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Trust
As the story goes, in the dark Middle Ages, after
a king had died, the marshal of the court
expressed the faith of the people in the king’s
descendant by shouting “The King is dead, long
live the King!”
Now a new journal is being launched in
Hungary’s food economy with the staff of the ear-
lier, market-leading professional journal. The
new journal enjoys the full support and trust of
Lanchid Club, the NGO supporting Hungary’s
future in food economy. This future is the govern-
ing star of Lanchid Club, trust is the compass, and
the present journal is the map which offers ori-
entation in the profession. May it live long!  ■

Hovánszky László
elnök,
Lánchíd Klub

vélemény
Az ál lí tó lag sö tét kö zép kor ban, ami kor az ural ko dó
le huny ta sze mét, az ud var mes ter el ki ál tot ta ma -
gát: „Meg halt a ki rály, él jen a ki rály!” Így fe jez te ki az
ural ko dó csa lád egye nes ági le szár ma zott ja irán ti
köz bi zal mat. Most a ma gyar élel mi szer-gaz da ság -
ban új lap in dul út já ra, amely nek gár dá ja a legpati -
násabb szaklaptól érkezett. A Lánc híd Klub, amely
a ma gyar élel mi szer-gaz da ság jö vő jét tá mo ga tó ci -
vil szer ve zet, bi zal má ról és tá mo ga tá sá ról biz to sít -
ja az új la pot, fo lya ma to san el lát va szak mai in for -
má ci ó val, ta nác  csal. 
Mi ért? Mert a ke res ke de lem, kü lö nö sen ezen a te rü -
le ten, ahol olyan ter mé ke ket gyár tunk és áru lunk,
amit meg eszünk vagy megérintünk, bi zal mi kér dés.

Lo gi kus, hogy az is az, amit mon dunk ró la. Meg az is,
hogy ki mond ja. Bíz nunk kell ben ne. Bíz ni ab ban,
hogy vé le mé nye pár tat lan, szak sze rű – még ak kor
is, ha tud juk, hogy az ilyen lap a hir de tők ből él –, mert
az ilyen vé le mény for má lás az, ami hos  szú tá von ki fi -
ze tő dő. Bíz ni uk kell egy más ban a sze rep lők nek is:
bíz ni ab ban, hogy a ke res ke de lem nem sport ból szo -
ron gat ja a be szál lí tót, vagy a be szál lí tói ol dal sem
akar ja túl ke vé sért a túl sok előnyt a pol con. 
A Lánc híd Klub  ve zér lő csil la ga a ma gyar élel mi -
szer-gaz da ság jö vő je, a bi za lom az irány tű, ez az új
lap pe dig a tér kép, ami a leg job ban se gít majd el -
iga zod ni eb ben a szak má ban. Él jen hát sokáig! ■

K. A.
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H os  szú éve ken át egy
má sik szak lap fő -

szer kesz tő je ként kö -
szönt het tem Önt. De
nem csak az FMCG pi a -
con, ha nem a b2b szak -
lap ok kö zött is zaj la nak

vál to zá sok. Most le he tő ség adó dott,
hogy egy ki pró bált gár dá val az el múlt
10 év ben együtt meg szer zett ta pasz ta -
la ta in kat egy új lap ba sű rít ve ad has -
suk át Ön nek.
Ma ga zinunk üz le ti dön tés ho zók szá -
má ra ké szül. Ám nem csak egy sze rű -
en egy új FMCG lap: olyan elő nyö ket
kí nál, ame lyek kel nem ren del ke zik je -
len leg más a pi a con.
Pél dá ul a ma ga zin pro fil ja és cél cso -
port ja szé le sebb a töb bi ke res ke del -
mi szak lap nál: ki e gé szül a HoReCa
csa tor ná i val. He te ro gén kö zön sé -
günk el éré sé re az ACNielsen Cen zus
fel mé ré se a ga ran cia, amely tel-
jeskörű ke res ke del mi és HoReCa
csa tor na-adat bá zist je lent. 
A pél dány szá munk en nek meg fe le lő -
en 20 000 fe let ti már az el ső szám tól. 
Va do na túj ro va to kat, meg kö ze lí té se -
ket, in for má ci ós for rá so kat ál lí tunk
csa ta rend be ah hoz, hogy Ön tá jé ko -
zott, nap ra kész, dön tés ké pes le gyen.
Ter mé sze te sen szám ta lan más ak ti vi -
tás sal is ké szü lünk 2007-re.
Bí zom ben ne, hogy min den ked ves
part ne rünk meg elé ge dé sé re és az
egész szek tor hasz ná ra vá lik új ma ga -
zi nunk, amely nek si ke re i hez a jö vő -
ben szük sé günk van az Ön együtt mű -
kö dé sé re, vis  sza jel zé se i re és part ner -
sé gé re is.

Hermann Zsu zsan na, fő szer kesz tő

Kedves Partnerünk!

Dear Partners!
For many years, You have known me as the edi-
tor of another b2b journal. Now, I have the oppor-
tunity to present a new journal, also written by the
same highly qualified team with ten years of expe-
rience behind it. Trade Magazin is for decision
makers in all sorts and sizes of enterprises. It is
not simply another FMCG magazine, because it
offers things that others do not. We write about
the HoReCa business as well, and we have brand
new columns, sources and perspectives to make
You as well informed as possible.  

Zsuzsanna Hermann, 
Editor-in-Chief

Az FMCG kis ke res ke de lem kon szo li dá -
ci ó ja ér zé kel he tő en erő sö dik, mi vel a
for ga lom ból már több mint egy har ma -
dot fed le a há rom leg na gyobb lánc. A
98 hi per mar ket a tel jes bolt szám 0,5
szá za lé kát kép vi se li, de el vi szi a for ga -
lom több mint 30 szá za lé kát. 

Ha tá ro zot tan jót tett a rö vid ital szeg -
mens ben ver seny ző pá lin ká nak az
uni ós ere det vé de lem. Egy mást érik az
íz ben és meg je le nés ben meg úju ló ter -
mé kek, ame lyek se gí tik az el adá so kat. 
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A Tra de ma ga zin pél dá nya it az                            pi ac ku ta -
tó or szá gos Cen zus fel mé ré se so rán össze ál lí tott és el len -
őr zött ke res ke del mi és HoReCa egy sé gek cím lis tá já ra,
zárt kö rű ter jesz tés ben, pos tai úton küld jük ol va só inknak!
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Globus 41., ■ HL display 85., ■ Kaiser Food 19., ■ Koch's 55., ■ Limmat 87., ■ Magyar
Cukor/Agrana 51., ■ Mark-Nagisz b2, ■ Mary-Ker 47., ■ MekkoraPrint!  67., ■ MONA
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Ér de kes le gek jel lem zik az élel mi szer-
kis ke res ke del met Fran cia or szág ban.
A bol ti for ga lom 70 szá za lé kát az öt
leg na gyobb vál la lat bo nyo lít ja le. Ott
szé kel a leg na gyobb eu ró pai ke res ke -
del mi vál la lat, a Carrefour. S Eu ró pá -
ban Né met or szág után az egyik leg -
na gyobb pi ac a fran cia, 60,6 mil lió fo -
gyasz tó val.

