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A FruitVeB Veszélyhelyzeti Akciócsoportjának azonnali intézkedési javaslatai a 

zöldség-gyümölcs ágazat működésének biztosítására 

 

II. számú javaslatcsomag  

 

 

1.) A munkaerő munkába járásának feltétlen biztosítása az állandó és az alkalmi (szezonális) 

foglalkoztatottak vonatkozásában egyaránt. 

 

Probléma: 

 

Az esetleges kijárási tilalom és más korlátozások miatt veszélybe kerülhet a munkaerő munkába 

járása, ami végzetes hatású lehet a kiemelten nagy élűmunkaigényű zöldség-gyümölcs ágazatok 

esetében. 

 

A termelő üzemi, foglalkoztatási adatokra alapozott számításaink szerint a zöldség-gyümölcs 

ágazatban összesen mintegy 130 ezer főállású foglalkoztatottnak megfelelő mennyiségű munkaerő 

dolgozik, beleértve a termelés és posztharveszt fázisát is (1. táblázat). Számolva azzal, hogy sok a 

részmunkaidős vagy szezonális foglalkoztatott, illetve a családi munkaerős és önfoglalkoztatás, ez a 

munkamennyiség mintegy 200-230 ezer személy érintettségének felel meg. 

 

1. táblázat: FruitVeB felmérés a zöldség-gyümölcs ágazatokban felhasznált munkaerő 

mennyiségéről (fő*) 

Ágazat Termelés Posztharveszt** Összesen 

Zöldséghajtatás + Gomba 27 346 8 929 36 275 

Szabadföldi zöldség 45 440 12 350 57 790 

Gyümölcs 29 739 6 800 36 539 

Összesen: 102 525 28 079 130 604 

Forrás: FruitVeB  

Megjegyzés: *A számításokban 1 fő egyenlő 1 800 m.óra/év munkamennyiséggel, beleértve az alkalmi és az állandó 

munkaerőt, valamint önfoglalkoztatást és családi munkaerőt egyaránt. Az adatok az árutermelő üzemekre vonatkoznak, a 

„házikertre” nem.** A posztharveszt a betakarítás utáni árukezelési műveletek összessége. 

 

A zöldség-gyümölcs ágazatban a termelés szezonalitása miatt a munkák mintegy 2/3-át a 

szezonálisan foglalkoztatott munkaerő végzi, kb. 1/3-a pedig az állandó foglalkoztatottakhoz kötődik 

(A különböző szakágazatok és termelési módok esetében nagyon különbözők ezek az arányok). Az 

egyes munkafázisok, illetve munkafolyamatok nagyon szűk és szoros biológiai határidőkhöz 

kötöttek, egy-egy munkafázis elvégzésének az elmaradása a teljes növényállomány 

megsemmisüléséhez vagy jelentős mennyiségi és minőségi termésveszteséghez vezet.  
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A téli időszakban mérsékelt volt az ágazat munkaerőigénye (különös tekintettel a szezonálisan 

foglalkoztatott idénymunkásokra), de április elejétől kezdetét veszik a szezonális munkák: ültetés, 

növényápolás, részben betakarítás, majd májustól kezdve egyre több szakágazatban egyre nagyobb 

súllyal a betakarítás, mely munkák egészen novemberig kitartanak. Április folyamán tehát 

ugrásszerűen megnő az ágazatban a szezonális munkaerő (mezőgazdasági idénymunkás) iránti 

igény.  

 

A termelés és élelmiszerellátás zavartalan működése érdekében ezért az ágazat szempontjából 

létkérdés, hogy mind az állandó, mind a szezonális munkaerő (mezőgazdasági idénymunkás) 

mozgása és munkába járása zavartalan legyen az egész ország területén.  

 

Megoldási javaslat: 

 

Megoldási javaslatainkat – a probléma bekövetkezésének jövőbeni lehetőségére tekintettel – jelenleg 

csak elvi jelleggel tudjuk megfogalmazni, de a probléma manifesztálódása esetén mint abban 

különösen érintett ágazat, készek vagyunk operatív javaslatok kidolgozásában való közreműködésre 

is. Egyúttal arra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen szabályozási kérdéseket kell megoldani 

várhatóan 1-2 héten belül.  

Javaslataink: 

• Egy esetleges kijárási tilalom vagy más korlátozás elrendelése esetén a mezőgazdasági 

idénymunkások munkába járására ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint az állandó 

foglalkoztatottakra, az országon belüli szabad mozgásuk biztosított legyen. 

• A „munkaviszony” igazolására azonban más metódust kell kidolgozni, ugyanis az 

idénymunkások bejelentése gyakran napi jellegű, vagyis adott nap reggelén kerülnek 

lejelentésre azok, akik aznap reggel ténylegesen munkába álltak, így előfordulhat, hogy egy 

esetleges reggeli, munkakezdet előtti ellenőrzésnél nem tudja igazolni az adott személy a 

munkaadója személyét és a munkavégzés helyét.  

• Fenti probléma megoldásában mindenképpen el kell kerülni, hogy a munkáltató napi 

igazolásokat adjon ki a következő napi foglalkoztatás vonatkozásában, mert az aránytalanul 

megemeli az adminisztrációs terhelést. 

