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KERETTERV 

 

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

gazdasági és társadalmi szerepet játszik európai szinten a 

feldolgozóiparban.  

 

Az TRCB megújult és versenyképesebbé vált a világpiacon. Az 

ágazatok az értékláncba való illeszkedést tekintve heterogénebbek 

lettek, a tömegtermelés és az alacsony minőséget termelő cégek 

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

textíliák (okostextília) szempontjából magasabb 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 járványhelyzetben a személyes 

védőfelszerelés gyártásában megjelenő okostextíliák használatáig.  

 

Ennek az iparágnak a fontossága a foglalkoztatottság mértékében is 

tükröződik. 2018-ban, az Európai Unió 27 tagállamában több, mint 

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

200 milliárd euró forgalmat bonyolított 

 

Ezek az ágazatok Törökországban is fontos szerepet játszanak 

tekintve, hogy a       termékek jelentős része az Európai Unióban (EU) 
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kerül forgalomba, mivel a vám- és kereskedelmi intézkedések 

megkönnyítik a Törökország és az EU közti áruforgalmat. 

 

Az összegyűjtött adatok alapján Törökországban is jelentős számú 

vállalkozás és munkavállaló van bejelentve, körülbelül 79,000 vállalat 

és 1.6 millió alkalmazott  

 

Annak ellenére, hogy ezek az ágazatok fontos szerepet játszanak a 

foglalkoztatásban és a gazdaságban, nagyon kevés fiatal dolgozó 

vesz bennük részt. Az Európai Unió 27 államában, körülbelül csupán 

3 százaléknyi, azaz 55 000 fiatal (15 és 24 év közötti) dolgozik az 

TRCB-ben, tehát ebből láthatjuk, hogy a legtöbb, munkaerőpiacra 

belépő fiatal számára nem ez az első lehetőség. 

 

Tekintettel erre a helyzetre, a FESETE 2018-ban bemutatta az 

Európai Bizottságnak a 04-03-01-05-ös számú “Információs és 

Oktatási Intézkedések Munkavállalókat Képviselő Szervezetek 

számára” költségvetési tételen keresztül “A társadalmi párbeszédben 

és a kollektív szerződésben való részvétel célja a foglalkoztatás 

minőségének javítása és az ipari lehetőség vonzóbbá tétele a képzett 

fiatalok számára” című pályázatát. 

 

A FESETE felkérte erre a projektre Törökörszágból a DISK Tekstil-t, 

Magyarországról a Bánya, Energia- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezetét, vagyis a BDSZ-t és Máltáról a Munkavállalók 

Általános Egyesületét. Az együttműködés célja, hogy kiértékeljük a 

különböző ágazatok és a kollektív szerződés realitását, az ágazatot 



 

4 

 

és a vállalkozásokat és lehetővé tegyük a helyes gyakorlatot minden 

országban. Annak érdekében, hogy a projekt eredményeinek európai 

szintű hatása legyen, az Európai Szociális Párbeszéd Bizottságokkal 

együtt felkértük az IndustriAll-t, az Európai Szakszervezetek Ágazati 

Szervezetét, hogy részt vegyen a projektben.  

 

Tekintettel arra a nehézségre, hogy az TRCB-k fiatalokat vonjanak be 

a csapatukba,  

 

a projekt előkészítésének keretében úgy határozzák meg az 

együttműködést, hogy a projekt általános célja : “A szakszervezetek 

teljesítményének erősítése információgyűjtés által, a Textil-, Ruha-, 

Cipő- és Bőripar ágazati partnerek tapasztalatcseréjének 

elősegítése, a  Társadalmi Párbeszéd és Kollektív Szektor? erősítése 

a munkavállalás körülményeinek fejlesztése, a munkaidő 

rugalmassága által, valamint az alkalmazottak egészségvédelme és 

biztonsága, a munka és családi élet összeegyeztetése és a képzett 

fiatal munkaerő bevonása” így törekednek a foglalkoztatási viszonyok 

különböző szempontjainak kiértékelésére, amik a fiatalok választását 

befolyásolják a munkaerőpiacra való belépéskor. 

