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A Könnyőipari Ágazati Párbe-
széd Bizottság (KÁPB) 2009. de-
cember 17-én tartott ülésén átte-
kintették a bizottság 2009-ben 
folytatott tevékenységét és az ága-
zati párbeszéd bizottságokról és a 
középszintő szociális párbeszéd 
egyes kérdéseirıl szóló 2009. évi 
LXXIV. törvénybıl fakadó teendı-
ket. 

A törvényt és az életbe lépésé-
bıl származó feladatokat Keleti Tamás, a KÁPB mun-
kavállalói oldalt képviselı társelnöke mutatta be. Be-
számolójában elıször áttekintette az elızményeket. 

Az elızmények 

A magyarországi ágazati párbeszéd bizottságok lét-
rejöttének elızménye az ún. Római Szerzıdésre vezet-
hetı vissza, amely kimondta, hogy „az Európai Bizott-
ság törekszik arra, hogy a munkaadók és munkaválla-
lók között európai szinten párbeszéd fejlıdjön ki, ami, 
ha a felek kívánatosnak tartják, megállapodásos kap-
csolatokat eredményezhet.” Ennek alapján jöttek létre 
1988-tól kezdıdıen az európai ágazati szociális párbe-
széd bizottságok azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak a 
társadalmi béke fenntartásához tárgyalások, egyeztetett 
megállapodások által, és hogy ne csak szociális prob-
lémákkal, hanem az ágazatokat érintı egyéb fontos 
kérdésekkel is foglalkozzanak. A párbeszéd bizottsá-
gokba a munkaadói és a munkavállalói oldal országon-
ként egy-egy képviselıt küldhet. 

Nálunk is létrehozták az ágazati párbeszéd bizott-
ságokat (ÁPB). Ezek kétoldalú intézmények, csak ága-
zati (alágazati, szakágazati) szakszervezetek és munkál-
tatói érdekképviseletek lehetnek a tagjai. 

Magyarországon 35 ágazati párbeszéd bizottság 
mőködik. A Könnyőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság 
(KÁPB) 2003-ban alakult meg, hazánkban az elsık 
között. Célja az ágazathoz tartozó munkavállalók és 
munkáltatók érdekeinek törekvéseinek feltárása, egyez-
tetése, közös álláspontot tükrözı megállapodások ki-
alakítása, valamint információcsere, javaslatok, alter-
natívák megvizsgálása. Ennek érdekében megvitatja az 
ágazattal összefüggı valamennyi kérdéskört, beleértve 
a gazdaságot, a foglalkoztatást és a jövedelmek alaku-
lását befolyásoló témaköröket, jogszabály-tervezeteket. 

2006-ban az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Taná-
csának (ÁPBT) tagjai megállapodtak abban, hogy az 
ÁPB törvénynek mi legyen a szövege. A benyújtott szö-
veget az Országgyőlés elfogadta, de a köztársasági el-
nök megkifogásolta Országos Érdekegyeztetési Tanács-
csal kapcsolatos szövegezés miatt. A törvény elfogadá-
sára végül 2009. június 22-én került sor. 

A törvényb ıl eredı teendık 

Sajnos magában a törvényben a kívánatos egy éves 
átmenetet nem sikerült az ÁPB-knek megkapnia. A 
törvény elfogadása és az új rendszerben történı tevé-
kenység között mindösszesen fél év volt. A törvény ér-
telmében valamennyi ÁPB 2009. december 31-ével 
megszőnt, és ezeket újjá kell alakítani. 

ÁPB létrehozásáról szóló kérelmeket korábban a 
Részvételt Megállapító Bizottság (RMB) bírálta el, hatá-
rozata ellen az ÁPBT-hez lehetett fordulni jogorvoslat-
ért. A törvény értelmében most már államigazgatási 
eljárásról van szó, az ÁPB létrehozásáról az Ágazati 
Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) dönt, amely-
nek határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs, utána 
csak bíróságnál lehet jogorvoslatot kérni.  

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet is 
késett. Eszerint az Szociális és Munkaügyi Minisztéri-
um hivatalos közlönyében kellett megjelentetni az ÁPB-
k létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatokat. A köz-
lönyben történı megjelenését október 30-ra tervezték, 
de egy technikai hiba miatt a KÁPB-ra vonatkozó uta-
lás – több más  ÁPB-vel együtt – csak a közlöny no-
vember 6-i rendkívüli kiadásában jelent meg. Ezután 
30 nap állt rendelkezésre, hogy beérkezzenek a szán-
déknyilatkozatok. 

