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Még ebben a nehéz, sok szempontból  
válságos időszakban sem tudok nem  
gondolni arra a cunamiként ránk zúduló 
méltatlan, szakmaiatlan, szűklátókörű és 
igaztalan támadásra, amelyet a csomagoló
ipar szereplői az utóbbi években elszen
vedni, elviselni kényszerülnek. Most  
viszont, amikor baj van, hirtelen kiderül, 
szükség van ránk, munkánkra, termé
keinkre, helytállásunkra. A sors fintora  
pedig, hogy épp azok a csomagolás 
formák kerültek egyik napról a másikra  
a szinte egyetlen lehetséges és biztonsá
gos megoldás középpontjába, amelyek 
betiltását néhány nappal korábban  
cikkek sora követelte.

Alig három nappal voltunk túl a Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) 
közgyűlésén, amikor minden folyamatban lé-
vő feladatunkat, megvalósításra váró tervünket 
félre kellett tenni, mert a koronavírus magyar-
országi megjelenése és terjedése miatt az Opera-
tív Törzs az agrárminiszter útján, az élelmiszer- 
ellátás zavartalanságának fenntartása érdekében 
Szövetségünk együttműködését kérte.

Szövetségünk abban tudja (még mindig) segí-
teni a minisztérium útján a rendkívüli helyzet 
kezelését, hogy tagjaitól és a szakterület továb-
bi szereplőitől bekér minden olyan információt, 
ami a csomagolószer-ellátást esetlegesen akadá-
lyozza, hátráltatja és központi intézkedést igényel.

A CSAOSZ a tagvállalatai és a szélesebb szak-
mai körnek a nyomdászszakma kérdéssorától 
tartalmában jelentősen eltérő, a csomagolószer- 
ellátás biztonságával, biztosíthatóságával kap-
csolatos kérdéssort juttatott el melyre több mint 
ötven írott választ és számtalan telefonos meg-
keresést kaptunk. 

A válaszokból az egyértelműen kitűnt, hogy a 
megkeresettek kifejezetten megköszönték a szak-
mai érdekképviseletnek, mert a helyzet kezelé-
séhez eddig máshonnan segítséget nem kaptak. 

Az kiderült, hogy szinte valamennyi társaság 
meghozta a járvány terjedésével kapcsolatban 
megelőző intézkedéseit, több vállalat példaér-
tékű munkáról számolt be. 

A kapott válaszok szerint – vállalatmérettől 
függően – az alapanyagkészletek a 3 hét és 3 hó-
nap közötti időtartamra elegendőek, az ellátás-
biztonság szempontjából a járvány terjedése 
(rendelkezésre álló munkaerő) és az import áruk 
szállításának akadozása, esetleg elakadása je-
lentik a kritikus tényezőket, lévén a csomagoló- 
alapanyag ipar több területen erősen import-
függő. A legkritikusabb reláció természetesen 
Olaszország, ezért többen megkezdték az új, al-
ternatív szállítási útvonalak kidolgozását.

Sajnálatos tényező, hogy a nemzetközi fuvaro-
zásban jelentős drágulás következett be és sajnos 
a helyzetet kihasználva megjelentek a hiénák is, 
akik többszörös fuvardíjat kérnek egy-egy szállí-
tás lebonyolításában.

A CSAOSZ a szakma képviselőitől megoldási 
javaslatokat is kért, amelynek fontos pontja volt 
egy kommunikációs csatorna létrehozása a straté-
giai vállalatok és az őket kiszolgáló vállalatok 
irányába a tevékenységet érdemben befolyáso-
ló intézkedésekről és a problémák kezeléséről. 
Többen panaszolták, hogy a védőeszközöket nem 
tudják beszerezni a kereskedelemből, ennek 
megoldására tájékoztató fórum megszervezését 
javasolták. 

Ugyancsak igényként merült fel a „dolgozói út-
levél” bevezetése, amennyiben további megszo-
rító intézkedések (pl. kijárási tilalom) bevezetése 
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Tisztelt Kollégánk! 

