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Aktuális hírek, rendezvények 
 

 

Jegyezze fel naptárába! 
 

2023. május 19. 
TMTE Közgyűlés és Szakmai Nap 

 
2023. június 08-14. 

ITMA Milano 
 

2023. október 13-14. 
26. IFATCC Kongresszus, Augsburg 

 

 
* * * 

 
Kiállítási bérlet kedvezménnyel a TMTE jogi és egyéni 

tagjai számára a milánói ITMA-ra 
 
Nemzetközi szervezeti tagságunk révén jogi tagvállalataink 
munkatársai és egyéni tagjaink számára kedvezményes 
vásárbérlet beszerzési lehetőséget tudunk biztosítani a 2023. 
június 08-14 között Milánóban megrendezésre kerülő ITMA 
textil- és ruhaipari gépkiállításra. 
 
Amennyiben élni kívánnak a lehetőséggel kérjük jelezzék azt az 
alábbi e-mailcímen: info@tmte.hu. 
 
A kedvezmény érvényesítéséhez szükséges további információt 
(kód) e-mailben küldjük meg. 
 

* * * 
 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjpályázat 
 
A Magyar Formatervezési Tanács ismét meghirdeti a több mint 
három évtizedes múltra visszatekintő Moholy-Nagy László 
Formatervezési Ösztöndíjpályázatot. A pályázat legfőbb 

célja a fiatal tehetségek önálló alkotói munkájának és szakmai 
fejlődésének segítésével tovább erősíteni a hazai kreatívipart, 
valamint segíteni az önálló alkotói munkát folytató tervezők 
szakmai fejlődését. 
 
A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj több, mint 
három évtizede biztosítja, hogy a fiatal designerek 
szakterületükön elmélyíthessék tudásukat, támogatást nyújtva 
terveik, innovatív ötleteik, kísérleteik megvalósításához. Az 
ösztöndíjat a Magyar Formatervezési Tanács elődintézményének 
kezdeményezésére 1988-ban három minisztérium alapította. Az 
egyes szervezetek elnevezése időközben ugyan megváltozott, 
de az alapvető célok – a szakmai fejlődés biztosítása, a 
magyarországi tárgy- és környezetkultúra fejlesztése, a 
gazdaság versenyképességének növelése – megmaradtak. Az 
ösztöndíj a kezdetektől fogva az oktatási intézményekben 
frissen végzett tervezők számára nyújt kivételes lehetőséget a 
kibontakozásra. Az évek során az ösztöndíj presztízse 

folyamatosan növekedett, elnyerése a fiatal alkotók pályáján ma 
már az egyik legfontosabb értékmérőnek számít. 
 
A fiatal tervezőművészek szíves figyelmébe ajánljuk a 2023. évi 

pályázati felhívást, amely önálló tervezői vagy designelméleti, -
kutatási, illetve gyártói együttműködéssel történő projekt 
megvalósítására ad lehetőséget. 
 
Az ösztöndíjak keretösszege havi bruttó 1.200.000 Ft., 
futamideje hat hónap.  
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2023. április 3., hétfő, 
24:00 
 
A pályázattal kapcsolatos további információk a 
https://tmte.hu/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij-
2023/ honlap oldalunkon érhetők el 

 
* * * 

 
Textil/R/Evolúció - Digitális nyomtatás, Szakmai Nap 

2023. április 20. 
 
Program 
 
8:30 – Regisztráció 

9:00 – 10:30 Köszöntő 

A digitális textilnyomtatás szerepe és lehetőségei a 
divattervezés területén, Tomcsányi Dóra, Balázs Viola, MOME 

Az európai fenntartható és körforgásos textilstratégia, Dr. 
Kokasné Dr. Palicska Lívia, MKSZ 

Fókuszban a digitális nyomtatás, Németh Henriett, Eurojet 
Hungária Kft. 

10:30 – 11:00 Kávészünet 

11:00 – 12:00 

A Berger Textiles, Sarkadi Nikolett, Eurojet Hungária Kft 

Sikertörténetek, Vincze Zsolt, Eurojet Hungária Kft, Kerényi 
Zsolt, Julius K9 Sport Kft. 