Im már har ma dik éve, hogy a Sealed
Air Cryovac cso ma go lás tech ni kai be -
mu ta tó köz pont ja, a Packforum® ke -
res ke del mi saj tó nap nak adott ott hont. 
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Atét nagy: a gyógy sze ré szek meg
akar ják aka dá lyoz ni, hogy
egyes vény nél kü li gyógy sze re -

ket élel mi szer bol tok ban is le hes sen
áru sí ta ni. 
Vá mos György nek több mint egy év ti -
ze de az a hi va tá sa, hogy fő tit kár ként
lob bi zik a ke res ke de lem ér de ke i ért.
Sze rin tünk most tő le szo kat lan ve he -
men ci á val ér velt a pi ac nyi tás mel lett.
Ő nem ér zi rend kí vü li nek ezt a cik ket,
mert éles, nyil vá nos vi ták ban más kor
is gyak ran hal lat ja a hang ját. Cik ké nek
ere de ti leg azt a cí met ad ta: Mi ért drá -
gább va sár nap a fő fá jás? A szer kesz tő
azon ban rö vi dí tett, így lett be lő le „Va -
sár na pi fő fá jás”. 
– Az OKSZ ki adott egy ál lás fog la lást a
vény nél kü li gyógy sze rek for gal ma zá -
sá nak ki ter jesz té se ér de ké ben, de
sem mi lyen vis  sza jel zést nem kap tunk.
Ezért a cikk ré vén igye kez tem meg is -
mer tet ni a nyil vá nos ság gal ér ve in ket –
tá jé koz tat ta la pun kat Vá mos György. 
A pa ti ku sok meg ala po zot tan ag gód -
nak, hogy ha meg szű nik mo no pó li u -
muk a vény nél kü li gyógy sze rek áru sí -
tá sá ra, ak kor for gal muk csök ken het
ezek ből a ter mé kek ből. A bir to kon be -
lül lé vők lel ke sen tá mo gat ják az olyan
sza bá lyo zást, amely tá vol tart ja a ver -
senyt. Je len le gi gaz da sá gi rend sze rünk
azon ban pi ac gaz da ság, a ver seny re
épül, mert az sar kall ja a vál la la to kat
egy re jobb tel je sít mény re. A ver seny a
fej lő dés mo tor ja.  
Mek ko ra szeg mens ről van szó? A KSH
ki mu ta tá sa sze rint a gyógy szer, gyó -
gyá sza ti se géd esz köz és il lat szer for -
gal ma ta valy meg kö ze lí tet te a 300
mil li árd fo rin tot. Az ár vál to zá sok ha -
tá sát ki szűr ve 100 mil li árd fo rint a

nö ve ke dés négy év alatt. Men  nyi ség -
ben kö zel 40 szá za lék kal bő vült a pi ac.
A tel jes ha zai kis ke res ke de lem 7830
mil li árd fo rin tos for gal má ból 3,7 szá -
za lé kot kép vi sel a szó ban for gó áru -
cso port. 
„Fel me rül a kér dés, mi ért éri meg a
ke res ke dők nek gyógy szert ér té ke sí te -
ni?” – ír ja Vá mos György. – „Hi szen
sok szi go rí tás kap cso ló dik hoz zá. A
kö te le ző nyil ván tar tás vagy a ter mék
el kü lö ní té se plusz költ ség gel jár. Nem
va ló szí nű sít he tő bom ba üz let. A ke res -
ke dők ér dek lő dé sé nek fő mo tí vu ma

vél he tő en a vá sár lók ke gye i nek a ke re -
sé se.” 
Az OKSZ fő tit ká ra a fo gyasz tók ra
fokuszál: „A ki ter jesz tett ér té ke sí té si
le he tő ség a gyógy szer vá sár lók, a be te -
gek ér de ke it szol gál ja. Alap ve tő elő -
nye, hogy a be te gek bár mi kor, köny -
nyen el ér he tő he lye ken, után já rás nél -
kül jut hat nak vény nél kü li gyógy szer -
hez. Pél dá ul uta zás köz ben, akár az
au tó pá lyán is. A hos  szabb hét köz na pi,
hét vé gi, ese ten ként töb bek közt a ben -
zin ku tak nál az éj sza kai nyit va tar tás is
ked ve ző a vá rat lan fej fá jás mi att
gyógy szert ke re sők szá má ra.” 
Bu da pes ten mind ös  sze ti zen négy
gyógy szer tár szo kott ügye le tet tar ta ni,
aho vá a be teg szük ség ese tén zá rás után,

éj sza ka vagy hét vé gén is for dul hat. Ilyen -
kor a pa ti kai vá sár lás fel ára 300-360 fo -
rint. Így pél dá ul egy do boz Algopyrin
770 fo rint he lyett 1130 fo rint ba ke rül. Az
élel mi szer-ke res ke de lem nyil ván nem
szá mí ta na fel plusz költ sé get. 
Ha az ér de ke ket egy be vet jük, az egyik
ol da lon 2100 pa ti ka meg sze ret né tar -
ta ni a pri vi lé gi u mát. Az érem má sik ol -
da lán áll nak a fo gyasz tók. Szá muk ra a
leg fon to sabb elő nyök: az oly kor vá rat -
la nul szük sé ges sé vá ló áru könnyebb
el ér he tő sé ge, ala cso nyabb ár, ma ga -
sabb szín vo na lú szol gál ta tás. ■

Mi ért drá gább 
va sár nap a fej fá jás?
„Fi gye lem be kell ven ni azért azt is, hogy a gyógy szer tá rak már
rég óta for gal maz nak olyan ter mé ke ket, ame lyek más üz le tek ben
is be sze rez he tők. Tisz tál ko dá si sze re ket, már kás, drá ga koz me ti kai
ter mé ke ket, s nem tu dunk ró la, hogy ez el len a ke res ke dők va la -
ha is til ta koz tak vol na.” Töb bek kö zött ezt ír ja Vá mos György, az Or -
szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség fő tit ká ra a Nép sza bad ság ban
meg je lent fél ol da las cik ké ben, ok tó ber kö ze pén. 

