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A TEXAPP = egy stratégiai kezdeményezés a tanulók

vállalatoknál folyó szakmai képzésének megerősítésére az

európai textil ágazatban.

Strategic Initiative for Strengthening the Supply of

Apprenticeships in European Textile sector.

Rövid leírás



Rövid leírás

Témája:

A tanulószerződéses gyakorlati képzések problémaköre a KKV-k és a

mikróvállalkozások által meghatározott textil és ruházati ágazatban

Célja:

Az európai, a nemzeti és a helyi szervezetek együttműködésének

fejlesztésével elősegítse és erősítse a tanulószerződéses gyakorlati

képzések megvalósulását a szektorban tevékenykedő KKV-knál és a

mikróvállalkozásoknál



Rövid leírás

Projekt Partnerek

• EURATEX, Belgium - EU szintű szövetség (Koordinátor),
• The Huddersfield and District Textile Training Company, Anglia
• Pirin - Tex EOOD, Bulgária
• Centro Tecnologico das Industrias Textil e do Vestuario de Portugal

(CITEVE), Portugália
• Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE), Magyarország
• TexClubTec, Olaszország
• Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and Exporters

(BAATPE), Bulgária
• Hellenic Clothing Industry Association (HCIA), Görögország



Rövid leírás

Feladatok:
Egy rendszer és a hozzátartozó eszközök (ágazatspecifikus

eszközcsomag) kidolgozása, figyelembe véve a T&R szektor KKV-inak

igényeit és lehetőségeinek korlátait.

Célja:
KKV-k támogatása a tanulószerződések előkészítésében, tervezésében,

megvalósításában, illetve a képzés minőségének biztosításában, beleértve

a gyakornokok értékelését is.



Rövid leírás

A projekt céljai:

• Kis- és középvállalatok kapacitásainak fejlesztése

• Kompetencia Központ létrehozása a vállalatoknál folyó
szakmai képzés témájában (TEXAPP Hub)

• Kis- és középvállalatok mozgósítása és a tanulószerződéses
képzésekben történő részvételre

• A vállalatoknál folyó szakmai képzés gyakorlati
tapasztalatainak megosztása



Rövid leírás

A projekt mérföldkövei (1)

M1: A KKV-k szükségleteinek felmérésén alapuló elemzések és a
következmények vizsgálata (7 nemzeti és 1 EU ágazati összefoglaló
jelentés)

M2: Jelentés, a szakmai gyakorlatok /tanulói, gyakornoki szerződések
jelenlegi helyzetéről minden egyes partnerországban a lefolytatott
felmérés alapján és a gyakornoki tapasztalattal nem rendelkező KKV-król
- 7 nemzeti jelentés és 1 összefoglaló EU ágazati jelentés, mely
ajánlásokat is tartalmaz

M3: Egy vállalat értékelési eszköz létrehozása, mely meghatározza azokat
a területeket, ahol szükséges lenne a vállalat fejlesztésére



Rövid leírás

A projekt mérföldkövei (2)

M4: Egy cselekvési terv elkészítése, a TEXAPP Hálózat, mint az ágazat
szakmai gyakorlati képzései számára megfelelő kompetencia központ
létrehozására és az ipar mozgósítására.

M5: Egy moduláris képzési program elkészítése és kísérleti képzések
lefolytatása az oktatók / KKV mentorok részére, mely emeli a gyakornoki
képzések minőségét.

M6: Egy a tanulói /gyakornoki képzési programokat Alkalmazó Közösség
létrehozása, mellyel egy folyamatos tapasztalatcsere és hálózatépítés
érhető el



Kérdőív

A felmérés célja:

• a tanulószerződéses képzés
jelenlegi helyzetének
felmérése,

• a fejlesztés előfeltételeinek
feltérképezése, 

• a vállalatok igényeinek és 
elvárásainak összegyűjtése



Kérdőív

Ágazati kérdőíves felmérés

számokban

SUM 210 vállalkozás / cca 23.800 munkavállaló

HU 54 vállalkozás / cca 3.900 munkavállaló



Következtetések, eredmények

Jelenlegi helyzet

Ugyan a vállalatok
jellemzően
nehézségekbe
ütköznek a 
felvételiztetés
során, 2018-ban 
többségük létszám
bővítést tervez

A vállalatok több
mint 50%-ának nincs
oktatási / HR 
stratégiája, 
jellemzően belső
oktatásokat és külső
oktató cégeket
alkalmaznak
képzéseikhez

A vállalatok
jellemzően nem
rendelkeznek mély
ismeretekkel a 
tanulószerződéses
képzésről és nincs
pontos képük a 
tanulószerződéssel
járó pénzügyi
támogatás
lehetőségeiről

A vállalatok közel
50%-ának nincs
tapasztalata
tanulószerződésekk
el, de ennek
ellenére a vállalatok
többsége hajlandó
lenne a következő 2 
évben
tanulószerződés
kötésére, főleg a 
gyártás, műszaki
vagy marketing 
területeken. 

A tanuló-
szerződések
kötésének fő
motivációja a jövő
erőforrásainak
oktatása,a releváns
képesítéssel
rendelkező
munkaerő
felvételének
nehézségei, illetve a 
nyugdíjba vonuló
munkaerő
pótlásának igénye



Következtetések, eredmények

Főbb kihívások

A tanulószerződésekkel
kapcsolatos főbb kihívásokat a 
megfelelő és elvárt munka-
hozzállással rendelkező
tanulók azonosítása és 
kiválasztása jelenti

A tanulószerződések
előkészítésének támogatása
során hasznos támogatás
lenne a megfelelő személyek
azonosítása, az oktatási terv
összeállításának segítése, 
valamint az iskolákhoz való
kapcsolatok kialakítása

A tanulószerződések
elutasításának legfőbb oka
egyrészt a szektor releváns
szakképzések hiánya, a 
jelentkező fiatalok hiánya, 
valamint a tanulók munkához
való negatív hozzáállása



Elkészült anyagok

National Reports (7)

EU Synthesis Report



Projektünk az interneten

www.texapp.eu

www.tmte.hu/texapp

Facebook website

http://www.texapp.eu/
https://www.facebook.com/TexApp-916448225175977/?fref=ts


Honlap

www.texapp.eu/hu



Következő lépés

Egy olyan keretrendszer kidolgozása, amely

bemutatja, milyen kompetenciák és kapacitások

szükségesek a KKV-k részéről egy sikeres

tanulószerződéses képzési program 

előkészítéséhez és végrehajtásához



Bekapcsolódási, csatlakozási 
lehetőség

Várjuk olyan textil- és ruházati vállalkozások 

jelentkezését, akik a TEXAPP 

eszközrendszerének

kialakításában, tesztelésében szívesen 

közreműködnének! 



Információ

TEXAPP magyarországi projekt partnere a 

TMTE

Kapcsolattartó: Ecker Gabriella

Telefon: + 36 30 412-3556

E-mail: ecker.gabriella@tmte.hu

mailto:ecker.gabriella@tmte.hu