12:00 – 13:00 Digitális nyomtatók - gépbemutató 

13:00 – Ebédszünet 

13:30 – 14:30 Műhelylátogatás, MOME Textilnyomó-, 
Grafikai- és Divatműhely, PrintShop és Anyagkönyvtár 

 
A részletes program a www.mksz.org oldalon érhető el. 
 
Az esemény látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A 
férőhelyek száma korlátozott! 
 
Az eseményre a következő linken lehet regisztrálni: 

https://forms.gle/HpNgZjv3HExHqYYE7 
  

 

 

S Z J A   1 % 
 

A TMTE munkája értékelésének fontos fokmérője a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlása. Bízunk abban, hogy 
tagjaink és a szakmában dolgozók elismerik szervezetünk erőfeszítéseit és támogatják szakmai céljainkat. Kérjük, 
hogy a 2022. évi személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával is támogassa Egyesületünk tevékenységét.  
 

Adószámunk: 19815950-2-41  
 

Köszönettel: TMTE Vezetősége 

mailto:info@tmte.hu
https://tmte.hu/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij-2023/
https://tmte.hu/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij-2023/
http://www.mksz.org/
https://forms.gle/HpNgZjv3HExHqYYE7
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Rejtő emlékünnepség és konferencia előkészületben 
 
A Rejtő Sándor Pro Technológia Alapítvány (RSPT) névadójának, 
Rejtő Sándor születésének 170. évfordulója alkalmából 
emlékünnepséget és szakmai konferenciát szervez 2023. 
október 27-én az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari 
és Környezetmérnöki Karán. A névadó életéről, elért 
eredményeiről, tevékenységéről méltóképpen kívánnak 

megemlékezni a rendezők. 
 
2023. február 13-án Szabó Rudolf kuratóriumi elnök, Prátser 
András kuratóriumi tag és Némethné dr. Erdődi Katalin 
kuratóriumi tag, titkár jelenlétében kibővített rendkívüli ülést 
tartottak a Rejtő Sándor emléknap megszervezésének 
előkészületeként, koncepciójavaslat kialakítása és a lehetőségek 
áttekintése céljából. 
 
Az emléknapon elsősorban a könnyűipari szakterülethez 
kapcsolódó, ott jelenleg tevékenykedő, vagy korábban e 
területen tanult vagy ott dolgozó szakemberek, oktatók, 
kutatók, ill. Rejtő Sándor nevét viselő oktatási intézmények 
jelenlegi és volt hallgatói, oktatói részvételére számítanak a 
szervezők. 
 
Az ünnepséggel kapcsolatban a Rejtő Sándor Pro Technológia 
Alapítvánnyal együttműködik az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor 
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kara, az egykori győri Rejtő 
Sándor Textilipari Technikum több képviselője.  
 
A rendezvény programjában előadások, tárgyi és poszter 
bemutatók filmvetítéssel, baráti találkozók, beszélgetés 
lehetőségének megteremtése szerepel. 
Az RPST honlapja (https://rejtosandoralapitvany.hu/) nívós 
tartalommal és külsővel megújult, többek között a tudásbázis is 
folyamatosan gyarapszik. 
 

* * * 
 

Bútor, lámpa, lakástextil kiállítás - szakmai konferencia 
 
A 2023 évi „Bútor, lámpa, lakástextil” kiállítást február 24-26. 
között rendezték a Bok csarnokban. Az első napi szakmai 
konferencián - amelyet Ács Erzsébet, a Lakberendezők Országos 
Szövetségének elnöke nyitott meg - a két 
kerekasztalbeszélgetés után a Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület kapott lehetőséget előadásra. Kutasi 
Csaba „Szakértői szemmel a lakástextíliákról” címmel tartott 
prezentációs ismertetőt. 
 
