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AZ EURÓPAI SZINT ÁGAZATA 

 

A Textil-, Ruha-, Cipő- és Bőripar (TRCB-k), továbbra is fontos 

szerepet játszik gazdasági és társadalmi szinten az európai 

feldolgozóiparban. 2018-ban, az Európai Unió 27 tagállamában 

eloszolva több, mint 221,000 vállalat, (főleg mikró-, kis- és 

középvállalatok) több, mint 2.2 millió munkavállaló megközelítőleg 

200 milliárd euró forgalmat bonyolított (Eurostat adata). Fontos 

megemlíteni ezen ágazatok törökországi jelenlétének jelentőségét, 

hiszen Törökország gyártásának jelentős részét az Európai Unión 

(EU) belülre helyezte, abból a megfontolásból, hogy az érvényben 

lévő vámmegálapodások a termékek szabadabb mozgását teszi 

lehetővé Törökország és az EU között. Az összegyűjtött adatok 

alapján Törökországnak jelentős számú vállalata és munkása van, 

megközelítőleg 79000 vállalat és 1.6 millió dolgozó. 

 

Azzal, hogy az európai piac megnyílt a nem-európai piac felé, ezen 

ágazatok helyzete az elmúlt 25 évben gyökeresen megváltozott. 

Üzleti struktúrájukat befolyásolta a nagyvállalatok számának 

csökkenése és a mikró-, kis- és középvállalkozások gyorsított 

növekedése. A gyártás egy részét kiszervezték más kontinensek 

piacára ezzel munkanélküli válságot idézve elő az EU olyan 

országaiban, ahol ez a piac addig erős volt. Ez kikényszerítette az 

iparban a szerkezetátalakítást, és a termékfejlesztésre, 

létrehozásra, automatizálásra és innovációra való fókuszálást.  
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Az TRCB megújult és versenyképesebbé vált a világpiacon. Az 

említett ágazatok az értékláncba való illeszkedést tekintve 

heterogénebbek lettek, a tömegtermelés és az alacsony hozzáadott 

értékű vállalatok most megférnek azok mellett, amelyek 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 kezdve a textileken, ruhákon, 

cipőkön, kiegészítőkön át a műszaki textíliák, főleg a repülőgép- és 

autóiparban, az építőiparban, a mezőgazdaságban, az 

egészségügyben, az élsportok során és a személyes 

védőfelszerelés gyártásában megjelenő okos textíliák használatáig.  

 

SZAKOKTATÁS, SZAKKÉPZÉS 

 

Az ipar szerkezeti átalakítása megkövetelte az oktatás és a 

technológia, valamint a cégek különböző ágazatai közötti szorosabb 

együttműködést. Ma azt látjuk, hogy az oktatási rendszer lehetővé 

teszi 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. 
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A képzés többek között az említett igényeket igyekszik kielégíteni és 

3 féle: 

• alaptanfolyam (iskolai szintű szakképzés) 

• jellemzően rövidebb, speciális igényeket kielégítő szakmai 

továbbképzés 

• szakképzésre épülő szakmai átképzés  

  

 Ágazatunk jelenleg számos egyetemi centrummal is rendelkezik, 

melyek technológiai központokkal és vállalatokkal állnak 

kapcsolatban, és melyek az ágazatunkra építő tantervet, kurzusokat 

és vezetőképzést kínálnak, valamint foglalkoznak a vállalatok 

szervezetének és termékeinek innovációjával. 

Példaként említjük, hogy Portugáliában a protokoll oktató 

központok által végzett munka, mely az olyan textil-, ruha-, cipő- 

és bőripari ágazatokban folyik, ahol vállalatokkal dolgoztak 

együtt, és a dolgozók 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.  

Hangsúlyozzuk továbbá például azt a törökországi példát, hogy 

ösztöndíjat hoztak létre fiatalok számára, akik textilmérnöki 

képzésben szeretnének részesülni, így bátorítva őket, hogy erre 

a pályára lépjenek, és ezzel értéket adjanak az iparukhoz.  
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MUNKASZERVEZÉS 

 

Olyan exportorientált ágazatokról beszélünk, melyek a világpiaci 

versenyben, ugyan a társadalmi és környezetvédelmi szabályok 

nélkül, melyhez az előző évszázad óta alkalmazkodunk, de 

törekszenek arra, hogy gyors válaszadást és az állandó 

változatosságot a termékek és szolgáltatások palettáján.  