• A kertészeti termelésben nem elhanyagolható jelentőségű a szezonális munkaerő viszonylag 

nagy csoportokban (20-100 fő) és nagyobb távolságokról történő utaztatása, tartós 

szállásoltatása és étkeztetése (Magyarországon belül, magyar munkaerővel). A munkaadó 

vagy a munkaerő-szervező vállalkozás biztosítja a szállást és az utazást, de a csoportos jelleg 

miatt ennek megoldására – a közegészségügyi elvárásokkal összefüggésben – vélhetően 

átmeneti intézkedéseket kell kidolgozni! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.) A munkaerő mobilitásának és szektorok közötti átvándorlásának elősegítése 

 

Probléma: 

 

A munkába állásra képes munkaerő mennyiségének csökkenése és a munkahelyüket más 

szektorokban elvesztő személyek szektorok közötti átvándorlási lehetőségének korlátozottsága 

(különös tekintettel a jelenleg is hazánkban tartózkodó, külföldi állampolgárságú munkaerőre) 

veszélyezteti a munkaerő mennyiségi meglétét. 

 

A kertészeti vállalkozásokban munkavégzésre képes, illetve régóta ott dolgozó munkaerő 

mennyiségének – akár jelentős – csökkenése valószínűsíthető rövid távon a következő főbb okok 

miatt: 

• Az iskolás, óvodás és bölcsődés korú gyerekekkel részben a munkaképes szülők maradnak 

otthon. 

• Prevenciós jelleggel számos munkáltató döntött úgy, hogy a 65 év fölötti dolgozóit eltiltja vagy 

eltanácsolja a munkavégzéstől, bizonyos kor és 65 év között pedig a dolgozó saját döntésére 

bízza a munkába állást. Ez a munkavállalók akár 20-30%-át is jelentheti számos vállalkozásnál, 

tekintettel a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban dolgozók – elöregedést mutató – 

korstruktúrájára.  

• A járvány előrehaladásával valószínűleg rohamosan növekedni fog az egészségi állapota 

miatt ideiglenesen kieső munkaerő mennyisége, ami azonban a kertészeti ágazat termelésének 

jellege miatt (nagyon szűk és szoros biológiai határidőkhöz kötött munkavégzés) a dolgozó 

rövid távú kiesése esetén is komoly károkhoz vezet. 

• A járvány hatásaként a közelmúltban – pl. a vendéglátás-turizmus szektorból – elbocsátott és 

külföldi illetőségű munkavállalók egy hányada vállalna munkát a kertészeti vállalkozásokban, 

a munkahelyváltást azonban ellehetetleníti, hogy munkavállalási engedélyük nem az „új” 

vállalkozáshoz szól, így nem vállalhatnak munkát. 

• Új – magyar – munkavállaló felvételét megnehezíti vagy lehetetlenné teszi, hogy az 

üzemorvosok és egyéb helyi egészségügyi intézmények – érthető módon a járványügyi 

helyzetre koncentrálva – nem üzemelnek rendesen vagy nem rendelkeznek megfelelő 

kapacitásokkal, így nem lehet egészségügyi kiskönyvet készíttetni. 

 

Megoldási javaslatok  

(A fenti problémakör is 1-2 héten belül megoldandó szabályozási igényt vet fel): 

• Az első három probléma vonatkozásában különösebb, specifikus beavatkozási, intézkedési 

javaslat nem fogalmazható meg (de a problémakörhöz hozzátartozik). 

• Valamilyen átmeneti intézkedéssel mindenképpen lehetővé kell tenni, hogy a Magyarországon 

tartózkodó, külföldi állampolgársággal rendelkező személyek gyorsított eljárásban 

módosíthassák munkavállalási engedélyüket, vagy a munkavállalási engedélyben szereplő 

ezirányú korlátozásokat azonnali hatállyal, átmenetileg fel kell oldani, hogy szabadon 

elhelyezkedhessenek az élelmiszeriparban és a mezőgazdasági termelésben. 

 



 

 

 

• Átmenetileg könnyíteni kellene az egészségügyi kiskönyv beszerzésének feltételein, vagy 

átmenetileg fel kellene oldani az erre irányuló kötelezettséget! A mezőgazdasági munkákban 

ez vélhetően jelentős népegészségügyi kockázatot nem jelentene, különös tekintettel a jelenleg 

egyébként is szigorú higiéniai intézkedésekre (gumikesztyű, köpeny, szájmaszk használata) 

• Megjegyzendő továbbá a következő: a már csődbe ment vagy várhatóan csődöt jelentő, 

megszűnő vállalkozások miatt százezres nagyságrendben szabadul fel munkaerő a hazai 

munkaerő piacon. Rövid távon azonban jelentős mennyiségű munkaerőt fog elvonni a 

munkaerőpiacról a fentiekben leírt első három probléma is. Így megítélésünk szerint közel sem 

egyértelmű, hogy a következő hónapokban munkaerő-többlet alakul ki, különös tekintettel 

arra, hogy a járványt megelőző években éppen százezres nagyságrendet képviselő mennyiségű 

munkaerő hiányzott a hazai munkaerőpiacról. Így a következő 1-2 hét intézkedései között 

prioritást kell kapjanak a munkaerő – földrajzilag és szektorok közötti – szabad mozgását 

segítő intézkedések! 

