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„A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék gyártása 

ágazatban” GINOP-5.3.5-18-2018-00048 

Cél:

Eszközök és javaslatok kidolgozása a ruhaipar fenntarthatósági kihívásainak való megfeleléshez.

A projektpartnerek a fenntartható és körforgásos gazdasági modellre való átálláshoz felmérik a hazai

ruhaipar aktuális helyzetét és lehetőségeit. Tanulmányok és elemzések készülnek az ágazat

helyzetértékeléséhez, a képviseleti erő és a kollektív szerződések általi lefedettség növeléséhez, valamint

bemutatásra kerülnek nemzetközi jó gyakorlatok is.

Konzorciumi partnerek:

Magyar Könnyűipari Szövetség (MKSZ)

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ)

Finanszírozás:

a Széchenyi 2020 program keretében 29,3 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatás

Együttműködő partnerek: 

Calida Hungary, Rajka; Unicon Zrt, Békéscsaba; Óbudai Egyetem; Debreceni Egyetem; TMTE

Futamidő:

2020. június 1- 2021. augusztus 31.
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Projekthonlap: www.tex2green.hu

Adatgyűjtés és adatfeldolgozás az ágazati helyzetértékeléshez 

Tex2green kérdőív : https://forms.gle/5R51f5eAQQ6nyNXUA

Kiküldött e-mailek száma: 1200 db, Válasz: 73 db

Nyílt ágazati adatbázis - kb. 700 vállalkozással (TEÁOR, árbevétel, létszám, székhely, fenntarthatósági információk)

8 ágazatspecifikus, szakmai tanulmány: „Irányváltás a TRBC ipar fenntarthatósági és körforgásos gazdasági átalakításához”

• Jó gyakorlatok vizsgálata, tanúsítványok, iparági programok

• Kollektív szerződések tapasztalatai a ruhaiparban

• A magyar TRBC ágazat helyzete az ezredforduló után

• Környezeti kihívások – fenntartható gyártási folyamatok, környezetvédelem a textiliparban

• A fenntartható textilgyártás követelményei

• A hatékony konzultációhoz szükséges munkaügyi témájú elemzés

• A körforgásos gazdasági szemlélet oktatásának módszertana, szakmódszertani ajánlás

• A körforgásos gazdaság és szabályozási környezete  

Önértékelő kérdőív a fenntarthatósági teljesítmény mérésére

Kommunikáció: Roll-up, prospektusok, sajtótájékoztatók, újságcikkek, 500 db nyomdai kiadvány, 100 db angol tájékoztató

Előadások, rendezvények: Tex2green webinar – 2020.04.11.; 2021.05.31. és 2021.június vége

Ipar napjai/Védőháló Konferencia - 2020.10.19-22.;  „A divat ára” előadás/IAESTE Hungary -2021. 04.22

Munkaügyi képzés – 2021.03.18-19.
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Fenntarthatósági kihívások

A PROJEKT ISMERTETÉSE



TEX2GREEN WEBINAR II. -

2021.05.31.
5

Munkaerőpiaci kihívások
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Tex2green webinar II.  

PROGRAM
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!

További információ

www.tex2green.hu