Bevezetőjében bemutatta az idén 75 éves Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület működését, a hallgatóság számára is 
ajánlott programokat, ill. a Magyar Textiltechnika díjmentes 
online elérhetőségre hívta fel a figyelmet. 

 
Az előadás során előszőr a háztartási textíliákkal, így az 
ágynemű (paplan-, párnahuzat, lepedő, paplan, párna; matrac, 
matracvédő), ill. az ékezési textíliákkal (abrosz, textilszalvéta, 
konyharuha, fogókesztyű) foglalkozott az előadó. Ezt követően 
dekorációs textíliák kerültek sorra, a szőnyegek (darabszőnyeg, 
padlószőnyeg), függönyök [fényáteresztő, fényvédő (blackout, 
dimout, szalagfüggöny)], a textiltapéták és falikárpítok szakmai 
jellegzetességeinek ismertetésével. A fürdőszoba textíliák, frottír 
cikkek (törölköző, arctörlő, kádelő), zuhanyfüggöny, ill. a bútor 
textíliák (bútorvédők, bútorkelme főanyagok) elemzése 
következett.  
 
A cikkenkénti szakértői probléma elemzések után, a termékek 
címkézési kritériumai is felelevenítésre kerültek az előadó 
részéről. Végül a lakástextiltervezők számára volt ajánlás, 
különös tekintettel az anyagválasztások műszaki 
vonatkozásaira. 
 
Az idei Bútor, lámpa, lakástextil kiállítás további két napján is 
számos előadással folytatódott a szakmai konferencia. 
 

 
 

 
 

 

75 éves a Magyar Textiltechnika 
 

A 1948. szeptember 20-án megalakult Textilipari Műszaki és 
Tudományos Egyesület (TMTE) már ez év októberben 
megjelentette szaklapját, a Magyar Textiltechnika (MT) első 
számt. A folyóirat eredményesen szolgálta a hazai textil- és 
textilruházati ipart. A szerkesztőbizottság többször átalakult, de 
tagjai mindig a szakma neves szakemberei közül kerültek ki, 
akik a maguk szakterületén korszerű ismeretekkel és nagy 
tapasztalatokkal rendelkeztek. A szakterület kutatói, az 
egyetemi és főiskolai oktatók, a vállalatok gyártmány- és 
gyártásfejlesztő részlegeiben dolgozó, jól felkészült gyakorlati 
szakemberek rendszeresen számoltak be eredményeikről. A lap 
olvasói rendszeresen értesültek a TMTE által szervezett 
konferenciákról, az előadások összefoglalóihoz hozzáférve. A 
külföldi lapszemlékben rövid összefoglalókban tudósított a 
folyóirat az európai és amerikai szaklapok jelentősebb 
szakcikkeinek tartalmáról. Az évtizedekig havonta megjelenő MT 
nagyon népszerű volt nemcsak a hazai szakemberek körében, 
hanem és a TMTE külföldi társszervezeteinél is. 

 
Az 1989–1990-es rendszerváltást követően a magyar textilipart 
éríntő alapvető változások rányomták a bélyegüket a MT 
helyzetére is. A szerkesztőbizottság erőfeszítései ellenére a lap 
olvasottsága csökkent, cikkírói gárda beszűkült. 2005-ben a 
TMTE vezetése a MT szerkesztésének megújítását határozta el, 
az újonnan megalakult, kibővített szerkesztőbizottság vállalta, 
hogy megkísérli ismét régi színvonalára emelni a lapot, világ és 
a hazai textilipar megváltozott körülményei figyelembevételével. 
Kedvező eredményt jelentett, hogy a tudományos minősítésre 
feljogosított akadémiai szervezetek elfogadták lektorált lapnak. 
Később a Textiltisztítás folyóirat megszűnésével a MT a 
textiltisztítás témakörébe tartozó közleményeket is befogad. 
Idővel csak kéthavonta jelent meg, 2008-tól pedig az addig 
nyomtatásban megjelenő lapot csak a TMTE honlapján online 
kiadásban lehet elérni évente négy számban. Az előfizetés 
megszűnt, ma már mindenki közvetlenül hozzáférhet. 
 
