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Tisztelt Bártfai-Mager Andrea Miniszter Asszony! 

 

 

 

Hivatkozva 2020. április 15-én kelt levelünkre - amelyet elektronikus úton juttatunk el 

'gfa@nvtnm.gov.hu' címre és amelyre válasz sajnos nem érkezett -, ismételten Önökhöz fordulunk a 

kreatív iparba tartozó könnyűipari ágazat megsegítése érdekében. 

 

A világméretű koronavírus járvány iparágunkra súlyos hatást gyakorolt. Az ágazatban működő 

vállalkozások a felhasznált alapanyagaik túlnyomó részét külföldről szerzik be, a feldolgozásra kerülő 

szövetek, kötött kelmék, bőrök, egyéb laptermékek és kiegészítők többsége hazai alapanyag hiányában 

importból származik.  

Mivel a Nyugat-európai beszállítóknál már 2020. február végén felütötte a fejét a vírus, és Távol-

Keletről sem érkezett be a megrendelt alapanyag, ezért az iparág szereplőinek többsége már március 

elején komoly bajba került. A vállalkozások több-kevesebb sikerrel ugyan, de megpróbálták a 

termeléshez szükséges nyersanyagaikat egyéb forrásokból beszerezni, hogy a gyártás folytatható legyen, 

de igazi csapásként élték meg a termékeket forgalmazó üzletek működésének korlátozását és az üzletek 

bezárását. 

A mára kialakult helyzet teljesen ellehetetlenítette az iparág működését. A beszállítói oldal teljesen 

leállt, a vásárlói oldal bizonytalan időre beszüntette működését, és ez a helyzet már közel két hónapja 

tart. 

Minden munkáltató próbál dolgozóinak legalább valamilyen munkát biztosítani, így több vállalkozás 

állt át ideiglenesen, a kialakult veszélyhelyzet, és a szignifikánsan megnövekedett igényekhez igazodva 

maszk gyártására ruházat, táska, sőt cipő helyett. Azok a munkavállalók, akik varrni tudnak, közös 

megállapodás alapján így részben megkapják havi bérük egy részét, ami azonban alig elegendő a 

megélhetéshez. A kényszerűségből végzett és kevéssé jövedelmező maszk gyártás nem tud minden 

dolgozónak munkát biztosítani pl.: nem vonhatóak be ebbe a vasalók, raktárosok stb. A bevételek 

visszaesése miatt a kifizetett bérek járulékait nem tudják kitermelni a vállalkozások, és nem tudják 

vállalni a munkáltatói közterheket sem. A szeptember 30-ig tartó türelmi idő után fizetendő közterhek 

teljesen el fogják lehetetleníteni a ma még valahogy üzemelő cégek működését. 

   

Az eddig is nehéz helyzetben lévő iparág fontossága megkérdőjelezhetetlen, a járvány elleni védekezést 

szolgáló védőruhák és maszkok hiánya egész Európában súlyoz problémákat okozott, tehát a hazai 

könnyűipar, ezen belül a textil- és ruhaipar fennmaradása és fejlesztése nemzetgazdasági érdek.  

 

Kérjük, hogy a kiemelt ágazatok mellett a könnyűipar is mentesüljön a munkáltatók által fizetett 

bérek közterheinek megfizetése, valamint a munkavállalók bérét terhelő járulékok megfizetése 

alól. 

Budapest, 2020. 05. 07. 

      

Köszönettel: 

 

Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia 
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