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MIÉRT ÉRDEMES TAGNAK LENNI? 

 

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) non-profit, közhasznú 

szervezetként, több mint 65 éve a hazai textil-, textilruházati-, és textiltisztító 

szakmák tudásközpontjaként működik. Szolgáltatásait – elsősorban - a 

textiltermékeket előállító, értékesítő és felhasználó, valamint az ágazat számára 

beszállító, szolgáltató vállalkozások számára nyújtja.  

 

Mint az egyik legerősebb szakmai civil szervezet az országban, küldetése az, hogy 

az ágazat szélesebb értelemben vett tudásbázisaként szakmai információkkal álljon a 

textil-, ruha- és textiltisztító ipari szakemberek, vállalkozások rendelkezésére, segítve 

ezzel mindennapi munkájukat, a piaci kihívásoknak való megfelelésüket, további szakmai 

és/vagy szervezeti fejlődésüket.  

 

Közhasznú tevékenységének célja, hogy a szakmai igényeknek megfelelő fórumot 

biztosítson, elősegítse a kapcsolatok építését és bővítését, hozzájáruljon a szakterületek 

innovációjához, a szakmai kultúra fejlesztéséhez.  

 

Tájékoztatónkkal Önt illetve Vállalkozását is hívjuk az EGYESÜLET tagjai közé, 

ahol bekapcsolódhatnak egy olyan, a szakma fennmaradása és fejlesztése érdekében 

kifejtett közösségi tevékenységbe, amelyben jelenleg több, mint 70 vállalkozás és 

csaknem 500 egyéni szakember vesz már részt a legnagyobb külföldi és magyar 

tulajdonú cégektől az egyéni vállalkozásokig, magánemberekig.  

 

Mit nyújthat Önöknek az EGYESÜLET? 

 

A TMTE tagjaként és szervezésünkben exkluzív és gyors információkhoz jutnak: 

- nemzetközi és hazai konferenciákon,  

- szakmai előadásokon és tanfolyamokon  

- műszaki, jogi, fogyasztóvédelmi szaktanácsadás keretében  

- üzemlátogatásokkal egybekötött, a közvetlen szakmai tapasztalatcserét elősegítő 

fórumokon  

- külföldi tanulmányutakon, kiállításokon és szakvásárokon  

- egyesületi és más szakmai kiadványokból (pl: Magyar Textiltechnika online)  

- a szakosztályok és szakcsoportok munkájában való részvétellel.  

 

Az EGYESÜLET tagjaként biztosított a képviseletük a nemzetközi szakmai 

szervezetekben és a szakhatóságokkal, valamint a munkaadói és munkavállalói szakmai 

szervezetekkel való együttműködésben.  

 

Folyamatosan információhoz juthatnak a különböző érdekképviseletektől, egyedülálló 

belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat szerezhetnek, részt vehetnek az európai 

textilipart képviselő nemzetközi szervezet, az EURATEX munkájában.  

 

Engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézményként az EGYESÜLET vállalkozásuk 

számára szakmai tanfolyamokat, továbbképzést kínál, melyek akár pályázati 

támogatásból, a cégek egyedi igényeire szabva, kihelyezett formában is 

megvalósíthatóak. 

 

Munkatársaik tanfolyamaink elvégzésével lépést tarthatnak szakmájuk fejlődésével, 

versenyképes tudást szerezhetnek, jól bevált gyakorlatokat ismerhetnek meg.  
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Térítéses rendezvényeinken, képzéseinken, szakmai útjainkon kedvezményes 

részvételi díjjal vehetnek részt, szaktanácsadói szolgáltatásunkat pedig egyes 

esetekben térítésmentesen vehetik igénybe.  

 

A TMTE tevékenységéről, programjairól, szolgáltatásairól bővebben a www.tmte.hu 

honlapon tájékozódhatnak, illetve az aktuális híreket, eseményeket a facebook-on is 

olvashatják: https://www.facebook.com/TextilEgyesulet 

 

A TMTE tagsága jellemzően önszervező csoportokban működik. Ezek jelenleg az 

alábbiak:  

- Műszaki Textil Műhely,  

- Textilvegyész és kolorista szakosztály,  

- Ruházati és kötő szakosztály  

- Munka és védőruházati szakcsoport  

- Egyen- és Formaruha szakcsoport,  

- Varrógépműszerész szakcsoport  

- Ipartörténeti és hagyományvédő szakosztály,  

- Ipargazdasági szakosztály,  

- Fiatal Szakemberek Fóruma  

 

A tagság igényei szerint új szerveződések is létre jöhetnek.  

 

Amennyiben érdeklődését sikerült felkelteni és megnyerni Önt/Vállalkozását a 

csatlakozásra, az egyéni és jogi tagság létesítéséhez szükséges dokumentumokat 

megtalálja a www.tmte.hu honlap TMTE, Csatlakozzon! menü pontjában.  

 

Természetesen további, részletes felvilágosítással és belépési dokumentumokkal a TMTE 

Titkárságán is rendelkezésükre állunk (1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7., Tel/fax +36 1 

201 8782; titkarsag@tmte.hu), ahol a következő munkatársainkhoz fordulhatnak:  

 

Ecker Gabriella - ügyvezető főtitkár  

Szigetvári Eszter - menedzser asszisztens  

 

2017. január  
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