
 

 

A koronavírus-járvány hatása a nyomdaiparra 

A koronavírus magyarországi megjelenése és terjedése miatt kihirdetett vészhelyzetben a nyomdák 

működése is veszélybe került. Ahhoz, hogy a válságkezelés érdekében mindent megtehessenek a 

szakma érdekképviseletei – NYPSZ, PNYME, CSAOSZ –, kellő számú visszajelzésre van szükségünk, 

amit továbbíthatunk a döntéshozóknak. Kitöltési határidő március 27. A kérdőív kitöltőivel március 

30-án megosztjuk az összesített statisztikát. 

Ez a kivonat az NYPSZ és a CSAOSZ számára készült, a március 30., 14 órai állapot összefoglalója. 

Készítette: Faludi Viktória 2020. március 30. 

Milyen intézkedésekkel segíthetné az állam a nyomdaipari munkavállalók és 

cégek megtartását?  

 Csak a teljesített számlák után kelljen az áfát befizetni. 

 Járulékok csökkentése vagy szüneteltetése. 

 Járulékstop, adóstop.  

 Járulék- és adókedvezmények. 

 Járulékstop, munkavállalók megtartását célzó támogatás. 

 Járulékstop. 

 Járulékstop, munkavállalók megtartását segítő támogatás. 

 Járulék stop. 

 Járulékstop, IPA és egyéb adók befizetésének halasztása. 

 Közterhek enyhítése. Kamatmentes hitel támogatás. 

 Járulékstop. 

 Járulékok mértékének csökkentése segítene. 

 Felsorolni lehetetlen ... minden, amit a taxisok is megkapnak... 

 Járulékstop! 

 Járulékkedvezmény a nyomdáknak. 

 Járulékstop. 



 Járulékfizetés leállítása, pénzbeli támogatás a vírusveszély idejére. 

 Járulékstop + bér segítség. 

 A katás adózás szüneteltetése, fizetendő adó felfüggesztése. 

 Foglalkoztatási támogatás, állami megrendelések hazai beszállítóknál, ne importból. 

 Munkavállalók bármilyen megsegítése, hogy megtarthassák az állásukat. 

 Járulékmentesség, adócsökkentés, és ne lehessen felmondani a bérleményeket most.  

 Adócsökkentés, munkások utáni járulék csökkentése. 

 Áruforgalom fenntartása, a bizonyíthatóan csökkent bevételkiesés kompenzálása segélycsomaggal, 

támogatással (lásd mezőgazdaság). 

 Járulékstop. 

 Járulékfizetés teljes felfüggesztése, adók csökkentése pl. áfa. 

 Pénzbeli támogatás.  

 Járulékstop, beszállítók felé részletfizetés, állami támogatás, ha vállalja a cég az elbocsátás nélküli 

üzemeltetést.  

 Iparági válságkezelő kedvezmények. 

 Járulékstop. 

 Iparűzési adó stop. 

 Társasági adó stop. 

 Járulékstop, hitel-átütemezés, rezsicsökkentés. 

 Járulékstop. 

 Járulék-, bérköltség-, telephelybérlet csökkentése. 

 Járulékok teljes stop, állami munkák területi szétosztása, ha újra indul a rendszer.   

 A KATA ideiglenes felfüggesztésével. 

 Járulékstop! 

 Úgy, mint más országokban, pl. Románia, Lengyelország, Ausztria, a fizetések és járulékok egy jelentős 

részének átvállalása az állam által.  

 Járuléktörlés, valós rezsitámogatás (eon, gáz, bérleti díj stb.). 

 Járulék stop, munkahelymegtartó intézkedések.  

 Járulékstop  

 A mi szegmensünk a rendezvény dekor. Mivel az összes rendezvényt betiltották, munka híján 

adócsökkentés, esetleg kedvezményes hitel felvétele jöhet szóba. 

 Járulékfizetés azonnali felfüggesztése. 

 Járulékstop, áfa-csökkentés.  

