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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. 

Köszönettel: 

Nagy Miklós  

főtitkár 

Mobil: 06 20 391 9316 

E-mail: nagym@csaosz.hu  
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Kérjük, hogy a rendkívüli helyzet kezeléséhez alábbi kérdések megválaszolásával 

segítsenek: 

 

 A koronavírussal összefüggésben a termelésbiztonság fenntartása érdekében kényszerült-e 

már rendkívüli intézkedéseket hozni? Ha igen, kérjük írja le részletesebben. 

 

 A járvánnyal összefüggésben tapasztalt-e változást a megrendelésekben, ha igen, az élel-

miszeripar mely területekről? 

 

 A belföldi megrendelések csökkenése esetén milyen kormányzati színtű intézkedést tart 

szükségesnek? 

 

 A belföldi megrendelések növekedése esetén képes-e teljesíteni az igényeket? 

 

 Jelenlegi ismeretei szerint tart-e alapanyag-ellátásban hiánytól vagy fennakadástól? Ha 

igen, az élelmiszeripar mely területét (területeit) érintheti? 

 

 Jelenleg milyen időtávban látja fenntarthatónak a termelés biztonságát? 

 

 Szükség esetén fel tud-e ajánlani szabad termelési (bérmunka) kapacitást? 

 

 Szükség esetén igénybe venne-e felajánlott termelőkapacitást? 

 

 Jelenleg milyen kormányzati szintű intézkedést tart szükségesnek a termelésbiztonság 

fenntartása érdekében? 

 

 Van-e egyéb olyan tényező, ami miatt termelését olyan mértékben kényszerül(het) korlá-

tozni, hogy ezáltal veszélybe kerül(het) a vevőigények megszokott ütemű teljesítése, vagy 

meglevő szerződéseinek teljesítése? 

 

 Egyéb, megosztani kívánt észrevétel, javaslat? 
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Kérjük megadni társaságuk részéről a folyamatos kapcsolat tartására kijelölt személy ne-

vét, elérhetőségét: 


