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A 2021. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése  
 (Kiegészítés a 2021. évi mérleg és eredmény kimutatáshoz, valamint a 

közhasznúsági melléklethez – Pk-742)  

    

1. Kiegészítő megjegyzések a 2021. évi gazdasági beszámolóhoz   

 
1.1 Jogszabályi háttér 
 

A TMTE 2021. évi gazdasági beszámolóját  

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

• a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. 

rendelet, valamint  

• a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  

 

figyelembevételével a következő formában készítette el.  

 

• A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

(mérleg- és eredmény-kimutatás) és közhasznúsági melléklete  

PK-742 nyomtatvány   

 

• A 2021. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése (kiegészítés a 2021. évi 

mérleg és eredmény kimutatáshoz, valamint közhasznúsági melléklethez)  

 

A gazdasági beszámoló dokumentumait az Ellenőrző Bizottság és az Intéző Bizottság  

2022. április 6-i ülésen megvitatta, és elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek.  

 

1.2 Számviteli beszámoló 
 
A 2021. évi mérlegbeszámolót Kocor Lászlóné EV (Ny.sz.:4091562) állította össze az 1.1 

pontban szereplő formában.  

 

A mérleg főösszege: 34 225 EFT, az eredmény +60 EFT, amely a  

15 501 EFT bevétel és a 15 441 EFT kiadás egyenlege. 

 

Aktív időbeli elhatárolások: 26 800 EFT 

 

2021-2022-es 07233004 Textiltisztító-textilszínező szakképesítő 

tanfolyam költségek 

268 EFT 

InclusiTech projekt költségek 1 794 EFT 

GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt költségek  24 738 EFT 

 

Passzív elhatárolások: 15 746 EFT 

 

2021-2022-es 07233004 Textiltisztító-textilszínező szakképesítő 

tanfolyam bevétel 

1 238 EFT 

InclusiTech projekt támogatási előleg 1 926 EFT 

GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt támogatási előleg 12 462 EFT 

Tagdíj 120 EFT 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600479.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600479.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143578.583481
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143578.583481
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143578.583481
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Céltartalék: 180 EFT 

 

A TMTE 2022. évi Tisztújító Küldöttközgyűlésére és a kapcsolódó szakmai rendezvény 

kiadásaira 

 

Követelések: 510 EFT 

 

Vevők 510 EFT 

 

Megjegyzés: a fenti, 2021. december 31-i fordulónapos kintlévőségeink  

2022. I. negyedévében teljes mértékben kiegyenlítésre kerültek és beérkeztek 

folyószámlánkra. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek: 11 856 EFT 

 

Államháztartással szembeni kötelezettségek 565 EFT 

Szállító 146 EFT 

Vevőktől kapott előleg 145 EFT 

Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség* 11 000 EFT 

  

*A GINOP pályázati támogatás későbbi beérkezése miatt szükségessé vált, hogy a tagok 

átmeneti kölcsönt nyújtsanak az Egyesület részére.  

 

Az eredmény kimutatás elemzése  

Az egyszerűsített beszámoló eredménykimutatásához a következő kiegészítő 

megjegyzéseket fűzzük:  

 

Bevételek  

 

A (91) Működéshez kapcsolódó bevételek (4 709 EFT)  
 

Ide tartoznak a magánszemélyektől és a jogi személyektől kapott tagdíjbevételek, a 

működési bevételek és az SZJA 1%-os felajánlások, valamint a lapkiadásra 2020-ban 

elhatárolt összeg és a hirdetési bevételek. 

 

2021-ben kis mértékben tovább csökkent a magánszemélyek tagdíjbefizetései.  Míg 

2020-ban az egyéni tagok még 55 EFT-ot fizettek be, 2021-ben már csak 52 EFT-ot 

utaltak. 

 

A magánszemélyektől érkező tagdíjak csökkenése a tagság elöregedésével van 

összefüggésben. Egyre kevesebb az aktív, egyéni tagunk és egyre nő a nyugdíjas, illetve 

a 70 év feletti korosztály (örökös tagok) létszáma. A TMTE Alapszabálya szerint az örökös 

tagoknak már nem kell tagdíjat fizetniük, így részükről ilyen módon befizetés már nem 

történik. Az örökös tagok egyesületünket lehetőségeikhez mérten adománnyal támogatják.    