 Járulék, bérlemény fizetésének felfüggesztése. Pályázatok kiírása, csak a nyomdák részére. Állami 

projektek kiadása, akár pályázat útján, a kisebb cégeknek.  

 Járulékstop. 

 Adó- és járulékcsökkentés. 

 Járulékfizetés elengedése, bértámogatás. 

 járulékstop, pénzügyi támogatás, hosszú lejáratú hitel. 

 Azonnali kijárási tilalom, a munkába járás kivételével. 

 Járulékstop, később kompenzáció.  

 Járulékstop, bérelt gépek részleteinél a banki hitelekhez hasonló elbánás, stop... bérbeadók állami 

kompenzációja az így kieső bevételek miatt. Huzamosabb kintlévőségek áfájának figyelembevétele a 

havi áfa-bevalláskor. 

 Adómoratórium, fizetések részben állami átvállalása. 

 Munkabér- és járuléktámogatás. 

 Közteherstop, a hiteltörlesztés felfüggesztését a lízingre is kiterjeszteni, mivel a gépek finanszírozása 

általában lízingkonstrukcióban történik. 

 Járulékstop, munkabér hozzájárulás.  

 Fizetett szabadság költségeinek átvállalása. 

 járulékstop, adózási enyhítések, bértámogatás. 

 Legfőbb gond a bérleti díj és a járulékok fizetése.  

 Lizingmoratórium pipa, ezenkívül a járulékcsökkentés lehetne még segítség. 

 Járulékstop és bértámogatás. 



 Semmivel nem fogja, de a járulékok csökkentése koronavírus nélkül is már régen esedékes lenne. 

 Csak a már kiegyenlített számlák után kelljen az áfát befizetni! 

 Járulékstop, a megnyert pályázatok kifizetése, támogatott hitelek. 

 Járulékstop. 

 Járulékstop. 

 Járulékfizetés időszakos elengedése. 

 Járulékok, adók fizetésének leállítása, munkabér-támogatás. 

 Anyagi támogatással, járulékok átvállalásával stb. 

 Járulék eltörlése 6 hónapig. 

 Bérletidíj-fizetési moratórium, jelentős bértámogatás.  

 Járulékok felfüggesztése, telephely bérleti díj támogatása. 

 Kötelezze az embereket maszkok viselésére, védőfelszerelés használatára, otthon maradásra, hogy 

gyorsabban csökkenjen a járvány gazdaságra gyakorolt hatása (klassz a járulékcsökkentés, de a legjobb 

az lenne, ha értelmezhető időben lemenne a járvány). Pályázatokat írnának ki, amivel lehet foglalkozni 

karanténban is és lendületet kapni a következő időre. Megcélozznák, hogy a kisebb lokális gyártók 

erősebbek legyenek. Nem engednék el a zöldebb csomagolóanyagokra átállás tervet, de segítenék azt. 

Normális bejelentéseket tennének, hogy ne 380 legyen a végén az euró, az 5,6 milliárd eurót, amit 

kapnak ésszel használnák fel... Ilyenek: 

 járulék-, bértámogatás, 

 járulék és minden egyéb adó felfüggesztése, kivéve az áfa, 

 járulékstop, áfastop, 

 járulékcsökkentés,  

 adó- és járulékkedvezmények, plusz szabadság térítése, 

 járulék- és adóstop, 

 Járulékstop, 

 állami megrendelések szétosztása,  

 járulékfizetési könnyítés, 

 járulékstop, 

 járulékok befizetésének szüneteltetése, munkabér-támogatás, 

 esetleges kötelező leállás esetén járulék mentesség, 

 áfa-csökkentés, 

 csökkentett járulékfizetés. 

 A járulékok mérséklése nyilván sokat segítene, de a legfontosabb a pénzügyi fegyelem fenntartása 

lenne, mert a Vevők különböző okok miatt nem teljesítenek határidőre. A ki nem egyenlített Vevői 

számlák esetében segítség lenne, ha legalább az áfa-tartalmat csak a kiegyenlítés után kellene 

megfizetni az államnak. (Volt már ilyen, nem kell újra kitalálni...). 

