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ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLAT

a textil és ruházati ipar súlyos helyzetének megoldásáról

A Magyar Köztársaság Országgyűlése - uniós csatlakozásunk gazdasági hatásaira is
tekintettel - elkötelezett a hazai vállalkozások megerősítésében, a vállalkozók esélyeinek
javításában. Említett körbe tartozik a textil és ruházati ipar, amely súlyos tőkehiánnyal és
gazdasági gondokkal küzd, ezért az Országgyűlés a következő határozatot hozza .

1 . Felkéri a Kormányt, hogy legkésőbb 2003. szeptember 30 .-ig dolgozzon ki részletes
intézkedési tervet az iparág helyzetének mielőbbi megoldására, és erről tájékoztassa az
Országgyűlést .

2. Jelen határozat a közzététele napján lép hatályba .

Indoklás

Az iparág a mai napig igen jelentős helyet foglal el a magyar gazdaságban. Exportja
meghaladja a 1,5 milliárd eurót, megközelítőleg 200 ezer munkavállalót foglalkoztat . Az
iparág méltánytalanul jutott válsághelyzetbe, hiszen a több évtizedes termelési tradíció és a
magas minőségű munka miatt a mai napig is keresett szállítója a legnevesebb nyugati
cégeknek .

Az amortizálódott eszközállomány, a magas eszközérték miatt azonban az itt dolgozó
vállalkozások nem tudták és tudják kivédeni a gazdaságunkat ért kedvezőtlen hatásokat . A
megoldás elmaradásának hiánya - különösen az Unióhoz való csatlakozás után - azt
eredményezi, hogy több vállalkozás mehet tönkre, több tíz ezerrel növelve a munkanélküliek
számát. A kérdést súlyosbítja, hogy utóbbi veszély különösen a vidéken élő 40 év feletti
korosztály sújtja .

Az iparág helyzetének rendezésére még 2002-ben a Gazdasági, a Pénzügyi valamint a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium létrehozott egy Tárcaközi Bizottságot, ez
a bizottság azonban a mai napig nem tett javaslatot az iparág súlyos helyzetének megoldására .



Az iparág helyzetének rendezése több törvényt érint, ezért kellett a fenti határozati
javaslatunkat megtenni .

Budapest, 2003 . április 14 .
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