Why is headache more expensive 
on a Sunday?
Gyorgy Vamos of National Trade Association was arguing very strongly for the opening of the drug-market on the pages of Népszabadság. In his arti-
cle published in mid-October he was reasoning, in our opinion, with vehemence quite unusual for him. 
The stake is high: pharmacists are trying to prohibit that non-prescription drugs are sold in food-stores. Druggists’ fears are well-grounded since by
loosing their monopoly in selling non-prescription drugs their sales might drop. Our economy, however, is a market economy, and competition is the
engine of development. The product group in question  represents a 3.7% share in the HUF 7830 billion turnover of the domestic retail trade. “The
question might be asked why it is profitable for traders to sell drugs, considering the extra costs entailed,” writes Gyorgy Vamos. In his opinion the
main motive of retailers is trying to satisfy customers. He considers that opening of the market would enable customers to have access to non-pre-
scription drugs easily and at any time. Comparing the interests on both sides, we see on the one hand that 2100 pharmacies would like to retain their
privilege, while on the other hand consumers would like to have access to drugs easily, see lower prices and higher quality services. ■

A birtokon belül lévők lelkesen támogatják az olyan szabályozást, amely távol tartja a versenyt
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lapunk sztárjai

A hely ma radt, a fel adat na gyobb
A Nest lé Hun gá ria Kft. új ügy ve ze tő igaz ga tó ja, Aldo Siegrist a Nest lé nél el töl tött hos  szú idő alatt szám -
ta lan szor élt át vál to zá so kat, s meg ta nul ta, hogy min den új be osz tás új ki hí vást hoz.
A szak em ber elő ző leg a Nest lé Purina Petcare re gi o ná lis igaz ga tó ja volt, bu da pes ti szék hel  lyel, 12 or szág -
ra ki ter je dő fel adat kör rel. Meg is mer ke dett Kö zép-Eu ró pá val és egy új ter mék ka te gó ri á val is. A ki hí vás
nagy volt, de ugyan ak kor fan tasz ti kus él mény is, em lé ke zik vis  sza. 
– Most új csa pat tal fo gok együtt dol goz ni, szé le sebb ter mék ka te gó ri á val, azon ban ki sebb föld raj zi ha tás -
kör rel – te szi hoz zá. – Foly tat juk az utat a fenn tart ha tó és nye re sé ges nö ve ke dés irá nyá ban Ma gyar or szá -
gon, és to vább ra is fel ada tunk a Nest lé fej lesz té se táp lál ko zá si, egész ség és wellness vál la lat tá.
Az ügy ve ze tő igaz ga tó na gyon büsz ke ar ra, hogy Ma gyar or szág leg na gyobb és leg si ke re sebb élel mi szer -
ipa ri cé gé nél dol goz hat. Rá adá sul egy lel kes, el kö te le zett és rá ter mett csa pat tal együtt, amel  lyel a tel je sít mény új szint jé re lép het -
nek.
– Va la hány szor új po zí ci ó ban kez dek el dol goz ni, meg le pe tés ként ér az a szám ta lan ki tű nő öt let, ami vel szem be ta lá lom ma gam,
le gyen az ter mék, promóció, kom mu ni ká ció stb. Le he tő sé gem volt be pil lan ta ni a Nest lé mű kö dé sé be több mint 80 or szág ban, és
bár mer re is jár tam, min de nütt érez tem a vál la la ti kul tú ránk erős je len lét ét – amel lett, hogy min den a he lyi fo gyasz tók igé nye i nek és
szo ká sa i nak meg fe le lő en ke rült ki ala kí tás ra. ■

Az el ső ma gyar a Co ca-Co la élén
Az athé ni szék he lyű, 27 or szág Co ca-Co la pa lac ko zó it tö mö rí tő Co ca-Co la Hellenic Bottling Company
(CCHBC) cég cso port igaz ga tó ta ná csa Tar soly Jó zse fet ne vez te ki ügy ve ze tő igaz ga tó nak 2006. au gusz tus
15-i ha tál  lyal a ma gyar üz let vi tel tel jes kö rű irá nyí tá sára. Sze mé lyé ben elő ször ke rül ma gyar ügy ve ze tő igaz -
ga tó a palackozóvállalat élé re.
– A Co ca-Co la Beverages Ma gyar or szág Kft.-nél el töl tött 12 év alatt szá mos te rü le ten dol goz tam, és sok
min dent ta nul tam – nyi lat koz ta ki ne ve zé sét kö ve tő en Tar soly Jó zsef, aki az ezt meg elő ző hét hó na pot kü -
lön bö ző or szá gok ban és pa lac ko zók nál töl töt te ta pasz ta la tai bő ví té sé re, és a cég cso port fel ső ve ze tő i vel
va ló kap cso lat épí té sé re. – Azt hi szem, a ha zai pá lyán és az el múlt hó na pok in ten zív kül föl di mun ka vég zé -
se alatt si ke rült meg sze rez nem azo kat az is me re te ket, ame lyek szük sé ge sek ah hoz, hogy a nagy ki hí vás -
sal és fe le lős ség gel já ró ügy ve ze tői po zí ci ót a le he tő leg job ban el lát has sam. Az el ső na pom reg ge lén ked -

ves meg le pe tés várt, egy nagy csa pat kö szön tött a be já rat nál – ez na gyon jó le sett, ez úton is kö szö nöm min den ki nek ezt az él ményt, a
biz ta tást, a bi zal mat. 
– A 2006-os év a Co ca-Co la ma gyar or szá gi pa lac ko zói szem pont já ból na gyon si ke res nek mond ha tó. El adá sa ink mes  sze meg ha lad ják
a ter vün ket és a ta va lyi év for gal mát, emel lett tel je sít jük a nye re sé ges sé gi el vá rá so kat is – hang sú lyoz ta Tar soly Jó zsef. – A ki vá ló ered -
mé nyek az egyes osz tá lyok jó együtt mű kö dé sé ből és
csa pat mun ká já ból fa kad nak. Min den mun ka tár sunk tu -
dá sá ra, ta pasz ta la tá ra és ki tar tó mun ká já ra szük ség
volt ah hoz a ki tű nő ter mék vá lasz ték hoz, amit az el múlt
jó né hány év ben a The Co ca-Co la Company mun ka tár -
sa i val együtt mű köd ve épí tet tünk ki. Ez az, amit elő ző
ügy ve ze tőnk, Robert Murray hagy ránk, és per sze azt a
fe le lős sé get is a ke zünk be ad ta, hogy er ről a ma gas
szint ről to vább emel jük a Co ca-Co la ma gyar or szá gi üz -
le tét a kö vet ke ző lép cső fok ra, a hos  szú tá vú cé lok el -
éré sé re. ■

Az üdí tő italt vá lasz tot ta
Ba ja Sán dor lett az
Eckes granini GmbH &
Co KG ex port üz let ág-
igaz ga tó ja, akit 12 éves
mar ke ting- és ér té ke -
sí té si te rü le ten szer zett
ha zai és nem zet kö zi
ta pasz ta latok után ért
a ki hí vás. Fran cia or -
szág, Auszt ria és Ma -
gyar or szág kül pi a ci ér -
té ke sí té se tar to zik a

fel ügye le te alá.
Ba ja Sán dor nem is me ret le nül ke rült po zí ci ó já ba,
hi szen ko ráb ban hét évig volt az Eckes granini
ma gyar or szá gi, majd fran cia or szá gi mar ke ting -
igaz ga tó ja. Elő ző mun ka he lyén, a Bor so di Sör -
gyár ban pe dig ke res ke del mi igaz ga tó ként dol go -
zott. 
– Új mun ka kö röm ben az egész fo lya ma tért fe le -
lek, nem csak a mar ke tin gért és a ke res ke de le -
mért – vá zol ta a fris sen ki ne ve zett üz let ág-igaz -
ga tó. – Bár nem új üz let ág ról van szó, most elő -
ször ke rült az ös  szes nem ze ti ex port osz tály egy
szer ve zet be. Az el vá rás egy ér tel mű: a szink ro ni -
zált mű kö dés ki ala kí tá sa után, ami har mo ni zált
supply chaint, portfólió-, ár- és mar ke ting stra té -
gi át je lent, to váb bi ag res  szív ex pan zi ó ba kez -
dünk.
Az el ső be nyo má sok ról szól va ki fej tet te: nagy ta -
pasz ta lat tal ren del ke ző, di na mi kus csa pa tot ta lált
mind a há rom or szág ban. Fran cia, ma gyar és oszt -
rák kol lé gái vár ha tó an 20 szá za lé kos nö ve ke dést
ér nek el eb ben az év ben, ami jó alap a to váb bi fej -
lő dés hez.
– Nagy meg le pe tés nem ért, hi szen is mer tem az
Eckes granini vál la la ti kul tú rá ját: egy más tisz te le tén
ala pu ló, fe le lős ség tel jes mun ka jel lem zi a cé get. Az
üz let vi tel alap ja az erős már kák ra, in no vá ci ók ra épí -
tő kül ső és bel ső nö ve ke dés. ■

