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Elnökségi Beszámoló a 2015.06.08. Közgyűlésre

1)Az elmúlt években -eddig közösen- felállított alapelveket követtük, nevezetesen:
>Nem rivalizálunk vállalati körben a tagsági jogviszonyért aTMTE-vel
>Az éves tevékenység középpontjában az EURATEX tagság fenntartásához
szükséges tagsági díj forrásának előteremtéséért folytattunk lobby munkát, mivel
ezen a módon jutottunk hozzá azokhoz az alapvető információkhoz amivel a
képviselt iparágak számára biztosítani lehetett a nemzetközi kapcsolatrendszert.
>MGYOSZ tagságunkat megőriztük,fenntartottuk annak ellenére, hogy nem
voltunk képesek kifizetni az éves tagdíjat.
2.)Gazdálkodásunkat kiadási oldalon a takarékosság jellemezte.
A mellékelten kiadott Bevétel/ Kiadás bemutatja a 2014.évi tervhez viszonyítva a
várható tényt. ( A beszámoló időpontjában az éves könyvelés és mérleg még nem
állt rendelkezésre)
Az kiadás 5198,8 eFt amelyből a működés költsége 508,8 eFt amely az összes
kiadás mindössze 9,79%-a csak. A többi kiadás az éves EURATEX és MOGYOSZ
éves tagdíjak.
A bevételi oldalon a KÁPB tagság által megszerzett támogatás a legnagyobb forrás
82,55%-os részaránnyal. A tagság által fizetett tagdíjak csupán 7,07% teszik ki a
bevételi oldalnak. Igen jelentős a kiszámlázott-befogadott ,de meg nem fizetett
tagdíjak.
Ezen körülmények ellenére sikerült a Szövetség működését fenntartani 2014. évben.
Sikerült ugyanakkor a jövőre vonatkozóan tartalékot képeznünk azáltal, hogy egy
nem tervezett helyzetben sikerült forrást szerezni a EURATEX következő évi
tagdíjának kifizetésére. Ebből ered a terven kívüli támogatási összeg megjelenése.
3.) Hazai érdekképviseleti tevékenységünk
Közvetlen tagjainkon kívül -koaliciós szerződés alapján- képviseljük a TMTE 76 jogi
tagját, a Textiltísztitó Egyesülés 182 tagját valamint a Bőr- és Cipőipari Egyesülés 26
tagvállalatát a MGYOSZ elnökségében és az Ágazati Párbeszéd Bizottság
Tanácsában.
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NGM Miniszteri megbízás alapján Tomor János tagja a Nemzeti Képzési
Bizottságnak ahol a szakképzés és az új OKJ képzések szakértői, vélemény alkotó
jogosultságokkal szervezetében formálhatjuk a rendszer működését.
4.)Nemzetközi érdekképviseleti tevékenységünk
Erre a tevékenységre szervezetileg az európai szintű Szociális Párbeszéd Bizottság
ad keretet, ahol a szakszervezeti oldal mellett a EURATEX vezetésével mint-rendes
tagsággal rendelkező szervezet rendszeresen képviseljük a ruha-, textil-, textiltísztitó
iparágakat az Európai Bizottság végrehajtó szerveiként működő vezérigazgatóságok
képviselőivel amelyeket egy-egy Uniós Biztos irányit.
Ez a fórum ad teret, lehetőséget arra,hogy megfogalmazzák a résztvevők;
Milyen támogatást kíván az iparcsoport a Bizottságtól képzés,
törvényalkotás,szabályozás ,pályázatok kiírása által a szociális partnerek
támogatásával .
Felismerve és megismerve az intézmény jelentőségét évente 2-3 alkalommal részt
veszünk az előkészítő munkában és az üléseken. Az általában 1 napos ülések
költségeit a Bizottság megtéríti. Az előfinaszirozást a ÁPBT végzi.
Itt szükséges hangsúlyozni a EURATEX tagságunk jelentőségét. Az alapvető előny
az olyan információkhoz jutás ami máshol nem beszerezhető. A másik fontos érv
tagságunk mellett, az ,hogy részesei lehetünk érdekeink szerint azoknak a
döntéseknek amelyek megjelennek a Bizottság vagy az Európai Parlament
döntéseiben.
5.)Tevékenységünk nyilvánossága ,elismertsége.
Végzett munkánknak ez a leginkább fejlesztendő területe. Nem volt elég erőnk a
végzett tevékenység folyamatos bemutatására ,a honlap és a facebook folyamatos
frissítésére.
6.)2015.évi működési terv.
Az elmúlt év elvei alapján állítottuk össze a kiadási oldalt.
A bevételi oldalon szerepeltetünk a EURATEX éves tagsági díjjal egyenlő
támogatást. A tagdíjbevételt a előző év szintjére terveztük.
Számolunk egy 300 eFt nagyságrendű pályázati bevétellel.
Az eredményt enyhe pozitívra tervezzük.
Tisztelt tagjaink kérjük a 2014.évi beszámoló és a 2015. terv elfogadását,
Az Elnökség nevében: Tomor János Elnök
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