 Minden intézkedés, kedvezmény, moratórium, amely a likviditást javítja, nagy segítség lehet. Sokaknak 

jól jött a hitelek utáni tőke- és kamatfizetési moratórium, de legalább ekkora teher a tavasszal 

esedékes adók (társasági, iparűzési, építmény) megfizetése. Ezeket is fel kellene függeszteni, vagy 

legalább havi részletekké alakítani. 

 Járulékstop, adókedvezmény. 

 Még nem tart abban a fázisban a központi rendelkezések menete, hogy a nyomdaipart SOS érintő 

döntéseket kelljen hozni.  Tudomásom szerint, most vannak kidolgozás alatt a várható általános 

gazdasági intézkedések. Még egy hét türelem.  

 Járulékok csökkentése, munkahelymegtartó támogatások.  

 Járulékstop biztosan segítene, illetve a megfelelő védőeszközök beszerzése és szétosztása minden 

dolgozó embernek minden szakterületen.  

 Adócsökkentés vagy ehhez kapcsolódó fizetési könnyítések. 

 Munkabér-, járulékcsökkentés. 

 Járulékstop. 

 Járulékstop. 

 Adó- és járulékcsökkentés, nemzetközi fuvarok, steril kesztyűk és álarcok biztosítása. 

 Járulékstop. 

 A munkavállalók megtartásának segítése. 



 Időszakosan a járulékok elengedése. 

 Időszakosan a társasági adó elengedése. 

 Olvasás népszerűsítésére szolgáló kampányok indítása. 

 Járulékkedvezmény. 

 Járulékstop. 

 A körbetartozás kivédése hitelekkel, járulék- és adómoratórium, munkahely-megtartás támogatása. 

 Járulékstop, adóterhek csökkentése, hitelek, hitelkamatok csökkentése, halasztása. 

 Alacsonyabb adók, járulékstop. 

 Katásként sokat segítene a járulék átmeneti elengedése (esetleg átütemezése). A helyi szervezeteket 

lehetne kötelezni, hogy a helyi vállalkozótól rendeljenek árut vagy szolgáltatást (települési szinten). 

Korrekt, hiteles tájékoztatással segíteni a döntéshozókat. Támogatni a folyamatos, biztonságos 

munkavégzés lehetőségét. 

 Járulékbefizetések szüneteltetése, hitelek (lizingdíjak) fizetésfelfüggesztése, bérek kiegészítése (kieső 

bevételek pótlására), rezsiköltségek fizetésének támogatása (pl. részletfizetés). 

 Járulékterhek csökkentése, felfüggesztése. 

 Járulékok elengedése, bérek fizetésébe való „beszállás”, ne legyen kijárási tilalom. 

 Járulékok és adók szüneteltetése. 

 Járulékstop. 

 Járulékstop.  

 Bértámogatás. 

 A munkabér utáni közterheket és járulékokat a mi szektorunkban is minimalizálja az egészségügyi 

szolgáltatási járulék összegére, a hitelmoratóriumot a termelő eszközök (nyomdagépek) 

lízingszerződéseire is kiterjeszti, az iparűzési adó előleg fizetésének határidejét kitolja, valamint az áfa 

esetében csak a felénk kiegyenlített számlák után realizálódjon a kifizetés. Szeretnénk kérni, hogy a 

nyomdaipari telephelyek bérleményére is vonatkozzon a felmondási és a bérletidíj-emelési tilalom. 

 A bérterhek jelentős csökkentése. 

 Járulékstop! 

 Likviditásjavítás a legsürgetőbb. Adóhatáridők lazítása, áfa-elszámolás gyorsítása. E nélkül még a 

munkával jól ellátott (export) nyomdáknak sem marad cash-flowja finanszírozni a termelést. 

 Amennyiben leállásra kényszerülünk, akkor a terheket csökkentsék „0”-ra, hogy meg tudjuk tartani a 

munkatársakat. 