Baja Sándor
Exportüzletág-igazgató,
Eckes granini 
GmbH & Co

Aldo Siegrist
ügyvezető igazgató,
Nestlé Hungária Kft.

Tarsoly József
ügyvezető igazgató,
Coca-Cola Beverages
Magyarország Kft.

He has chosen soft drinks
Sandor Baja has become the export director of Eckes granini
GmbH & Co KG, his responsibilities being foreign sales in
France, Austria and Germany. Previously he had been marketing
director for France and Hungary at the same company. “In my
present position I am responsible not only for marketing and
trade, but for the whole process,” – he says and adds that the
expectations are clear: synchronized operation and aggressive
expansion. His first impressions are positive: he has found a
dynamic team in all three countries. ■

The same company, but the task bigger
Aldo Siegrist has been appointed managing director of Nestle Hungaria Ltd. He has been working for the company for a long time, and has learnt that every new position
brings new challenges. Previously he was regional director of Nestle Purina Petcare, based in Budapest, but responsible for 12 countries. “Now I will be working with a new
team, a broader product range, but at a smaller geographical region.,” he said, and added that he is proud to be working for one of Hungary’s biggest and most successful
companies in food industry. ■

The First Hungarian at the top of Coca-
Cola Company
The board of directors of Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC) has appointed Jozsef
Tarsoly managing director as from August 15, with full business responsibility for the company in
Hungary. “I have 12 years of experience working in various fields for Coca-Cola Hungary Ltd, and I
have learned a lot,” he said following his appointment. “I believe that my experience in the domestic
market as well as my intensive work abroad in the past few months enable me to meet the high
requirements of this job. The year 2006 is a real success for Coca-Cola in Hungary, and the good
results are due to the exceptional cooperation between departments and strong teamwork. The
knowledge, experience and work of all our employees were needed to come up with our exquisite
product range, which was built together with The Coca-Cola Company.” ■

Nem zet kö zi fel ada tok Bu da pest ről
Szoft ver fej lesz tő ként in dult Visi De zső, az LLP Bu da pest új ér té -
ke sí té si és mar ke ting ve ze tő je. A 90-es évek ele jén ala pí tó tag ja
volt a KFKI Szá mí tás tech ni kai Hol ding egyik cé gé nek, amely nek
jog utód já nál (KFKI ISYS) ha ma ro san a ke res ke del mi igaz ga tó
poszt ját töl töt te be. Ezt kö ve tő en egy rö vi debb ide ig a Humansoft
üz let fej lesz té si igaz ga tó ja volt.
– Az LLP an nak el le né re, hogy Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban van nak
iro dái, gya kor la ti lag az egész vi lá gon vé gez in for ma ti kai rend szer -
be ve ze té se ket. Ko ráb bi mun ka he lye im re fő leg az itt ho ni, Ma gyar -
or szá gon vég zett te vé keny ség volt a jel lem ző. Az iga zi ki hí vás te -
hát ez a kü lö nös nem zet kö zi ség, hogy ke let-kö zép-eu ró pai bá zi -

sok ból el in dul va vé gez zünk in for ma ti kai be ve ze té si mun ká kat ré gi ónk ban, il let ve a vi lág bár -
mely or szá gá ban – ál la pít ja meg Visi De zső. – Az LLP-csoport bu da pes ti iro dá ja min dig is a

cso port leg si ke re sebb egy sé gei kö zé tar to zott. Cé lom e si ke res ség meg őr zé se, va la mint
hogy az LLP Bu da pest meg ha tá ro zó sze rep lő je le gyen a ha zai in for ma ti kai pi ac nak. Az ér té -
ke sí té si és mar ke ting ve ze tő szá má ra a leg na gyobb ki hí vást az új gon dol ko zás mód je len ti.
– Mon dok egy pél dát. Az erő for rás ok több or szág ban, több he lyen van nak. Ha egy pro jek tet
meg aka runk va ló sí ta ni, ak kor an nak el le né re, hogy lo ká li san nem áll ren del ke zés re ele gen dő
szak em ber, be tu dunk von ni más hon nan több nyel ven be szé lő, és sok or szág ban ta pasz ta la -
tot szer zett ta nács adót. ■

