Divatipari

szakmai képzések
HAZAI FELSŐFOKÚ KÉPZÉST INDÍTÓ
INTÉZMÉNYEK:

• Budapesti Metropolitan Egyetem:
https://www.metropolitan.hu/

• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem:
https://mome.hu/hu

• Óbudai Egyetem:

http://uni-obuda.hu/

• MOD’ART International Hungary:
https://www.modart.hu/

További hazai és uniós szakképző
intézményekről tájékozódhat itt:

• Hazai: https://ikk.hu/

• Uniós: https://www.go-textile.de/

http://www.s4tclfblueprint.eu/community/
vet-registry

ESCO – Európai képességek, kompetenciák és
foglalkozások egységes osztályozási rendszere
Ez az adatbázis azonosítja és osztályozza
az uniós munkaerőpiacon és oktatásban
szükséges alapvető készségeket,
kompetenciákat, képesítéseket és foglal
kozásokat. A több mint 3 000 foglalkozást
és mintegy 13 000 képességet tartalmazó
rendszer hozzájárul az európai munkaerőpiac
és az egész életen át tartó képzéshez és
térségi fejlesztéshez, előmozdítva ezzel
a földrajzi és a foglalkoztatási mobilitást.
További információk:
http://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
www.tex2green.hu e-mail: mksz@mksz.org

HATÉKONY MUNKAERŐ-KERESÉS
AZ EUROPASS SEGÍTSÉGÉVEL:
A hazai és külföldi álláskeresés folyamatát
segíti az aktuális munkaerőpiac és a
digitális kor kihívásaira igazított Europass.
Az Europass oldalon online megtekinthető
portfóliók alapján könnyedén hasonlítható
össze a tudás és a tapasztalat.
További információk: www.europass.hu

www.tex2green.hu

Munkaerőpiaci
kihívások
a divatiparban

ÚJ DIGITÁLIS ISMERETEKRE ÉPÜLŐ, KERESETT
FOGLALKOZÁSOK A DIVATTERMÉK
GYÁRTÁSBAN

Négy szakmaspecifikus foglalkozás:
• Ruhaipari CAD szerkesztő, szériázó
• Textiltechnológus
• Bőrtechnológus
• 3D-s cipőtervező, számítógépes szerkesztő

Nem szakmaspecifikus új foglalkozások:
• Ellátási lánc elemző
• Fenntarthatósági szakértő
• Digitális marketing szakember
• Folyamatmenedzser és gyártástámogató
elemző
További információk:
http://www.s4tclfblueprint.eu/

DIVATIPARI TERMÉKGYÁRTÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSOK, KÉPESSÉGEK
ÉS KÉSZSÉGEK
Az oktatás és a szakképzés átalakulásának
fő hajtóerejét a munkaerőpiaci igények, a
technológia és a környezet változása, az
értékek azonosítása, valamint a szabályozók,
szabványok képezik. Szükség van korszerű, új
szerkezeti anyagokra és az ezeket ismerő és
fejleszteni tudó szakemberekre.
Európai Szociális
Alap

www.tex2green.hu

e-mail: mksz@mksz.org

A hazai divatipar
gyártói bázisa

A hazai divatipar gyártói bázisát a textil-,
ruha-, bőr-, bőrtermékgyártó és cipőipar
adja.
Ez a hagyományokat és az innovációt ötvöző
ágazat termékeivel szerepet vállal a mind
fontosabbá váló életminőség emelésében,
és a fenntartható növekedést szolgáló
technológiai változásokban.
A hazai iparra a személyre szabott,
különböző igényeket kielégítő, a magyar
iparművészeti értékeket is felhasználó, kis
szériás, nívós ruházati és lakástextil termékek
úgyszintén jellemzőek.
Az ágazat közvetlenül legalább 50 000
embernek ad munkát, és tevékenységében
más beszállító iparágak is érdekeltek.
A mintegy 23 nagyvállalat mellett a textil- és
ruhaiparban 450, a bőr- és cipőiparban közel
160 a 10 fő feletti, regisztrált cégek száma.

AZ EURÓPAI ÁGAZATI PÁRBESZÉD
SZEREPLŐI

• EURATEX – www.euratex.eu
• COTANCE – www.euroleather.com
• CEC – http://cec-footwearindustry.eu/
• IndustriAll Europe – www.industriall-europe.eu
A HAZAI ÁGAZATI PÁRBESZÉD
SZEREPLŐI

Munkaerőpiaci

Divatipari

• Új technológiák, digitalizáció jelentőségének

HAZAI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK:
• Technikum
• Szakképző iskola
• Szakképző centrum

kihívások

növekedése (3D-s tervezés, digitális nyomás,
lézervágás, robotizáció stb.)

• Idősödő szakembergárda, képzett munkaerő
létszámának csökkenése

• A munkaerő-utánpótlás és a tudásátadás
biztosítása

• Az iparág vonzóvá tétele
• Pályaorientáció erősítése a fiatalok
szakmaválasztásánál

• Munkaerőtoborzás, megfelelő jelölt
kiválasztása

• Megfelelő bérezés
• Vonzó munkakörülmények
• Atipikus foglalkoztatási modellek

(rugalmas munkaidő, távmunka stb.)

KIHÍVÁSOK ÉS LEHETŐSÉGEK
AZ OKTATÁSBAN

• Harmonizáció a munkaerőpiac által elvárt
hagyományos és új képzettségekkel és
kompetenciákkal

• Magas színvonalú szakoktatás, rugalmas
tanulási útvonalak

• Digitalizáció, okos alkalmazások

• Felnőttek képzése, továbbképzése
és átképzése

• MKSZ – www.mksz.org
• BDSZ – www.banyasz.hu

• Új oktatási modellek alkalmazása
• Élethosszig tartó tanulás

www.tex2green.hu

www.tex2green.hu

e-mail: mksz@mksz.org

e-mail: mksz@mksz.org

szakmai képzések

SZAKMÁK JEGYZÉKE
(SZAKKÉPZÉS EUROPASS-AL)*
• Bőrtermékkészítő (Bőrdíszműves,
Cipőkészítő, Ortopédiai cipész) – 3 év
• Divat-, jelmez- és díszlettervező (Divat
tervező, Jelmez- és díszlettervező) – 5 év
• Divatszabó (Férfiszabó, Női szabó) – 3 év
• Könnyűipari technikus (Bőrfeldolgozó
ipar, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész,
Ruhaipar, Textilipar) – 5 év
• Textilgyártó (Fonó, Kötő, Nemszőtt-termék
gyártó, Szövő) – 3 év
KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNYT ADÓ KÉPZÉSEK
• Cipőfelsőrész-készítő
• Csecsemő és gyermek ruha készítő
• Kötöttáru-összeállító
• Munkaruha- és védőruha készítő
• Szűcs
• Textiltisztító és textilszínező

SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉSBEN TANULÓKRA
VONATKOZÓ ÚJ ANYAGI TÁMOGATÁSOK:
• ösztöndíj
• egyszeri pályakezdési juttatás
• különböző pályázatok
• diákhitel
* A szakmai oktatás időtartama érettségivel 2 év

www.tex2green.hu e-mail: mksz@mksz.org

