
 

 

 

 
  Könnyűipari Ágazati 

  Párbeszéd Bizottság 

 

  

„Fenntarthatóság a textil-, ruha-, bőr- és cipőiparban” 
Szakmai Fórum 

 
M E G H Í V Ó  

a szociális partnerek közötti párbeszédhez, hogy a Szakmai Fórumon innovációk és jó gyakorlatok 
bemutatásával, a vállalkozói szellem ösztönzésével és tapasztalatcserével fokozzuk az ágazat szereplőinek 

elköteleződését a fenntarthatóság mellett. 
 

Időpont: 2019. december 3. (kedd) 
 
Helyszín:  CORVIN Hotel Budapest (H-1094 Budapest, Angyal utca 31.)  
 
Program: 
09:00 - 09:30 Regisztráció 
 
09:30 - 09:40 Megnyitó 
 Kokasné Dr. Palicska Lívia és Keleti Tamás, a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd 

Bizottság (KÁPB) társelnökei 
 
09:40 - 10:20 Európai támogatási programok okostextil- és FashionTech-fejlesztők és startupok 

számára: DeFINE/SmartX projektek által kínált együttműködési lehetőségek 
Lutz Walter, EURATEX (BE) & Danièle Clutier, Institut Français de la Mode (FR) 

 
10:20 - 10:50 Hazai divatipari újdonságok, a Budapest Select márka és az MDDÜ 

mentorprogramja  
Bata-Jakab Zsófia, MDDÜ (HU) 

  
10:50 – 11:20 A periféria iparági koncentrációinak felértékelődése? A magyar textil-, ruha-, bőr- 

és cipőipar átalakuló földrajza 
Molnár Ernő, Debreceni Egyetem(HU) 

 
11:20 - 11:40 Kávészünet 
 
11:40 - 13:40 Bőripari ágazati párbeszéd a SER 20 nemzeti értekezlet keretében 

• Bizalom és átláthatóság a bőriparban - LEATHER STANDARD by OEKO-

TEX®,  

Szakképzés a pirmasensi kompetenciaközpontban 

Dr. Ines Anderie, PFI (DE) 

• Innovációk a portugál cipőiparban 

Rita Souto, CTCP (PT) 

• A szakoktatás fejlesztése és a munkahelyi egészség védelme - OiRA eszköz 

Beőthy-Fehér Szabolcs, BDSZ (HU) 
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• A bőripari ökológiai lábnyoma és a SER 20 projekt 

G. Gonzalez-Quijano, főtitkár, Európai Bőripari Szövetség, COTANCE (BE) 

• A bőr megnevezés védelmében – jó példák és hazai gyakorlat 

Schmél Ferenc, TechnOrg (HU) 

13:40 - 15:00 Büféebéd, networking 
 
15:00 - 16:30 A fenntarthatóság mellett elkötelezett cégek és díjnyertes tervezők bemutatkozása 

• Kovács Attila mestercipész (HU) 

• Pollák Erika: Bőrtanoda (HU) 

• Multifelt - textil újrahasznosítása az ENTeR pilot projekt keretében  (HU) 

16:30-17:00 Fenntarthatósági Díjak kiosztása 
 
A szakmai fórum hivatalos nyelve: angol és magyar (szinkrontolmácsolást biztosítunk).  
 
Az előadásokhoz és az aktuális témákat érintő beszélgetésekhez szeretettel várunk minden érintett vállalkozást 
és érdeklődőt! A részvétel ingyenes, de a szervezés érdekében regisztrációhoz kötött. A rendezvény 
szervezőpartnere a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület. 
 
Jelentkezés, regisztráció: A mellékelt regisztrációs lappal, mely letölthető a www.tmte.hu honlapról is. Kérjük, a 
jelentkezést e-mailben eljuttatni a TMTE Titkárságára (e-mail: titkarsag@tmte.hu,  
Tel: (1) 201-8782). 
 
Jelentkezési határidő: 2019. november 20. 
(A programváltozás jogát fenntartjuk) 
 

 
A rendezvény támogatói: 

 

      
 

Jogi nyilatkozat: Az Európai Bizottság által e rendezvényhez és a kapcsolódó kiadványok elkészítéséhez nyújtott támogatás nem jelenti a 
tartalom jóváhagyását, amely csak a szerzők véleményét tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az abban szereplő információk bármilyen 
felhasználásáért. 

http://www.tmte.hu/
mailto:titkarsag@tmte.hu