 

A fenti cél eléréséhez négy kulcsfontosságú eseményt tartottunk a 

projekt keretein belül: 

1. A projektet elindító workshop és a projekt főbb kérdései: 

“Társadalmi párbeszéd és kollektív szerződés a textil-, ruha-, 

cipő- és bőripari lehetőségeknek a képzett fiatalok körében való 

népszerűsítéséért” címmel 
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2. “Foglalkoztatás elősegítése világpiaci viszonyok, egészséges 

verseny és javuló munkajogok mellett” című workshopot  

3. “A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések 

megelőzése egészséges alkalmazottakat és nagyobb 

termelékenységet eredményez.” című workshopot 

4. A projekt záró szemináriuma “Vállalkozások és alkalmazottak 

nagyobb mértékű bevonása a hatékony társadalmi párbeszédbe 

és a kollektív szerződésbe az erősödő gazdaság és társadalmi 

kohézió elősegítésére” cím alatt mutatta be a projektből levont 

következtetéseket és előkészítette az Európai Társadalmi 

Párbeszédért Bizottságnak szánt javaslatokat- a Covid 19 

járványhelyzetre való tekintettel ezt az eseményt 

videokonferencián tartottuk meg.  

 

Szeretnénk kiemelni partnereink elkötelezett részvételét a négy 

kezdeményezés során, amelyet a Társulás szervezett ennek a 

projektnek a keretében. 

Fontos megjegyezni számos intézmény jelenlétét és kritikus 

látásmódját: 

 

• INDUSTRIALL Europe (Szakszervezetek Európai Szövetsége); 

• INDUSTRIALL Global Union (Szakszervezetek Világszövetsége); 

• MODATEX – Textil- és Ruhaipari Képzési Központ (Portugália); 

• ACADEMIA DESIGN E CALÇADO – Cipőipari Képzési Központ 

(Portugália);  

• TTEA – Török Textilipari Szervezet (Törökország); 

• HTEA – Magyar Textilipari Szervezet (Magyarország)  
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• ANITL-LAR- Nemzeti Textilipari Szövetség (Portugália) 

• APICCAPS- Portugál Cipő- és Bőripari Szövetség 

• Foglalkoztatási és Munkaügyi Főigazgatóság (Portugália) 

• Magyarország Munkaügyi Minisztériuma (Magyarország) 

 

Ez a dokumentum a fenti négy esemény során levont 

következtésekből áll és a textil-, ruha-, cipő és bőripari ágazatokra 

vonatkozó javaslatainkat az Európai Társadalmi Párbeszédért 

Bizottság részére fogalmaztuk meg.  

 

AZ TRCB-K JELLEMZŐI PORTUGÁLIÁBAN, 

TÖRÖKORSZÁGBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS MÁLTÁN AZ 

EURÓPAI UNIÓVAL ÖSSZEHASONLÍTVA  

 

Az Európai Unión belüli és főként a partnerországokban jelen lévő 

ágazatok jellemzéséhez az Eurostat portál adatait használjuk 

forrásként, ezzel biztosítva, hogy az itt bemutatott adatok 

részrehajlástól mentesek.  Forrástól függően lehetséges enyhe 

eltérés a nemzeti adatokhoz képest. 

 

N ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA 

 

Ha összehasonlítjuk az TRCB-ben dolgozó alkalmazottak létszámát 

az ipar nagyobb részével, azt láthatjuk az első grafikon alapján, hogy 

a dolgozók enyhe növekedéséből adódó enyhe növekedés ellenére, 

az TRCB-k 2018-ban körülbelül az egész Európai Uniós ipar 7%-át 

alkották.  
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1.grafikon | Az TRCB ágazatokban dolgozók 
aránya más ágazatokhoz viszonyítva az EU-ban 

 

 A fennmaradó ipar  TCFLI 

 

A második grafikonon láthatjuk, hogy az TRCB dolgozók létszáma az 

Európai Unión belül (27 tagállam) csökkent. 2010-ben körülbelül 2.4 

millióan dolgoztak és ez a létszám 2019-ben 2.1 millióra csökkent, 

ami 12%-os csökkenést jelent az alkalmazottak teljes létszámát 

tekintve. 

