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A KÁBP munkaadói oldali képviseletének 2020. évi tevékenysége 

 

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

európai ernyőszervezetekkel. Az EU-s szakszövetséggel (COTANCE, EURATEX, CEC) folytatott konzultációk 

és a szociális párbeszédbizottsági ülések a járvány miatt online formában kerültek megrendezésre.  

 

2020. év legfontosabb tevékenységei 

, 

• A COVID-19 járvány okozta és a könnyűipart, a tervezőművészeket és a tisztítóipart érintő gazdasági 

válságra készített javaslatok eljuttatása az Operatív Törzshöz; 

• „A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság fejlesztése a ruházati termék gyártása 

ágazatban” című GINOP-5.3.5.-18-2018-0048 Széchenyi2020 projekt koordinálása;  

• Részvétel a COTANCE vezette „Társadalmi és a környezetvédelmi jelentés az európai bőriparról” (SER 

2020) című pályázatban;   

• Hazai szakmai konferenciák és rendezvények szervezése (a vírushelyzetre való tekintettel online); 

• Az EURATEX védőeszközgyártói kapacitást tükröző adatbázisának hazai reklámozása, tájékoztatás a 

smartX és egyéb aktuális pályázatokban, munkacsoportokban való részvételről; 

• A bőripari termékek egységes megnevezésére irányuló törekvéshez alakult hazai szakmai munkacsoport 

munkájának támogatása, beszámolás a legújabb jó gyakorlatokról (külföldi példák jogszabályalkotásra, 

illetékes nemzeti szervek informálása); 

• COTANCE hírlevelének terjesztése magyar fordításban a szövetség honlapján és a szociális médiában. 

Pályázatok és rendezvények  

 

2020. május 28-án rendezték meg a Textil hulladékgazdálkodási online fórumot és tréninget az MKSZ, az 

Innovatext Zrt., az Óbudai Egyetem RKK és a TMTE együttműködésében. A fő téma a textil hulladékgazdálkodás 

volt a körforgásos gazdaságra átállás érdekében. Bemutatták az INNOVATEXT Zrt. ENTeR projektjének 

eredményeit, az érdeklődők többet tudhattak meg arról, hogy hogyan lehet megelőzni a hulladékképződést, hogyan 

működik az újrahasznosítás a gyakorlatban. Az Óbudai Egyetem oktatói beszámoltak arról, hogy milyen szerepe 

van az öko-designnak a textil- és ruhaiparban, és az miképp van jelen az egyetemi mérnöki képzésben. A textil 

hulladékgazdálkodási tréningen szó esett az ipari textilhulladék csökkentésének és kezelésének lehetőségeiről, 

valamint a 3D nyomtatás szerepéről a ruhaiparban. A rendezvény jó lehetőség volt arra, hogy a munkaadók és a 

munkavállalók informálódjanak a textilhulladék feldolgozásának lehetőségeiről és a szelektív gyűjtés jövőbeli 

kihívásairól is. 

2020. június 1-jén indult az MKSZ új pályázata „A munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség és a fenntarthatóság 

fejlesztése a ruházati termék gyártása ágazatban” címmel (GINOP 5.3.5-18-00048). A Széchenyi 2020 program 

keretében megvalósuló fejlesztés célja, hogy eszközöket adjon és javaslatokat dolgozzon ki a ruhaipar 

fenntarthatósági kihívásainak való megfeleléshez. Első lépésben az MKSZ felmérte a hazai ágazat aktuális 

helyzetét és lehetőségeit a körforgásos gazdasági modellre való átálláshoz. Elemzések készülnek a képviseleti erő 

és a kollektív szerződések általi lefedettség növeléséhez és bemutatásra kerülnek példák a nemzetközi jó 

gyakorlatokra is. 2020. november 11-én online formában került sor a projekt első tájékoztató rendezvényére, a 

TEX2GREEN WEBINAR-ra, amelyen a következő témákban hallhattak előadásokat az érdeklődők: 

• Vállalati megoldások a körforgásos könnyűiparért,  

• Újrahasznosítás és 3D nyomtatás a textiliparban,  

• OEKO-TEX ® felelős döntések értünk és a környezetért,  

• A CALIDA Magyarország sikertörténete,  

• Fenntarthatóság itthon: a hazai könnyűipar helyzete.  

További információ a www.tex2green.hu projekthonlapon érhető el. 

A szociális párbeszéd témái 2020-ban 

• Környezetvédelem, textil hulladékgazdálkodás, körforgásos gazdaság, kereskedelempolitika 

• Szakképzés fejlesztése, digitalizáció, iparág presztízse 

• COVID-19 gazdasági hatásai 

http://www.tex2green.hu/
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2020.júlis 9-én online konzultációt tartott az Európai Bizottság, amelynek középpontjában az EU helyreállítási 

terve és a TCLF- ágazatok jövője állt, a COVID-19 járvány szektorra gyakorolt hatásainak orvoslához. Az 

elhangzottak kitértek arra, hogy mik a piaci kilátások és milyen lehetséges állami intézkedések és eszközök állnak 

rendelkezésre a negatív hatások ellen.  