 Bérköltség támogatása. 

 Járulékstop június végéig, ugyanúgy, mint a megnevezett ágazatokban. 

 Járulékstop, minimálbér finanszírozása a munkavállalóknak. 

 Fizetett szabadság. 

 Járulékstop. 

 Munkáltatói és munkavállalói járulékok csökkentésével, még ha csak ideiglenesen is. Könnyített 

munkahelymegőrző pályázatokkal. 

 Járulékstop, gyermekes családok támogatása. 

 Járulékfizetés felfüggesztése, áfa-fizetési kötelezettség halasztása, bevallás-/beszámolókészítések 

halasztása. 

 járulékstop, áfa-csökkentés. 

 Járulékstop, munkabér-/állásidő-támogatás, munkahelymegtartó támogatás a vészhelyzet +3(6) hónap 

időtartamra, adminisztratív terhek csökkentése. 

 Járulékstop. 

 Segíteni a papírszállító kamionok bejövetelét (Olaszország, Spanyolország). 

 Járulékstop. 

 Járulékstop. 

 Szociálisjárulék-csökkentés, bértámogatás, állami kötelezettségek gyors kifizetése. 

 Szociálisadó-stop. 

 Állami rendelések. 

 Járulékcsökkentés. 

 Amennyiben úgy alakul és kénytelenek lennénk megállítani a termelést, a lehető legnagyobb 

támogatást a bérek fizetésére vonatkozóan. 



 Igen, járulékstop. 

 Járulékstop mindenképpen kellene, a hitelstop nagy segítség volt. 

 Bértámogatás, járulékstop. 

 Járulékfizetés-stop a leállás idejére, a munkabér-támogatás, munkahelymegtartó támogatás. 

 Járulékfizetés elengedése. 

 Járulékstop. A mindenféle adók legalább felezése 5 hónapra. 

 A csomagolóanyag-gyártás területén a kedvezőtlen hatás elhúzva fog jelentkezni, várhatóan a járvány 

lecsengése után, amikor a fogyasztás visszaesik (pl. munkanélküli réteg növekedése miatt, ha a 

tartalékok elfogytak), emiatt véleményem szerint az önhibájukon kívül munka nélkül maradtak fizetési 

támogatása javítana ezen a helyzeten.  

 Egyelőre nincs állami segítségre szüksége a cégnek. 

 Járulékstop, hitelmoratórium, termékdíj-moratórium, bérek 80%-ának átvállalása. 

 Adó- és járulékkötelezettség csökkentése. 

 Járulékhoz hozzájárulás, áfa befizetésére halasztás. 

 Mi katás egyéni vállalkozók a dekorációs (fóliázós) szakmában zömében nagy rendezvényszervezőket 

szolgálunk ki. Nekünk is leállt a munka. Most sehová sem kell dekoráció!!! Bérleti díj, fenntartási 

költség így is fix. Országosan a KATA-járulékok elengedése kellene ezekben a hónapokban. Mindenkire 

hat a leállás! 

 Járulékstop, kiegészítő csomag a dolgozók bérének rendezésére, lízinghitelek kamatmentes 

befagyasztása. A Korona-vírus lezajlása után segítség az állam részéről a vállalkozók terheinek 

csökkentésére és segítség a magyar gazdaság újraindításában. 

 Járulékmentesség.  

 Esetleges év végi vagy más alkalmak miatti felhalmozott munkák előre vétele. 

 Járulékstop, devizaárfolyam stabilizálása. 

 Járulékstop, nyomdai gépek bérleményének fizetési könnyítése. 

 Járulékfizetési kedvezmény. 

 Járulékok befagyasztása. 

 Bér- és személyi jellegű költség csökkentésére hozott intézkedések (pl. járulékcsökkentés). 

 Járulékstop, a betegszabadság teljes átvállalása. 

 Járulékstop!!! 