2.grafikon | Az TRCB ágazatokban dolgozók számának  
változása az Európai Unióban 2011 - 2019 (ezerrel mérve) ágazatonként 
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Ez a csökkenés leginkább a textiliparból ered, körülbelül az 

alkalmazottak 10%-ának elvesztésével (körülbelül 68 000 dolgozó) 

és a ruhaiparból körülbelül 20%-os visszaeséssel (körülbelül 270 000 

alkalmazott) a dolgozók 2010-es létszámához képest. Csak a cipő- 

és bőriparban növekedett a dolgozók létszáma a 2010-es adatokhoz 

képest körülbelül 10%-kal (körülbelül 43 000 alkalmazottal). 

 

Annak ellenére, hogy az TRCB-n belül a foglalkoztatás csökkenő 

tendenciát mutat az EU-n belül, láthatjuk, hogy Portugáliában és 

Törökországban növekedett az TRCB dolgozóinak száma a 2010-es 

adatokhoz képest. Portugáliában a teljes foglalkoztatás 2%-kal, 

Törökországban pedig 12%-kal nőtt 2010-hez képest (3.grafikon) 

 

 
3.grafikon | Az TRCB ágazatokban dolgozók 

számának alakulása az Európai Unióban 2010 - 2019 (ezerrel mérve) 
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Ha részletesebben elemezzük ezeket az adatokat, akkor láthatjuk, 

hogy csak Törökországban növekedett az TRCB-ben dolgozók 

létszáma, leginkább a cipó- és bőripari alkalmazottak által, körülbelül 

40%os növekedéssel, ezt követi a ruhaipar 40%-kal és végül a 

textilipar 4%-kal a 2010-es évhez képest, ahogy a lenti grafikon 

mutatja (4.grafikon). 

 

4.grafikon | Az TRCB ágazatokban dolgozók  
számának változása Törökországban 2010 - 2019 (ezerrel mérve) 

 

 

 Textil  Ruha  Cipő- és Bőr 

 

Portugáliában a dolgozók létszámnövekedése a cipő- és bőriparban 

dolgozók által következett be, mivel a texil- és ruhaipari ágazat is 

visszaesett 2010-hez képest, ahogy láthatjuk az 5.grafikonon.  
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Graphic No. 05 | Az TRCB ágazatokban dolgozók  
számának alakulása Portugáliában 2010 - 2019 (ezerrel mérve) 

 
 Textil  Ruha  Cipő- és Bőr 

 

Portugáliához hasonlóan Magyarországon is csak a cipő- és bőripari 

ágazatban tapasztalhattunk enyhe növekedést a dolgozók 

létszámában, míg a textil- és ruhaipari ágazatokban csökkent az 

alkalmazottak létszáma. Bár a portugálok esetétől eltérésen a cipő- 

és bőripari ágazatban dolgozók létszáma nem volt elég ahhoz, hogy 

kompenzálja a körülbelül 21%-os visszaesést az TRCB egészét 

tekintve a 2010-es évben (6. grafikon). 
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Graphic No. 06 | Az TRCB ágazatokban dolgozók 
számának változása Magyarországon 2010 - 2019 (ezerrel mérve) 

 
 Textil  Ruha  Cipő- és Bőr 
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csak a 2019-es adatokat tudtuk megszerezni, amely szerint körülbelül 

500 nő dolgozott a ruhaipari ágazatban. Ezt az információt máltai 

partnerünk is igazolta, aki szerint az ágazatok gyakorlatilag eltűntek 

az országból és csak néhány ruhaipari cég maradt. 