Akik a november 6. és december 6. közötti idı-
szakban nem nyújtották be szándéknyilatkozatukat, 
azok nem alapító tagok ugyan, de a késıbbiekben min-
den probléma nélkül csatlakozhatnak az ÁPB-hez. 

A kérelem benyújtásához szükséges okmánycso-
magot a KÁPB tagjai november elején megkapták. A 
2009. december 17-i ülésen jelen lévı tagok aláírták a 
szükséges dokumentumokat és ezt követıleg kapnak 
majd egy elektronikus kódot, ami után 20 munkanap 
áll rendelkezésükre az elektronikus adatszolgáltatásra. 

A rendszer m őködése 

Keleti Tamás tájékoztatása után Csanádi József 
részleteiben ismertette a rendszer mőködését és az 
életbeléptetése elıtti munkafázisokat, és jelezte, hogy 
az ÁRMB 2010. évi elsı ülését január 5-ére tervezik. 

Keleti Tamás beszámolt arról, hogy a KÁPB tagok 
közül beérkeztek a szándéknyilatkozatok. Ez alapján 
elkészítették a megállapodást, amelyben minden egyes 
szándéknyilatkozatot adó feltőntetésre került. Elké-
szült a megállapodás melléklete, a szervezeti és mőkö-
dési szabályzat, valamint a megállapodás két függeléke, 
amelyek közül az egyik a munkavállalói, a másik pedig 
a munkaadói oldal döntési mechanizmusát tartalmaz-
za. 

A tájékoztató során többször is hangsúlyozták, 
hogy azok, akik szándéknyilatkozatot még nem nyújtot-
tak be a meghatározott idıszakban, azok is bejelent-
kezhetnek, de már csak csatlakozó tagként, ami viszont 
nem jelent semmilyen hátrányt a számukra. A KÁPB 
már eddigi szakmai tevékenységével is bizonyította, 
hogy senkit nem rekeszt ki, viszont minden jelentkezı-
nek meg kell felelnie a törvénybıl eredı elıírásoknak. 
Tanácskozási joggal „bárki” részt vehet a munkában. 

Tomor János, a munkaadói oldalt képviselı társel-
nök szavazásra bocsátotta a megállapodás és mellékle-
teinek tartalmát és szövegét, amit a KÁPB tagjai egy-
hangúan elfogadtak.  

A KÁPB 2009. évi tevékenysége 

A KÁPB tagjai elızıleg megkapták a szervezet 
2009. évi tevékenységérıl készített szakmai beszámo-
lót, amit az ülésen egyhangú szavazással elfogadtak.  
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A két társelnök végezetül tájékoztatást adott né-
hány olyan kérdésrıl, amelyek szintén kapcsolatban 
vannak a KÁPB munkájával: 

� Elkészült a „többségében nıket foglalkoztató 
ágazatok” kutatási anyaga. Az ebben megfogalmazott 
javaslatok a Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlıségét 
Elısegítı Nemzeti Stratégiában szerepelnek. Ez a do-
kumentum az államtitkári értekezlet elé kerül. A Stra-
tégia elfogadása esetén a kormánynak 2 éves intézke-
dési tervet kell kidolgoznia, amelyhez a KÁPB javaslatai 
is felhasználhatók lennének. Az anyag a 
www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=21252 interne-
tes címen elérhetı. 

� Elkészült a Textilipari Mőszaki és Tudományos 
Egyesület felnıttképzésérıl készített anyaga, kiváló 

szakmai munkájukat fémjelezve. Az anyag letölthetı a 
TMTE honlapjáról (www.tmte.hu). 

� A Textilipari Mőszaki és Tudományos Egyesület 
keretében igen komoly munka folyt a Nemzeti Techno-
lógiai Platform a Magyar Textil- és Ruhaipar Megújítá-
sáért (TEXPLAT) c. program keretében a magyar textil- 
és ruhaipar kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiá-
jának kidolgozására. Az errıl készült jelentés elkészült 
és azt megalapozó munkaanyagai a TMTE honlapjáról 
(www.tmte.hu) letölthetık. Miután a jelentést a Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal jóváhagyja, a KÁPB 
szándékát fejezi ki, hogy a jelentést elküldi a miniszté-
riumoknak. 
 

L.K. 
 


