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Történeti visszapillantás

2

„… Ezzel a műszaki lappal olcsó, mindenki által
megvásárolható és – remélhetőleg – magas
színvonalú tudományos és műszaki segédeszközt a
textilipar minden dolgozójának a kezébe. A Magyar
Textiltechnikában ismertetni fogjuk a magyar
textilipar eredményeit. Pótolni akarjuk azt a
veszteséget, ami a külföldi kapcsolatok háború alatti
megszakadásával érte a magát képezni akaró
szakembereket. Ismertetni fogjuk a legkiválóbb
üzemek eredményeit, a magyar textilipar
fejlődésének döntő lökést adó munkaversenyek
hatását, a jól bevezetett üzemi újításokat és
rendelkezésre kívánunk állni mindenkinek, ha mun-
kájában, vagy kutatásában nehézségre bukkant. …”

Zilahi Márton főszerkesztő beköszöntője

1948. október: megjelent a Magyar Textiltechnika 1. száma
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Az I. évf. 1. számának tartalma
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❖ Zilahi Márton: Beköszöntő
❖ Szakmai cikkek

• Radnóti Imre: A körhurkolótól a Supreme gépig
• Sebestyén Endre: Önköltségcsökkentés a hernyóselyemiparban
• Gangli Boldizsár: Hibaforrások a nyújtóműveknél
• Bojtár Pál: A magyar textilipar energiagazdálkodási kérdései
• Dr. Dénes Endre: A pamutfonodák nyersanyag-kihasználásának szerepe az 

önköltség csökkentésében
• Vadas Henrik: A gyapjúipari munkaverseny kiértékelésének műszaki feladatai
• Nyári József: Plastic és a textilipar
• Razuvajev, A. A.: Tudományos oktató-kutató munka szervezése a Szovjetunióban
• Dr. Rusznák István, Keszeg Géza: Alkálikus hydrogénszuperoid fürdők szerepe a 

pamutfehérítésben
• Koszko, K. G.: A Szovjetunió ötéves tervének négy év alatt való teljesítése

❖ Szemle – A szovjet, angol, észak- és dél-amerikai, ausztriai, franciaországi és dániai 
textilipar aktuális hírei, beszámoló a lyoni nemzetközi selyemipari kongresszusról.

❖ Kérdés-felelet – Egy üzemi szakember gyakorlati kérdésére adott szakszerű 
válasz.

❖ Hirdetések – Textilgyárak állami vállalattá alakulásának bejelentése, 
termékeik ismertetése.



Címlap változatok
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1948/ 1. sz. 1958/ 11-12. sz.

1971/2. sz.

1950/1. sz.1949/2. sz.1948/2. sz.

2002/5. sz. 2008/3-4. sz.
Az utolsó 

nyomtatott szám

1996/1. sz. 2008/2. sz.
60 éves a 

TMTE



Tartalomjegyzék
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Tartalomjegyzék 
három nyelven!

Ehhez hozzá 
tartozott, hogy a 
lap végén a 
fontosabb cikkek 
kivonatos
ismertetése is 
megjelent, 
ugyancsak három 
nyelven!

1961/9. sz.



Miről írtunk?
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❖ Kutatóintézetek, egyetemi tanszékek kutatási eredményei (bel- és külföldi 
szerzőktől)

❖ A textilipar műszaki fejlesztési irányai (bel- és külföldi szerzőktől)
(A terjedelem mintegy 60-70 %-át ez a fenti két témakör tette ki!)

❖ Vállalati gyártás- és gyártmányfejlesztési eredmények
❖ A tervgazdálkodás korában: vállalati gazdálkodási, tervteljesítési 

eredmények
❖ Az 1956 előtti években: tervfelajánlások, munkaverseny-eredmények, 

sztahanovista munkamódszerek ismertetése, tapasztalatcsere
❖ A minőségjavítás szükségessége és módszerei
❖ Beszámolók a TMTE rendezvényeiről, bel- és külföldi konferenciáról, külföldi 

vásárlátogatásokról, üzemlátogatásokról
❖ Rövid hírek az iparból (elnyert díjak, beruházási eredmények stb.)
❖ Általános szakmai kérdések (pl. a magyar szaknyelv kérdései, a 

szakfordítások lektorálásának szükségessége stb.)
❖ Ipartörténet
❖ Személyi hírek (kinevezések, kitüntetések, születésnapi köszöntők, 

gyászjelentések)
❖ Külföldi lapszemle
❖ Könyvismertetés (magyar és külföldi szerzők műveiről)
❖ Hirdetések (bel- és külföldi cégektől)



Hirdetések
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1958/11-12. sz.
Idegen nyelvű hirdetés! 