 

Az alkalmazottak nemek szerinti eloszlását tekintve, láthatjuk, hogy 

ágazatainkban leginkább nők dolgoznak. Ahogy azt a 7.grafikonon 

láthatjuk, 2019-ben az TRCB-ben dolgozók körülbelül 67%-a nő volt, 

ami enyhe csökkenést jelent a 2010-es évhez, amikor az összes 

alkalmazott 69%-át nők alkották. 
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7.grafikon Az TRCB ágazatokban dolgozók  
számának alakulása nemek szerint százalékos arányban 2010 - 2019 

 
 Nők  Férfiak 

 

Ami a fiatalokat illeti, próbáltuk megbecsülni, hogy mekkora hányadát 

alkotják az TRCB-n belül dolgozóknak. Megfigyeltük, hogy a 15 és 24 

év közti fiatalok száma csökkent európai szinten, Portugáliában és 

Törökországban is. Magyarországon enyhe, 0.3% növekedést 

tapasztaltunk a 2010-es évhez képest (8.grafikon). 

 

8. Grafikon | Az TRCB ágazatokban dolgozó  
(15 és 24 év közötti) fiatalok számának alakulása százalékokban mérve 
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Az TRCB-ben dolgozó fiatalok számának csökkenése azt jelzi, hogy 

az ágazatok küzdenek azzal, hogy vonzóvá tegyék az ágazataikban 

való munkát a fiatalok számára. Fontos megjegyezni, hogy 

Törökország kivételévek a fiatalok nagyon kis részét alkotják az 

TRCB-ben dolgozó munkaerőnek. 
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VÁLLALATOK SZÁMA 

 

Az TRCB vállalatok számában enyhe növekedést vehetünk észre 

2011 és 2018 között (9.grafikon). Mivel 2011-ben 213 000 vállalat 

volt, 2018-ban enyhe, így 4%-os növekedést tapasztalhattunk 

(körülbelül 5% a textil-, 4% a ruha- és 2% a cipő. és bőriparban), ami 

221 000 vállalatot jelent összesen.  

 
 
9. Grafikon | Az TRCB ágazatokban lévő cégek számának alakulása 2011 és 2018 között 

 
 Textil  Ruha  Cipő- és Bőr 

 

Az TRCB-hez kapcsolódó vállalatok számának enyhe növekedéséből 

levonhatjuk azt a következtetést, hogy az EU minden iparában való 

részvételük is enyhe növekedést mutat és 2018-ban az az összes 

ipari vállalat 10.06%-át alkották. (10.grafikon) 
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10. Grafikon | Az TRCB ágazatokban lévő  

cégek aránya más ágazatokhoz viszonyítva az EU-ban 

 

 
 TCFLI  A fennmaradó ipar Remaining Industry 

 

Ha az TRCB-t összehasonlítjuk az Európai Unió egyéb ipari 

ágazataival, körülbelül 7%-a az ipari foglalkoztatás, 10%-a az iparon 

belüli vállalatok, ha értékeljük a forgalmat és az TRCB által 

hozzáadott értéket, ami az ipar nagy részére érvényes, akkor 

láthatjuk, hogy a 2017-es forgalomnak csupán körülbelül 2.1%-ának 

és az Európai Unió minden ipara által hozzáadott érték 2.6%-ának 

felel meg (11.grafikon) 
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11. Grafikon | | Az TRCB ágazatok aránya más EU-s ágazatokhoz mérten 
 

 
 Alkalmazottak száma  Cégek száma  Forgalom  Hozzáadott érték 
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esetében. 
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 A járvány következtében, a cégek termelésében való jelentős 

visszaesés felfüggesztette a kollektív szerződéseket és a gyártásban 

dolgozók túlnyomó része nemzeti minimálbért kap, képességeitől és 

a foglalkozási kategóriától függetlenül. 

 

A leépítések eredményeképpen a dolgozók egy részének fizetését 

csökkentették. Néhány cég a korlátozott tevékenységének 

következtében már be is zárt és a dolgozóik munkanélkülivé váltak. 

 

A munkanélküliek száma növekszik Európában és becslések szerint a 

fiatalok és nők érintettek leginkább a járvány közép- és hosszú távú 

következményeiben.  