 

A 2021-ben a jogi tagdíj befizetések mértéke (4 225 EFT), ez 9%-os növekedést 

jelentett a 2021-es évhez képest. Az emelkedés az évvégi felhívásunkra érkezett eseti 

tagdíj befizetéseknek köszönhető.   

  

A működéshez kapcsolódó bevételekhez soroljuk a közhasznú célú működésre kapott  

SZJA 1%-os felajánlásokat is, amely 2021. évben 122 EFT volt.  

 

A Magyar Textiltechnika költségeire 2020. évben elhatárolt bevétel 200 EFT. 

 

Ezeken túlmenően vállalkozási tevékenységből, azaz hirdetési bevételből 110 EFT volt. 
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A (92) Szolgáltatás-értékesítés nettó árbevétele (7 744 EFT) a továbbképzések-

tréningek, a szakértői tevékenység, azaz a közhasznú szakmai tevékenység bevételeit 

tartalmazza.  

 

Sajnos a pandémiás helyzet miatt 2021-ben sem tudtunk bevételes szakmai rendezvényt, 

külföldi tanulmányutat szervezni.  

A szakmai munka bevételeinek és ráfordításainak részletezését az alábbi táblázatban 

mutatjuk be: 

 

 

Megnevezés Közhasznú szakmai munka (EFT) 

 Bevétel Kiadás Egyenleg 

Szakmai képzések  7 720 

 
3 444 4 276 

ebből a TMTE államilag regisztrált képzések* 6 000 

 
2 397 3 603  

ebből egyéb tréningek, tanfolyamok stb. 1 720 1 047 673 

Szakmai rendezvények  0 0 0 

Megnevezés (folytatás) Közhasznú szakmai munka (EFT)  

 Bevétel Kiadás Egyenleg 

Szakértői tevékenység** 0 0 0 

Szakmai kiadványok értékesítése 24 0 24 

Összes közhasznú szakmai munka 7 744 3 444 4 300 

*A 2020-2021-es államilag regisztrált OKJ-s Textiltisztító és textilszínező képzés teljes 

bevétele és kiadása. A 2021-2022-es 07233004 Textiltisztító-textilszínező szakképesítő 

tanfolyam teljes egészében elhatárolásra került.  

** Fizetett szakértői tevékenységünk 2021-ben nem volt csak az ingyenes szolgáltatás 

működött. 

 

A (96) Egyéb bevételek (2 961 EFT) között tarjuk nyilván a közhasznú, működési célra 

kapott támogatásokat (magán- és jogi személyektől kapott adományok, támogatások), a 

pályázati bevételeket, a 2020. évi eredményből képzett céltartalék felhasználását és a 

különféle egyéb bevételeket (pl. kerekítés).  

 

Jelentősen emelkedett a magánszemélyektől kapott adományok mértéke. A 2020-as 174 

EFT-tal szemben, 2021-ben 646 EFT támogatást kaptunk, melyből az év végi külön 

felhívásunkra 426 eFt érkezett.   

 

Jogi személyektől érkezett adományok mértéke is jelentősen nőtt. Míg ez az összeg 

2020-ban összesen 300 EFT volt, addig 2021-ben ez az összeg 1 265 EFT volt, melyből 

1 065 Ft szintén az év végi felhívásunk eredménye volt. 

 

2021-ben elszámolható pályázati bevételünk a „Design foglalkozások a zöldebb és 

élhetőbb Terézvárosért” projekt lezárásával a VI. kerületi Önkormányzattól kapott 

támogatási előleg elszámolásából keletkezett 750 EFT volt. 
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A 2020. évi eredményből a felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan 300 EFT 

céltartalékot képeztünk.  

 

Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván még az olyan különféle egyéb bevételeket, mint 

pl. a kerekítésből származó bevétel, mely 2021-ben az 1 EFT-ot nem érte el. 

 

 

További két, már 2020-ban elindult pályázati projektekre ez idáig csak előleg 

kifizetések történtek: 

 

GINOP-5.3.5-18-2019-00135 projekt támogatási előleg 12 462 EFT 

InclusiTech projekt támogatási előleg 1 926 EFT 

 

Ezen összegeket passzív elhatárolásba tettük. 

 

A (97) Pénzügyi műveletek bevételei (87 EFT) soron szerepelő pénzintézettől kapott 

kamatbevételünk 2021-ben 86 EFT, az átváltási, értékeléskori 

árfolyamnyereségünk pedig 1 EFT volt. 