 

Ebben az új versenyképes környezetben, a napi ledolgozott órák 

száma és az intenzív munkaritmus gyökeres változáson ment 

keresztül, különösen a fizikai tevékenységek. Ez következményeket 

vont maga után a dolgozókra nézve, akik szeretnének egészséges 

munkahelyi életet. 

 

Az ágazat valós helyzetét és vízióját ismerve lehetőségünk van 

felsorolni a munkaszervezésnek olyan gyakorlatait, amelyek nem 

felelnek meg az egészséges, munkával töltött élet feltételeinek:  

• A különböző munkaállomások elrendezése a régi taylorista 

modellt követi, a munkások rotálása helyett monoton és 

ismétlődő feladatoknak és nagyon intenzív munkatempónak 

teszik ki őket akár napi 10 vagy 12 órán át.  

• sok használatban lévő felszerelés nem felel meg az ergonómiai 

szabványoknak  

• a középvezetőség jelentős részét nem képezik ki a fenti 

problémák kezelésére, különösen az OHS (Munkahelyi 

Egészségvédelem és Biztonság) területén, olyan terekké 
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alakítva a munkaterületet, ami izombetegségek és 

pszichoszociális problémák kialakulását idézheti elő. 

 

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG A MUNKAHELYEN 

 

Komoly aggodalomra ad okot a nagymennyiségű antidepresszáns-

használat és a nagy számú betegszabadság a női dolgozók 

körében, akik ennek a szervezeti modellnek az alanyai, valamint 

azok száma, akik úgy szenvednek izom-és csontrendszeri 

betegedésekben, hogy nem tekintik foglalkozási megbetegedésnek, 

sőt, esetenként egyenesen az eleve alacsony keresettel rendelkező 

dolgozónak kell állnia a kezelés teljes vagy részleges költségeit.  

 

Gyakran különböző fokú maradandó károsodással vagy 

fogyatékossággal térnek vissza a szakmai tevékenységükhöz, és a 

cégeknél nincsenek olyan intézkedések, amelyek segítenék abban, 

hogy teljes mértékben a képességüknek megfelelő munkakörbe 

integrálódjanak.  

 

Találkoztunk olyan esetekkel, amikor súlyos károsodással élő 

dolgozókat ugyanabba a munkakörbe helyeztek vissza, amelyben 

megbetegedésüket megelőzően voltak, ugyanakkor a vele szemben 

nyújtott követelmények változatlanok maradtak. Az efféle 

munkakörnyezet rossz gyakorlattá válik és akadályozza az 

egészséges és biztonságos munkahely létrejöttét. A közmegítélés 

egyike azon okoknak, melyek hozzájárulnak ezen ágazatok 
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népszerűségének csökkenéséhez a képzett fiatal munkaerő 

körében. Ezt ma több Munkáltatói Szervezet komoly hiányosságként 

állapítja meg. 

 

CARREIRAS PROFISSIONAIS 

 

Az ágazatunkban dolgozó legtöbb gyártástechnikai szakember 

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 szakmai pályák sem vonzóak már. Vegyük Portugália példáját: 

egy három fejlődési szintből álló szakma, 1., 2. és 3. szintje 

között olyan alacsony a fizetések közötti különbség, hogy 

valahányszor emelik a nemzeti minimálbért, mind a három 

szinten minimálbéren maradnak, így a dolgozók nem érzik a 

szakmájuk anyagi megbecsülését 
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KÉT- ÉS HÁROMOLDALÚ PÁRBESZÉD 

 

A beavatkozások eredményeként megállapíthatjuk, hogy a 

Társadalmi Párbeszéd mind a négy országban háromoldalú. Minden 

országban működik fóruma a Társadalmi Párbeszédnek 

közintézmények, szakszervezetek és munkavállalók bevonásával, 

ahol nemzeti szinten tárgyalnak a gazdasági, társadalmi és 

jogszabályokkal kapcsolatos helyzetről, valamint a munka 

törvénykönyvről. Noha, annak ellenére, hogy az intézményi 

struktúrák még léteznek, ezek Törökországban működésképtelenné 

váltak. 

 

A párbeszéd ágazati és vállalati szinten szakszervezetek és 

munkáltatói szövetségek bevonásával kétoldalú. Portugáliában és 

Magyarországon a Kollektív Szerződés ágazati alapon jön létre. A 

Kollektív Szerződésre mindkét országban évente egyszer sor kerül a 

dolgozók és a munkáltatók képviselői között, mely esetenként új 

szerződéskötésben csúcsosodik ki. 