 

Annak érdekében, hogy túllépjünk a Covid 19 által okozott helyzeten, 

a cégeket a járványnak megfelelően kell ujjászervezniük a biztonsági 

szabványokat. Ha a cégek nem tesznek eleget ezeknek a 

szabványoknak, akkor fokozottan kiteszik magukat a járvány cégen 

belüli kitörésének, ami akár arra kényszerítheti őket, hogy 

beszüntessék a tevékenységüket. 

 

Például Portugáliában a járvány következtében, az ágazatbeli 

kollektív szerződéseket leállította a Munkáltatói Szövetség, ennek 

következtében a termelésben dolgozók többségének fizetése 

megegyezik a nemzeti minimálbérrel (635 euro), ami mélységes 

érdektelenséghez és a szakmájuk leértékeléséhez vezet.  
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Fontos, hogy garantálják a dolgozók munkabérét és biztosítsák a 

fogyasztás fenttartását, a 2010-es gazdasági válságban történt 

visszaeséssel ellentétben. 

 

 Szükséges a cégek és az európai ipari ágazatok támogatása, azaz 

az értéklánc védelme a külső országoktól való függetlenek elérése 

(Integrált Európai Értéklánc), az iparában erős és egységes Európa 

kialakítása. 

 

Tekintettel Covid 19 járvány általi törékenységre, az Európai Uniónak 

fontolóra kell vennie egy olyan iparpolitikát, amelynek következtében 

egyik tagálláma sem függ más országoktól és biztosítania kell minden 

tagállamán belül az ipari ágazatok egyensúlyát. 

 

Az Európai Uniónak olyan irányelveket kell követnie, amelyik 

biztosítják a dolgozók jogait tiszteletben tartó, erős, fenntartható és 

innovatív ipart. 

 

Az IndustriAll Global Union, valamint a fő forgalmazók és disztribúciós 

láncok közötti globális megállapodásokról szóló tárgyalásoknak 

lehetővé kell tenniük a gyártó cégek azonosítását, elő kell 

mozdítaniuk a szociális párbeszédet és a kollektív tárgyalásokat, 

Ezért nagyon fontos, hogy biztosítsák a dolgozók jogait és minden 

munkahelyi védelmi szabály össze legyen hangolva az 

egészségvédelmi és biztonsági szabványokkal. 
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hogy megfeleljenek az ILO és a nemzeti előírásoknak és figyelemmel 

kísérjék azokat. 

 

Folytatni kell az átfogó megállapodásokat arra vonatkozóan, hogy az 

értékesítési és kiskereskedelmi láncok fordítsanak figyelmet arra, 

hogy a dolgozóik milyen munkahelyi körülmények között állítják elő a 

termékeiket, azaz biztosítsák a dolgozók jogainak és munkahelyi 

körülményeinek védelmét, függetlenül attól, hogy hol történik a 

termelés és javítsák a dolgozók jogainak védelmét. 

 

Fontos szem előtt tartani, hogy amikor a tisztességtelen versenyről 

beszélünk, akkor általában ázsiai országokra gondolunk. Néhány 

ázsiai országban növekednek a bérek, aminek az ellentétje igaz több 

európai országra, ahol még ma is alaposan kizsákmányolják a 

dolgozókat, más szóval a tisztességtelen verseny Európában belül is 

érvényes lehet. 

 

 

Mindenki felismeri a Társadalmi Párbeszéd és a Kollektív Szerződés 

fontosságát az ágazati munkaerőpiaci szabályozásokon belül. 

Lényeges a Társadalmi Párbeszéd során szükséges változásoknak 

hangot adni, amik védik a dolgozókat, különösen a nőket és a 

A globális versenynek nem az árról, a munkaerő-költségről és a 

társadalmi és környezeti szabályoknak való be nem tartásáról 

kellene szólnia. A szociális partnerek egyetértenek abban, hogy 

az ágazataink nem vonzóak a fiatalok számára. 
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fiatalokat. A társadalmi párbeszéd és a kollektív szerződés olyan 

eszközök, amelyeket globális szinten kell használni a válság 

hatásainak túlélésére. 