 

Az összes bevételünk 2021-ben tehát 15 501 EFT, melyből az alapszabályban rögzített 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó, közhasznú bevételnek 15 391 EFT minősül. 

Vállalkozási tevékenységünk (hirdetési bevétel) 2021-ben 110 EFT volt.  

 

Ráfordítások  

 

2021. évi összes ráfordítás 15 441 EFT volt, melyből 15 331 EFT az alapszabályban 

rögzített közhasznú tevékenységhez kapcsolódó, közhasznú, 110 EFT pedig a vállalkozási 

tevékenységhez köthető kiadásnak minősül.  

 

A ráfordítások jellege szerint: 

 

Anyagjellegű ráfordítások (7 747 EFT), melyből anyagköltség 398 EFT, igénybevett 

szolgáltatások költségei 7 059 EFT, egyéb szolgáltatások költségei pedig 290 EFT 

volt és teljes mértékben az alaptevékenységhez kapcsolódtak.  

 

Személyi jellegű ráfordítások (7 509 EFT), melyből 7 399 EFT a közhasznú 

tevékenységek ráfordításai és 110 EFT pedig a vállalkozási tevékenység költsége. 

 

A személy jellegű ráfordítások nemcsak az apparátus bérköltségeit tartalmazza, hanem a 

közhasznú szakmai munka során megbízásos jogviszonnyal foglalkoztatott szakértők, 

oktatók részére kifizetett díjakat és annak járulékait is. 

 

Értékcsökkenési leírás (0 EFT) 2021-ben nem volt. 

 

Egyéb ráfordításokhoz (182 EFT) a 2022-es évben, a Tisztújító Küldöttközgyűléssel, 

illetve a kísérő rendezvényével kapcsolatos többletkiadások fedezésére képzett 

céltartalékot (180 EFT), áthárított ÁFA le nem vonható részét (2 EFT) soroltuk. 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai (3 EFT), mely az átváltáskori, értékeléskori árfolyam 

veszteség volt. 

 

A 2021. évi gazdálkodás eredménye 60 EFT egyenleget mutat. A passzív időbeli 

elhatárolások összege 15 746 EFT, aktív időbeli elhatárolás pedig 26 800 EFT.  

2021 évben a realizált bevételek lehetővé tették, hogy céltartalékot képezzünk a 2022-es 

évben, a Tisztújító Küldöttközgyűléssel, illetve a kísérő rendezvényével kapcsolatos 

többletkiadások fedezésére 180 EFT értékben. 
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2. A 2021. évi gazdasági tevékenység bemutatása és értékelése 
 

2021-ben is nagy mértékben alkalmazkodnunk kellett a COVID-19 járványhoz kapcsolódó 

különleges rendelkezésekhez, ugyanakkor próbáltuk kihasználni azokat az időszakokat, 

amikor csökkentek a korlátozások. Beszűkült és jelentős mértékben az online térre 

helyeződött át az Egyesületi élet. A pályázati projektek 2020-ban elmaradt programjait 

igyekeztünk bepótolni és a 2021. évre tervezettekkel együtt a május-októberi időszakban 

megvalósítani.   

 

A 2021-ben végzett egyesületi munkát az alábbiakban ismertetjük: 

 

2021-ban a COVID19 járvány és a vészhelyzeti intézkedések miatt sajnos 

körülbelül csak az év felében volt lehetőség arra, hogy kontakt programokat 

szervezzünk. Erre a viszonylag rövid időszakra kellett beterveznünk az összes, 

pályázatokhoz köthető eseményt, így nem maradt már idő és időpont további 

fizetős rendezvények megszervezésére.  

 

Nem kedvezett a járványhelyzet az egyesületi életnek sem. 2021-ben csak a kötelező 

Küldöttközgyűlést tartottuk meg személyes jelenléttel, abban a rövid, kora őszi 

időszakban (szeptember 16.), amikor ezt a rendelkezések lehetővé tették.  

 

Az előző évhez hasonlóan, Szervezetünk képviseletében tagjaink részt vettek több 

online nemzetközi eseményen. Az egyesület életében ezek a programok is nagyon 

fontosak, hiszen a szakmakultúra ápolását, a nemzetközi együttműködést segítik elő. 

2021-ben ilyen események voltak: 

 

Textilvegyész és Kolorista Szakosztály – online részvétel a XXV. 

