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Könnyűipar a félperiférián: miért izgalmas téma?

• A TCLF szektor a globális gazdaság „állatorvosi lova”

(térben tagolt termelési hálózatok);

• Alacsony tényezőintenzitás, félperiféria korábban

megkérdőjelezett könnyűipari gyártó pozíciója;

• Rugalmasság, technológia, környezeti fenntartható-

ság: félperiféria újrapozicionálásának esélye?

• Alapvető fogyasztási cikkek gyártásának képessége:

a COVID megmutatta a fontosságát!

• Korlátozott ágazati lobbierő: inkább mérsékelt

gazdaságpolitikai figyelem (tisztánlátás esélye);

• „Sajátos” társadalmi csoportok foglalkoztatása: nők,

megváltozott munkaképességűek, bevándorlók;

• Felülreprezentáltság a periférikus térségekben:

SZSZB, JNSZ / VA, TO megyékben a legnagyobb;

A tevékenységáthelyezések földrajzi dimenziói
forrás: Andersson et al. 2018, Di Mauro et al. 2018, Fratocchi et al. 2014,

Lund, Steen 2020, Vanchan, Mulhall, Bryson 2018 alapján, kiegészítve
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Könnyűipar a félperiférián: területi dimenziók

A textil- és ruházati ipar helyi foglalkozási szerkezetben 
játszott szerepe; forrás: KSH Népszámlálás 2011

A bőr- és cipőipar helyi foglalkozási szerkezetben 
játszott szerepe; forrás: KSH Népszámlálás 2011
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Ipari termelés volumenindexe Alkalmazásban állók száma

Válság(ok) a magyarországi könnyűiparban
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Ipari termelés volumenindexe Alkalmazásban állók száma

A feldolgozóipar dinamikája Magyarországon
Forrás: KSH

A TCLF szektor dinamikája Magyarországon
Forrás: KSH

Három válság a feldolgozóipari mutatókban: ezredforduló utáni
válság, W alakú globális pénzügyi és gazdasági válság, COVID
hatás megjelenése (drasztikus visszaesés, majd helyreállítás)…
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Mélyebb és hosszabb válságok a TCLF szektorban, a foglalkoztatás
többnyire, a termelés nagyobbrészt negatív tartományban!
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A feldolgozóipar dinamikája Magyarországon
Forrás: KSH

A TCLF szektor dinamikája Magyarországon
Forrás: KSH
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2021-ben a TCLF termelés a 2000. évi érték 57%-a, a foglalkoztatás a
2000. évi érték 25%-a: ez a termelékenység komoly javulására utal, mely
mögött textil- és bőripar felé tolódó alágazati szerkezet áll; európai
összevetésben a bőripar a legerősebb, a ruhaipar a leggyengébb!



Kutatási kérdések és módszerek

Kérdések

1. Miként jelenik meg a (globális) termelési hálózatok átalakulása a hazai TCLF szektorban?

2. Miként segíti / gátolja a hazai iparági környezet a termelési hálózatokba kapcsolódást?

Módszerek

1. Szakértői interjúk (10 db);

2. Vállalati interjúk (20 db) – ajánlások / pályázatok alapján, ágazati és területi szempontok;

3. Vállalati éves beszámolók: https://e-beszamolo.im.gov.hu/;

4. Egyéb források: sajtóanyagok, EU pályázati adatbázisok;
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pl. Andersson et al. 2018, Lund, Steen 2020, Vanchan et al. 2018

pl. Andersson et al. 2018, Canello, Buciuni, Gereffi 2022; Fratocchi et al. 2014

https://e-beszamolo.im.gov.hu/


Kutatási kérdések és módszerek
2

Szakértők: honnan?

1. Bőr- és Cipőipari Egyesülés;

2. Debreceni Szakképzési Centrum;

3. Magyar Divat- és Design Ügynökség;

4. Magyar Könnyűipari Szövetség;

5. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem;

6. Óbudai Egyetem;

7. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület;

+ Technológiát szolgáltató cégek;

Vállalati interjúalanyok székhelyeinek és 
telephelyeinek területi eloszlása; szerk. Szabó K.

Vállalkozások: honnan?



Termék- és tevékenységszerkezet

A termékszerkezet-váltás alapesetei  

• Diverzifikáció / csere / szűkítés;

• Feljebb lépés: termékek, iparágak;

• Feljebb lépés: funkciók;

• Alkalmazkodó / stratégiai visszalépés: funkciók;

Folyamatok a termékszerkezetváltás hátterében

• „Eltávozó” tevékenységek (szomszédba, Keletre);

• „Érkező” tevékenységek (Nyugatról, szomszédból, Keletről);

• Hazai márkatulajdonosok / kereskedők felé fordulás;

• Saját termékek felé fordulás;
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A termékek jellemzői

1. Közepes és magasabb piaci szegmensek;

2. Kisszériás és egyedi termékek (réspiacok);

3. Funkcionális termékek (munka, sport, egészség);

4. Jelentős ruházati iparon kívüli orientáció (bútor, jármű);

5. Különleges technológiai kompetenciák;

6. Földrajzi közelség, rugalmas reagálás;

7. Hazai piac felértékelődő szerepe: saját termékek, állami 

beszerzések, designerek, külföldi leányvállalatok; 