A koronavírus magyarországi megjelenése és terjedése miatt kihirdetett vészhelyzet miatt a 
tegnapi napon Szövetségünk együttműködését kérte az Agrárminiszter. 

A rendkívüli helyzetben a szakminisztérium feladata az élelmiszerellátás zavartalanságá-
nak biztosítása – és ebbe értelemszerűen beletartozik a csomagolástechnika.  

A válságkezelés érdekében a Miniszter olyan operatív csoport felállítását kérte Szövetsé-
günktől, amely folyamatosan tartja a kapcsolatot a Minisztériummal és jelezni tudja a 
problémákat. Minden olyan információ megosztását kérik, amely azonnali intézkedést igé-
nyel, illetve a várható veszélyek kockázatának mérsékléséhez szükséges. Fontos kérés, 
hogy a várható események előrejelzése, a problémafelvetés mellett a lehetséges megoldá-
si javaslatok is megfogalmazásra kerüljenek. 

Az operatív csoportot a CSAOSZ felállította, a minisztériumi kapcsolattartó a Főtitkár, munká-
ját az elnökség öt tagja támogatja. 

Szövetségünk abban tudja segíteni a Minisztériumot, hogy tagjaitól és a szakterület továb-
bi szereplőitől bekér minden olyan információt, ami az élelmiszerek csomagolószer-
ellátását esetlegesen akadályozza, hátráltatja és központi intézkedést igényel. 

Az országunkban ezidáig példa nélküli rendkívüli állapot minél hatékonyabb kezeléséhez 
kérem az Önök felelősségteljes együttműködését. 

Jelen levelem mellékletében igyekeztem megfogalmazni az e helyzet kezeléséhez releváns 
kérdéseket, mindenkitől kérek választ és általam meg nem kérdezett problémák felvetését is 
várom, hogy azokat a Minisztérium felé továbbíthassam. 

Budapest, 2020. március 18. 
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válna szükségessé, ezért az alapellátást kiszolgá-
ló csomagolószer-gyártók kapjanak felhatalma-
zást arra, hogy a munkáltatók igazolást adjanak 
dolgozóiknak a lakhely–munkahely közötti köz-
lekedésre. 

Ugyanez az igény a csomagológépek karban-
tartását, javítását végző szakemberekre is érvé-
nyes. Többen hiányolták, hogy eddig még nem 
kaptak járványügyi eljárásrendi protokollt, amely 
pontosan leírná az intézkedéssort a gyárak veze-
tésének, hogy koronavírusos megbetegedés ese-
tén a hatósági vizsgálatot és a szükséges biztonsá-
gi intézkedéseket követően hogyan indíthatják 
be mielőbb a munkát. 

A válaszadók egységesen kérték a bérjárulék, 
adó és kamatterhek mérséklését. A válaszok beér-
kezésének idején az állami gazdasági intézke-
dések részletei még nem voltak ismertek, de az 
javaslatként megjelent, hogy a járulékkedvez-
ményt fontos lenne kiterjeszteni az alapellátást 
kiszolgáló szakterületekre, így a csomagolóipar-
ra is, legalább a krízis várható időtartamára. Ez 
az intézkedés megnyugtatná a munkáltatót és 
megnyugvást jelentene a munkavállaló számá-
ra is. A legkorrektebb igény szerint azok a társa-
ságok kaphassanak járulékfizetési kedvezményt, 
amelyek vállalják, hogy dolgozóikat változatlan 
munkaszerződési feltételek mellett alkalmazzák.

Javaslat érkezett az Mtk egyes pontjainak ideig-
lenes felfüggesztésére is a veszélyhelyzet ideje alatt 
(pihenőidő, túlóra, szabadságkiadás stb.).

Felmerült továbbá javaslatként a csökkentett  
munkaidő néven ismert német modell adap tá lá-
sá nak lehetősége is.

Szükséges a szállításokban jelentkező komoly 
fennakadások megoldása is.