IFATCC Kongresszuson április 27 -29. 

Textilvegyész és Kolorista Szakosztály – online részvétel az IFATCC 

küldöttközgyűlésén április 19. 

Kötő Szakosztály - online részvétel a Nemzetközi Kötőipari 

Szövetség (IFKT) programjain 

január 28. 

február 27. 

március 27. 

május 08. 

június 29. 

november 02. 

 

Szakmai partnerként több nemzetközi eseményen is jelen voltunk. Ilyenek 

voltak: 

 

EURATEX web online esemény április 19. 

ETP General Assembly - online június 21. 

EURATEX – Skills Committee Meeting-ek - online 
május 05 

december 14. 

Pact for Skills for the TCLF Industries - online Meeting június 03. 

 

Ezeken túlmenően Textilvegyész és Kolorista Szakosztályunk 2021-ben is tevékenyen részt 

vett az IFATCC Nemzetközi Szervezet munkájában: 

A Szakosztály Titkára részt vállalt a nemzetközi szervezet 2020-as mérlegének 

auditálásában. Az Editor Group magyar delegáltja szakmai híreket készített a 

szervezet honlapjára.  

Már évek óta a TMTE szakosztályi elnöke tölti be az IFATCC Ösztöndíjbizottságának 

elnöki tisztjét. A nemzetközi szervezet ebből a keretből fedezi tagországonként két-két 

fiatal szakember részvételi díját, bemutatkozási lehetőséget (előadás, poszter) kínálva 

számukra a Kongresszusokon. 2021-ben a Budapesti Metropolitan Egyetem 2 hallgatója 

kapott így támogatást részvételéhez, poszteres előadásához. 
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Rajtuk kívül szponzor cég segítségével az Editor Group magyar delegáltja is részt vehetett 

és szintén poszterelőadást tarthatott a nemzetközi eseményen. 2021. december 16-án 

a Szakosztály vezetősége, szakmai előadásokkal kiegészített online évzáró rendezvényt 

is tartott, melyen beszámoltak a Kongresszusról és a Szakosztály további munkájáról is.  

 

2021 év további jelentősebb rendezvényei, találkozói, amelyen Egyesületünk 

képviseltette magát: 

  

Szak- és felnőttképzési konferenciák, workshopok  

FVSZ, Inventum szervezésében  

február 23. 

május 04. 

május 26. 

július 02. 

november 25. 

Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ online jogi fórum április 06. 

Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ online képzés - 

"Fiatalok bevonása a civil szervezetek életébe" április 21. 

MKSZ közgyűlés május 19. 

Patronage’99 Alapítvány, divatpályázat előzsűrizés és díjkiosztó gála 
május 20. 

szeptember 17. 

MKSZ-BDSZ – GINOP-5.3.5-18-2018-00048 Tex2Green 

Fenntarthatósági projekt a hazai könnyűiparért- online rendezvény  május 31. 

MKSZ-BDSZ – GINOP-5.3.5-18-2018-00048 Tex2Green  
A VERSENYKÉPES HAZAI MUNKA- ÉS VÉDŐRUHAGYÁRTÁSÉRT - 
záró rendezvény  szeptember 02. 

BDSZ-MKSZ-TMTE Könnyűipari Szakmai nap október 13. 

 

Közreműködtünk több, az ágazat vállalkozásait is érintő kérdések EU-s és hazai 

felmérésében, gazdasági válságkezelési javaslatok kialakításában, a kormányzati 

szervek részéről érkező kérdések megválaszolásában. Információinkkal segítettük 

az ágazat nemzetközi szövetségét, az EURATEX-et, illetve a hazai állami szerveket (ITM, 

Magyar Divat és Design Ügynökség, HEPA, Külképviseletek stb.) és érdekvédelmi 

szervezeteket (MGYOSZ, MKSZ stb). 

 

Jóváhagyásunkkal támogattuk az EU „Pact for Skills for the TCLF Industries” 

nemzetközi egyezmény létrejöttét. 

 

2021-ben a GINOP pályázati projektünkhöz kapcsolódóan új stratégiai együttműködési 

keretmegállapodást írtunk alá a tatabányai EDUTUS Egyetemmel. E megállapodás 

keretében készült el egy Könnyűipari Digitális Modul általános része, mely egy szakmai 

tartalommal bővített új képzési tananyag digitális alapoktatáshoz. 