8. Környezeti fenntarthatósági szempontok;
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A technológiai dimenzió

Ipar 4.0 iparágspecifikus kérdőjelei

• KKV szektor anyagi és humán erőforrás-korlátai (cégvezetés!);

• Alacsony profitráták, kevés visszaforgatható tőke;

• Változatos termékek, méretgazdaságossági problémák;

• Nehezen automatizálható tevékenységek (pl. varrodai munkák);

• Vállalatirányítási rendszerek KKV szektorra adaptálásának kihívásai;

Gyártáselőkészítés digitalizációja, gyártás részleges automatizálása,

vállalatirányítási és minőségbiztosítási rendszerek, adatgyűjtés;

részvétel az IFKA projektben, egymástól is tanulás;
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Technológiai fejlesztések

• Termékszerkezet-váltás; 

• Új képességek; 

• Kapacitások növelése; 

• Élőmunka kiváltása; 

• Rugalmasabb gyártás; 

• Hatékonyság javítása;

• Minőség javítása; 

• Jobb munkakörülmények; 

• Fenntarthatóbb gyártás;

EU pályázatok és technológiai fejlesztések

• Bürokrácia + alacsony személyi kifizetések miatt hátrányban a pályázatok elbírálásánál;

• Divat- és designipari cégeket célzó ágazatspecifikus pályázatok: lehetőségek vs. kötöttségek;

• Középvállalattá válást preferáló nagyvállalati stratégia: nagyobb támogatási intenzitás, adókönnyítések;

• Komplex gondolkodásmód, menedzserszemlélet hiánya: beruházás kiegészítése (képzés, kapcsolatépítés);



Koronavírus és orosz-ukrán konfliktus

Negatív COVID hatások:

• Alapanyag-ellátás akadozása: raktárkészletek növelése;

• Megrendelések visszaesése: maszkok és egyéb védőeszközök gyártása, iparági diverzifikáció;

• Munkaerő kiesése: biztonsági intézkedések a kötelező előírásokon túl is;
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https://kotenyshop.hu/termek/piros-ruzs-van-rajtam-szajmaszk/

De:

• Magyarországra koncentrált gyártás;

• EU-n belüli fekvés előnye (rugalmasság);

• Tervezők hazai gyártás felé fordulása;

Orosz-ukrán konfliktus:

• Energiaválság: telephelyfejlesztés!

• Ukrajnából átjött megrendelések;

• Ukrajnából átjött munkaerő;

• Alvállalkozói kapacitások szűkülése;

• (Újragondolt) diverzifikációs stratégiák;



Az iparág vertikalitása

• Szocialista időszakban is kihívás, de rendszerváltás után erősen

megbomlott vertikalitás: iparági szereplők megritkulása, méretük

csökkenése, bizonyos (gyártási) kompetenciák eltűnése;

• Olasz, spanyol, portugál, német, lengyel, orosz, török, indiai, távol-

keleti alapanyagok, olasz és német (francia, japán) technológia;

egyes inputok (alapanyagok) terén Európa is Ázsiától függ;

• Lokális és regionális, szomszédos országokba átnyúló alvállalkozói-

beszállítói hálózatok, többtelephelyes cégek: költségcsökkentés,

kapacitásbővítés, rugalmas gyártás, új kompetenciák;

• Földrajzi közelség fontossága: pl. külföldi leányvállalat projektje a

kevésbé rugalmas Távol-Kelet helyi beszállítókkal történő részbeni

kiváltására, alvállalkozói hálózatok térbeli korlátai;

• Megrendelők, alapanyag- és technológiaszállítók, együttműködő

iparági cégek a becsatornázható új tudás forrásai is…
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Iparági szervezeti-érdekképviseleti háttér

• MKSZ és BDSZ: iparág megszervezésének kihívásai;

• MKSZ és MDDÜ: generációs kérdés is…
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BDSZ alapszervezetek cégeinek alkalmazásban állói; 
forrás: BDSZ, IM céginformáció; szerkesztette: Mészáros M.

MKSZ közvetlen és közvetett tagvállalatai (alkalmazásban állók); forrás: 
szervezetek adatszolgáltatása, IM céginformáció; szerkesztette: Mészáros M.

• Munkaerő, piaci információk, technológiai innovációk!

