MAGYAR KÖNNYŰIPARI SZÖVETSÉG
ASSOCIATION OF HUNGARIAN LIGHT INDUSTRY (AHLI)
A KÁBP munkaadói oldali képviseletének 2019. évi tevékenysége
Az MKSZ a KÁPB munkaadói oldali képviseleteként aktív párbeszédet folytat a hazai ipar szereplőivel és az
európai ernyőszervezetekkel. Részt vett az ÁPBT Ügyvivő Testületi ülésein, és az ágazati európai szociális
párbeszédbizottsági üléseken.
A tevékenységekről az MKSZ honlapján és nyilvános rendezvényein tájékoztatta a tagságot.
Az Európai Szociális Párbeszéd Bizottság értekezleteinek fő témái 2019-ben
• Fenntarthatóság, körforgásos gazdaság, környezetvédelem, nyomonkövethetőség
• Munkaerő utánpótlás
• Munkaegészségügy és –biztonság, felelős foglalkoztatás
• Oktatás, képzés, élethosszig tartó tanulás
Az MKSZ 2019-as tevékenységeinek eredményei
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Részvétel az EU-s támogatással megvalósult TexDr című projektben,
o A CSR kockázatokat kiértékelő online eszköz bemutatása több hazai rendezvényen
o Számos hazai vállalkozás értékelte ki az online platform segítségével kockázatait, és adott
visszajelzést a használat során gyűjtött tapasztalatairól.
Szakmai konferenciák és rendezvények szervezése, amelyen sor került hazai és nemzetközi előadásokra,
képző intézmények, fiatal designerek bemutatkozására stb,
Együttműködés a Magyar Divat és Design Ügynökséggel,
Nemzetközi delegációk fogadása, kapcsolatépítés elősegítése üzleti lehetőségek feltárásához,
Párbeszéd elindítása a szakmai oktatás fejlesztéséhez, a digitális készségek fejlesztésére irányuló EU-s
támogatással megvalósuló „DigitalTCLF 2025” Erasmus+ projekthez kapcsolódóan információ
szolgáltatás a hazai szakképző és felsőoktatási intézményekről,
Részvétel nemzetközi ágazati konzultációkon,
Csatlakozás a bőripari termékek egységes megnevezésére irányuló COTANCE törekvéshez, a
törvényavaslat kezdeményezéséhez hazai szakmai munkacsoport felállítása,
COTANCE hírlevelének terjesztése magyar fordításban a szövetség honlapján és a szociális médiában,
Részvétel a COTANCE vezette Európai Bőripari Riport (SER 2020) című pályázatban.

Az MKSZ részvétele a szociális párbeszédben és rendezvényei
2019. február 28-án került sor a bőripari ágazat szociális párbeszéd bizottságának ülésére Brüsszelben, amelyen
a magyar bőripar munkaadói oldalát az MKSZ képviselte. Az ágazat aktuális problémái közt szó esett az egyre
csökkenő alapanyagárakról és a piac zsugorodása miatt munkahelyüket elvesztő szakemberekről is. Említésre
került a perflouroktán-szulfátra (PFOS) vonatkozó új uniós szabályzás, mely sok bőrgyártót érint érzékenyen;
valamint a fogyasztói oldal által egyre inkább igényelt nyomonkövethetőség által keltett iparági kihívások.A
tárgyalás leghangsúlyosabb eleme a bőripari termékek megnevezésének egységesítését célzó kezdeményezés
megvitatása volt. A szociális partnerek évek óta kérik az Európai Bizottságot egy olyan törvényjavaslat
megalkotására, mely a bőrtermékek alapanyagainak terminológiáját szabályozná. Erre azért van nagy szükség,
mert az iparág egyre több, nem valódi, azaz állati eredetű, de bőrnek nevezett (pl. vegán bőr, öko-bőr, stb.)
alapanyaggal kerül szembe. Ezek általában a bőrnél olcsóbbak, és több esetben fenntartható, környezetbarát
mivoltuk is erősen megkérdőjelezhető a gyártásuk során alkalmazott kikészítési eljárások miatt. A munkaadói és
munkavállalói oldal megegyezett abban, hogy a témát a továbbiakban is napirenden tartják, és bevonják a
fogyasztói oldal képviseletét is.
2019. március 7-én került sor a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) székházában a
Bőripari szakmai munkacsoport megalakulására összehívott konzultációra. A 18 fő részvételével zajlott
konzultáció célja az volt, hogy a bőripari szakértői csoport létrehozásával javaslatot dolgozzanak ki a forgalomba
hozott bőr termékek megnevezésének egységesítéséhez és a piacfelügyeleti ellenőrzés szigorítására. A javaslatot
Dr. Schmél Ferenc vezetésével a bizottság kidolgozta és az év végi szalmai rendezvényen be is mutatta.
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2019. március 11-12-én az MKSZ kiállítóként részt vett a Bőr- és Cipőipari Szakmai Kiállításon és párbeszédet
folytatott a kiállítókkal. 2019. március 31-én rendezték meg a Lurdy Házban azt a Ruhaipari Szakmai Fórumot,
amelyre az MKSZ is meghívást kapott. A szövetség elnöke bemutatta az MKSZ és a TMTE szolgáltatásait és
tevékenységeit is a fórumon résztvevő 50 érdeklődőnek.