 

Közhasznú tevékenységeink között szerepelt még a Magyar Textiltechnika online 

szaklap kiadása. Minden nehézség ellenére, ez az ingyenesen letölthető folyóirat 2021-

ben is 4 alkalommal meg tudott jelenni - a Szerkesztő Bizottság tagjainak köszönhetően- 

értékes szakmai tartalommal. 

 

2021-ben idő hiányban csak 1 alkalommal jöttünk ki a TMTE Híradó (Textilvilág) 

hírlevelünkkel, ugyanakkor a legfontosabb híreket, eseményeket mind a honlapunkon, 

mind pedig facebook oldalunkon megjelentettük és külön e-mailben is eljuttattuk jogi 

tagjaink részére.    

 

2008-ban létrehozott, a szakmakultúra ápolására, az ágazat elismert szakembereinek 

életútját megörökítő Szellemi Örökség Albumba 2021-ben a tagság javaslatára 7 új, 

elismert szakember életrajza került be. 
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2021-ben szakértői tevékenységünket (az alapinformációkkal kapcsolatos 

megkereséseket, a tagjaink, illetve a központi államigazgatási szervek számára történő 

tájékoztatásnyújtást) ingyenesen végeztük.  

 

A Közbeszerzési Hatóság részére összeállításra került egy szakmai anyag is,  

„Szempontok a közbeszerzésű textilruházati kelmealapanyagok előírt mérhető 

minőségjellemzőinek meghatározásához” címmel, mely a közbeszerzési eljárással 

beszerezhető textiláruk - ezen belül főként a ruházati termékek - terén tapasztalható 

negatív körülmények előfordulásának csökkentésében, illetve megakadályozásában kívánt 

segítséget nyújtani. 

 

A TMTE 2021-ben is részt vett az ITM „Együttműködés a munkahelyek 

biztonságáért” munkavédelmi partnerségi programjában. Továbbítottuk az ágazat 

számára fontos információkat tagjaink számára, illetve megjelentettük azokat az Egyesület 

honlapján.   

 

Fogyasztóvédelem területén mind a magánszemélyek, mind pedig a vállalkozások 

számára 2021-ben is adott volt a lehetőség, hogy szaktanácsadói szolgáltatásunkat 

térítés mentesen igénybe vegyék. „Textiles tanácsok az új jótállási rendszerrel 

kapcsolatban” címmel az Egyesület honlapján mindenki számára elérhetően összefoglaló 

tájékoztatót jelentettünk meg a 2021. január 1-től kötelező, tartós fogyasztási cikkekre 

(egyes textilalapú termékek, szőrmeruházatok) vonatkozó új jótállási szabályok 

[151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, ill. a módosító 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet] 

értelmezésének megkönnyítésére. 

 

Felnőttképzés 
 

A 2020-as évhez hasonlóan rendezvények hiányában a 2021-es év is elsősorban 

a felnőttképzésről szólt.  

 

Utolsó alkalommal oktattunk a régi rendszer szerint (OKJ-s képzések) és októberben 

elindítottuk az új, az OKJ-t felváltó szakképesítő képzésünket is. Az év folyamán több 

felnőttképzéssel foglalkozó rendezvényen, tájékoztatón vettünk részt, figyelemmel 

kísértük a jogszabályi változásokat, hogy a módosításoknak megfelelően tudjuk képzési 

tevékenységünket folytatni, mind a bejelentés alapján szervezhető tanfolyamoknál, mind 

pedig a képzőre vonatkozó engedély mellett végezhető képzésnél.     

 

A 2020-as évi tapasztalatok sokat segítettek az újabb pandémiás helyzet okozta rendkívüli 

körülmények megoldására (gyakorlati és elméleti napok átcsoportosítása, online elméleti 

oktatások megszervezése stb.) a folyamatban lévő képzésünk esetében, így novemberben 

a 2020-21-es utolsó OKJ-s textiltisztító és textilszínező tanfolyam 15 résztvevője 

sikeres szakmunkásvizsgát tett. Októberben sikerült 14 fővel egy, már az új rendszer 

szerinti szakképesítésre felkészítő képzési csoportot is elindítanunk.  

Az év januárjában, illetve novemberében egy-egy csoport részére 60 órás „Szerkesztő és 

számítógépes szériázó, modellező tréning”-re is sor került összesen 16 résztvevővel. 