• Iparági-szakmai kiállítások, vásárok…

18% (2019)

12% (2019)



K+F+I a magyar könnyűiparban

• Rendszerváltás utáni „alkalmazkodó visszalépés”, korábbi K+F háttér leépülése: nagyvállalati kutatások

megszűnése, iparági kutatóintézetek profilváltása (bevizsgáló-minősítő laboratóriumok);

• Felsőoktatás a fővárosban: Budapesti Metropolitan Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem, Moholy-Nagy

Művészeti Egyetem, Óbudai Egyetem; eltolódás a technológia felől a design/divattervezés irányába;

• Iparági szereplők fogyatkozásával ipari kapcsolatok gyengülése: mindkét oldalról vannak kísérletek ezek

újraélesztésére, akadnak pozitív és negatív példák is, de inkább oktatás, mint kutatás-fejlesztés;

• 2009-2010: Textilipari Technológiai Platform (TEXPLAT) TMTE által irányított projektje: elkészült a magyar

textil- és ruházati ipar K+F+I stratégiája, de a megvalósítására már nem került sor;

• 2020-2021: MDDÜ által elkészített Nemzeti Divatipari Stratégia: (A) Koordináció és együttműködés, (B)

Hatékony promóció, marketingkommunikáció, (C) Eredményes kereskedelem, (D) Minőségi és elérhető

gyártás, (E) Magas színvonalú, nemzetközi szintű oktatás, (F) Megbízható adatok, mérhető teljesítmény;

• Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen angolszász mintára létrehozott Techpark (divat-, kötő-, szövő-, nyomó-

, bőr- és kalapműhely), Innovációs Központ (kiforratlan inkubációs funkció), MDDÜ-vel együttműködve

közel 300 mintát tartalmazó anyagkönyvtár (ez Kelet-Közép-Európában egyedülálló);
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Humán háttér: meddig lesz munkaerő?

• Iparág népszerűségének csökkenése már az 1970-es évek végétől, de a rendszerváltás után munkaerő-

túlkínálat (szakképzések leépülése): generációváltással mennyiségi és minőségi munkaerőhiány;

• TCLF releváns képzések újraindítása, de képzések kritizált tartalma / koncepciója és hatékonysága: kevés

a jelentkező, illetve pályán maradni akaró végzős; más szektorok elszívó hatása a keleti periférián is;

• Alternatívák 1: „utcáról betanított emberek”, megváltozott munkaképességűek, nyugdíjasok, távolabbról

ingázók, kelet-európai vendégmunkások foglalkoztatása, bezáró varrodák munkaerejének megszerzése;

• Alternatívák 2: női munkaerő rugalmasabb foglalkoztatása: akad olyan cég, ahol a részben megváltozott

munkaképességű dolgozók 4-6-7-8 órás munkarendnek megfelelő szállítását a cég „logisztikázza ki”;

• Komoly versenyképességi korlát a megfelelő szintű nyelvi kompetenciák hiánya, helyenként nyelvtudással

rendelkező – a szakismereteket tolmácsként elsajátító – emberek vannak kulcspozíciókban;

• A koronavírus rontott az iparág hosszabb távú munkaerő perspektíváin: „azok a dolgozók, akik elmentek

például áruházakba árufeltöltőknek, már nem jönnek vissza”; ukrajnai menekültek nem jellemzőek…
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Összegzés, tanulságok

• Ezredforduló óta többnyire válságban lévő, zsugorodó, helyét kereső magyar TCLF szektor;

• De vannak sikeres, alkalmazkodóképes, helyi hozzáadott érték növelésére képes vállalkozások!

• Európai hálózatokba kapcsolódás: centrumból kihelyezett és (közelről vagy távolról) visszatérő gyártás is;

• De hazai piac felértékelődése, jelentős kiaknázatlan potenciálok (a tervezés + gyártás egy ezek közül);

• A magyarországi gyártás előnye főként a kedvező ár-érték arány és a (földrajzi) közelség az EU piacához;

• De a helyi iparági környezetben gyökerező (hosszabb távú) minőségi tényezők terén nem állunk túl jól…
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• Miért van szükség Magyarországon számottevő könnyűiparra?

• Mely szerepek lehetnek „testhez állók” Magyarország számára egy európai munkamegosztási rendszerben?

• A minőségi előrelépés érdekében hogyan erősíthetők a vállalatok és intézmények közti szinergikus hatások?

• Határon átnyúló (pl. V4, romániai, szerbiai) kapcsolatok erősítése indokolt lehet szervezeti szinten is?

Intelligens 

szakosodás

Kapcsolódás

Komplexitás



A kutatás eredményeinek publikálása

Előkészítés alatt:

1. Molnár Ernő, Nagy Csongor, Kiss Éva: Átalakuló globális termelési hálózatok, Európába visszatérő gyártás?

Könnyűipari esettanulmány a kelet-közép-európai félperifériáról (külföld);

2. Nagy Csongor, Kiss Éva, Molnár Ernő: Túlélési technikák egy zsugorodó iparágban: az európai félperiféria

újraiparosodásának és ipar 4.0 adaptációjának egy alternatív nézőpontja (külföld);

3. Molnár Ernő, Nagy Csongor, Kiss Éva: Koronavírus-járványon innen és túl: válságok és alkalmazkodási

stratégiák a magyar ruházati iparban (külföld);

4. Molnár Ernő, Mészáros Márk, Nagy Csongor: Egy hagyományos iparág átalakulásának humán dimenziói: a

magyar könnyűipar esettanulmánya (Educatio tematikus szám);
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Köszönjük a figyelmet!