Visi Dezső
értékesítési és 
marketingvezető,
LLP Budapest

Based in Budapest, working internationally
Dezso Visi, the new sales and marketing director of LLP Budapest started his career developing software, later worked as
sales director as well as business development director. Although LLP’s offices are situated in Central-Eastern Europe, the
company is introducing IT systems all over the world. The Budapest office has always been among the most successful
units of the group. Retaining this position as well as becoming one of the key actors of Hungary’s IT market are among
Dezso Visi’s goals. The biggest challenge, he says, is the new way of thinking, provided by the possibility of solving local
projects with the help of counselors with international experience. ■
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30 mil li ós ado mány a dm-től
Szep tem ber 30-ával le zá rult féléves kam pá -
nyá val több mint 19 mil lió fo rin tot gyűj tött ösz sze
a dm Ma gyar or szág az „Érezd jól ma gad!” kez -
dő cso ma gok és „egész ség fo rin tos” ter mé kek
árá ból. A dm ezt az ös  sze get 30 mil lió fo rint ra
egé szí tet te ki, és így 15-15 mil lió fo rin tot utal ha -
tott át a cég ál tal ki vá lasz tott Heim Pál Gyer -
mek kór ház Fej lesz té sé ért Ala pít vány nak és a
Peter Cerny Ko ra szü lött-men tő Ala pít vány nak.
Az ös  sze gek át adá sá ra ün ne pé lyes kö rül mé -
nyek kö zött, saj tó tá jé koz ta tó val egy be köt ve ke -
rült sor ok tó ber 26-án. Itt Wolfgang Strasser
ügy ve ze tő igaz ga tó be je len tet te: ter ven fe lü li, si -
ke res évet zárt a dro gé ria lánc Ma gyar or szá gon a 2005/2006-os gaz da sá gi év -
ben. A 41 mil li árd fo rin tos for ga lom mö gött több mint 20 szá za lé kos nö ve ke -
dés áll 2004/2005-höz ké pest. A je len leg 190 bolt nál tar tó dm eb ben a gaz da -
sá gi év ben ös  sze sen 28 új egy sé get ter vez nyit ni, en nek har ma dát Bu da pes ten. 
Józsa Ma ri ann cég ve ze tő el mond ta: – A dm ré sze se dé se ér ték ben az összes
ház tar tá si ve gyiáru-ka te gó ri á ból 9,2 szá za lék volt a leg utób bi, 2006. jú li us –au -
gusz tu si pe ri ó dus ban az ACNielsen pi ac ku ta tó sze rint. Ha meg vizs gál juk az
egyes ka te gó ri á kat, ki de rül: leg több jük ben sok kal erő tel jes eb ben nö vek szünk,
mint a tel jes pi ac. Van nak olyan ter mé kek, ame lyek ből ugyan an  nyit, sőt töb bet
adunk el, mint a hi per mar ke tek együtt vé ve. A dro gé ria lánc top lis tá ján az or szá -
gos ada tok kal meg egye ző en a pe len ka ve zet, de a top 10-ben olyan, az or szá -
gos 10-ben nem sze rep lő ter mé ke ket ta lá lunk, mint pél dá ul az arc kré mek, a
haj fes té kek vagy a test ápo lók. 
Nagy Jú lia mar ke ting me ne dzser a si ker egyik talp kö vé ről, a sa ját már ka-po -
li ti ká juk ról tar tott egy rö vid át te kin tést. A dm ugyan is nem elég szik meg a
ked ve ző ár ral: ko moly in no vá ci ó kat hajt vég re már ka csa lád ja in. PL-újdonsá-
gaik kö zött ta lál ha tó na rancs bőr el le ni, pré mi um már ka csa lád épp úgy, mint
le bom ló ökopelenka vagy mo dern ház tar tá si ki egé szí tő esz kö zök egy már -
ka csa lád ba ren dez ve. A sa ját már kák így vo lu men ben 20, ér ték ben 16 szá -
za lé kát je len tik az ár be vé tel ük nek. A je len leg erő tel jes eu ró pai ex pan zi ót
vég re haj tó dm-cso port ös  sze sen 1010 mil li árd fo rin tos éves for gal mat ért el
a 2005/2006-os gaz da sá gi év ben. ■

Kö zö sen fej lesz tett ki egy új ter -
mék csa lá dot a Pan non hal mi Fő -
apát ság és a BUSZESZ Zrt. 
A Ben cés bor ece tek a fő apát ság
könyv tá rá ban őr zött XVIII. szá za di
receptúrát fi gye lem be vé ve a Pan -
non hal mi Apát sá gi Pin cé szet ből
szár ma zó bo rok ból ké szül nek.
Keller Bá lint ben cés pin ce fel ügye -
lő 1763-ban ve tet te pa pír ra la tin
nyel vű pin ce köny vé ben a bor ecet
el ké szí té sé ről és tá ro lá sá ról szó ló
uta sí tá sa it. En nek meg fe lel ve ké -
szí tet ték el a BUSZESZ la bo ra tó ri -
u má ban – im már mo dern kö rül -

mé nyek kö zött – a Ben cés bor ece tek nagy üze mi elő ál lí tá si re cept jét, s
hogy az tel jes mér ték ben meg fe lel jen a kí vá nal mak nak, ter mé sze te sen a
Pan non hal mi Apát sá gi Pin cé szet ből szár ma zó rend kí vül jó mi nő sé gű bo -
rok ból.
– Nagy öröm szá munk ra, hogy élel mi szer-ipa ri ter mé ke ink so rát ezek kel
a ki vá ló mi nő sé gű bor ece tek kel bő vít het tük – je len tet te ki dr. Vár sze gi
Asztrik pan non hal mi fő apát a Ben cés bor ece tek saj tó be mu ta tó ján az új -
ság írók nak, ok tó ber 12-én.
A két Ben cés bor ecet kü lön le ges fű szer nö vé nyek fel hasz ná lá sá val ké szül.
A zsá lyás-dió le ve les, il let ve a le ven du lás-fe hér bor ecet pa lack ja i nak nya -
kát az ere de ti kó dex má so la tá ból ké szült fü ze tecs ke dí szí ti.
– Nagy meg tisz tel te tés szá munk ra, hogy a Pan non hal mi Fő apát ság gal
együtt mű köd ve fej leszt het tük ki a Ben cés bor ece te ket, és meg győ ző dé sem,
hogy a sa lá ta ked ve lők szá má ra kü lön le ges gaszt ro nó mi ai él mén  nyel szol -
gá lunk – tet te hoz zá dr. Zentai Lász ló, a BUSZESZ Zrt. ve zér igaz ga tó ja. ■

HUF 30 million donation from dm
Dm Hungary has collected over HUF 19 million during its half year campaign concluded on 30.
September with its „Erezd jol magad!” packages and „egeszsegforintos” products. Having rounded this
figure up to HUF 30 million, they were able to donate an amount of HUF 15 million to both Heim Pal
Childrens’ Hospital and to Peter Cerny Foundation. The chain achieved revenues of over HUF 41 billion
last year, which is 20 per cent more than a year before. Dm plans to open 28 stores this year – a third
of these will be opened in Budapest – in addition to the existing 190.  Dm has a market share of 9.2 per
cent in the field of household chemical products, while in some categories its sales exceed the total
combined sales of all hyper markets. According to Julia Nagy, marketing manager, their private label
policy, with numerous inventive product lines, is one of the main reasons behind their success. ■

Apát sá gi ece tet gyárt a BUSZESZ

BUSZESZ to produce vinegar
Pannonhalma Abbey and BUSZESZ Zrt. have jointly developed a product based on XVIII. century recipes
found in the library of the abey and using wines from its wine cellar. The instructions for making and
storing wine vinegar were written in 1763. The vinegar will be marketed under the brand name “Bences
Borecetek”. The two kinds of vinegar will be made using special spices and the bottles will be decorat-
ed with replicas of the original booklet containing the instructions. ■

Józsa Mariann
cégvezető,
dm Magyarország Kft.

Ere de ti ital egye di de sign nal
Ma gyar or szá gon is be mu tat ták a Grand Marnier Cordon Rouge egye di ter ve -
zé sű, li mi tált szé ri á ban for ga lom ba ke rü lő pa lack ját no vem ber 3-án. A
Ballantine's Hun ga ry Kft. exk lu zív saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben mu tat ta be a
Grand Marnier pré mi um na rancs li kőr 2006-os, Ver sailles Spirit fan tá zia név re

hall ga tó pa lack ját. 
A ta va lyi év től Ma gyar or szá gon is
be mu ta tott, éven te új ra ter ve zett, li -
mi tált szám ban pi ac ra ke rü lő
Grand Marnier szé ria a ko ráb bi
évek kel el len tét ben, idén itt hon is
kap ha tó lesz. ■

Original drink with
original design
A new Grand Marnier Cordon Rouge bottle of
unique design, to be marketed in limited
numbers and named Versailles Spirit, was
presented on 3 November at a press confer-
ence held by Ballantine’s Hungary Kft. ■