Képzéseink 2021-ben: 

 

„Régi” regisztrált képzés 

OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező, Budapest 2020/2021 - 2/2020 csoport 

„Új” engedély alapján végzett képzés 
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07233004 - Textiltisztító és textilszínező szakképesítésre felkészítő szakmai képzés, 

Budapest  - 2/2021 csoport 

„Új” Bejelentés alapján végzett képzések 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning (60 órás), Budapest – 1/2021 

csoport 
 
Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning (60 órás), Budapest – 3/2021 

csoport 

 

Összességében 2021-ben felnőttképzéseinken 45 fő vett részt és ezen 

tevékenységünk árbevételének 84 %-át a regisztrált képzés bevétele adta. 

Megjegyezzük, hogy az új 2021-2022-es folyamatban lévő képzés bevétele és 

kiadása elhatárolásra került. 

 

Pályázatok 
 

Az összes 2020-ban indult pályázati projektünknél a COVID-19 helyzet miatt határidő 

hosszabbítást kellett kérnünk, amit a kiíró Hatóságok el is fogadtak. Az erre vonatkozó 

szerződésmódosítások megtörténtek. Ez alapján 2021-ben teljes egészében csak egy 

pályázati program fejeződött be. Ebben az esetben mind a megvalósítás, mind pedig a már 

2020-ban kifizetett projektköltség előleg pénzügyi elszámolása megtörtént a mérleg 

összeállítási határidő előtt megtörtént. 

 

Ez a program a Fabrikációs Laboratórium (FabLab) együttműködésével megvalósult 

„Design foglalkozások a zöldebb és élhetőbb Terézvárosért” pályázati projekt volt, 

melyet Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata 750 EFt-tal támogatott.  

 

Az elsősorban a VI. kerületi lakosok, illetve a kerületben tanuló diákok számára kreatív 

workshopokat, megmozdulások tartalmazó projekt 2021. évre eső programjai a 

következők voltak: 

Maszkvarró workshop (2021. január 23.) 14 fővel 

A kerületi lakosok varró foglalkozás keretében ismerkedhettek a varrás alapjaival. Az 

elkészült textil maszkok a Máltai Szeretetszolgálat Terézvárosi Nappali Melegedője 

számára kerültek felajánlásra  

3D nyomtató workshopok (2021. július 30.; 2021. augusztus 28.; 2021. október 9.; 

2021. október 30.) összesen 30 fő részvételével  

Az elsősorban középiskolások számára 3D nyomtatási foglalkozást a járványhelyzetre 

tekintettel félig online kerültek megtartásra, de kisebb csoportokban a FabLab műhelyében 

is ki lehetett próbálni az eszközöket.  

 

Tovább folytattuk a GINOP-5.3.5-18-2019-00135 “A munka jövője a ruha és 

textilipari ágazatban (tekintettel többek között a technológiai fejlődésre, 

automatizációra, digitalizációra, a változó készségigényekre, az idősödő 

munkavállalókra, valamint a globális változásokra)” címmel támogatást nyert 

programunk megvalósítását is. 

 

A projekt elsődleges megvalósítási helyszíne Észak-Magyarország, azon belül az AXAMO 

Ruházati Kft. kazári üzeme volt, de a kompetencia mérésekben további 4 varroda 

munkavállalói is részt vettek az észak-alföldi, dél-alföldi régiókból.  

 

Az eredetileg egy évesre tervezett projekt, 2020. májusban indult, célja az volt, hogy az 

Egyesület társadalmi és munkaerő-piaci szerepvállalását erősítse, képviseleti erejét 

növelje és olyan tevékenységek megvalósítása kapjon támogatást, melyek hatékonyan 

hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók munkaerőpiaci 
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alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez. A projekt megvalósítási időszaka jelen 

program esetében 2021. október 31-ig meghosszabbításra került. 

 

A projekt teljes egészére két, jelentős külső hatás nyomta rá a bélyegét a 2020-2021 évi 

változó pandémiás helyzet, valamint a felnőttképzést és a szakképzést érintő jelentős 

változások. Ennek ellenére, a projekt időszak másfél évre történő meghosszabbításával a 

programot eredményesen tudtuk zárni. 

