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A Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete az érintett könnyűipari 

vállalatok menedzsmentjének, szakszervezeteinek és üzemi tanácsainak erőteljes 

jelzései alapján kérik, hogy az elmúlt évtizedekben a jelentős kihívások ellenére is 

működőképes maradt és fejlesztéseket, beruházásokat megvalósító cégek kapjanak 

segítséget. 

 

Az eddigi elért eredményeket, a cégek stabilitását, valamint a munkahelyek 

fenntartását a globális világjárvány veszélybe sodorta. Megállapítható, hogy a 

kialakult veszélyhelyzet teljesen átalakította az iparág eddigi működését. A beszállítói 

lánc részben vagy teljesen leállt, a vásárlói oldal is bizonytalan. A termékek egy része 

a turizmushoz (utazó bőröndök, táskák), járműgyártáshoz (bőr- és szövetborítások), 

bolti árusításokhoz (cipő, ruházat stb.) kapcsolódik.   

 

Létfontosságú a munkahelyek kiszámíthatósága, a vállalatok anyagi stabilitásának 

biztosítása, melynek érdekében a jelenlegi helyzetben több vállalat számos lépést tett. 

Sajnálatosan tapasztaljuk, hogy egyes cégek már bocsátottak el munkavállalókat, 

valamint jelzés érkezett hozzánk, hogy a foglalkoztatás rövid távú fenntartása is 

nehézségekbe ütközik. 

 

A jelentős számú munkahely megszűnésének elkerülése érdekében - akár több ezer 

álláshely is veszélybe kerülhet – lépéseket szükséges tenni. A vállalatok hozzánk 

érkezett visszajelzései alapján részt vesznek olyan jellegű védőfelszerelések, vagy 

egyéb szükségszerű termékek gyártásában, amelyekre technológiai hátterüknél fogva 

alkalmasak, akár a meglévő gyártási struktúrák átszervezése mellett is.   

 

A cégek egy része ideiglenes jelleggel a szignifikánsan megnövekedett igényekhez 

igazodva védőmaszk gyártásba is kezdett. Viszont a maszkok gyártásból befolyó 

összegek, csak éppen arra elegendőek, hogy a dolgozók számára a nettó bér, vagy 

annak a 60-70%-a biztosításra kerüljön. Azonban a bérek járulékait, illetve a 

munkáltatói közterheket nem tudják finanszírozni. 

 

Célunk a hazai könnyűipari vállalatok termelési kapacitásának megőrzése, a 

szaktudást igénylő munkahelyek stabilizálása. A szeptemberben esedékes elmaradt 

járulékfizetés felszámolási helyzetbe sodorhatja a cégek jelentős részét.  
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Esélyt jelenthet a túlélésre, ha a turisztika, vendéglátóipar, szórakoztatóipar, filmipar 

stb. mellett a textil-, ruházat-, bőr-, cipőipar is a veszélyeztetett iparágak közé kerül és 

a munkáltatók által fizetett bérek mentesülnek a járulékok megfizetése alól.  

 

A BDSZ kéri a Magyarországon évszázados tradíciókkal rendelkező könnyűipari 

vállalkozások, szakmák támogatását, fennmaradásuknak biztosítását, a szakmakultúra 

megőrzését, az egyre nagyobb számban bekövetkező elbocsájtások csökkentését, 

megelőzését.  

 

Támogatását köszönve,  

 

Budapest, 2020. május 11. 
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