A hét évtizede töretlenül megjelenő egyesületi szaklapra 
továbbra is számíthatnak az érdeklődők. 
 

* * * 
 

Felhívás a Szellemi Örökségünk album további bővítésére 
egyesületünk fennállásának 75. évében 

 
A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület – 
megalapításának 60. évfordulója alkalmából 2008-ban – a 
megbecsülés és elismerés szándékával – „Szellemi Örökség” 
címmel emlékalbumot nyitott, amelyben azoknak a 
tagtársainknak kíván egy-egy lapot szentelni, akik a textil-, 
textilruházati és textiltisztító ipar kutatási, fejlesztési, oktatói, 
minőségügyi, ipar- és vállalat/vállalkozás irányítási területein 
kimagasló eredményeket értek el és a szakmai közéletben is 
elismert életpályát mondhatnak magukénak.  
 

Az emlékalbum köztudottan évenként bővül. Az újabban 
megörökített személyeket minden évben a TMTE 
küldöttközgyűlésén köszöntjük az életpálya bemutatásával és a 
Szellemi Örökség album lap másolati példányának ünnepélyes 
átadásával. Az egyesület új honlapján (www.tmte.hu) a 
„kiadványok”-nál ismét a régi honlap szerinti elérhetőséggel 
hozzáférhetők az eddig az albumban megörökített összes 
személy méltatásának digitalizált változatai. 
 

Az album további bővítéséhez az alábbiak szerint várunk 
javaslatokat, adatokat a megörökítendő személyekről:  
- tanintézmény(ek)ben folytatott tanulmány(ok) és 

végzettség(ek) felsorolása,  
- munkahely(ek), munkakör(ök), 
- szakmai oktatási tevékenység(ek), 
- publikációk (hol, milyen témákban - nem tételesen csak a 

főbbek kiemelésével),  
- szakmai előadások (hol, milyen témákban - nem tételesen 

csak a főbbek kiemelésével),  

- egyéb – főként szakmai - közéleti tevékenység megemlítése,  

- magasabb kitüntetések, egyesületi elismerések,  

- TMTE tagság kezdete, esetleges egyesületi funkció, 
bekapcsolódás a munkába (szakosztály),  

- továbbá egy digitalizált arckép fotót is kérünk.  

https://rejtosandoralapitvany.hu/
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Újabb személyek pályájának, eredményeinek megörökítésére 
bárki tehet javaslatot, az illető tevékenységének fentiek szerinti 
bemutatásával. A titkarsag@tmte.hu e-mail címre várjuk 
folyamatosan, legkésőbb 2023. április 20-ig a javaslatok 
beküldését, amelyek alapján a TMTE Szellemi Örökség 
Bizottsága tesz javaslatot az illető pályájának megörökítésére. 
 

* * * 
 

Könyv az egykori Dunaújvárosi Fésűsfonoda történetéről 
 
Éberhardt Sándor a hajdani Magyar Posztógyár Dunaújvárosi 
Fésűsfonodájának nyug. ügyvezető igazgatója egy 377 oldalas 
könyvet írt "Volt egyszer egy fonoda" címmel. A mű a 
Dunaújvárosi Fésűsfonoda mellett a Magyar Posztó történetével 
is foglalkozik.  
 

Kiadáshoz segítséget kért közösségünktől, hogy ipartörténetünk 
ezen része is méltóképpen megörökítésre kerülhessen.  
 

A nyomtatás költsége kb. 300.000,-Ft lenne, ennek 
előteremtéséhez szükség lenne némi támogatásra is. Kérjük, 
hogy amennyiben hozzájárulna egy ilyen ipartörténeti könyv 
létrejöttéhez, jelezze azt a TMTE e-mailcímén: info@tmte.hu.  
A szerző nevében minden segítséget előre is köszönünk.    

