
 
 

  



 

 Az TRCB megújult és versenyképesebbé vált a világpiacon. Az 

ágazatok az értékláncba való illeszkedést tekintve heterogénebbek 

lettek, a tömegtermelés és az alacsony hozzáadott értékű vállalatok 

most megférnek azok mellett, amelyek most dizájn, divat, műszaki 

textíliák (okos textília) szempontjából magasabb hozzáadott értékkel 

rendelkező termékek mellett köteleződnek el, melyek zöldebbek (zöld 

gazdaság). Ennek az újragondolásnak az eredménye látható a 

termékeik szerteágazó felhasználásában, a mindennapos használati 

tárgyaktól a textileken, ruhákon, cipőkön, kiegészítőkön át a műszaki 

textíliák, főleg a repülőgép- és autóiparban, az építőiparban, a 

mezőgazdaságban, az egészségügyben, az élsportok során és most 

a Covid-19 által okozott pandémiás helyzetben a személyes 

védőfelszerelés gyártásában megjelenő okos textíliák használatáig.  

 

Ennek az iparágnak a fontossága a foglalkoztatottság mértékében is 

tükröződik. 2018-ban, az Európai Unió 27 tagállamában eloszolva 

több, mint 221,000 vállalat, több, mint 2.266 millió munkavállaló 

megközelítőleg 200 milliárd euró forgalmat bonyolított. Az 

összegyűjtött adatok alapján Törökországban is jelentős számú 

vállalkozás és munkavállaló van bejelentve, körülbelül 79,000 vállalat 

és 1.6 millió alkalmazott (Eurostat adat). 

 

A Textil-, Ruha-, Cipő- és Bőripar (TRCBs) továbbra is kiemelkedő 

gazdasági és társadalmi szerepet játszik európai szinten a 

feldolgozóiparban.  



 
Az ipar szerkezeti átalakítása megkövetelte az oktatás és a 

technológia, valamint a cégek különböző ágazatai közötti szorosabb 

együttműködést. Ma azt látjuk, hogy az oktatási rendszerek lehetővé 

teszik a fiatalok számára az általános oktatási program helyett az 

ágazataink szakképzési programjában való részvételt. A 

tanfolyamokat a különböző szakmákhoz elsajátítandó készségek 

figyelembevételével állították össze. A készségek elsajátítása és az 

ismeretek igazolása határozza meg a képzés tananyagát, ezek 

biztosítják a képzésben résztvevő fiatalok számára sikeres 

szakvizsga letételét. 

 

Példaként említjük, hogy Portugáliában a protokoll oktató központok 

által végzett munka, mely az olyan textil-, ruha-, cipő- és bőripari 

ágazatokra vonatkozik, amelyekben vállalatokkal dolgoztak együtt, 

melynek munkásai korábban képzés nélkül léptek be az iparágba, 

most szakképesítési végzettséget biztosítanak azok számára, akik a 

képességeket munkájuk során már elsajátították. Más szóval azt 

látjuk, hogy ez a tudás ma szakképesítéssé alakult. A megszerzett 

készségek és kompetenciák körét most az Országos képesítési és 

szakképzési szövetség tartja kézben háromoldali irányítás alatt.  



 

 Az ágazati partnerségünket alkotó országokban a legtöbb 

gyártástechnikai szakmabeli keresete a nemzeti minimálbérhez 

közelít. Továbbá, ha teljes állásról van szó, akkor a fiatalok nem 

részesítik előnyben az ágazatunkat. Alacsonyak a bérek, ugyanakkor 

magasak a követelmények, a munkatempó nagyon feszített, monoton 

és repetitív, és a fiatalok az alacsony fizetés miatt más, kevesebb 

nehézséggel járó munka után néznek. Ez azt jelenti, hogy a cégek 

követelményei és a fizetéseik közötti kapcsolat kiegyensúlyozatlan és 

ebből kifolyólag nem vonzó a fiatalok számára. 

 

A magas munkaritmus, a munkahelyek igényekhez igazításának 

hiánya, a napi munkaórák száma (termelési csúcsidőszakban ez napi 

10 -12 óra). 

Számos szakmában, főleg a ruha- és cipőágazatban tapasztalható, 

hogy a futószalag-rendszerben való egész napos, gyakran még a 

szüneteket és az egyéb munkafolyamatokkal való rotálást is 

nélkülöző munka repetitív mozdulatokkal és monotonitással jár, 

amely a munkást a gépezet egy részévé teszi. A helyzet a munkásra 

fizikai és pszichés egészségére nézve drámai következményekkel 

jár, különösképpen a vázizomproblémákat, a tendinitist 

(íngyulladást) és a pszichoszociális problémákat, úgy, mint a 

stressz, a szorongás és a depresszió emelnénk ki. Itt az ideje 

változtatni a munkaszervezet régi modelljén. 



 
 Az alacsony bérek hajlamossá teszik a munkásokat a túlórázásra és 

sok esetben a szombat már nem szünnap, így az 5 napos munkahét 

6 napossá bővül, és a hétvége 1 naposra csökken.  

Az előmeneteli (?) keretrendszer másik példája (a ruhaipari 

ágazatban) meghatározza, hogy a szabó / varrónő (?) a 

munkakörében eltöltött bizonyos idő után szakosodott szabóvá / 

varrónővé lép elő. Ugyanakkor arról, hogy a legfelső szintet elérje, és 

minősített szabó / varrónő legyen, a munkaadója dönt anélkül, hogy 

a felmérnék a készségeit. Márpedig az garantálná a munkások 

előremenetelének, valamint a három szint keretrendszerének 

igazságosságát. 