 

Ezeknek az ágazatoknak különböző országokban való 

újjászervezése nagymértékű együttműködést eredményezett az 

oktatási és technológiai fejlesztés ágazatai és cégei között. Láthatjuk, 

hogy napjainkban az oktatási rendszerek lehetővé teszik a fiatalok 

számára, hogy az általános oktatás helyett az ágazatainkat célzó 

szakképzést kapjanak. Ezeket a képzéseket úgy alakították ki, hogy 

számításba veszik a különböző szakmákban felhasznált 

készségeket, amik meghatározzák a képzés tanmenetét és igazolják 

a fiatalok tudását, akik szakemberként vesznek részt a képzésen, így 

biztosítják az igazolt szakképzést. 

 

A vonzó munkalehetőség és a fiatal munkaerő hiánya nem 

transzverzális minden foglalkoztatási kategóriára. Napjainkban a 

protokoll képzési központokban mindegyik ágazatot- textil-, ruha-, 

cipő és bőripari szektort oktatják. Ezekben a központokban mindegyik 

ágazatbeli szakmán belüli készséget oktatják és erről tanúsítványt is 

adnak.  

 

Közép- és felsővezetők számára a felmérés szerint Portugáliában, 

Törökországban, Magyarországon és Máltán lévő cégek működnek 

együtt képzési központokkal, amelyek igényre szabott képzéseket 

indítanak. 
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Számos olyan egyetemi központtal is kapcsolatban állnak 

ágazataink, amelyek technológiai központokból és cégekből épülnek 

fel és a tanmenetben levő kurzusok ágazatainkhoz kapcsolódnak, 

vezetőket képeznek és fejlesztik a cégek termékeit és szervezését. 

 

Ezért fontos feltenni a kérdést: 

 

 

 

Annak ellenére, hogy ezek az ágazatok fontos szerepet játszanak a 

foglalkoztatásban és a gazdaságban, nagyon kevés fiatal dolgozó 

vesz bennük részt. Az Európai Unió 27 államában, körülbelül csupán 

3 százaléknyi, azaz 55 000 fiatal (15 és 24 év közötti) dolgozik az 

TRCB-ben, tehát ebből láthatjuk, hogy a legtöbb, munkaerőpiacra 

belépő fiatal számára nem ez az első lehetőség. 

 

Mivel manapság adott a lehetőség a fiatalok számára, hogy mobilisak 

legyenek és az alapképzésük is magasabb szintű, mint pár éve, így 

könnyen találnak jobban fizető állást kedvezőbb munkakörülmények 

között, mint ágazatainkban. 

 

Más szóval, különösen a termelési területek nem jelentenek vonzó 

lehetőségét a megkövetelt munkaintenzitás és alacsony fizetés, 

valamint a munka, család és szabadidő összeegyeztetésének 

nehézségei miatt. 

 

MIÉRT NEM VONZÓAK AZ ÁGAZATAINK? 
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Míg a szakszervezetek azzal érvelnek, hogy az ágazatainkban jelen 

lévő problémák a munkahelyi körülményekből, különösen az 

alacsony fizetésből adódnak, addig a munkáltatói szervezetek szerint 

az egész iparral és a kevéssé vonzó kommunikációval vannak 

problémák. 

 

A gyors munkatempó, a munkák alkalmazásának hiánya, a napi 

munkaórák (termelési csúcsoknál akár napi 10-12 óra is lehet). 

 

Az alacsony bérek miatt a dolgozók érzékenyek a hosszabb 

munkaidőre és sok esetben a szombat többé már nem szabadnap, 

így az 5 napos munkahét 6 napos munkahétre és egy szabadnapra 

módosult.  