Veszélyes pelyhek
Az agrártárca megtiltotta a Lidl Magyar or szág
Kereskedelmi Bt.-nek a Little Man Zim tinos
Cinnamon-Breakfast ropogós, fa héj ízű reggeliző -
pelyhek forgalmazását, mi vel a német szakhatóság a
gyártó ellen őr zé se kor a megengedett határ ér ték nél
magasabb kumarin szintet mutatott ki. A ku ma rin
egészségre veszélyes anyag, mivel a szervezet ben
egy bizonyos mennyiséget meghaladva vérzé keny  -
sé get okoz. A kifogásolt termékből a Lidl lo giszt ikai
központjaiban és üzleteiben lévő készletet zárolták. ■

Hazardous
flakes
The Ministry of Agriculture has
banned Lidl Magyar or szag
Keres kedelmi Bt. from mar-
keting its cinnemon flavoured
breakfast flakes sold under the
name Little Man Zimtinos
Cinnamon, since the level of
kumarin measured by German
authorieites was found to be
over the permissible limit.  ■
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Nagy dí jas Univer Ma gyar Ízek
Nagy dí jat nyer tek a 2006. évi Ma gyar
Ter mék Nagy díj pá lyá za ton az Univer
Product Zrt. Univer Ma gyar Ízek ter -
mé kei (Pi ros Arany, Erős Pis ta, Édes
An na). A cég ez zel pár hu za mo san
meg kap ta a Ma gyar Új ság írók Szö -
vet sé gé nek gaz da sá gi új ság írók kü -
lön dí ját is, amel  lyel a vál la lat elő re lá -
tó ter ve zé sét, fej lesz té se it és al kal -
maz ko dó ké pes sé gét dí jaz ták.
Az Univer a ma gyar élel mi szer ipar
im má ron kö zel 60 éve je len tős sze -
rep lő je. Kül ső be fek te tő be vo ná sa
nél kül, a tra dí ci ó kat is szem előtt tart -
va, tö ret le nül és ter ve zet ten ha lad
elő re, szé le sí ti ter mék pa let tá ját és nö ve li ár be vé tel ét. Az Univer Product Zrt.
az Univer cég cso por ton be lül az élel mi szer-ipa ri ter mé kek gyár tá sá ért és
ér té ke sí té sé ért fe lel, így te vé keny sé ge az alap anyag-ter mel te tés től a rak -
tár gaz dál ko dá sig, a tech no ló gi ai fej lesz tés től a mar ke tin gig, a mi nő ség biz to -
sí tás tól a pi ac ku ta tá sig ter jed. Éves net tó ár be vé te le ta valy meg kö ze lí tet te a
9,5 mil li árd fo rin tot, amely idén kö zel 9,8 mil li árd fo rint ra nö vek szik.
Szé les szor ti ment jé ben két cso port bír ki emelt je len tő ség gel. Ezek egyi ke a
ma jo néz, amely ka te gó ri á já ban pi ac ve ze tő, az ACNielsen ada tai sze rint a pi -
acnak men  nyi ség ben 36-38 szá za lé kát mond hat ja ma gá é nak. Az Univer ál -
lí tott Ma gyar or szá gon elő ször elő üze mi kö rül mé nyek kö zött – va gyis kony -
ha kész – ma jo nézt, s azt 1975 óta referenciaíznek te kin tik a pi a con.
Stra té gi ai szem pont ból pe dig az Univer Ma gyar Ízek a cég ta lán leg fon to sabb
ter mék cso port ja. A Pi ros Arany, az Erős Pis ta, va la mint „sze lí dí tett” vál to za -
ta, az Édes An na, a gu lyás krém, a kü lön bö ző hagy ma kré mek mind-mind a
ha zai íze ket kép vi se lik, s az Univer ezen a te rü le ten egye dül ál ló szak ér tel met
mond hat ma gá é nak. Ezek a ter mé kek az Univer el ső „gyer me kei”, s két év
múl va, a cég cso port fenn ál lá sá nak 60. év for du ló ján 40 éves szü le tés nap ju kat
ün ne pel he tik. A tech no ló gia ter mé sze te sen je len tő sen fej lő dött a 40 év so rán,
a receptúra vi szont pon to san ugyan az, mint a ter mék in no vá ci ó ja kor volt. ■

Univer Magyar Izek awarded Grand Prix
The Univer Magyar Izek product line of  Univer  Products Zrt. Was awarded a Grand Prix at the 2006
Hungarian Products Grand Prix competition. The company also received a special prize from the busi-
ness journalists in the Hungarian Association of Journalists for its success in planning and adapting to
a changing environment. Univer has been a major player in the Hungarian food industry for 60 years
and is developing dynamically, without external  investment. Univer Product Zrt. is the manufacturer of
food products in the group with revenues recahing HUF 9.8 billion this year. Its mayonnaise is leading
the market in its category, while Magyar Izek, with brands like Eros Pista is strategically the most impor-
tant product line of the company. ■

A 2006-os év a nö ve ke dés je gyé ben te lik  a Wincanton ma gyar or szá gi vál la -
la tá nak éle té ben. A cég ok tó ber 19-i saj tó tá jé koz ta tó ján Ud var völ gyi Sán dor
ügy ve ze tő igaz ga tó el mond ta: au gusz tus vé gé re el ső ütem ben több mint
6400 négy zet mé ter nyi te rü let tel bő vült a vál la lat ma gyar or szá gi rak tá ro zá si
ka pa ci tá sa. 2007 már ci u sá ra a rak tár te rü let nö ve ke dé se el éri a 32 000 négy -
zet mé tert, amely to váb bi 25 000 pa let ta áru tá ro lá sát te szi le he tő vé. Az új,
ma gas szín vo na lú, bő vít he tő rak tá rak Gyálon, köz vet le nül az M5-ös au tó pá -
lya men tén he lyez ked nek el.
A Wincanton Eu ró pá ban ve ze tő szol gál ta tó az el lá tá silánc-meg ol dá sok pi a -
cán. 2002 de cem be re óta van je len Ma gyar or szá gon, és je len leg mint egy 400
főt fog lal koz tat. Köz pont ja Dunaharasztiban ta lál ha tó, ezen felül szá mos ma -
gyar or szá gi te lep hel  lyel ren del ke zik. Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban a
Wincanton az aláb bi szol gál ta tá si te rü le te ken te vé keny ke dik: lo gisz ti ka és
rak tá ro zá s, bel föl di fu va ro zás, va la mint nem zet kö zi fu va ro zás. A Wincanton
mind ezek mel lett szá mos ér ték nö ve lő, il let ve pro jekt irá nyí tá si szol gál ta tást
is kí nál.
– A Wincanton ere je ép pen regionalitásában rej lik – mond ta a cég hez 2006
ja nu ár jában csat la ko zott Ud var völ gyi Sán dor. – A ma gyar, szlo vák, cseh és
len gyel le ány vál la lat ok ös  sze fo gá sá val olyan pro jek te ket is meg va ló sít ha -
tunk, ame lyek re kü lön-kü lön esély te le nek len nénk. Ka pa ci tá sa ink gyors
üte mű bő ví té sét part ne re ink szá má nak di na mi kus emel ke dé se in do kol ja.
2006-ban pél dá ul olyan ügy fe lek kel gya ra pod tunk, mint a Kimberly Clark,
Ed.Haas, Good Year, Kotányi, vagy re gi o ná lis szin ten a fran cia, ház tar tá si kis -
gé pe ket for gal ma zó Groupe SEB.
Az an gol pi ac ve ze tő el lá tá silánc-meg ol dá sok szol gál ta tó ja ként a vál la lat
szé les kö rű nem zet kö zi ta pasz ta la tát és is me re tét ka ma toz tat ja a kö zép- és
ke let-eu ró pai ré gi ó ban. Ezek ben az or szá gok ban a vál la lat az FMCG, a kis -
ke res ke de lem, a jár mű ipar és egyéb ipa ri ága za tok szá má ra nyújt in no va tív
meg ol dá so kat. ■

