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MMiitt  vvééggzzeetttt  aa  KKÁÁPPBB  ??  
 

A Könnyűipari Ágazati Párbe-
széd Bizottság (KÁPB) összefoglalót 
készített a 2009 első negyedévében 
végzett tevékenységéről. 

Ismeretes, hogy a KÁPB a textil-, 
a textilruházati-, a textiltisztító, 
valamint a bőr- és cipőipar munka-
adóinak és munkavállalóinak közös 
érdekvédelmi szervezete, amely egy-
úttal szorosan együttműködik az 

Európai Unióban működő Európai Szociális Párbeszéd 
Bizottságokkal is, így nemcsak hazai viszonylatban 
fontos a tevékenysége, hanem közvetve beleszólása van 
közös európai ügyekbe is. 
A KÁPB hazai tevékenysége 

A KÁPB hazai tevékenységének fontos részét képezi 
az általa képviselt iparcsoportok felnőttképzési igényei-
nek felmérése. Ezzel kapcsolatban még az elmúlt évben 
egy kutatási munkát kezdeményeztek a Nemzeti Szak-
képzési és Felnőttképzési Intézet által kiírt pályázat 
keretében. „A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. 
bőr- és cipőipari szakágazatokban a felnőtt-képzési 
igények felmérése, különös tekintettel a távoktató prog-
ramokra” c. kutatás lefolytatását a KÁPB felkérésére a 
Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület megpá-
lyázta és el is nyerte. Az ehhez kapcsolódó adat- és 
információgyűjtés nagyon érdekes összefüggéseket tárt 
fel, amelyek – a remények szerint – jól hasznosíthatók 
lesznek a szakmai oktatás továbbfejlesztésében, első-
sorban a felnőttképzés területén. A tanulmány készíté-
se folyamatban van és az év második felében készül el. 

A foglalkoztatással és a munkahelyek megőrzésével 
kapcsolatos helyzet szintén olyan téma, amely a KÁPB 
érdeklődésének középpontjában áll. A KÁPB egy ezzel 
foglalkozó kibővített társelnöki értekezletén a Pannon-
flax Nyrt. kérésére az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat 
beszélték meg. Szóba kerültek itt a közbeszerzéssel 
összefüggő problémák (különösen a rövid határidők 
miatt adódó gondok), a hazai piacbővítés lehetőségei 
(különösen a munkaruha-piacon való erőteljesebb meg-
jelenés feltételei, szintén összefüggésben a közbeszerzé-
si pályázatokkal), a külföldi piacokon való megjelenés 
feltételei és ezzel összefüggésben az ITDH-val való szo-
rosabb kapcsolat szükségessége. Szó esett arról a kez-
deményezésről is, amely szerint egy vállalat az ötnapos 
munkahét keretén belül 4 napot termeléssel kívánja 
kitölteni, az 5. napon pedig oktatni, átképezni kívánja 
dolgozóit, előzetesen kidolgozott képzési programnak 
megfelelően. Ehhez azonban szükség lenne arra, hogy a 
vállalatok között kapcsolat legyen a képzés/átképzés 
területén az együttműködéssel megvalósítható költség-
takarékosabb megoldások érdekében. 

Nagy fontosságot tulajdonít a KÁPB a Technológiai 
Platformban rejlő lehetőségek kihasználásában, aminek 
keretében a vállalatoknak lehetőségük van arra, hogy 
betekintést kapjanak az ágazat jövőbeni stratégiai lehe-
tőségeiről, az ágazat vízióiról. A KÁPB 2009. évi mun-
katervében fontos helyen szerepel, hogy mind a vállala-
tok vezetői, mind a munkavállalók részére szakmai 
képzést szándékoznak tartani ezekről a kérdésekről, a 
hazai és nemzetközi piacbővítés lehetőségeiről, a ter-
mékdiverzifikálásról. 

A KÁPB folyamatosan tájékoztatja tagjait mind-
azokról a kérdésekről, amelyek a munkahely-
megőrzéssel és -teremtéssel, a pályázati lehetőségekkel, 
a kis- és középvállalatok támogatásával, a válság hatá-
saival, a nyugdíjkorhatár változásával stb. foglalkoznak 
– azaz mindazokkal, amelyek a munkaadókat és mun-
kavállalókat a legközelebbről érintik. 

Kapcsolat az Európai Szociális Párbeszéd 
Bizottságokkal 

A KÁPB külföldi kapcsolatai és szakmai munkája 
révén rendszeresen tájékoztatást kap az Európai Bi-
zottság, az Európai Textil- és Ruházati Szervezet 
(EURATEX), valamint az EU szintű Textil-Ruházati-
Bőripari Szakszervezet (ETUF:TCL) tevékenységéről. 

Az európai textil-ruházati ipar számára rendkívül 
fontos, hogy a nagy értékű és magas technológiai szín-
vonalon álló európai termékek jobb, könnyebb és tisz-
tességes körülmények között juthassanak piacra a 
világon. Annak érdekében, hogy versenyezni tudjanak a 
világkereskedelemben, fontos, hogy harcoljanak min-
dennemű tisztességtelen szabályzás ellen. Ide tartozik 
az a probléma, hogy jelenleg Kínában a helyi textil- és 
ruhaipart erőteljesen szubvencionálják. Az EURATEX 
kezdeményezte az Európai Unió Bizottságánál, hogy 
tegyen lépéseket ez ellen, ami azonban a legkevésbé 
sem látszik egyszerűen megoldhatónak. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság kiadott 
egy véleményt a kiskereskedelemről és ennek kapcsola-
táról a beszállítók és a fogyasztók tekintetében. Ennek 
keretében foglalkoztak a szellemi termékek tulajdonjo-
ga ill. ennek védelme kérdéseivel, a fizetési feltételek-
kel, a termékek biztonságosságával, az egészségre való 
ártalmatlanságával és ezekkel kapcsolatban a kiske-
reskedők felelősségével, a környezetvédelem szempont-
jából fontos és a bio-termékek helyzetével stb. 

A kutatás, fejlesztés és oktatás kérdései igen fontos 
helyet foglalnak el a párbeszéd bizottságok témái kö-
zött. Nagy figyelmet fordítanak az Európai Technológiai 
Platform keretében folyó munkákra, a szakmai oktatás 
színvonalára és tartalmi kérdéseire. Mindezek általá-
ban kiemelt témaként szerepelnek a különböző értekez-
leteken, konferenciákon. 

Nagyon fontos kezdeményezést jelent az ún. nem-
zeti Megfigyelő Központok létrehozása, amelyek ugyan-
akkor nemzetközi hálózat keretében működnének. A 
Megfigyelő Központok feladata többek között az lenne, 
hogy oktatással, képzéssel ill. átképzéssel minimalizál-
ni lehessen a vállalatoknál az elbocsátásokat, többek 
között a konkrét piaci igények felmérésével, a változá-
sok előrejelzésével, vagy amennyiben elbocsátásokra 
mégis sor kerülne, úgy az átképzett munkavállalókat 
más ágazatok felé lehessen terelni. A rendszer lényege, 
hogy mindig a piaci igényeknek megfelelően történjék 
az oktatás, képzés, átképzés, a központ adjon impulzu-
sokat a képzési tevékenység irányvonalára. A tervek 
szerint a központ gyakorolhatná a minősítés funkcióját 
is. Magyarország szempontjából a Megfigyelő Központ 
létrehozásának gondolatát helyeslik, hasznosnak tart-
ják és a KÁPB keretében javaslatokat dolgoztak ki arra 
nézve, hogy milyen szempontokat kellene érvényesíteni 
ezek megalakításánál ill. működtetésében. 
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