 Járulékok átmeneti felfüggesztése, munkabérek egy részének átvállalása, hogy a felesleges munkaerő-

kapacitást ne kelljen elküldeni. 

 Bér jellegű járulékok jelentős csökkentése. 

 kATA elengedése minden katásnak. A helyi szervezeteket kötelezni, hogy helyi vállalkozótól rendeljen. 

Állami megrendelések szétosztása kisebb vállalkozásoknak. 

 Fizetések, járulékok egy részének átvétele, mint sok más országban (Románia, Lengyelország, 

Ausztria...) 

 Járulékstop, banki kamatok halasztása. 

 Járulékok csökkentése. 

 Nincs ötletem. 

 Vissza nem térítendő támogatás, járulékstop. 

 Járulékstop, a KTD-befizetés negyed évvel való eltolása, az elnyert pályázatok záróelszámolásainak 

kifizetése végre valahára. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

A kérdőívet eddig 168 nyomdai vállalkozás töltötte ki, a cégnév megadása nem volt kötelező, így az 

anonim válaszok mellett a következő nyomdák nyújtottak segítséget a felméréshez:  

1. AduPrint Kft. 
2. Alakart DTP Stúdió Kft. 
3. Alföldi Nyomda Zrt. 
4. Alto Nyomda Kft. 
5. Antók Nyomda 
6. Art Copy Studio 
7. Attraktív Reklámügynökség és Nyomdaipari Ec. 
8. Avadoo Design Kft. 
9. Balaton Nyomda KFT.  
10. BCL Kft. 
11. Belvárosi Nyomda Zrt. 
12. Bétaprint nyomda 
13. Bóna LABALS s.r.o. 
14. Box Print-FSD Packaging 
15. BrandMax Hungary Kft. 
16. BZ Press Nyomda 
17. Calypso Nyomda 
18. Central Dabasi Nyomda Zrt. 
19. CNI Kft.  
20. Codex Zrt. 
21. Color Pack Zrt. 
22. Colorcom Media 
23. Conint-Print Kft. 
24. Conti-Livello Kft. 
25. Cordoba Nyomda Kft. 
26. Creative Fingers Group Kft. 
27. Creative Print Kft. 
28. Dekormunka.hu 
29. dekorXpress 
30. DePress Kft. 
31. Domonkos Nyomda 
32. DPIX Kft. 
33. Druk-ker Kft. 
34. Duo Printers Bt. 
35. Duplex - Rota Kft. 
36. Edelmann Hungary Packaging Zrt. 
37. Emblemazas.hu 
38. EN2 Kft. 
39. E-press Nyomda Kft. 
40. e-Print Magyarország Zrt. 
41. Érdi Rózsa Nyomda 
42. Euro Irodaszergyártó Kft. 
43. Eurojet Kft. 
44. Europrinting Nyomda 
45. Flash-Dekor Reklám Kft. 
46. Flashdesign Kft. 
47. Flexo 2000 Kft. 
48. Flexo-Line 2001 Kft. 
49. Fóliavilág Kft. 
50. Gelbert ECO Print Kft. 