Ka pa ci tást fej leszt a Wincanton

Wincanton expanding capacity
2006 has been a year of growth for the Hungarian venture of Wincanton.  Sandor Udvarvolgyi, director
of the company told journalists, that their storage capacity has increased by 6.400 square meters this
year and will reach 32.000 square meters by March 2007. The new, modern facility which allows fur-
ther expansion is located in Gyal, near the M5 motorway. Wincanton is a market leader in supply chain
solutions in Europe, has several facilities in Hungary, employs a staff of 400 and its activities include
logistic and warehousing services, domestic and international transportation. – The main strength of
Wincanton is its regional presence – explains Sandor Udvarvolgyi. Regional co-operation of the affiliates
helps in the execution of very large projects. Wincanton offers innovative solutions for FMCG companies,
retailers, vehicle manufacturers and other industrial ventures  in the Central European region as well,
with clients like Kimberley Clark, Ed.Haas, Goodyear and Groupe SEB. ■

Ma gyar kam pány
a shortlisten
A rek lám szak ma egyik leg fon to sabb
nem zet kö zi kre a tív meg mé ret te té sé nek
szá mí tó fesz ti vá lon, a Golden Drumon
idén ös  sze sen nyolc köz té ri rek lá mot

dí jaz tak Bronz, Ezüst il let ve Arany Dob ve rő vel.
A leg jobb ma gyar köz té ri hir de tés is be ke rült a je löl tek kö zé: a DDB Bu da -
pest Pöt  työs Tú ró Ru di kam pá nyá ért iz gul hat tak az al ko tók, de vé gül nem
kap tak dí jat.
– Van még mit ta nul nunk a kül föl di pél -
dák ból, de a ver se nye ken va ló rész vé tel
min den képp hasz nos a köz té ri rek lá mok
kre a tív szín vo na lá nak eme lé se szem -
pont já ból – mond ta Tö rök Fe renc, a Ma -
gyar Köz te rü le ti Rek lám szö vet ség szó vi -
vő je. ■

Hungarian campaign
on the shortlist
Eight open air advertisements received
awards at the Golden Drum festival, which is
one of the most important creative events.
The Pöttyös Túró Rudi campaign of DDB
Budapest was nominated, but was not
among the winners in the end. ■

Több mint 33 tonna hamis mosóport állítottak elő egy XI. kerületi raktárban.
A bűn cselekményben két ismert mosópormárka nevét használták fel. A
szak  ér tők megállapították, hogy a termé kek
nagy szá zalékban tartalmaznak kony ha sót.
A Vám és Pénzügyőrség házkutatást tar tott
a két leg nagyobb mosópormennyi sé get
felvásárló cég nél, illetve személynél, ahol
mintegy 8800 ki logramm Ariel megje lö lésű,
és 1600 kilogramm Persil feliratú mo sóport
foglaltak le. A hamis és eredeti termékeket
könnyű megkülönböztetni egymástól. ■

Hamisított mosópor-márkák

Faked washing
powder brands
More than 33 tons of faked washing
powder was confiscated in a  XI. district
warehouse. The names of two well
known brands were used for the
washing powder-imitations which con-
tained salt primarily. The original prod-
ucts are easily distinguished from the
fakes.  ■
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Lá to ga tó cent rum nyílt Agár don
Ok tó ber 12-én nyílt meg Agár don az Agár di Pá lin ka főz de Lá to ga tó cent ru ma. A ré -
gió ide gen for gal má nak és ren dez vény tu riz mu sá nak szem pont já ból is je len tős, 70
mil lió fo rin tos be ru há zás cél ja a hungarikumok nép sze rű sí té se, a pré mi um pá lin -
kák ké szí té sé nek és fo gyasz tá sá nak be mu ta tá sa. Emel lett ní vós ren dez vény hely -
szín ként is vár ja az ér dek lő dő ket.
Az el múlt évek ben az Agár di Pá lin ka főz de ne vét el ső sor ban a ki zá ró lag gyü mölcs -
ből ké szült pré mi um pá lin ká i nak nem zet kö zi si ke rei ré vén is mer het te meg a ha zai
kö zön ség. A Destillata idei meg mé re té sén a 2 arany- és 6 ezüst érem mel lett az
Agár di pá lin ka har mad szor ra is el nyer te a Nemzetgyőztes cí met, a VII. Nem zet kö -
zi Kis üs ti Pá lin ka fesz ti vá lon pe dig 8 ér met, va la mint a szak mai zsű ri kü lön dí ját hoz -
ta el. A ked ve ző fo gyasz tói vis  sza jel zé sek, és az üzem irán ti ér dek lő dés ar ra ösz tö -
nöz te a cég ala pí tó it, hogy a gaszt ro nó mia mel lett az ide gen for ga lom ban is ne vet
sze rez ze nek mind az agár di pár la tok nak, mind a ré gi ó nak.
– A tu ris ták azo kat a he lye ket ke re sik, ahol ré sze sei le het nek a csat la ko zá sunk kal
ki nyílt vi lág nak: egy szer re lát hat ják, kós tol hat ják és vá sá rol hat ják meg a ne ves
hungarikumokat. Az Agár di Lá to ga tó cent rum ki vá ló pél da ar ra, ho gyan le het jól
öt vöz ni az ér té ket kép vi se lő ter mé ket a tu riz mus sal és a ré gió fej lesz tés sel –
mond ta a meg nyi tón Gráf Jó zsef föld mű ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a
ren dez vény fő véd nö ke.
Ma gyar or szág el ső zöld me zős be ru há zás sal épült pá lin ka főz dé je ar ra szá mít, hogy
a Lá to ga tó cent rum két éven be lül for gal má nak 30 szá za lé kát je len ti majd. ■

A SuperShop hű ség prog ram az Adidas-Samsung Streetball ren dez vé nye in, Bu da -
pes ten, Deb re cen ben, Szek szár don, Bé kés csa bán és Kör men den to bor zott új
részt ve vő ket. Aki SuperShop kár tya igény lő la pot
töl tött ki, be ne vez he tett a ko sár lab da do bó ver seny -
be, és em lé kül ha za vi het te a pompomlányokkal ké -
szült kö zös fo tó ját. Egyes hely szí ne ken pont be vál -
tás ra is le he tő ség nyílt. A SuperShop pon tok ez év
ja nu ár ja óta nem csak a Plus disz kon tok ban, a
Kaiser’s áru há zak ban, az OBI üz le te i ben és az OMV-
töltőállomások shopjaiban vá sá rol ha tók le, ha nem
interneten ke resz tül vagy a SuperShop ügy fél szol -
gá la tá nál vál to za tos aján dé kok ra is válthatók. A
SuperShop hosz teszakcióinak le bo nyo lí tó ja a
Promo Power Tra de Mar ke ting Ügy nök ség. ■