A Textil Európai Technológiai Platform konferenciáját 2019. április 24-25-án tartották Brüsszelben. A kétnapos
konferencián az MKSZ munkaadói társelnöke is jelen volt. A konferencián, amelyen mintegy 30 országból több
mint 180 tag és döntéshozó vett részt a legfontosabb témák a körforgásos gazdaságra való átállás, a jövő fejlesztési
irányai, a bio-alapú nyersanyagok és a digitális technológia voltak.
2019. május 9-én rendezte meg az MKSZ az Óbudai Egyetem Rejtő karával együttműködésben a textil-, ruha-,
bőr- és cipőipar szakemberek találkozójaként és a Közgyűlés szakmai rendezvényeként a Könnyűipari Szakmai
Napot, amelyen bemutatták többek között az MDDÜ tevékenységeinek eredményeit, az Óbudai Egyetem
szakirányú képzéseit, valamint a cseh ágazat környezetvédelmi innovációit is.
Az MKSZ márciusában elnökségi ülésen döntött a 2018-as pénzügyi beszámoló elfogadásáról. A Szövetség május
9-én tartotta éves Közgyűlését, amelyen határozatot hoztak az alapszabály módosításáról, a vezető
tisztségviselők mandátumának meghosszabbításáról és új Felügyelőbizottsági tag megválasztásáról is. Elfogadásra
került az MKSZ 2018. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója és a 2019-es terv is. Az alapszabály módosítása
miatt szükség volt rendkívüli közgyűlés összehívására is, amelynek döntései alapján a módosítást végül a Bíróság
jóváhagyta.
2019. július 9-án Brüsszelben rendezték meg a Textil-ruha-bőr-cipőipari közös ágazati szociális
párbeszédbizottsági ülését, amelyen az MKSZ munkaadói társelnöke vett részt. Az ülés napirendi pontjai között
szó esett a beszerzési gyakorlatokról, szabványosítási törekvésekről, az elektronikus kereskedelemről, a globális
nyomonkövethetőségről az értékláncok átláthatóságának érdekében és a termék ökológiai lábnyomál is a TCLF
szektorokban. Ismertetésre kerültek a folyamatban lévő projektek, mint a„A szakszervezet kapacitásának erősítése
Dél-Kelet-Európában, hogy javuljanak a bérek és a munkakörülmények a ruházati és a cipő ágazatokban”, az
oktatási és képzési Blueprint és a TCLF-szektor projektje, a Digitális TCLF és a TexDr projekt záróbeszámolója.
Az ülésről részletes beszámoló a www.mksz.org honlapon olvasható.2019. október 25-én a BKIK székházában
került sor a mintegy 80 fős kínai delegáció fogadására. A programban bemutatásra került a hazai ágazat, az MKSZ
és a Nemzeti Divatliga Egyesület is, valamint a kínai textilipar és annak meghatározó szervezeteinek tevékenysége
is.
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 következő évekre az Európai Unió által finanszírozott K+F projektekre vonatkozóan. A pályázati ötleteket a
decemberi rendezvényen lehetett bemutatni a partnerkereső ötletbörzén.
Nagy sikerrel zárult a "Fenntarthatóság a textil- ruha- bőr- és cipőipari ágazatban" címmel megrendezett 2019.
december 3-i nemzetközi szakmai fórum a Corvin Hotel Budapestben. A KÁPB által meghirdetett
rendezvényen, amelyet többek között az MGYOSZ is támogatott, a szociális párbeszéd több hangsúlyos kérdése
is terítékre került. A zsúfolásig megtelt teremben több mint 80 résztvevő, gyártók, kereskedők, tervezők, oktatók,
hazai és külföldi projektpartnerek és a szakmai sajtó követte nagy érdeklődéssel az előadásokat. A fórumon több
uniós projektet (DeFine, SmartX, ENTeR, SER 2020) és a Magyar Divat és Design Ügynökség programját is
bemutatták. Ezekben a résztvevők támogatást kaphatnak mentorálásra, képzésre, fenntarthatóságot biztosító
megoldásokra, okos textilek fejlesztésére, szakértői hálózat kialakítására, újrahasznosításra, stb.
A fórum második része a SER 2020 projekt nemzeti eseményeként a bőr- és cipőipart érintő témákra fókuszált,
ilyenek voltak a nyomonkövethetőség az ellátási láncban, a szakképzés, a bőr hitelességének kérdése, a cipőipari
innovációk és az alágazat imázsának megújítása. Erre az eseményre a szervezők külön is felhívták a hazai bőr- és
cipőipari vállalkozások figyelmét, és örömmel mondhatjuk el, hogy idén sikerült ezt az alágazatot is
megmozdítani.
Az MKSZ képviseltette magát Brüsszelben a december 9-én megrendezett bőripari és a december 10-i
textilipari Európai szociális párbeszédbizottság ülésein is.
Budapest, 2019.12.20.
Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia
s.k.
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