A határátlépés meggyorsítása érdekében fel-
merült még a személy- és teherforgalom szétvá-
lasztása, eltérő átkelőhelyekre irányítása, illet-
ve „gyors sáv” létrehozása, amely lehetővé teszi 
és megkönnyíti az élelmiszerek esetében az áruk és 
a munkavállalók szabad mozgását az EU nemzeti 
határokon átnyúló területein, a folyamatos szak-
mai tevékenység biztosítása érdekében.

Különösen az élelmiszer-ipari csomagolószer- 
gyártásban érintett társaságok jelezték, hogy 
egyes gyártók épp a veszélyhelyzet idejére időzít-
ve jelentették be mind az alapanyagárak, mind a 
járulékos szolgáltatások árának egyoldalú megeme-
lését, és további emeléseket vetítettek előre, mi-
közben az azonos terméket gyártó konkurensek 
hasonló lépést nem tettek. 

Az élelmiszeripart kiszolgáló társaságok hitel-
garancia vállalását tartják szükségesnek, az élel-
mi szer ipar részéről tapasztalható ugrásszerű 
igénynövekedést a csomagolószer-gyártók for-
góeszköz hitelkeret növelésével tudják finan-
szírozni. Ez bevett gyakorlat, de a társaságok ve-
zetőinek tapasztalata az, hogy ilyen esetekben 
megugrik a ki nem fizetett számlák aránya, ez 
pedig épp a rendszer fenntartását szolgáló válla-
latokat fogja sújtani.

A „nem-fizetési gyakorlatra” az áfa-befizetés 
pénzforgalmi szemléletű – krízisidőszak alatti – 
kezelése segítséget jelenthet.

A kórházak, gyógyító intézmények és otthonok ét-
keztetésében az úgynevezett „badellás” (nagy tétel-
ben helyszínre szállított és helyben kimért) étkez-
tetést a járványmegelőzés érdekében betiltották, 
az egyedüli megoldást az egyszer használatos műanyag 
csomagolószerek alkalmazása jelenti. Ez a probléma 
az ország valamennyi régiójában jelen van. Jelent-
kezett magyar gyártó, aki kész napi 60 ezer fedeles 
műanyag dobozzal növelni kapacitását két héten 
belül felállítandó gyártósorán előállítani, ameny-
nyiben a megrendelések koordinálásában közpon-
ti segítséget (megrendelések koordinálása, logisz-
tika) kap – később a külföldi szerelők magyarországi 
beléptetésére nem kaptak engedélyt.

Problémafelvetést és megoldási javaslatot is 
kaptunk arra vonatkozóan, hogy az élelmiszer-
gyártás és -forgalmazás súlyos gátjává válhat a 
kapcsolódó és nélkülözhetetlen csomagolásihul-
ladék-kezelés összeomlása.

Adminisztrációcsökkentésre vonatkozó meg-
kereséseket is kaptunk. Az EKÁER rendszer ve-
szélyhelyzet ideje alatti felfüggesztésére (egyben 
felülvizsgálatára), továbbá a beérkező számlák 
áfa-tartalmára vonatkozó bevallások kiterjeszté-
sének (legalább) elhalasztására érkeztek javaslatok. 

A gazdálkodó szervezetektől kapott, fentebb 
vázlatosan összefoglalt válaszokat szerkesztett 
formában napi rendszerességgel elküldtük (és 
a következőkben is beküldjük) az Agrárminisz-
tériumnak, amelyben a problémafelvetésen túl 
megoldási javaslatot is tettünk, esetenként intéz-
kedések meghozatalát kértük. 

Operatív intézkedéseket is kellett kérnünk, részben a 
tisztifőorvosi, részben rendőrkapitányi intézkedé-
sek felülvizsgálata érdekében. Legutóbb pedig Buda-
pesten április 1-től a BKK által bevezetett „szombati 
munkarend” okozta – munkába járás, műszakváltás 
idején jelentkező – tumultuó zus és csak a fertőzés 
terjedését okozó jelenetek azonnal kezelésére.