(A lapot külföldre is 
küldték!)

1962/9. sz. 1964/8. sz.



Szakkönyvek reklámozása
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1961/9. sz.



Szakkönyv ismertetés

101961/9. sz.



Egyesületi hírek
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Külföldi kiküldetések

1964



Tájékoztatás külföldi szakmai utakról
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Külföldi lapszemle

131967/10. sz.



Személyi hírek

141975/4. sz.



Tudomány
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1977/12. sz.

1983/1. sz.

1979/7. sz.



Tudomány
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2002/4. sz.

2002/6. sz.

2003/1. sz.



Tudomány
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2005/2. sz. 2008/2. sz. 2017/3. sz.



Ipartörténet
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2002/5. sz. 2016/3. sz.

2008/2. sz.
A TMTE alapításának 60. 

évfordulója 



Ipartörténet
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1958/7. sz. 1975/4. sz.



Humor
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2005-ben megfogalmazott célkitűzésünk
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A Magyar Textiltechnika szakfolyóirat célja a magyar textil-,
textilruházati és textiltisztító iparban dolgozó szakemberek

e szakterületek hazai és külföldi műszaki és
technológiai újdonságairól, hazai és nemzetközi piaci helyzetéről,
szakmai eseményeiről, a szakterületekkel kapcsolatban álló civil
szervezetek tevékenységéről, továbbá szakismeretek

, szakmai tapasztalatcserére, új kutatási és fejlesztési
eredmények , valamint a szakmát érintő
személyi eseményekről, annak érdekében, hogy mindezzel
hozzájáruljon az iparban dolgozó szakemberek
szakterületükön és ezzel javítsa ,

.



Szerkesztőbizottság
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A 2008/5. sz. óta

A szerkesztőbizottság elnöke:
Dr. Kerényi István

Főszerkesztő:
Lázár Károly

Szerkesztőbizottság:

Barna Judit 
Dr. Borsa Judit

Estu Klára 
Galambos Attila 

Dr. Kokasné dr. Palicska Lívia
Kutasi Csaba

Máthé Csabáné dr.
Orbán Istvánné dr.

Szabó Rudolf 
Szalay László
Tálos Jánosné



2008/5. sz. – Megindult az online kiadás
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Miről írunk?
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❖ Innováció – Tudományos eredmények (hazai egyetemi oktatók, 
doktoranduszok kutatási eredményei)

❖ Műszaki fejlesztés – Műszaki és technológiai tárgyú cikkek
❖ Műszaki textíliák – A textíliák újszerű alkalmazásai
❖ Anyagvizsgálat
❖ Ruhagyártás, divat
❖ Ipartörténet, hagyományvédelem
❖ Piaci helyzet (a hazai textil- és ruházati ipar helyzetének alakulása a 

számok tükrében)
❖ Szakmai képzés, oktatás, oktatási intézmények bemutatkozásai
❖ Hírek a világból (külföldi lapszemle)
❖ Szakmai hírek, események – A TMTE, a Magyar Könnyűipari Szövetség, a 

Textiltisztító Egyesülés, a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság hírei, 
vállalatok bemutatkozásai, beszámolók kiállításokról, konferenciákról, 
üzemlátogatásokról

❖ Személyi hírek – Kitüntetések, születésnapi megemlékezések, nekrológok



Innováció
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2016/4. sz. 2017/3. sz.



Műszaki fejlesztés
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2015/1. sz. 2017/1. sz.



Ipartörténet
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2014/2. sz. 2016/2. sz.



Textiltisztítás
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2018/1. sz.
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Kiállítások

2017/3. sz. 2018/1. sz.
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Cég bemutatás

2017/4. sz. 2018/2. sz.



Hírek, személyi hírek
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2018/2. sz. 2018/2. sz.



A legújabb szám tartalomjegyzéke
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Köszönöm a figyelmüket.