A 2020 május és a 2021 július közötti időszakot előkészítő, felmérési szakaszként 

aposztrofálhatjuk. Ezalatt olyan feladatok elvégzése folyt, mint a tanulmányok alapjául is 

szolgáló munkavállalói és munkaadói kérdőívek összeállítása, kiküldése, összegyűjtése. A 

2020 októberét követő hosszú pandémiás helyzet miatt csak 2021 júliusában 

folytatódhattak a munkavállalói kompetencia mérések.  

A 2020. november – 2021. július között a projekt megvalósítását szakmai gyakornok is 

segítette. A projekt megvalósításában munkája elsősorban a pályaválasztók és 

pályakezdők megszólításában, a feléjük történő kommunikációban, szintén e korcsoport 

számára a szakmában rejlő lehetőségek és a technológiai innovációk bemutatásában volt. 

Ezen túlmenően a projekt más elemeinek (pl. oktatási módszertan) is javaslattételi, 

véleményezési feladatai voltak.  

2021 augusztus – október időszakban elkészült / kidolgozásra került: 

- A szemléletformáló és pályaorientációs toborzó kampánystratégia a ruha- és textilipari 

dolgozók, illetve a szakmát választani kívánó, felnőttoktatásra nyitott fiatalok körében 

- „Módszertani kézikönyv új munkavállalók toborzására, kiválasztására, képzésére a 

konfekcionált textil- és ruházati termék gyártás területén” tanulmány 

- Könnyűipari digitális modul alacsony iskolai végzetséggel rendelkező leendő 

munkavállalók számára  

- Alacsony iskolai végzetséggel rendelkező leendő munkavállalók alap szakmai 

képzéséhez, illetve meglévő munkavállalók más területre történő átképzésére is 

alkalmas képzési program kidolgozása  

- „Konfekcionált termékgyártó betanított munkás” szakképesítés megszerzésére irányuló 

szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény-javaslat kidolgozása 

- Komplex tudásmenedzsment keretrendszert kezelő informatikai megoldás kialakítása 

(„TMTE Tudásmenedzsment” digitális platform) 

2021. október 13-án a projektről előadást tartottunk a BDSZ-MKSZ-TMTE közös 

szervezésű Könnyűipari Szakmai napon, Budapesten és a projekt zárórendezvényeként 

2021. október 28-án „HR/KÉPZÉS/UTÁNPÓTLÁS ÁGAZATI KÉRDÉSEI 2021” címmel 

üzemlátogatással egybekötött szakmai (hibrid) konferenciát tartottunk Kazáron.  

 

Megjegyezzük, hogy a projekt részbeni finanszírozását (11 000 000 Ft) csak a TMTE 

Vezetőség néhány tagjának átmeneti, kamatmentes kölcsönével (lásd számviteli 

beszámoló) sikerült megoldani, melyet ezúton is köszönünk.   

 

A szakmai és a pénzügyi záróbeszámolók elfogadására és a teljes támogatási összeg 

kifizetésére már a mérleg összeállítását követően került sor, így a pályázattal kapcsolatos 

költségek és a 2021. december 31-ig befolyt támogatási előlegek, a 2021-es könyvelésben 

elhatárolásként szerepelnek.  

 

2022. február 28-i határidőre módosult az Európai Szolidaritási Testület által kiírt 

„Szolidaritási Projektek” pályázaton 2020-ban nyert InclusiTech / Dress-coding 

projekt, melyben a TMTE befogadó szervezetként vesz részt.  
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A projekt céljai:  

• 3 speciális igényű, akadályozott személy számára egyedi, innovatív ruha elkészítése a 

formatervezés segítségével, funkcionális, kényelmes ruházat biztosítása, mely segíti az 

önkifejezést és ezáltal az önelfogadást is. 

 

• Tervezőkkel, designerekkel, ruhakészítőkkel megismertesse és gyakorlati példákon 

keresztül bemutassa, azokat az innovatív technológiákat, amelyek támogatják a 

személyre-szabott, adaptív termékek létrehozását és hatékonyabbá teszik a tervezési 

és gyártási folyamatokat.  

  

2021-ben a projekt keretében elkészült az első altéma, egy gerincferdüléssel élő, orvosi 

fűzőt (korzettet) viselő lány, Jázmin egyedi ruhája és a munkafolyamatokat bemutató 

videó.  

 

A második altéma keretében a Down-szindróma jellegzetességeiből fakadó öltözködési 

nehézségek feltérképezésére Lia segítségével került sor. A részére tervezett alkalmi ruha 

színeit / mintáját az általa festett képek ihlették.  Az altéma bemutatására ebben az 

esetben is teljeskörű videóanyag készült Lia kiválasztásától, munkáinak bemutatásán át 

egészen az alkalmi ruha elkészítéséig.  

