
SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK 

 

 

36   MAGYAR TEXTILTECHNIKA LXXV. ÉVF. 2022/1 

 

 

 

 
Ecker Gabriella 

 

A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
2019. szeptember 30-án sikeres pályázati anyagot nyúj-
tott be a GINOP-5.3.5-18 kódszámú „Munkaerőpiaci al-
kalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projek-
tek” című felhívásra. A 2020. május 1-jén elindult és 
2021. október 31-én sikeresen lezárult GINOP-5.3.5-18-
2019-00135 „A munka jövője a ruha és textilipari ága-
zatban (tekintettel többek között a technológiai fejlő-
désre, automatizációra digitalizációra, a változókészség-
igényekre, az idősödő munkavállalókra, valamint a glo-
bális változásokra)” elnevezésű program megvalósítására 
a TMTE 26,3 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós 
támogatást nyert. A projekt célja az Egyesület társadalmi 
és munkaerő-piaci szerepvállalásának erősítése, képvi-
seleti erejének növelése és olyan tevékenységek megvaló-
sításának támogatása volt, melyek hatékonyan hozzájá-
rulnak a munkavállalók és a munkáltatók munkaerőpi-
aci alkalmazkodóképességének fejlesztéséhez. 

Az elsődleges projekt megvalósítási helyszíne (régi-
ója): Észak-Magyarország. 

A 2020. április és a 2021. július közötti időszakot 
előkészítő, felmérési szakaszként aposztrofálhatjuk. Ez-
alatt olyan feladatok elvégzése folyt, mint a tanulmányok 
alapjául is szolgáló munkavállalói és munkaadói kérdő-
ívek összeállítása, kiküldése, összegyűjtése. Többszöri 
felhívásunkra összesen 55 munkavállalói és 25 vállalati 
információs adatlap érkezett vissza.  

A felmérési szakasz részeként elindult az alacsony 
kvalifikáltságú munkaerőt érintő képzési környezet vizs-
gálata is.  

A képzési információk beszerzésébe a tervezet kép-
zési és kompetencia fejlesztési folyamatok kialakításába 
bevonásra kerültek pályázati projektben résztvevő szak-
értők és szolgáltatók.  

A szakmai megvalósításhoz szorosan kapcsolódó 
munkaköri profil alkotási tevékenységet is megkezdtük, 

itt kialakításra került szakértői támogatással a módszer-
tani terv és a konkrét felmérési program. A profil alkotási 
méréseket 2020 októberében kezdtük el megvalósítani, 
melyet novemberben helyszíni mérések követtek volna. 
Ezen tevékenység folytatása és befejezése a járványügyi 
intézkedések miatt azonban 2021 júliusára halasztódott.  

A munkavállalói kompetenciamérésben a 2020. ok-
tóber és 2021. július időszakban 5 konfekcionált termé-
keket gyártó üzemben 61 fő (57 női munkavállaló és 4 
férfi munkavállaló) vett részt. Közülük a projekt lezárá-
sakor 52 női munkavállaló és 4 férfi munkavállaló to-
vábbra is a vállalkozásoknál dolgoztak.   

2020. november 1-től a projekt megvalósítóihoz 
szakmai gyakornok is csatlakozott. Életkorából és szak-
irányú végzettségéből adódóan rajta keresztül megismer-
hettük a munkaerő piacra belépő fiatal munkavállalók 
gondolkodását, közelebb kerülve így ehhez a korcsoport-
hoz. A projekt megvalósításában munkája elsősorban a 

pályaválasztók és pályakezdők megszólításában, a felé-
jük történő kommunikációban, szintén e korcsoport szá-
mára a szakmában rejlő lehetőségek és a technológiai in-
novációk bemutatásában volt. Ezen túlmenően a projekt 
más elemeinek (pl. oktatási módszertan) is javaslattételi, 
véleményezési feladatai voltak.  

2020 decemberében bővült a TMTE technikai eszköz 
állománya is, a munkához szükséges 2 új laptop beszer-
zésével. 

A kutatások előszítését hátráltató pandémiás hely-
zet miatt 2021. májusban kezdeményeztük a projektidő-
szak 2021. október 31-ig történő meghosszabbítását. A 
kérelem elfogadásával már kellő idő állt rendelkezé-
sünkre a sikeres befejezéshez. 

