatot már csak 
mesterképesítésűek vezethetnek. 
 

A TMTE a TTE közreműködésével továbbra is ellátja a képzési 
tematika korszerűsítését, az írás- és szóbeli vizsgák tételek, 
gyakorlati feladatok aktualizálását. 

 

Rendezvényeink 
 

Szakosztályi Programok: 
 

Textilvegyész és Kolorista szakosztályi félévzáró 
kihelyezett szakosztályi ülése 

 
Időpont: 2016. június 22. 15.00 óra 
 
Helyszín: Szamos Cukrászda – 1126 Budapest, Böszörményi út 46. 
 
Napirendi pont: Rövid beszámoló az IFATCC Kongresszusról 

 
Kérjük, az asztalfoglalás miatt 2016. június 15-ig jelezzék 
részünkre részvételi szándékukat e-mail-ben (titkarsag@tmte.hu) 
vagy telefonon (36 1 201 8782). 
 

Ipartörténeti és Hagyományvédő Szakosztályi 
üzemlátogatás 

 

A rendezvény időpontja: 2016. június 15. (szerda) 14.00 óra 
 

Helyszín: Corinthia Hotel; 1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49. 
 Tisztító és mosodai részleg megismerése 
 

Házigazda: Ion Katalin – mosodavezető 
 

Találkozás: a szálloda előtt 13.45 órakor, csak csoportosan 
tudunk bemenni! 

 

Kérjük, a részvételi szándék visszajelzését legkésőbb  
2016. június 13-ig, a TMTE Titkárságán az (1) 201-8782, vagy az 
(1) 224-0315 telefonszámokon, vagy Ecker Károlynénál a (1) 368 
4738 vonalas telefonon, illetve az titkarsag@tmte.hu e-mail címen. 

 
 

Képzéseink 
 

Konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes varrodák, 
gyártást kihelyező konfekcionálók figyelmébe! 

 

Minőségellenőrök képzése 
magas színvonalú felsőruházati termékek ellenőrzésére 

az EU előírások szerint 
 

Az igényfelmérő lap beküldésének határideje: 
2016. augusztus 31. 

 

Továbbképző tanfolyamot hirdetünk a ruházati termékgyártás 
szakterületén gyártásközi minőségellenőrzést és/vagy 
késztermék ellenőrzést/átvételt végző szakemberek számára.  
 

A képzést ajánljuk: A képzés során a résztvevők elméleti és 
gyakorlati ismereteket szereznek minőségellenőri feladatok 
elvégzéséhez. A képzésen részt vehetnek azok a szakemberek, 
akik legalább egy éves textil-, ill. ruhaipari tevékenységhez 
kapcsolódó gyakorlattal rendelkeznek, és továbbképzést 
igényelnek gyártásközi, vagy késztermék minőségellenőrzési 
feladatok szakszerűbb, vagy hatékonyabban ellátásához.  
 

A képzés gyakorlati részét a jelentkezők szakmai igényeihez 
kívánjuk igazítani, ezért előnyben részesítjük, és várjuk a 

konfekcionáló vállalkozások, több telephelyes varrodák vagy 
gyártást kihelyező cégek jelentkezését, ahol a képzéshez 
legalább 6-10 fős csoportot lehet kialakítani, illetve regionális 
csoportok szervezhetők. 
 

A képzés elsajátításával a résztvevő képes lesz: 
- a termékek alapanyagainak és a késztermékeknek külsőképi 

minőségellenőrzésére, 
- a termékek alkatrészeinek, formai kialakításának külsőképi 

minőségellenőrzésére, 
- a méretezéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok végrehajtására, 
- a varrástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

végrehajtására, 
- a ragasztással, ill. hegesztéssel kapcsolatos ellenőrzési 

feladatok végrehajtására, 
- a vasalástechnológiákkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok 

végrehajtására, 
- a hibák eredetének megállapítására, ezek javíthatóságának 

eldöntésére, 
- a címkézés, csomagolás és tárolás ellenőrzésére, 
- minőségirányítási-rendszer alkalmazására. 
 

Képzési idő: 75 óra, ebből elmélet 25 óra, gyakorlat 50 óra 
 

http://tmte.hu/projektek/
mailto:titkarsag@tmte.hu
mailto:titkarsag@tmte.hu
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A vállalkozásokhoz kihelyezett képzési csoport létszáma 
6-10 fő lehet. 
 

Várjuk a képzési igények jelzését a 6 főnél kevesebb 
résztvevő bejelentésére is, mert amennyiben azonos régióból, 
több vállalkozástól érkezne be kisebb létszámú igény, akkor egy 
ilyen „vegyes”csoport számára regionálisan kihelyezett 
képzés indítására is lenne lehetőség.  
 

A képzés helyszíne: Az igények ismeretében, a jelentkező 
üzemekkel egyeztetve, és/vagy regionálisan kerül 
meghatározásra.  
 

Időpont, képzési napok: a jelentkező vállalkozásokkal 
egyeztetve, igényeikhez igazítva.  
 

Előadók:  Jörg Judit – ruhaipari minőségi átvevői tapasztalatokkal 
és referenciákkal rendelkező oktató munkatárs  

 Kutasi Csaba – textilipari igazságügyi szakértő 
 

Tematika: A képzés 10 témakörből áll. A tematika letölthető 

www.tmte.hu oldalról vagy kérhető a TMTE Titkárságán. 
 

A képzés irányára: 
Üzembe kihelyezett csoportos képzés esetén 6-10 főig 
TMTE tagvállalatoknak és tagoknak: 600.000 Ft + ÁFA 
Nem tagoknak: 700.000 Ft + ÁFA 
 

A fenti irányár nem tartalmazza az előadó(k) utazási és 
esetleges szállás költségét, amely a kihelyezett üzemi vagy 
regionális képzési igényeknek megfelelően változó, és az 
érdekeltekkel egyeztetve kerül véglegesítésre a képzési 
szerződések megkötése előtt.  
 

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) 
 

Várjuk szeretettel a jelentkezőket, esetleges kérdéseikkel 
forduljanak a TMTE titkárságához bizalommal. 
 

 

* * * 
 

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.  
 

* * * 
 

Kérjük, rendezze 2016 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: 
K&H Bank Zrt: 10200830-32310085-00000000 
 

2016 évi tagdíj kategóriák:  
 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 

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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