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Az Európai Unióban a szociális párbeszéd-
nek komoly hagyománya van, ami a konzultáci-
ós és vezetési gyakorlat szerves részét képezi. 
Minden EU csatlakozásra váró országban be 
kell vezetni ill. meg kell teremteni a szociális 
párbeszéd intézményrendszerét. 

2000 elején Magyarországon egy dán-belga 
Phare projekt keretén belül ismertették, majd 
ezt követıleg bevezették és létrehozták a szociális pár-
beszéd intézményrendszerét. Ennek következménye-
ként 2004. szeptember 22-én került sor a háromoldalú 
megállapodás aláírására, melyet a kormány mellett a 
munkaadói és munkavállalói szervezetek írtak alá. A 
megállapodás arról szólt, hogy addig marad életben, 
amíg az ágazati és országos érdekegyeztetés két szintjét 
törvényben nem szabályozzák. 

Ennek megvalósítására került a parlament elé 
mind az Országos Érdekegyeztetési Tanácsról (OÉT), 

mind pedig az Ágazati Párbeszéd Bizottságokról 
(ÁPB) szóló törvény szövege. A benyújtott szöve-
get az országgyőlés elfogadta, de a köztársasági 
elnök megkifogásolta az OÉT-vel kapcsolatos 
szövegezés miatt. A törvényszöveg 2006–2009 
között húzódott a parlament elıtt, végül 2009. 
június 22-én a parlament elfogadta a 2009. évi 
LXXIV. törvényt (ÁPBtv) az ágazati párbeszéd 

bizottságokról és a középszintő szociális párbeszéd 
egyes kérdéseirıl.  

A törvény létrejötte következményeként valamennyi 
korábbi ÁPB 2009. december 31-vel megszőnt. Az ága-
zati párbeszéd bizottságoknak újra, immár a törvény 
által meghatározott szabályoknak megfelelıen újra meg 
kellett alakulniuk. 

2010. február 2-án az Ágazati Részvételt Megállapí-
tó Bizottság (ÁRMB) határozata alapján a Könnyőipari 
Ágazati Párbeszéd Bizottság (KÁPB) jogszerően létrejött.  

 

1/2010. (2010.02.04.) számú 
társelnöki határozat  

 
A Könny őipari ÁPB 2010. február 4-én tartott alakuló 
ülése az alábbiakról határozott: 

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (ÁRMB) 
2010. február 2-án hozott határozata megállapította, 
hogy 

a) A Bır- és Cipıipari Egyesülés, a Magyar Köny-
nyőipari Szövetség és a Magyar Ruhagyártók Egyesülés 
mint ágazati munkáltatói érdekképviseletek, valamint a 
Textilipari Dolgozók Szakszervezete és a Ruha-Bır 
Koalíció tagjai (Ruházatipari Dolgozók Szakszervezete, 
Bıripari Dolgozók Szakszervezete) mint ágazati szak-
szervezetek megfelelnek az ÁPBtv. 6-7. §-ában foglalt 
részvételi feltételeknek. 

b) A Könnyőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság a 
TEÁOR ’08 szerinti 13 Textília gyártása, 14 Ruházati 
termék gyártása, 15 Bır, bırtermék, lábbeli gyártása 
megnevezéső ágazatokban, valamint a 9601 Textil, 
szırme mosása, tisztítása megnevezéső szakágazatban 
a 2. pont szerint jogszerően létrejött. 

c) A Könnyőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság az 
ÁRMB határozatának jogerıre emelkedésének napján 
jön létre. 

d) Az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés b) pont rendelkezé-
se alapján az ügyben a közigazgatási eljárás és szolgál-
tatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. Tör-
vény (a továbbiakban: Ket.) 112. §-a szerinti újrafelvé-
teli eljárásnak nincs helye, az (5) bekezdés c) pont elı-
írása alapján a  Ket. 115. §-a szerinti felügyeleti eljá-
rásban nem változtatható meg és nem semmisíthetı 
meg, az (5) bekezdés d) pontja szerint az ÁRMB határo-
zata ellen közigazgatási eljárásban rendes jogorvoslat-
nak nincs helye. 

A Határozat alapdokumentumai: 
1. Az ÁRMB 92-3/20-1/2010-ÁRMB számú hatá-

rozata; 
2.  a Magyar Könnyőipari Szövetség (MKSZ), a 

Magyar Ruhagyártók Egyesülés (MRE), a Bır- és Cipı-
ipari Egyesülés, a Textilipari Dolgozók Szakszervezete 
(TDSZ), a  Ruha-Bır  Koalíció  tagjai (Ruházatipari Dol- 

 
gozók Szakszervezete, a Bıripari Dolgozók Szakszerve-
zete) által 2009. december 17-én kötött Megállapodás a 
KÁPB létrehozásáról; 

3. a KÁPB Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
(SZMSZ); 

4. a KÁPB SZMSZ 1. sz. Függeléke a Munkaadói 
oldal mőködésérıl és döntési mechanizmusáról; 

5. a KÁPB SZMSZ 2. sz. Függeléke a Munkaválla-
lói oldal mőködésérıl és döntési mechanizmusáról. 

A Könny őipari ÁPB alakuló ülésének 2010. február 4-i 
Határozatai: 

� Az ÁRMB határozatának 1. pontja, b) bekezdése 
alapján megalakult Könnyőipari ÁPB a TEÁOR ’08 
szerinti 13 Textília gyártása, 14 Ruházati termék gyár-
tása, 15 Bır, bırtermék, lábbeli gyártása megnevezéső 
ágazatokban, valamint a 9601 Textil, szırme mosása, 
tisztítása megnevezéső szakágazatban jogszerően jött 
létre; 

� az oldalak saját soraikból – képviseleti és alá-
írási jogosultsággal – egyhangú szavazással társelnö-
köt választottak. E szerint: a KÁPB Munkavállalói Ol-
dal társelnöke Keleti Tamás, a KÁPB Munkaadói Oldal 
társelnöke Tomor János. 

� A KÁPB titkári funkciójának ellátásra – eddigi 
tevékenységét magas szinten elismerve - felkérték 
Vujkov Krisztinát. 

A Könnyőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság e 
határozata alapján 2010. február 4-i dátummal hi-
vatalosan is megalakult. 
 
Melléklet: 
Jelenléti ív 1 eredeti példányban és 2 másolati pél-
dányban 
 
Budapest, 2010. február 4. 
 
 Keleti Tamás sk. Tomor János sk. 
 társelnök társelnök 

 