 

Liát, mint mintatervezőt bevonva egy digitális ruhakollekció megtervezésére is sor 

került, azaz elkészült egy virtuális NFT kollekció. A digitális ruha téma szintén feldolgozásra 

került youtube videóban is. 

 

A TMTE, mint befogadó szervezet feladata elsősorban a projekt pénzügyi/könyvelési 

hátterének és szabályszerű lebonyolításának biztosítása. A projekt támogatási előleg 

bevételezése és a felmerülő költségek kifizetése a TMTE-n keresztül történik.  

 

Mivel a projekt teljes megvalósítására a szerződésmódosítás eredményeként 2022. február 

28-ig van lehetőség, ezért az eddig felmerült összes költség és a támogatási előleg ebben 

az esetben is elhatárolásra került.  

 

Külső, szakmai partnerként 2021-ben is közreműködtünk az MKSZ-BDSZ  

2020 júniusában indult GINOP-5.3.5-18-2018-00048 számú „A munkaerőpiaci 

alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék 

gyártása ágazatban” című projektben. Segítettünk, a szakmai anyagok elkészítésében, 

véleményezésében, a disszeminációban.  

 

Összegzés 
 

A 2021-es évben már bőséges tapasztalattal rendelkeztünk a járványidőszakok 

kezelésében. Felkészültebben, nagyrészt az online rendszerre áttérve szerveztük 

egyesületi életünket (Pl. IB/EB ülések, online elméleti előadások, projektmegbeszélések). 

Ugyanakkor elsősorban a pályázati projektek esetében nagyon sok olyan munkánk volt 

(kompetencia mérések, rendezvények, workshopok stb.), amelyeket csak személyes 

részvétellel lehetett megvalósítani. A pandémia miatt az év fele kiesett a személyes 

találkozást igénylő programok megszervezésére és ez nemcsak a TMTE-nél volt így, de a 

partnerszervezeteknél is, ezért az ütemezésnél figyelembe kellett vennünk az ágazat más 

jelentős rendezvényeinek időpontját is.   

 

A pályázati projektek csúszásával sokkal több munka maradt 2021. évre, mint azzal 

eredetileg számoltunk és az újabb járványhullámok sem könnyítették meg helyzetünket. 

A megvalósításból sok minden a május-október időszakra koncentrálódott, így további 

bevételes programok szervezésére csak minimális kapacitás maradt.  

 

Így bár az évet ismét sikerült pozitív eredménnyel (60 EFT) zárnunk, 2021-ben ezt jogi és 
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egyéni tagjaink többletbefizetései és támogatásai tették lehetővé, amelyet ezúton is 

köszönünk.  

 

3. Közhasznúsági melléklet 

 

A 2021. évi gazdasági beszámolót a mérleg és eredmény kimutatás mellett a hatályos 

jogszabály szerint elkészített Közhasznúsági melléklet teszi teljessé, amely részletes 

beszámolót tartalmaz az alapcél szerinti és a közhasznú tevékenységekről, beleértve a 

közhasznú jogállás megállapításához szükséges alap adatokat és támogatási mutatókat is.  

 

Budapest, 2022. április 06. 

 

 

Határozati javaslat:  

 

Az Intéző Bizottság az Ellenőrző Bizottság előzetes jóváhagyásával a TMTE Tisztújító 

Küldöttközgyűlése számára a következő határozat elfogadását javasolja:  

 

A TMTE 2022. május 17-i Tisztújító Küldöttközgyűlése a 2021. évi mérleget, 

eredmény kimutatást és közhasznúsági beszámolót 34 225 EFT mérleg 

főösszeggel, +60 EFT eredménnyel - mely a 15.501 EFT bevétel és a 15 441 EFT 

kiadás egyenlege - fogadja el.  

 

TMTE Intéző Bizottsága nevében  

 

 

 

 

 

 Dr. Pataki Pál s.k.    Ecker Gabriella s.k.  

 elnök      ügyvezető főtitkár 

 
 
A 2021. évi mérleget, eredmény kimutatást és közhasznúsági mellékletet a TMTE 

LIII. Tisztújító Küldöttközgyűlése, 2022. május 17-én elfogadta. 


