A KÁPB
2017. évi tevékenységei
Az MKSZ 2017-ban aktív érdekvédelmi és szakmai munkát végzett. A KÁPB munkaadói
oldalaként aktív párbeszédet folytat a hazai ipar képviselőivel és az európai szakmai
ernyőszervezetekkel. A KÁPB 2017-ben 2 Könnyűipari Szakmai Napot szervezett.
Tisztségviselői 2017-ben részt vettek több rendezvényen és európai szociális párbeszédbizottsági ülésen, amelyekről a tagság az MKSZ honlapján és tagszervezeteinek rendezvényein
is tájékozódhat.
1. Rendezvények
2016. decemberében elindult egy szakmai felmérés az ágazat minimálbéremelés okozta
problémáink a feltérképezésére. Ennek eredményeként az NGM államtitkársága felé
fordultunk, a BDSZ-szel közös levélben. A levélváltás alapján 2017-ben szakmai fórumot
hívtunk össze, amelyen az NGM bemutatta a kormány vállalkozásoknak szóló támogatási
lehetőségeit.
2017. március 7-én a BDSZ és a KÁPB szervezésében került megrendezésre a „Hogyan tovább
könnyűipar?” című szakmai rendezvény, amelyen a textil-, textilruházati ipari, a textiltisztító,
valamint bőr- és cipőipari vállalkozásokat érintő témákban, az ágazat aktuális kérdéseiről és
lehetőségeiről tartottak konzultációval egybekötött előadásokat a felkért előadók. A helyszín:
BDSZ Székház volt. A KÁPB társelnökei nyitották meg a 70 fős rendezvényt, amelyet
vitaindító előadás követett: A konfekcióiparban végzett piackutatások eredményei,
következtetések az ágazatra nézve (Kikker Ágnes, Bobbin Kft ügyvezető igazgató), (Tipold
István, Textura Kft.). Korreferátum hangzott el Hannauerné Szabó Anna, INNOWEAR-TEX
Kft. ügyvezető, VOSZ Textil és Ruházati Ipari Szekció elnöke és Dr. Medgyessy Ildikó,
Elegant Design Zrt., vezérigazgató; BKIK I. Ipari Tagozat, Textil és Ruhaipari Szakmai Osztály
elnöke részéről. Ezt követően. Ádám Sándor főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)
tartott előadást: Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati források - aktuális
lehetőségek címmel. A délutáni blokkban EU-s pályázati forrásokról, lehetőségekről és
tapasztalatokról, valamint támogatást kapott pályázatokról hallhatott a közönség. Ezután a
Kocsis András (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) és Schmél Ferenc (BCBE) ismertette a bőr és
cipőipari helyzetképet, a COTANCE, a CEC nemzetközi szakmai szervezetek által kínált
együttműködési lehetőségeket.
A rendezvényen elhangzottak alapján a KÁPB indítványozott egy kerekasztal megbeszélést a
szakmai cégvezetőinek, szervezeteinek képviselőivel, mert szükséges egy belső ágazati belső
konzultáció elindítása, hogy feltárjuk és publikáljuk az önerőből, összefogással, tapasztalatátvétellel megvalósítható hatékonyságnövelési lehetőséget, terjesszük a jó gyakorlatokat (best
practice), használható érveket gyűjtsünk az ágazati segítségkérés alátámasztásához.
2017. december 6-án, a budapesti CORVIN Hotelben tartották a Könnyűipari Ágazati
Bárbeszéd Bizottság és a TMTE szervezésében a következő Könnyűipari Szakmai Napot,
amelynek fő témája a szakképzés, a tudás és innováció volt. A rendezvény megvalósulását az
MKSZ, a BDSZ, a VOSZ és a BCE is támogatta. Az eseményen több mint 80 résztvevő volt
jelen, a textil- és textilruházati-, valamint cipőipari vállalkozások mellett képviseltette magát
számos egyéb szervezet és oktatási intézmény is.
2. PR, sajtó
Az MKSZ honlapja 2017-ban is újabb információkkal gazdagodott, jól áttekinthető szerkezettel
és bővített tartalommal működik. Hírt adtunk az MKSZ-ről a Magyar Textiltechnikában és a
Divatmarketingben is, az ágazati hírek rovatban.
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3. Kapcsolatépítés, szakképzés
Bekapcsolódtunk az MGYOSZ szervezésében indított, szakképzéssel kapcsolatos országos
roadshow információnak terjesztésébe. A honlapon megjelentettük az aktuális időpontokat és
helyszíneket, hogy minél több résztvevő szólhasson hozzá az országos roadshow-n megvitatott
szakképzéssel kapcsolatos problémákhoz.
Idén hazánk szervezi az Euroskills-t, az esemény hirdetéséhez az MKSZ is segítséget ajánlott
http://www.euroskills2018.com/.
4. KÁPB részvétele pályázatokban