2021 augusztus – október időszakban elkészült: 

• a szemléletformáló és pályaorientációs toborzó 
kampánystratégia a ruha- és textilipari dolgozók, illetve 

a szakmát választani kívánó, felnőttoktatásra nyitott fi-
atalok körében; 

• „Módszertani kézikönyv új munkavállalók tobor-
zására, kiválasztására, képzésére a konfekcionált tex-
til- és ruházati termék gyártás területén” c. tanulmány; 

• könnyűipari digitális modul alacsony iskolai vég-
zetséggel rendelkező leendő munkavállalók számára 
(149 dia, rengeteg kép/illusztráció, videó és további 
hasznos linkek formájában); 

• az alacsony iskolai végzetséggel rendelkező le-
endő munkavállalók alapszakmai képzéséhez, illetve 
meglévő munkavállalók más területre történő átképzé-
sére is alkalmas képzési program kidolgozása; 

• a „Konfekcionált termékgyártó betanított mun-
kás” szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai 
képzéseket megalapozó programkövetelmény-javaslat 
kidolgozása; 

• komplex tudásmenedzsment keretrendszert ke-
zelő informatikai megoldás kialakítása („TMTE Tudás-
menedzsment” digitális platform). 

2021. október 13-án előadást tartottunk a BDSZ-
MKSZ-TMTE közös szervezésű Könnyűipari Szakmai na-
pon, Budapesten és a projekt zárórendezvényeként 2021. 
október 28-án „HR/KÉPZÉS/UTÁNPÓTLÁS ÁGAZATI 
KÉRDÉSEI 2021” Szakmai (hibrid) konferencia szerve-
zése üzemlátogatással (AXAMO Ruházati Kft.) egybekö-
tött egésznapos programot tartottunk Kazáron. Az üzem-
ben megnézhettük az újonnan kialakított kreatív mű-
helyt is. (Erről a rendezvényről a Magyar Textiltechnika 
2021. évi 4. számának 54–57. oldalán.) 

A projekt keretében elkészült tanulmányok, kép-
zési programok és egyéb anyagok: 

• „Szemléletformáló és pályaorientációs toborzó 
kampánystratégia a ruha- és textilipari dolgozók, illetve 
a szakmát választani kívánó, felnőttoktatásra nyitott fia-
talok körében”; 

Eredményesen zárult a 

TMTE „A munka jövője a 

ruha- és textilipari ágazat-

ban” c. pályázati projektje 
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• „Kompetencia térkép és munkavállalói attitűd 
kutatás a textil- és ruházati ipar konfekcionált termék 
gyártási területén” c. tanulmány; 

• „Módszertani kézikönyv új munkavállalók tobor-
zására, kiválasztására, képzésére a konfekcionált textil- 
és ruházati termék gyártás területén” c. tanulmány; 

• „Könnyűipari digitális modul” alacsony iskolai 
végzetséggel rendelkező leendő munkavállalók számára; 

• 80–80 órás képzési programok: 
- Segédszabász 

- Digitális varrógép kezelő 

- Csomagológép- és vasalókezelő 

• „Konfekcionált termékgyártó betanított munkás” 
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzése-
ket megalapozó programkövetelmény-javaslat; 

• a TMTE digitális tudásmenedzsment rendszer in-
formatikai része. 

A projektben elkészült anyagok (tanulmányok, kép-
zések, előadások, konferencia videó stb.), a TMTE tudás-
menedzsment rendszer belépési linkje, valamint további 

információk a TMTE honlapján lévő „projektek” fülön ér-
hetők el. A projektről részletesebben a Magyar Textiltech-
nika e számának 28. oldalán olvashatnak. 

Bár a címben a projekt lezárásáról írtunk, valójában 
csak a program pályázati szakasza fejeződött be. A 
munka – természetesen – folytatódik, hiszen például a 
TMTE tudásmenedzsment rendszerének csak az alapjait 

alakíthattuk ki. Hasznos tudásanyaggal történő feltöl-
tése, online képzések elindítása már a 2022. évi munka-
terv programja. Elképzeléseinket erre vonatkozóan egy 
külön cikkben összegeztük. 

A programmal kapcsolatos további információ kér-
hető a projekt szakmai vezetőjétől, Ecker Gabriella ügy-
vezető főtitkártól a TMTE elérhetőségein. 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a program 
megvalósításában együttműködő tagvállalatainknak és 
partnereinknek: 

• az AXAMO Ruházati Kft., Kazár, cégnek, mint a 
projekt központi megvalósítási helyszínét és sok-sok 
szakmai és szervezési segítséget adó, valamint a felméré-
sekben/kompetenciamérésben közreműködő vállalko-
zásnak; 

• Szabó Imrénének, Molnárné Szabó Erzsébetnek, 
Molnár Zsanettnek, Csernák Lászlónak (Qwintex Kft.), 
dr. Peredy Zoltánnak (Edutus Egyetem, Tatabánya), La-
katos Tibornak - a szakmai képzési anyagok összeállítá-
sához adott segítségért; 

• a Felina Hungaria Kft., Nyír-Gestum Kft., Pataki 
Ruhaipari Zrt. cégeknek a kompetenciamérésekben való 
részvételért; 

• az MKSZ-nek, a BDSZ-nek, a Divatmarketing-
nek a programhoz kapcsolódó információk terjesztéséért.  

 

   
 

 