 

Portugáliában új adat került napvilágra, a hibákról, amit azért 

gerjeszthetnek, hogy eltöröljék a jogokat és sztenderdeket, melyeket 

egyoldalú tárgyalás eredményeként léptettek érvénybe, s ezzel a 

helyzettel kárt okozva a munkavállalóknak. Portugáliában lépett elő 

az a helyzet, hogy a textil- és ruházat ágazatban egy munkáltatói 

szervezet érvénybe léptetett egy hatályvesztésre vonatkozó 

rendelkezést, amelynek az lett a következménye, hogy azok a 
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dolgozók, akiket védett a kollektív szerződés, elvesztették a kollektív 

szerződés általi jogaikat, és a Munka Törvénykönyve által 

meghatározott minimumkövetelmények léptek érvénybe. 

 

Máltán és Törökországban vállalati szinten történik a Kollektív 

Szerződés, és csakis akkor, ha a szakszervezet legalább 50% + 1 

munkavállaló részt vesz. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy 

azonos ágazatokban dolgozóknak különböző jogaik vannak, vagy 

azért, mert különböző a szerződésük, vagy csak azért, mert míg az 

egyik vállalatnál van tárgyalásos eljárás eredményeként kötött 

szerződés, addig a másiknál nincsen, és ilyen esetben a Munka 

Törvénykönyvének általános rendszere érvényes. Törökországban 

az említett ágazatokban működő legtöbb cégnél még mindig nincsen 

kollektív szerződés. 

 

Azt is vizsgáljuk, hogy miképp válaszolt a Társadalmi Párbeszéd és 

Kollektív Szerződés a gazdasági válságra és milyen eredményeket 

ért el a válságot követő időszakban 2011 és 2018 között. A 

Portugáliában végzett vizsgálat a 2012 és 2015 közötti időszakra 

fókuszál, amikor az EUTrojka pénzügyi beavatkozása történt, és 

melynek során a munka törvénykönyve gyökeres változáson ment 

keresztül. Minkajogokat vettek el: szünnapokat, szabadságok 

számának emelését, csökkentették a túlórák utáni munkabért, a 

munkaidő rugalmasságát, a biztosítások összegét. Felfüggesztették 

a sürgősségi kormányrendeletek publikálását, nagyobb befolyást 

kaptak a munkáltatók, hogy egyoldalú döntéseket hozhassanak, 
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ugyanakkor csökkentették a kollektív szerződéshez való jogokat. 

2012 és 2015 között a munkáltatók berekesztették az ágazati 

tárgyalásokat. Ezeken az intézkedéseken felül a minimálbérekhez 

közeli bérek ágazati valósága az említett szektorokat 

népszerűtlenné teszi a fiatalok számára. 

 

A Magyarországon végzett vizsgálat pozitív eredményt mutat. A 

gyakori formális és informális találkozásokból álló, és különböző 

eseményeken és foglalkozásokon való közös részvételből álló 

kétoldalú párbeszédben résztvevő szervezetek között jó a hangulat. 

Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy a kormánynak a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2010-es reformja limitálta a munkavállalók 

jogait, úgy, mint a sztrájkoláshoz való jogot, az túlórázás mértékét, 

és változást hoztak a nyugdíjrendszerben és a korkedvezményes 

nyugdíjazásban. 

 

Törökországban 2011 és 2018 között a kollektív szerződések 

nyomán a dolgozók száma enyhén növekedett, körülbelül 0.3%-kal 

(a 2011-es 6.7% nőtt 2018-ban 7%- ra).  

 

A textil- ruha- és bőripari ágazat 2012 és 2018 között 0.9%-kal járult 

hozzá ehhez a növekedéshez (a 2012-es 4.6% -ról a 2018-as 5.5%-

ra). 

 

Annak ellenére, hogy növekedett a kollektív szerződéssel védett 

munkavállalók száma, kiderült, hogy a legtöbb kollektív szerződést 
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azzal az indokkal ratifikálta a Választóbizottság, hogy a társadalmi 

párbeszéd és a kollektív szerződés normális működését addig sok 

viszontagság kísérte Törökországban. A 2011-ben összegyűjtött 

adatok alapján a kollektív szerződéseknek mindössze 6%-át 

ratifikálta a Választottbíróság, ez az adat 2017-ben 72%-ra nőtt. 