Kérjük, rendezze 2023 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 is: K&H Bank Zrt: 10200830-

32310085-00000000  
 

2023. évi tagdíj kategóriák 
 

• Alaptagdíj (aktív dolgozók, egyéni vállalkozók): 8.000,- Ft/év  

• Kedvezményes tagdíj (nyugdíjas, GYES, GYED, 

főiskolai/egyetemi hallgató): 6.000,- Ft/év  
• Egyéni adomány ajánlott összege: 10.000.- Ft/év  
 

Tagvállalatok esetében 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 
 

 

Felnőttképzés 

 
„Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és 

technológiák” 
Blended-learning képzés (e-learning tananyag, ellenőrző 

kérdéssorok, online konzultáció) 
2023. április 01 – május 31. 

 
Jelen képzés az IFKA által értékelt és minősített szakmai 

képzés, melynek elvégzése mind a GINOP-1.2.14-20, 
mind pedig a VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari 

pályázatok nyertesei számára az egyéves fenntartási 
időszakot követő eredményességi mérésnél pontot ér! 

 
A korszerű alapismereteken kívül, többek között az újszerű 
nyersanyagok, technológiák, innovatív és korszerű 
textilszerkezetek, környezetkímélő eljárások, beszerzéssel 
kapcsolatos műszaki kérdések, a minőségmegvalósítás és a 
fogyasztóvédelem aktuális tudnivalói kerülnek a képzés 
előterébe. A TMTE által fejlesztett és az aktualitásokkal 
folyamatosan kiegészített „Textilipari ismeretek” e-learning 
tananyag. A digitalizált tananyag tíz részre tagozódik és blended 
learning képzési formára alkalmas (számos ábrával, fényképpel, 
magyarázatokkal). 
 
1. A blended learning tréning forma előnyei 
– korszerű tudást szerezhet 
– idő és költségtakarékos 
– kényelmes, hatékony módszerrel 
 
2. A tréning célja, megszerezhető kompetenciák: 
A tréningen résztvevői számára azonnal hasznosítható tudást és 
ismereteket ad az alábbi témakörökben: 
1. Bevezetés 
 A textilipar feladata, kapcsolata a ruházati iparral 
2. Szálasanyagok 
 Természetes eredetű szálak, rostok (pamut, len, gyapjú 

stb.), mesterséges szálak (viszkóz, poliészter, poliamid stb.) 
és főbb tulajdonságaik 

3. Fonalak és cérnák jellemzői, előállítása 
 (pamut-, gyapjú- és keverékfonalak; fonalak finomsága); 

szintetikus szálak terjedelmesítése; cérnázás 
4. Kelmeképző és egyéb kapcsolatos eljárások  
 Szövetek, kötött- és nemszőtt-kelmék képzése, 

tulajdonságai, felhasználása 
5. Textilkikészítési ismeretek 
 Fehérítés, színezés, színnyomás, végkikészítés 
6. Innovatív textíliák, összetett textilszerkezetek 
 Műszaki textíliák (sport területén, védelem és biztonság 

területén,egészségügyben), smart textíliák stb.); ruházat-
fiziológiailag optimális szerkezetek 

 
 

7. Anyagvizsgálatok 
 Mérhető minőségjellemzők műszeres vizsgálata, amellyel pl. 

a hordásnál fellépő hatásokkal szembeni viselkedés előre 
meghatározható 

8. Környezetvédelem, környezetgazdálkodás 
 Környezetkímélő gyártási eljárások; textíliák ártalmatlansága 
9. Beszerzéssel kapcsolatos ismeretek 
 A rendeltetési célhoz szükséges követelmények elérése a 

szakmailag megalapozott előírásokkal 

10. Fogyasztóvédelem, jellegzetes reklamációk 
 Címkézés (textíliák kezelési jelképei; az összetétel megadás 

szabályai); szavatosság és jótállás; minőségi reklamációk 
megelőzése, kezelése. 

 

Az egyes témaköröket tesztjellegű, ellenőrző kérdéssor zárja 
automatikus értékeléssel. 
 