2016-ban az EURATEX és az IndustriAll közösen beadott és megnyert egy pályázatot:
“Európai Szociális Párbeszéd a textil és ruhaiparban: eredmények, stratégiai elemzés és
perspektívák” címmel. Ebben 8 országra kiterjedő felmérést végeztek a pályázat
célkitűzésében megfogalmazottak szerint. Az MKSZ aktívan részt vett a kérdőíves
megkérdezésben és a felmérésben. Az EURATEX ezzel kapcsolatban látogatást tett
hazánkban, 2017. első negyedévében.
2017. novemberétől elindult a Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése – GINOP-5.3.416 c. pályázati kiírásra beadott és megnyert pályázat. A megpályázott tevékenységeket a
BDSZ, MKSZ és MGYOSZ konzorciumi együttműködésében valósítja meg, tájékoztató
előadásokat tartva az Unicon és az EaglOttawa telephelyein.
5. EURATEX és IndustriAll látogatása
Az Euratex és IndustriAll képviselői látogattak el hazánkba 2017. március 28-án. Francesco
Marchi az Euratex vezérigazgatója, Sylvain Lefebvre az IndustriAll Európa főtitkár-helyettese
és Christian Baio nemzetközi könnyűipari szakértő az uniós projekt keretében vizsgált nemzeti
ágazati párbeszéd hazai vonatkozásaira voltak kíváncsiak. A találkozón a hazai reprezentatív
könnyűipari szociális partnerek társelnökei, képviselői (BDSZ - Keleti Tamás, Varga Éva,
MKSZ - Dr. Kokasné.) vettek részt.
6. Európai Szociális Párbeszéd Bizottsági munka
6.1 Textil- Ruhaipari Ágazati Párbeszéd
2017. április 26-án volt Brüsszelben az Európai Textil-Ruházati Munkacsoport Szociális
Párbeszédbizottságának ülése. Az ülésen a KÁPB munkavállalói és munkaadói társelnökei
vettek részt. A következő témák kerültek napirendre:
• EU-s projekt "CSR risk assessment tool" –kiértékelése, záró események
• Ethical Trading Initiative Norway prezentációja
• A 2017/18-as munkaprogram tervezete
• EU-s projekt: "Skills Alliance on Apprenticeships"
• A "Capacity building in the Textile & Clothing European Social Dialogue" projekt
eredményei, lezárása.
Az Európai Textil-Ruházati Munkacsoport Szociális Párbeszéd Bizottságának 2017. november
7-i ülésén munkaadói oldalról az MKSZ alelnöke, Dr. Pataki Pál vett részt. Az ülésről készült
beszámoló az MKSZ honlapján olvasható.
6.2 Bőripari és Cipőipari Szociális Párbeszéd
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Az Európai Cipőipari Szövetség 2017. évi közgyűlésén és az azt megelőző igazgatósági ülésen
az MKSZ elnöke vett részt. A közgyűlés az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. A 2016. dec. 15-i közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása
2. Az Európai Lábbeli és Bőrtermék Szövetség megalakulásának tervezete - javaslat
3. A tagországok lábbeli-piacának helyzete
4. A 2016-os pénzügyi beszámoló és a 2017-es pénzügyi terv elfogadása
5. A következő évi Cipőipari Világkongresszus és Nemzetközi Fórum
6. Folyamatban lévő ágazat-politikai kérdések
7. Aktuális EU-s pályázatok
8. Az új CEC elnök megválasztása
9. Javaslat a főtitkári pozícióra és a szerződés megújítására
10. Következő közgyűlés időpontja és helyszíne
2017-ben sor került még bőr és cipőipari szektorális szociális párbeszéd tanácsának üléseire is,
amelye egy alkalommal a munkaadói oldal képviseletében Kocsis András utazott ki.
7 Érdekvédelmi munka pénzügyi támogatása
Az MKSZ a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd (KÁPB) munkaadói oldali képviselője, így az
NGM részvételével folyó ágazati érdekegyeztető üléseken az MKSZ elnöke vesz részt, mint a
KÁPB munkaadói társelnöke. A haza ágazati párbeszéd pénzügyi támogatása a 2017-es évben
is sok problémát vetett fel, mert elmaradt a remélt támogatás időbeni átutalása. A KÁPB
határozatot hozott a 2017-os forrás felhasználásáról, azaz a nemzetközi tagdíjak kifizetéséről.
2017. októberében a KÁPB beadta az NGM-nek a támogatási igényét a szükséges
mellékletetekkel kiegészítve. A nemzetközi tagdíjakra vonatkozó NGM támogatás ismét késett,
2017. első negyedévében csak a 2016-os támogatási összeget kaptuk meg. Az MGYOSZ-tól
kapott támogatás és előlegként egyéb forrás bevonásával sikerült a 2017-es tagdíjakat rendezni.

Köszönetnyilvánítás
A KÁPB munkaadói oldaláról az MKSZ vezetősége ezúton szeretné megköszönni a TMTEnek és külön is a TMTE ügyvezető főtitkárának, Ecker Gabriellának az elmúlt évben nyújtott
sok szakmai támogatást és azt a rendkívül segítőkész szervező munkát, amely nagyban
hozzájárult a programok sikeres lebonyolításához.
Budapest, 2017.december 12.

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
KÁPB társelnök
sk.
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