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A KÁBP munkaadói oldali képviseletének 2018. évi tevékenysége 

 

Az MKSZ a KÁPB munkaadói oldali képviseleteként aktív párbeszédet folytat a hazai ipar és az európai 

ernyőszervezetekkel. KÁPB társelnökei rendszeresen részt vettek az ÁPBT Ügyvivő Testületi 2018. évi 

ülésein, amelyen a munkaadói, munkavállalói és kormányzati oldal egyeztetéseire került sor. A 

társelnökök 2018-ban is részt vettek az ágazati európai szociális párbeszéd bizottsági ülésen.  

A tevékenységekről az MKSZ honlapján és tagszervezeteinek rendezvényein tájékoztatta a tagságot.  

Az Európai Szociális Párbeszéd Bizottság értekezleteinek fő témái 2018-ben 

• Versenyképesség, innováció, változásmenedzsment 

• Tisztességes kereskedelem 

• Foglalkoztatás, demográfiai változások, munkaegészségügy és –biztonság, felelős 

foglalkoztatás 

• Oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás 

• Környezetvédelem, körforgásos gazdaság 

A EU-s szakmai szövetségek pályázatainak eredményei: 

 

• Az EU-s "CSR risk assessment tool” projektben kifejlesztett eszköz használatára a TexDr című 

projektben lesz lehetőség, a használatra az EURATEX oktató trénere áll rendelkezésre. Az 

MKSZ online részt vett egy egyeztetésen is novemberben. 

• Az új „Due Diligence – azaz felelős üzleti magatartás” című projekt beszámolója nyomtatott 

formában kerül terjesztésre a tagok körében. 

• Elindul egy projekt a digitális készségek fejlesztésére a textil-ruha-bőr-lábbeli ágazatban, 

valamint a textil-ruha-bőr-lábbeli ágazatban a szakképzéssel kapcsolatosan is. Az EU-s 

támogatással megvalósuló Erasmus+ projekt címe: DigitalTCLF 2025.  

• A TEXAPP projekt 2018.őszi zárókonferenciájával befejeződött a tanulószerződéses gyakorlati 

képzés elterjesztéséhez ("Skills Alliance on Apprenticeships") című projekt, információk 

elérhetőek itt: http://texapp.eu/hu/ 

 

Az MKSZ 2018-as tevékenységeinek eredményei 

 

Az MKSZ a BDSZ-el és az MGYOSZ-al alakított konzorciumban együttműködött a „Munkahelyi 

egészség és biztonság erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása alágban” 

című GINOP 5.3.4-16-00010 támogatási szerződés számon futó projekt keretében és megvalósította 

annak célkitűzéseit. A www.safeinwork.hu honlapon elérhető az ágazati munkavédelmi oktatóanyag és 

hozzá tartozó tesztkérdések, valamint a kockázatkiértékelő módszertan is. Két tájékoztató rendezvény 

volt Békéscsabán, az Unicon Rt-nél és Szolnokon, az Eagle-Ottawa cégnél a munkahelyi egészség és 

biztonság erősítéséhez, valamint ugyanitt képzés is a munkavédelmi képviselők számára. Az MKSZ 

elnöke előadást tartott a rendezvényeken és az eredményekről széles körben tájékoztatta az ágazat 

szereplőit. 

 

2018. március 11-12- én az MKSZ részt vett a FUSION Élményközpontban megrendezett Bőr- és 

Cipőipari Szakmai Kiállításon kiállítóként és párbeszédet folytatott a kiállítókkal. 

 

A Szövetség május 3-án tartotta éves Közgyűlését, amelyen megválasztásra kerültek az MKSZ 

Felügyelőbizottsági tagjai, bemutatásra és elfogadásra került az MKSZ 2017. évi egyszerűsített 

pénzügyi beszámolója. Ezt követően az Elnökség ismertette a 2018-as évre tervezett tevékenységeket 

és a futó GINOP pályázat aktuális kérdéseit. 

http://texapp.eu/hu/
http://www.safeinwork.hu/
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2018. május 16-án öt kontinens (Afrika, Ázsia, Európa, Észak-Amerika és Dél-Amerika) nemzetközi 

és nemzeti szakmai szövetségei és ipari kamarái fejezték ki támogatásukat a szabad és tisztességes 

kereskedelemért a lábbeli ágazatban egy kiáltvány formájában. Annak aláírására a Nemzetközi 

Cipőipari Fórum 3. kiadásának alkalmából került sor, a portugáliai Portóban. Az egyezmény aláírói 

egyértelműen kijelentették, hogy elleneznek mindenféle vám és / vagy nem tarifális kereskedelmi 

akadályt, és egyben felszólítják a politikai döntéshozókat arra, hogy dolgozzanak ki egyenlő 

versenyfeltételeket a dömping és hamisítás nélküli, nyitott és tisztességes globális piac érdekében. 