3. A tréning célcsoportjai 
–    szakoktatással foglalkozók, képzők, 
–    textil- és textilruházati gyártók, 
–    beszerzők, kereskedők, forgalmazók 
–    tisztító szolgáltatást végző vállalkozások 
Ajánljuk mindenkinek, aki textillel és ruházattal, továbbá 
lakástextillel, műszaki, ipari alkalmazásokkal kapcsolatos 
tevékenységet folytat. 
 
4. A tréning lebonyolítása 
Egyéni tanulással, e-learningtananyag és az egyes 
témakörökhöz tartozó ellenőrző kérdéssorok megoldásával. A 
képzés keretében 2 alkalommal szakértő kollégánk online 
konzultációt is tart. 
 

5. A tréningről kiállított dokumentum: 
A TMTE ezen tréningje bejelentéshez kötött egyéb képzés. 
Azon képzésen résztvevők, akik a KURZUS zárásáig (2023. 
május 31.) az E-learning tananyaghoz tartozó egyes ellenőrző 
kérdéssorokat 60%-ban helyesen válaszolják meg, valamint 
legalább egy online konzultáción részt vesznek (azaz a képzést 
sikeresen elvégezték) tanúsítványt kapnak. 
 
6. Részvételi díj 
TMTE tagoknak: 45.000 Ft+ÁFA/fő 
Nem tagoknak: 55.000 Ft+ÁFA/fő 
 
7. Jelentkezés: 
A jelentkezési lap visszaküldésével, ami letölthető a 
www.tmte.hu oldalról. 
 
8. Jelentkezési határidő: 2023. március 30. 
 
További információk a www.tmte.hu honlapon érhetők el. 
 

mailto:info@tmte.hu
http://www.tmte.hu/
http://www.tmte.hu/
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MIR belső auditor képzés (ISO 9001:2015) 
 
Képzési cél: Az ISO 9001:2015 szabvány követelményei és a 
vállalati fejlesztési célok szerint az irányítási rendszer 
koordinálására, fejlesztésére való felkészítés, valamint belső 
auditori képzés. 
 
Akiknek ajánljuk: a minőségügyért felelős vezetők, 

termelésvezetők, folyamatmérnökök, a vállalati minőségügy 
területén tevékenykedő munkatársak 
 
A résztvevők képesek lesznek az ISO 9001:2015 szerinti 
minőségirányítási rendszer belső felülvizsgálatának végzésére, 
irányítására az ISO 19011:2018 szabvány elvárásai szerint.  
 
A résztvevők megismerik: 
– a minőségirányítási rendszer és az ISO 9001:2015 szabvány 

koncepcióját, alapelveit 
– a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését 
 képesek lesznek: 
– jelenlegi rendszerük hatékony működtetésére és fejlesztésére 
– kockázatértékelési módszer(ek) alkalmazására, és a 

kockázatok felügyeletére 
– a folyamatok teljesítményének, hatékonyságának mérésére 

alkalmas módszer gyakorlati kialakítására és bevezetésére 
– belső auditok tervezésére, elvégzésére, dokumentálására, 

fejlesztő intézkedések értékelésére. 
– A továbbképzésen való részvételhez ajánlott a saját vállalati 

minőségirányítási rendszer ismerete. 
 
Időpont: 2023. június 7-9. 09.00-17.00 
 
Jelentkezési határidő: 2023. június 1. 
 
Helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
TMTE tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. (31-es 
kapucsengő) 
A tanfolyamon résztvevők megkapják a képzés tananyagát 
(elektronikus formában). 
 
Részvételi díj: 3 napos képzés tanfolyami+vizsga díja: 
138.000 + ÁFA (Amennyiben egy vállalkozástól 2 vagy több fő 
jelentkezik, 5% kedvezményt biztosítunk.) 
 