 

Az ágazatainkban jelen levő szakmák nagy részéért majdnem csupán 

a nemzeti minimálbér jár fizetésként és teljes foglalkoztatásban a 

fiatalok kevéssé részesítik előnyben az ágazatainkat. A fizetések 

alacsonyak, a munka nagyon megterhelő, nagyon intenzív a 

munkatempó, monoton és ismétlődő, így a fiatalok ezért a fizetésért 

inkább más, kevéssé megterhelő és nehézkes munkát keresnek. Ez 

azt jelenti, hogy a cégek követelményei és a fizetés között aránytalan 

a kapcsolat és ezért az ágazataink már nem vonzóak a fiatalok 

számára. 
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Egy olyan család, akiknek tagjai felnőttként ebben az iparban 

dolgoznak és fizikailag elhasználódtak, sokan közülük munkahelyi és 

pszichológiai betegségekben szenvednek és antidepresszánsokat 

szednek, akiknek a fizetése nem garantálja számukra a méltó életet, 

bizonyára nem fog gyermekeinek olyan szakmát javasolni, amiben ők 

sem érzik jól magukat. 

 

Számos szakmában, különösen a ruházati és cipőiparban, sokszor 

szünetek nélkül végigdolgozni a napot, másik munkafolyamatokkal 

Ami a bõr - és ruhaipari szakmák megbecsülését illeti, ki kell 

emelnünk, hogy a FESETE a a munkáltatói szervezetekkel 

közösen felmérést készít arra vonatkozóan, hogy milyenek a 

munkafolyamatok és bérek ezekben az ágazatokban és felajánlja 

az EEAGrants program ösztöndíját, folytatva azt a munkát, 

amelyet a cipõipari ágazatban elkezdtek. 2010 ès 2017-ben 

csúcsosodott ki. Ekkor azágazati kollektív szerzõsés keretében 

felülvizsgálták a szakmákat, a nemi diszkrimináció ès az egyes 

szektorokban lèvõ nöi munkavállalói domiancua kiküszöbölèse 

èrdekèben. 

 

Említésre méltó a török példa, melynek során egy ösztöndíjat 

hoztak létre olyan fiatalok számára, akik a textilmérnöki 

képzésben szeretnének részt venni. Így bátorítják a fiatalokat arra, 

hogy ezt a szakmát válasszák és értékesebbé tegyék a szakmai 

karrierjüket és a cégeknél alkalmazott készségeiket.  
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való rotáció nélkül, ismétlődő mozdulatokhoz és a teljesített feladatok 

monotonitásához vezet, amitől a dolgozó csak annak a gépnek a 

részének érzi magát, amelyet kezel. Ez a helyzet drámai 

következményekkel jár a dolgozó fizikai és mentális egészségére 

nézve, különösen csont- és izomzati problémákkal, íngyulladással és 

olyan pszichoszociális problémákkal, mint a stressz, szorongás és 

depresszió. Ezt az elavult munkamodellt meg kell változtatni. 

 

Fontos a korai szakképzés a fiatalok számára, az élethosszig tartó 

képzés lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy jobban reagáljanak 

a szervezeti és technológiai változásokra. 

 

A közép- és felsővezetők képzése során az ágazat, a cégek és az 

egyetem között szükséges a jó kapcsolat, ha szükséges, pénzügyi 

támogató programokat és rugalmas időbeosztást hoznak létre, hogy 

a fiatalok számára elérhető legyen a felsőoktatás és a munkát a 

képzéssel össze tudják egyeztetni.  
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JAVASLATOK 

 

• Az ágazatokon belüli kollektív szerződés nagyon megbecsülendő, 

mert alapvető eszköz a munkaszervezés jelenlegi modelljének 

átalakításához, a tisztességes fizetéshez és a szakmák 

méltóságának megőrzéséhez. 

 

• 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.  

 

• Elengedhetetlen a munkaidő, a magánélet és a szabadidő 

összeegyeztethetősége, melynek része kell legyen egy 

szisztematikus heti munkaidő csökkentés, valamint a túlórázások 

megszüntetése.  

 

• Gyökeres változásokat kellene hozni a gyártósorok 

kialakításában, szükséges volna felszámolni a monotonitást és a 

repetitív munkát, 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, 
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hanem inkább a termékinnovációról és a környezetvédelmi 

szabályok betartásáról. 

 

• 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.  

 

• Követeljük meg a kölcsönösséget az áruknak az Európai Unió 

országai és az EU-n  
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