 

Ezzel a modellel az a baj, hogy a legjobb és / vagy a 

legkompetensebb munkás nem mindig lép előre.  

 

 

Az TRCB  -ben tárgyalt pályák nem vonzóak. A kategóriák között 

olyan kismértékűek a bérkülönbségek, hogy valahányszor / amint 

frissítik / emelik a minimálbért a foglalkozási kategóriák bérei 

megrekednek a minimálbér szintjén, és ezért a munkavállalók 

pályája anyagilag nincs megbecsülve. Más ágazatokban dolgozó 

(pl. textilszövő) szakmát szerez és nem fejlődik tovább, élete hátra 

levő részében abban a kategóriában marad. 



 
Egy képzett fiatal számára nem vonzó a szakmai gyakorlat 

elvégzése, valamint olyan életpálya választása, amely nem kínál 

számára előrelépési lehetőséget és arra ítéli, hogy életfogytig a 

nemzeti minimálbérhez közeli összeg legyen a fizetése. 

Mára mindenki felismeri a Társadalmi Párbeszéd és Kollektív 

Szerződés fontosságát az ágazati munkaügyi szabályozásban. 

Fontos teret adni a Társadalmi Párbeszédnek, elősegíteni a 

szükséges változásokat, melyek védik a munkásokat, főként a nőket 

és a fiatalokat. A Társadalmi Párbeszéd eszköz, mely képes és 

hivatott arra, hogy globális szinten vessük be a krízis hatásainak 

leküzdésére.  

 

A globális versenynek nem az árakról, a munkaerő-költségekről és a 

környezetvédelmi szabályozások áthágásáról kell szólnia. Az Európai 

Uniónak kell, hogy legyenek intézkedései, melyek biztosítják az erős, 

fenntartható és innovatív ipart, mely tiszteli a munkavállalói jogokat.  

 

Szem előtt kell tartanunk, hogy amikor igazságtalan (nem fair) 

versenyről beszélünk, akkor általában az ázsiai országok közé 

sorolnak bennünket. Ám amíg a bérek számos ázsiai országban 

A Társadalmi Párbeszédre és Kollektív Szerződésre való törekvés 

során szükség van a szakmai pályákról való tárgyalására ahhoz, 

hogy emelkedjen a készégek és szakmák méltósága, valamint, 

hogy növekedjenek a bérek. 



 
emelkedőben vannak, ez több európai országról nem mondható el, 

sőt, némely országban egyenesen intenzíven kizsákmányolják a 

dolgozókat. Más szóval: lehet, hogy a versenynek Európán belül kell 

elindulnia.  

 

A nagy kiskereskedelmi- és forgalmazási láncokkal kötött Globális 

Megállapodások tárgyalásának lehetővé kellene tennie a termelési 

ágazatban tevékenykedő vállalatok beazonosítását, a társadalmi 

párbeszéd elősegítését és a kollektív szerződést annak érdekében, 

hogy nyomon kövessék és megfeleljenek az ILO (Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezet) normáinak. 

 

Globális Megállapodások továbbra is alkalmazandók ahhoz, hogy a 

kiskereskedelmi- és forgalmazási láncok a termelés helyszínétől 

függetlenül mindig és mindenképpen figyelembe vegyék a 

munkakörülményeket és dolgozóik jogai és munkakörülményei védve 

legyenek.  

  



 
SZÜKSÉGES, HOGY: 

 

• Az ágazati kollektív szerződés legyen megbecsülve és maradjon 

alapvető eszköze a jelenlegi munkaszervezési modell 

átalakításának, a munkaviszonyból származó jövedelmek 

igazságosabb kialakításának, valamint a szakmák 

megbecsülésének. 

 

• A szakmák részesüljenek méltó megbecsülésben, a szakmai 

pálya biztosítson fejlődést, ismeretek bővülését, szakértelmet és 

megfelelő jutalmazást. Az előléptetés mindig objektív szempontok 

alapján és az érintett felek (menedzsmenttől az előléptetett 

személyig) bevonásával történő átlátható teljesítményértékelések 

eredménye legyen. 

 

• Erősítsük a munkaidő, a magánélet és a szabadidő 

összeegyeztethetőségét, melynek része kell legyen egy 

szisztematikus heti munkaidő csökkentés, valamint a túlórázások 

megszüntetése.  

 

• Hozzunk gyökeres változásokat a gyártósorok kialakításában, 

számoljuk fel a monotonitást és a repetitív munkát, és biztosítsunk 

rövid szüneteket a vázizomzati betegségek és a stressz 

csökkentése érdekében.  

 

• Tartsuk fenn az Európai Társadalmi Párbeszédet, törekedjünk 

igazságosabb nemzetközi munkamegosztásra, ahol a verseny 



 
nem az árról és az olcsó munkaerő kizsákmányolásáról szól, 

hanem inkább a termékinnovációról és a környezetvédelmi 

szabályok betartásáról.  

 

• Továbbra is gyakoroljunk nyomást a vezető márkákra 

(legjelentősebb kiskereskedelmi- és forgalmazási láncokra), 

kössünk globális megállapodásokat, hogy függetlenül attól, hogy 

a vállalatok mely országban bonyolítják a gyártást, kötelesek 

megfelelni mind a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 

szabványainak és irányelveinek mind az adott ország normáinak, 

ide értve a szakszervezetek és a kollektív szerződés 

létrehozásának jogát, sztrájkoláshoz való jogot, valamint a 

munkahelyi egészség és biztonság kialakításához szükséges 

óvintézkedések megtételét.  

 

• Megköveteljük a kölcsönösséget az áruknak az  Európai Unió 

országai és az EU-n kívüli országok közötti szabad mozgása 

terén. 

  



 
 

 