A Magyar Könnyűipari Szövetség, mint az Európai Cipőipari Szövetség (CEC) tagja, egyetért a 

kiáltvány tartalmával és támogatja annak törekvéseit. 

 

A MKSZ elnöke részt vett a CEC júniusi igazgatósági ülésén és az azt követő közgyűlésén, amelyen 

elfogadásra került a pénzügyi beszámoló és az éves terv. Az ülésen többek között bemutatásra került a 

http://shoesmadeineu.eu/ projekthonlap, amelynek eredményeit a hazai szektor is használhatja. A World 

Footwear Congress 2019. április 4-5-én lesz Nápolyban. 

 

A Magyar Könnyűipari Szövetség szeptemberben közleményt adott ki a Helsinki Fashion Week 

döntését követően, amelyet honlapján tett közzé. Az ok, hogy a 2019. évi Helsinki Fashion Week-et az 

alapító Evelyn Mora az első „100% -ban teljesen fenntartható divathét”-nek nevezte és így a kiállításról 

kitiltják a valódi bőrből készült divattermékeket, részben az állatoknak okozott kegyetlenség miatt, 

másrészt a bőrgyártás környezetterhelő folyamatainak megszüntetésére. A COTANCE felszólítja a 

Helsinki Fashion Week csoportot, hogy a 2019-re tervezett „bőr kitiltási” akciót bírálja felül, különös 

tekintettel arra, hogy az állattenyésztésre épülő élelmiszer-feldolgozási melléktermékek hasznosítása és 

újrahasznosítása rendkívül fontos környezetvédelmi megoldás része. A Magyar Könnyűipari Szövetség 

egyetért a COTANCE állásfoglalásával és minden eszközzel fel kíván lépni a fogyasztók 

megtévesztésére irányuló ilyenfajta populista törekvésekkel szemben. 

Októberben a bértárgyalásokhoz kapcsolódóan az MKSZ írásbeli visszajelzéseket és véleményeket kért 

be a munkáltatóktól az MGYOSZ által feltett 3 kérdésre, és a válaszokat továbbította nekik.  

 

2018. október 8-án a Könnyűipari Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldalának budapesti 

székházában került megrendezésre a ma már tradicionálisnak mondható Könnyűipari Szakmai Nap. 

A KÁPB partnerszervezetei, valamint könnyűipari cégek képviselői, illetve szakszervezeti 

tisztségviselők – közel ötven fő – részvétele mellett megrendezett eseményen tartalmas előadások 

hangzottak el a következő témákban és előadókkal.   Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia  Gazdasági 

körforgás a textil- ruhaiparban c. előadásában rámutatott arra, hogy milyen mértékben járul hozzá a 

divatipar, így a textil- ruhaipar a világon keletkező hulladékok egyre nagyobb mennyiségéhez. Egyre 

fontosabbá válik ezért minden olyan törekvés, amellyel csökkenthető a jövőben az ágazat 

környezetterhelése és az ökológiai lábnyoma. A körforgásos gazdaság szemléletének iparágon belüli 

elterjesztéséhez igen sok változtatásra van szükség, ehhez járulhat hozzá, ha új technológiák, üzleti 

modellek jelennek meg, vagy pl. az újrahasznosításnál az egyes iparágak igényei és lehetőségei 

egymásra találnak, de az is, ha sikerül a vásárlók széles rétegeinél a fogyasztói tudatosságot 

erősíteni. Dr. Molnár Ernő Bőr- és cipőipari helyzetkép, Jász-Nagykun-Szolnok megyei tapasztalatok 

tükrében c. előadásában igen szemléletesen mutatta be, hogy hazánkban mely régiókban van jelen még 

a bőr- és cipőipar, hogyan változott a kép az ezredforduló óta, és a megmaradt régiókban mekkora 

hangsúlyt kap regionálisan ez az alágazat a foglalkoztatásban. 