 

Máltán beindították a Társadalmi Párbeszéd mechanizmusát, a 

"Maltese Council for Economic and Social Development"-et 

(CMDES-et), melyek alkalmával kormányképviselők, a 

szakszervezetek szövetsége, a munkáltatói szervezetek és a civil 

társadalom találkozik. A tanács nemzeti szinten megvitatja mind a 

jogi, mind a gazdasági és társadalmi helyzetet. Máltán ez a 

mechanizmus előmozdította a Társadalmi Párbeszédet és a 

Kollektív Szerződést, pozitív eredményt elérve a 2011 – 2018-ig 

terjedő időszakban. Ebben az időszakban felülvizsgálva az ipari 

ágazatokban érvényben lévő jogszabályokat, melyek azóta jobban 

illeszkednek az igényekhez, valamint felülvizsgálva a 

minimálbéreket, melyeket megemeltek. 
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KONKLÚZIÓ 

 

Az Eurostat adatai szerint míg Portugáliában, Magyarországon és 

Törökországban a munkavállalók száma 2010 és 2018 között 

emelkedett, addig Máltán a szóban forgó ágazatok gyakorlatilag 

megszűntek. A GWU partner nyilvántartó adatai szerint csupán 

néhány ruházati cég maradt fenn. Fennmaradásuk érdekében olyan 

országokkal kell versenyezniük, melyekben a gyártási költségek 

alacsonyabban. 

 

Látjuk, hogy lépések történtek a technológia, a termékek és 

tréningek szintjén, de maradt még számos megoldandó helyzet, 

például a szakmai karrierek és bérek kérdése, és a szóban forgó 

ágazatok versenyképesebbé és a fiatalok számára vonzóbb pályává 

tétele. 

 

Amennyiben európai szinten elemezzük az adatokat és figyelembe 

vesszük ennek az iparnak a munkáltatásban és a gazdaságban 

betöltött fontos szerepét, megállapítható, hogy a fiatal munkavállalók 

nagyon alul reprezentáltak benne. 2018-ban az Európai Unió 27 

tagállamában a 15 és 24 közötti fiatal munkavállalók csupán 5 %-ot 

tettek ki. Arra következtettünk, hogy a textil- ruha- cipő- és bőripar a 

legtöbb pályakezdő számára nem igazán tartozik a munkaerőpiacon 

számításba jövő ágazatok közé.  
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A fiatalok számára napjainkban adott a mobilitási lehetőség, 

valamint a korábbi évekénél magasabb szintű oktatási alapképzés, 

és így nem nehéz a szóban forgó ágazat-kínálta állásoknál jobban 

fizető és jobb munkakörülményekkel rendelkező munkahelyet 

találniuk. 

 

Egyfelől azt látjuk, hogy az említett ágazatok képesek voltak nyitni a 

Világpiac megnyílására, hiszen új termékeket fejlesztenek, 

létrehoznak és innovációban vesznek részt, azt is láthatjuk másfelől, 

hogy más téren, például a munkaszervezésben, a munkahelyi 

egészség és biztonság biztosításában, a szakmai karrier és bérezés 

tekintetében még nagyon sok a tennivaló. Elengedhetetlen, hogy a 

Társadalmi Párbeszédben és Kollektív Szerződésben különös 

figyelmet kapjanak az említett ágazatok és a vállalatok, valamint a 

szakmai életnek a szabadidővel és a magánélettel való 

összeegyeztethetőségének kérdése. Fontos: 

 

1. Hogy a cégek folyamatosan tartsanak tréningeket, amelyek 

biztosítják a dolgozóknak, és főként a pályakezdők számára, 

hogy új ismeretket sajátítsanak el és adaptálódjanak, valamint 

különböző feladatkörökben próbálják ki magukat cégen belül. 

 

2. Olyan szakmai pályát tudjunk biztosítani, mely nagyobb 

szellemi- és anyagi megbecsülést kap.  
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3. Hogy új munkaidőbeosztási modellt alakítsunk ki, amely 

kiegyensúlyozottabbá teszi a munka-, a szabadidő- és a 

magánélet idejét. 

 

4. Hogy olyan új munkaszervezési modelleket alakítsunk ki, 

amelyek csökkentik a monoton- és repetitív cselekvés 

következményeit, mint a vázizom- és pszichoszociális 

megbetegedések.  
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