2020. október 20-án rendezték a CEC, az EURATEX és a COTANCE szervezésében a TCFL szektor 

képviselőinek online találkozóját, melynek fő témája a szektor Készségfejlesztési paktuma volt. A találkozón 

bemutatásra kerültek az EU szakpolitikai fejleményei, a Készségfejlesztési terv és a paktum, a TCLF iparágak 

legfontosabb célkitűzései és az első cselekvési ötletek, valamint a témában készült felmérések eredményei. A 

rendezvény végén elfogadásra kerültek a Készségfejlesztési terv következő lépései. 

2020. november 4-én került sor az európai bőr- és cipőipari ágazati párbeszédbizottság online ülésére. Az ülés 

napirendi pontjai között szerepelt a szociális partnerek cselekvési ütemtervének bemutatása, a szociális partnerek 

nyilatkozatának frissítése a COVID-19 hatásairól, a körforgásos gazdaságra átállás cselekvési tervének és bőripari 

vonatkozásainak bemutatása, a bőr hitelességének fontossága, a „Társadalmi és a környezetvédelmi jelentés az 

európai bőriparról - SER 20” c. projekt bemutatása, valamint visszajelzések a benyújtott uniós projektekről.  

2020. november 12-én az MKSZ részt vett a CEC virtuális közgyűlésén, amelyen a tagok beszámoltak a lábbeli 

piacaik jelenlegi helyzetéről, valamint a COVID-19-re válaszul hozott európai szintű gazdasági/társadalmi 

intézkedésekről. Olyan folyamatban lévő politikai kérdések is terítékre kerültek, mint az európai kereskedelem 

fejlesztése, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás kérdése. A fenntarthatóság, a környezetvédelem, a 

nyomon követhetőség témája egyre nagyobb hangsúlyt kap a szociális párbeszédben is. A CEC a következő 

Nemzetközi Lábbeli Fórum virtuális formában történő megrendezését, valamint egy digitális workshop 

megszervezését is kilátásba helyezte. Ezek témája lesz a GSP-rendszer, a kötelező eredetmegjelölés, mint 

kereskedelemvédelmi eszköz, valamint a fogyasztók informálása az értékláncok átláthatóságáról.  

2020. decemberében az MKSZ képviselői részt vettek a COTANCE SER20 projekt zárókonferenciáján, amelyen 

téma volt az európai bőripar gazdasági helyzete és társadalmi- és környezeti lábnyoma. Bemutatásra került a 

Társadalmi és a környezetvédelmi jelentés az európai bőriparról - SER 20, valamint a legújabb ágazati felmérés 

eredménye a COVID-19 hatásairól. A projekt tájékoztatói kiadványait az MKSZ eljuttatta az ágazat legfontosabb 

szereplőihez.  

 

2020 őszén a szövetség elnöke információt adott az iparág helyzetéről és kilátásairól a Századvég Alapítvány „A 

jövő iparágai” címmel készülő felméréséhez. Ebben olyan kérdések kerültek terítékre, mint pl., hogy mik a 

legfontosabb globális üzleti technológiai és stratégiai kihívások, milyen az ágazat technológiai fejlettsége, 

felkészültsége nemzetközi összevetésben, és hogy milyen az állam szerepvállalása az ágazat fejlődésének 

elősegítése érdekében. Az MKSZ részt vett az Eurofound munkáltatói szervezetek és szakmai szövetség részére 

készült felmérésében is.  

Az MKSZ egyéb célú együttműködései:  

 

• Magyar Divat és Design Ügynökség – üzleti hotspot platform reklámozása, gyártói mentorprogram, 

szakképzésfejlesztés, társadalmi egyeztetés a GINOP-1.2.14-20 divat- és designipari mikro- és kkv-k 

támogatását célzó pályázathoz 

• MGYOSZ – javaslatok a COVID-19 járvány okozta gazdasági válság kezelésére  

• BCSDH - csatlakozás a körforgásos platform programjaihoz 

• ITM  

o Hazai kapacitásfelmérés védőeszközök gyártásához 

o Részvétel a kiemelt hulladékáramok szakmai egyeztető fórumán  

o Kreatív ipari stratégia munkacsoportjában való részvétel  

• Óbudai Egyetem, RKK - közös szakmai programokon való részvétel és konferencia szervezése 

• BDSZ - ágazati párbeszéd, hazai, nemzetközi projektekben együttműködések 

• Magyar Szőrme- és Bőripari Szövetség – szőrmeipari designer képzés, „Kreáció” verseny reklámozása 

• Nemzeti Divatliga Egyesülés – 5. Nemzetközi Fenntartható Divathét (GSFW) 

Budapest, 2020.12.20.      

 

          Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia  

           s.k. 