• A munkahelyüket elvesztők megsegítésére irányuló, gyors szociális intézkedések 

kidolgozásánál feltétlenül javasoljuk azon elv megtartását, hogy a felszabaduló munkaerőt 

lehetőleg ne a szociális háló védje meg, hanem mindenképpen a más szektorokba való 

átterelésüket segítő intézkedések kerüljenek előtérbe. Ez hosszú távon is a nemzetgazdaság 

hasznára válik! 

 

 

 

3.) A zöldség-gyümölcs termelés szempontjából kulcsfontosságú személyek (szaktanácsadók, 

növényorvosok, méhészek) szabad mozgásának biztosítása 

 

Probléma: 

 

Valószínűsíthető, hogy egy esetleges kijárási tilalom elrendelése esetén is biztosítani fogják a 

munkavállalók eljutását a munkahelyükre. A zöldség gyümölcs ágazatban számos olyan 

kulcsfontosságú személy van, akinek nem fix a munkavégzés helye, munkája igényli azt, hogy el 

tudjon jutni az ügyfelei területeire, gyümölcsöseibe, növényházaiba, tevékenységük létkérdés, így 

szabad mozgásukat biztosítani kell: 

• növényorvosok, 

• szaktanácsadók 

• méhészek (a megporzást biztosító méhek szállítása szempontjából releváns) 

Fontos szempont, hogy a munkájuk végzéséhez nem szükséges az ember-ember közötti kontaktus, 

mert a fenti személyek számára az a fontos, hogy a termesztőberendezések növényállományait, az 

ültetvényeket vagy a szántókat tudják szemrevételezni.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Megoldási javaslat: 

 

Bizonyos alapvető feltételek fennállása mellett biztosítani kell az ilyen személyek mozgását az ország 

egész területén. Feltételek lehetnek: 

• Tünetmentesen lehet csak a munkát végezni 

• 1 autóban csak 1 személy mozoghat 

• Rendelkeznie kell egyéni védőfelszerelésekkel (maszk, kesztyű) 

• Törekednie kell arra, hogy ember-ember kapcsolat nélkül végezze el a területbejárásokat 

Javasoljuk, hogy a szaktanácsadók a szaktanácsadói igazolványuk, a növényorvosok a Magyar 

Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Tagsági Igazolványa felmutatásával teljes 

felmentést élvezzenek a kijárási tilalom vagy más korlátozások alól. Amennyiben olyan 

szaktanácsadóról van szó, mely szaktanácsadói igazolvánnyal nem rendelkezik, de e státuszát 

megkötött vállalkozási/megbízási szerződéssel igazolni tudja, az hasonló elbánásban részesülhön. 

 

 

 

4.) A csomagolóanyag-gyártás és -ellátás zavartalanságának biztosítása. 

 

Probléma: 

 

Jelenleg még nem tapasztalhatók gondok a csomagolóanyag ellátás terén, de várhatók ellátási 

zavarok, egyrészt az import korlátozottsága okán, másrészt valószínűsíthető, hogy a fogyasztói 

igények a csomagolt áru irányába mozdulnak el (higiéniai okokból). Csomagolóanyag hiányában 

azonban ugyanolyan akadályokba ütközik az élelmiszerellátás, mint maga az élelmiszer hiányában. 

 

Megoldási javaslat: 

 

Akkut beavatkozási igény egyelőre nincs, de különösen fontos, hogy a hazai csomagolóanyag-

gyártást stratégiai jelentőségű ágazatnak tekintsük és a csomagolóanyag-gyártókat az élelmiszer-

ellátás szempontjából kiemelt infrastruktúraként kezeljük.  

 

 

 

5.) A gazdasági szervezetek éves közgyűlése/küldöttgyűlése megszervezésének nehézségei 

megoldása összefüggésben az éves beszámolók elfogadásával és a tisztújításokkal.  

 

Probléma: 

 

A gazdasági szervezetek soron következő mérlegelfogadó és/vagy tisztségújító gyűléseit nem lehet 

megtartani a kihirdetett veszélyhelyzeti rendelet következtében. A beszámolók elfogadásán 

túlmenően ez felvet olyan problémát is, hogy ha a szervezet vezetőségének (elnökség, igazgatóság, 

stb.) a mandátuma lejár, de a meghirdetett közgyűlést nem lehet megtartani, akkor a tisztújítás nem  

 



 

 

 

elvégezhető. Ez nyilvánvalóan nem ágazati, hanem nemzetgazdasági szintű probléma, mert bármely 

szektor vállalkozásait egyaránt érinti. 

 

Megoldási javaslat: 

 

A cégbíróságok/bíróságok automatikusan hosszabbítsák meg a releváns határidőket, mandátumokat 

a veszélyhelyzet feloldásáig vagy annak feloldását követő 30 napig.  

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. március 24. 

 

 