Tematika, további információk és jelentkezés: 
https://tmte.hu/mir-belso-auditor-kepzes-iso-90012015/  
 

* * * 
 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning 
(60 tanóra) 

A modelltervezés alapjára épülő bővített számítógépes 
tematika: 

 
Vektorgrafikus program kezelése 

Gyártmányrajz és metszetábrák készítése számítógéppel 
Modellezés-szériázás – terítékrajz-készítés (CAD) módszerei 

Kétlépcsős elméleti és gyakorlati tréning ruhaipari 
szakembereknek, vállalkozásoknak 

 
Jelen tréning az IFKA által értékelt és minősített szakmai 

képzés, melynek elvégzése mind a GINOP-1.2.14-20, 
mind pedig a VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari 

pályázatok nyertesei számára az egyéves fenntartási 
időszakot követő eredményességi mérésnél pontot ér! 

 
A képzést ajánljuk: 
– modelltervezőknek, 
– szerkesztőknek, 
– ruhaipari szakképzésben résztvevő oktatóknak, 
– minden szakembereknek, aki a női és férfiruha szerkesztés-

modellezésben jártasságot kíván szerezni vagy azt magasabb 
szakmai színvonalon kívánja elsajátítani 

 
Megszerezhető ismeretek: 
– A résztvevők megismerik a modellszerkesztés alapját és 

gyakorlatot szereznek különböző alapszabásmintáinak 
kialakításában. 

– Képessé válnak egyedi méretű női vagy férfiruhák 
szabásmintáinak kialakítására divatrajzok vagy fotók alapján 
különböző méretekben, 

– A résztvevők megismerik a számítógéppel támogatott 
(vektorgrafikus), szerkesztés, gyártmányrajz és 
metszetábra készítés modellezés-szériázás – 
terítékrajz-készítés (CAD) módszereit és rendszereit 

– A képzés alapot ad a női, illetve férfiruha szerkesztő-

modellező, szériázó munkakör betöltéséhez szükséges 
követelményeknek az Európában általánosan használt 
módszer szerint 

 
Modulok: 
1. Szerkesztés vektorgrafikus rendszerrel. 
2. Modellezés vektorgrafikus rendszerrel. 
3. Szériázás számítógéppel. 
4. Saját profilnak megfelelő dokumentációkészítés 
 
Tervezett időpont: 2023. április 14-15., 21-22., május 5-
6., 12-13. (8 alkalom, péntek-szombati napok) 
 
Helyszín: Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
TMTE tárgyaló, 1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7. (31-es 
kapucsengő) 
 
Előadók: Óbudai Egyetem tanárai: Koleszár András, Nagyné dr. 
Szabó Orsolya 
 
Részvételi díj: 
TMTE tag: 114.000 Ft/fő + ÁFA 
Nem tagok: 126.000 Ft/fő + ÁFA 
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó részére részletfizetési 
lehetőséget (max. 3 részlet) biztosítunk. 
 
Tematika, további információk és jelentkezés: 
https://tmte.hu/szerkeszto-es-szamitogepes-szeriazo-
modellezo-60-oras-trening/ 

 
* * * 

 
Megújúlt képzésekkel indul az  
RKK 2023. szeptember 1-től 

 
Új és innovatív 'F' jelű tantervvel várja az Óbudai 

Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki 
Kara a 2023. szeptemberi tanévkezdéstől a hallgatókat 

 
1. MSc képzések 

1.1  Ipari terméktervező mérnöki MSc  

1.2  Könnyűipari mérnöki MSc  

2. BSc képzések 

2.1  Könnyűipari mérnök BSc  

2.2  Környezetmérnöki Bsc  

2.3  Ipari termék- és formatervező mérnöki BSc  

3. Angol nyelvű képzések 

3.1  Environmental Engineering BSc  

3.2  Industrial Design Engineering BSc  

 
További információk (tantervek, tantárgyleírások) az 

alábbi linkeken találhatók: 
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/kepzesi-programok  

https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantervek  
https://rkk.uni-obuda.hu/hu/tantargyak 

A TEXTILIPARI MŰSZAKI ÉS 
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 

negyedévente megjelenő hírlevele 
Felelős kiadó: Ecker Gabriella 

TMTE 1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 7. 
Tel: 36 1 201-8782 
Belső használatra! 
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