Dr. Bereczki Edit a Könnyű-e a könnyűiparban dolgozni? - A foglalkozási egészség védelme és a 

munkaképesség megőrzése c. előadásban a könnyűipari ágazat legjellemzőbb foglalkozási egészséget 

veszélyeztető kockázati tényezőit mutatta be az előadó, amelyek közé tartozik a munkahelyi stressz is. 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvos és munkaegészségügyi szakértő felhívta a résztvevők figyelmét 

arra, hogy a pszichoszociális kockázatok (kiemelten a munkahelyi stressz) napjainkban már az európai 

munkavállalók legalább 25 %-át érinthetik, és nemcsak munkaegészségügyi, hanem népegészségügyi 

problémát is jelentenek. Az előadó hangsúlyozta, hogy a megelőzést szolgáló munkahelyi 

kockázatértékelésnek nemcsak a klasszikus egészségkárosító tényezőkre (mint a zaj, a rezgés, a 

http://shoesmadeineu.eu/
http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/Kokas_korkoros_gazdasag.pdf
http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/Kokas_korkoros_gazdasag.pdf
http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/KSZN_ME_2018.pdf
http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/KSZN_ME_2018.pdf
http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/KSZN_Bereczki_2018.pdf
http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/KSZN_Bereczki_2018.pdf
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veszélyes vegyi anyagok stb.), hanem a pszichoszociális kockázatokat kiváltó veszélyekre is ki kell 

térnie. 

Hatos Istvánné az Ágazati Készség Tanácsok feladatai és lehetőségei c. előadásában elhangzott, hogy 

az könnyűipar szakértői a Kreatív Ágazati Készségtanács munkájában vesznek részt, amelybe a 

nyomda- és papír, csomagolóipar is tartozik. A szakértők a hónapok óta folyó munkájukban felmérik az 

iparág jelenlegi képzési igényeit és az érvényben lévő képzési programokat és széleskörű egyeztetéseket 

folytatnak, hogy javaslatokat tehessenek azok jövőbeni aktualizálására, illetve megváltoztatására.   

A nagy sikerű rendezvény a szakszervezeti munkában kiemelkedő tevékenységet folytató szakszervezeti 

tisztségviselők kitüntetésével ért véget. 

 

Az MKSZ novemberben tájékoztatta tagjait a kutatási projektekben való részvételi lehetőségről és 

arról, hogy az EURATEX alatt működő European Technology Platform (ETP) elindította idei TEPPIES 

projektötlet-felhívását a 2019-2020-as, Európai Unió által finanszírozott K+F projektekre vonatkozóan. 

A pályázati ötleteket a decemberi rendezvényen lehet bemutatni a partnerkereső ötletbörzén. 

 

2018. december 3-án nagy sikerrel zárult a Fenntarthatóság a textil-, ruha-, bőr- és cipőiparban címmel 

meghirdetett nemzetközi szakmai fórum. A cél, hogy jó gyakorlatok bemutatásával és 

tapasztalatcserével ösztönözze a szektor szereplőinek elköteleződését a fenntarthatóság mellett. A 

rendezvényen részt vett közel 90 fő között prominens gyártó cégek vezetői, kereskedők, márkák, 

tervezők, oktatók és hallgatók is megjelentek. A bevezető előadásban Dr. Bartus Gábor, a Nemzeti 

Fenntartható Fejlődés Tanácsának titkára hangsúlyozta, hogy hazánknak még sok tennivalója ezen a 

téren. Az Európai Textil Szövetség fenntarthatósági ügyvivője, D. Drmač, hangsúlyozta a piacfelügyelet 

erősítésének szükségességét és beszámolt többek között lobbitevékenységük eredményeiről is. Az 

Európai Cipőipari Szövetség főtitkára, C. A. Castellano a cipőipar presztízsének javítását célzó 

kampányra, míg az Európai Bőripari Szövetség főtitkára, G. Gonzalez-Quijano, az egészséges 

munkahelyekre és az OiRA bőripari kockázatkiértékelő eszközre hívta fel a figyelmet. 

Az esemény a fenntarthatóság mellett elkötelezett szervezetek (OEKO-TEX), egyetemek, cégek jó 

gyakorlatainak bemutatóival, és Magyar Formatervezési Díjat nyert tervezők bemutatkozásával zárult. 

Az érdeklődők környezetet kímélő módon, pl. hulladékmentes szabásmintával, gyártási melléktermékek 

felhasználásával készült innovatív kollekciókat és cipőket is megtekinthettek a helyszínen. 

 

December 10-én az MKSZ elnöke vett részt a bőripari szociális párbeszéden. A december 13-14-i 

cipőipari szociális párbeszédbizottsági ülésen az MKSZ-t egyik cipőipari tagja képviselte.  

Budapest, 2018.12.20.      

          Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia 

            s.k. 

http://www.banyasz.hu/images/cikkek/KSZN2018/AKT_2018.pdf

