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Kik vagyunk

Textilipari Műszaki és Tudományos 

Egyesület (TMTE)

Non-profit, közhasznú szervezet

A textil-, textilruházati-, és textiltisztító 
ágazatok

szakmai szervezete, tudásközpontja



Fő tevékenységek (1.)

➢ Nemzetközi és hazai konferenciák,

➢ üzemlátogatásokkal egybekötött,
a közvetlen szakmai tapasztalatcserét
elősegítő fórumok,

➢ üzletember találkozók,

➢ külföldi tanulmányutak,

➢ kiállítások és szakvásári látogatói
csoportok szervezése

➢ Szakértői tevékenység

➢ Szaklap kiadás

Szakmai ismeretterjesztés 



Fő tevékenységek (2.)

➢ Szakképesítésre felkészítő 
szakmai képzések

➢ Szakmai továbbképzések, 

➢ Menedzser tréningek 

➢ Blended learning és online 
képzések

Felnőttképzés – 2004 óta



Felnőttképzés (1.)

➢ 7233004 - TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ 
szakképesítésre felkészítő szakmai képzés 
(320 óra)

➢ Munkavédelmi képviselők továbbképzése 
(8 órás) - ágazati tartalommal

➢ Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező 
tréning (60 óra)

➢ Szalagvezetők tréningje (40 órás)

➢ Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és
technológiák – online képzés

➢ Fogyasztóvédelmi ismeretek – blended learning
képzés - ››››› online képzés

➢ Egyéb szakmai képzések egyedi igényre
szabva

Felnőttképzési programok



Felnőttképzés (2.)

➢ „Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning (60 órás) 

2022. május 06 – 28

➢ 7233004 - TEXTILTISZTÍTÓ ÉS TEXTILSZÍNEZŐ szakképesítésre 
felkészítő szakmai képzés (320 óra)

Előzetes jelentkezés a 2022-2023-as képzésre

Várható kezdés: 2022. szeptember

➢ Távoktatási programok

• Textilipari ismeretek – Korszerű textilanyagok és technológiák 
online képzés 

• Fogyasztóvédelmi ismeretek – blended learning képzés
››››› online képzés 

Folyamatos jelentkezési lehetőség

Aktuális felnőttképzéseink



Platform: TMTE Tudástér

• Mobilra optimalizált felület

• Tartalomszerkesztés (meglévő anyag, audio, 

interaktív lehetőségek)

• Tudásmérés (kvíz, vizsga)

• Standardizált tartalom

• Teljesen rugalmas tananyag-kurzus-felhasználó 

kombinációk

• Gamifikáció, ösztönzés

TMTE egy tavalyi GINOP pályázati projektjének egyik meghatározó eleme,
hogy létrejött egy olyan online tudás- és képzési tér, melynek segítségével
fejleszteni tudjuk képzési palettánkat, e-learning képzéseinket.



Platform: TMTE Tudástér



Hasznosítási lehetőségek
Vállalati képzési rendszer részeként

• Gépbetanítás: gépismeret, folyamatismeret, elvárások rögzítése 

révén nem egymást tanítják be a munkavállalók, hanem 

mindenki az „eredeti” tananyagot tudja elsajátítani. 

• Mindenkinek kötelező betanítások, pl. munkavédelem, mindenkit 

érintő szabályozás változások, stb.

Egyedi tanfolyamok

• Specifikus témák, mint pl. textilismeret – de ezt is 

célcsoportonként bontva:

• Ruhabolti eladó

• Méterárubolti eladó

• Beszerzők (alapanyag, felsőruházat, hoteltextil, egészségügyi 

textil, lakástextil, stb.)

• Barkácsáruházi eladó (műszaki textil)

• Mosodák, tisztítók

• Szállodaipar, Housekeeping

• Általános témák

• Fogyasztóvédelem (webáruház, gyártói mintabolt, stb.)

• Munkavédelmi képviselő képzés (szakmaspecifikus, 25 fő 

feletti cégeknél kötelező)



DEMO Bemutató



Köszönöm szíves figyelmüket!

Ecker Gabriella – ügyvezető főtitkár

E-mail: ecker.gabriella@tmte.hu

Telefon: + 36 1 201 8782

Mobil: + 36 30 412 3556

1015 Budapest, Hattyú u. 16. II/7.
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