51. Generál Nyomda KFt. Szeged 
52. Gitta Nyomda Kft. 
53. Grafit Pencil Nyomda Kft. 
54. Hatas Reklámstúdió  
55. Helikon Nyomda Kft.  
56. Helikon Nyomda Kft.  
57. Hesse Trade Kft. 
58. Horváth Nyomda Kft. 
59. I Print 4 You Kft. 
60. I+G Nyomda Bt. 
61. Imprenta Kft.  
62. Indigó Nyomda 
63. Inkredible Letterpress 
64. Innovariant Nyomdaipari Kft. 
65. Intendo Stúdió Kft. 
66. Inter-Etikett Nyomda Kft. 
67. Intergraf Digiflex Kft. 
68. Intergraf Kft 
69. iPixel Nyomda és Grafikai Stúdió Kft. 
70. K+R Kft.  
71. Kajári és Fia Kft. 
72. Kapitális Kft. 
73. Kék Elefánt Nyomda Kft. 
74. Keskeny Nyomda 
75. Kiwi Print Kft. 
76. Konica Minolta Magyarország Kft. 
77. Kontaktprint Kft. 
78. Krajcár Kft. 
79. KroxDesign Stúdió és Nyomda 
80. Kurucz műhely Kft. 
81. Kvadrát 97 Kft. 
82. Lamitrade Kft. 
83. Lemmaco Kft. 
84. LFP center Kft. 
85. Lion Print Kft. 
86. LKL-Color kft. 
87. Lollipop Nyomda és Reklám  
88. Lombos Nyomda Kft. 
89. MADI Nyomdaipari Kft. 
90. Mágnesstúdió Kft. 
91. Másoló 93 Bt „Cinóber Gyorsnyomda” 
92. Másoló Futár Kft. (digitális nyomda) 
93. MATRICA Nyomda Kecskemét 
94. MERKUR print 
95. Mizsepack Kft. 
96. Mona Ada-Art Kft.  
97. Monaker 
98. Monocopy Bt. 
99. multiprint 
100. Nagyatádi Nyomda Kft. 
101. Nem nyomda, dekor. Galéria Dekor Stúdió 
102. Németh Fólia Kft. 
103. Norma Nyomdász Kft. 
104. Nyomdai ötletek Kft. 



105. OSG 
106. Pakett 2005 Bt. 
107. Pandan Kft. 
108. Pannónia Nyomda Kft. 
109. Papír-Partner Kft.   
110. partners Kft. 
111. Pauker Nyomda 
112. perfect print Kft. 
113. Perfekt & Design Kft. 
114. Pethő Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. 
115. Pixelgraf Bt. 
116. Plastex spol s ro 
117. Príma Nyomda 
118. Prime Rate 
119. Print 2000 
120. PrintPix Nyomda 
121. printR Nyomda 
122. Printworks Nyomda Kft. 
123. PrintZóna Kft. 
124. Progresszív Nyomda Kft. 
125. Promission Kft. 
126. Pytheas Kft. 
127. Rastera Group Kft. 
128. Raszter Nyomda  
129. Reactor Stúdió 
130. Regiszter Printing Kft.  
131. Reklámeszköz.hu 
132. Reproflex Kft. 
133. Rill Dekor Kft. 
134. RITTER NYOMDA ZRT. 
135. Rotapress Bt. 
136. ROYAL Nyomda Kft. 
137. Sok Nyomda 
138. SOLUM Zrt. 
139. Specimen Zrt. 
140. S-print 17 
141. STI Petőfi Nyomda 
142. Sz.variáns Kft. 
143. Szitamax Kft. 
144. Szó-kép Kft. 
145. Szűcs Network Cégcsoport 
146. Szűcs Sándor ev. 
147. TCN Sign Studio 
148. Tégelysajtó Kft. 
149. Tiszapack Kft. 
150. Tódy Bt. 
151. Top Invest Kft. - Székelyudvarhely 
152. Tradeorg Kft. 
153. Typonova Kft. 
154. TypoTragik Nyomdaműhely (e.v.) 
155. UVPRINT KFT. 
156. VD Dekor Kft. 
157. VIMKER BT. 
158. WellCom Grafikai Stúdió 



159. XRX Wallitrade Copy 
160. X-Site.hu Kft. 
161. Yeloprint Kft. 
162. Zrínyi Nyomda, IPress Center 

 
 
Kedves Partnereink! 
Hálásan köszönjük az együttműködést! 
 
Az összesített adatokat továbbítottuk a szakmai szervezeteknek az összehangolt ágazati lobbi 
támogatására. 
 
A beérkezett adatok elemzése a Magyar Grafika rendkívüli online tájékoztatásában és a 
hagyományos nyomtatott megjelenésében is elérhető lesz. 
 
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a nyomdaipari vállalkozásokat szolgáljuk. 
 
Tisztelettel: 
 
Faludi Viktória 
főszerkesztő 