Visitors’ centre opened in Agard
The Visitors’ Centre of the Agard Palinka Distillery  opened on October 12. The purpose of the HUF 70 million
tourist facility is to demonstrate how premium pálinkas are made and consumed. Agard Distilery is famous for
its premium fruit palinkas which have won numerous awards. – Agard Visitors’ Centre is  an excellent exam-
ple of how a valuable product can contribute to tourism and regional development –  commented Jozsef Graf,
minister of agriculture, the main sponsor of the event. The first palinka distillery  established as a green field
project in Hungary expects the Visitors’ Centre to generate revenues amounting to 30 per cent of its total income
within two years. ■

SuperShop
expanding
The SuperShop loyalty program
recruited new participants at the
Adidas-Samsung Streetball events in
Budapest, and other cities. Everybody
who filled out the the application
form for the SuperShop card was
entitled to enter the basketball penal-
ty competition and received a photo
taken with the cherleaders. Since
January, SuperShop points can be
exchanged for gifts via the internet or
at the customer service.  ■

Im már má so dik al ka lom mal ün ne pel te meg no vem ber 5-én a
szak ma az Eu ró pai Ke res ke de lem Nap ját ha zánk ban is. Garamhegyi
Ábel, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um ál lam tit ká ra kö szön -
tő jé ben töb bek kö zött el mond ta:
– A ma gyar ke res ke de lem már rég meg ta nul ta, hogy nem az ál la -
mi sza bá lyo zás, se gít ség hajt ja a mo der ni zá ci ót, ha nem a pi ac kény -
sze rí ti ki. Büsz kék va gyunk az el ért ered mé nye i re.
Krisán Lász ló, a VOSZ-KSZSZ el nö ke fon tos be je len tést tett:
– Mi u tán úgy érez zük, hogy ez a 8500 mil li árd fo rint éves for gal mat pro -
du ká ló ága zat nincs ér té kén ke zel ve, kez de mé nyez zük Só lyom Lász ló
köz tár sa sá gi el nök nél, hogy no vem ber 5-ét mi nő sít se je les nap pá.
Feiner Pé ter, az Or szá gos Ke res ke del mi Szö vet ség el nö ke ér té kel te
az el telt idő sza kot:
– Meg szü le tett a ke res ke del mi tör vény, amely nek nem min den pont já -
val ér tünk egyet, de két ség te le nül emel te a szak ma rang ját. Lét re hoz -
tunk egy Eti kai Kó de xet. Eb ben több sé günk alá írá sá val tett hi tet ar ról,
hogy a sza bá lyok be tar tá sá val, tisz tes sé ge sen kí vá nunk ver sen ge ni a
vá sár ló két. Két fő cé lunk a jö vő ben: to vább emel ni a ke res ke de lem
presz tí zsét, és küz de ni a nem le gá lis mó don mű kö dő ke res ke dők el len.
A Mű vé sze tek Pa lo tá já ban sor ra ke rült ren dez vé nyen dr. Peter
Bernert, az EuroCommerce al el nö ke is je len volt.  A vi lág leg na -
gyobb ke res ke del mi szer ve ze té nek ve ze tő tiszt ség vi se lő je ar ról be -
szélt, mit kö szön het Eu ró pa gaz da sá ga a ke res ke de lem nek:
– Ké nyel met, jó lé tet adunk az em be rek nek, a vá lasz tás sza bad sá gát
árak ban, ter mé kek ben. Se gí tünk az inf lá ció ala cso nyan tar tá sá ban,
és mi fi zet jük be a leg több adót. Mi tet tük a leg töb bet azért az uni ó -
ban, hogy a nem zet gaz da ság ok la ko sa i nak ne ke rül jön sem mi be az
euróra át ál lás.
Az ese mé nyen ad ták át több más el is me rés mel lett a szak ma leg -
ran go sabb ki tün te té sét, a Kla u zál-dí ja kat. Eb ben az év ben Saltzer
Kor nél, a SPAR Ma gyar or szág Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja, Belovai
Csa ba, a Zwack Unicum Nyrt. ke res ke del mi igaz ga tó ja, és Zsom bor
Ti bor, a Metro Hol ding Hun ga ry Kft. ér té ke sí té si igaz ga tó ja ré sze sült
eb ben a ran gos el is me rés ben.
A ren dez vényt ke rek asz tal-be szél ge tés zár ta, Ko zák Ákos, a GfK
Hun gá ria Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó já nak mo de rá lá sá ban. Eb ben töb bek
kö zött szó ba ke rült a ke res ke del mi ok ta tás hely ze te, a ke res ke de lem
sze re pe a nem zet gaz da ság ban, va la mint a kö zel jö vő ki lá tá sai.. ■

Celebrating the 5th of November
The Day of European Commerce was celebrated for the second time in Hungary on the 5th

of November. Abel Garamhegyi, under secretary of the Ministry of Commerce and
Transport spoke about the role of the market in modernisation. Peter Feiner, chairman of
the National Association of Commerce said: „ We have established a Code of Ethics. Our two
main objectives in the future will be to increase further the prestige of commerce and to
take action against illegal merchants”.  The event was attended by dr. Peter Bernert, vice
president of Euro Commerce as well. He noted: „We bring convenience and welfare to peo-
ple and the freedom of choice in products and prices”. This year, Kornel Saltzer of SPAR
Hungary,  Csaba Belovai of Zwack Unicum and Tibor Zsombor of Metro Holding Hungary
received the most prestigeous award in the profession, the Klauzal prize. ■

Terjeszkedő SuperShop

No vem ber 5-én ün ne pelt a szak ma

A GKM nevében Garamhegyi Ábel államtitkár nyitotta meg a rendezvényt
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Grüne Woche: 
ma gyar kí ná lat Ber lin ben
Új ra 440 négy zet mé te ren mu tat koz nak be a ma gyar élel mi sze rek a Grüne
Woche vá sá ron, Ber lin ben, 2007. ja nu ár 19-től 28-ig. A ha gyo má nyo san si ke -
res ma gyar ét te rem mel lett a mi ni marketben vá sá rol ni is le het a ked velt
spe ci a li tá sok ból, tá jé koz tat ta la pun kat Némethy Már ta, a Mes se Ber lin kép -
vi se lő je. Sza lá mi, Erős Pis ta és méz a leg ke re set tebb ter mék. A vá sár lás és
kós to lás le he tő sé ge ál ta lá ban kö zel 500 ezer lá to ga tót szo kott von za ni. Az üz -
let em be rek nek szánt po li ti kai prog ram
kö zép pont já ban most is a Ke let–Nyu ga ti
Ag rár fó rum áll, szo kás sze rint az EU me -
ző gaz da sá gi biz to sa, va la mint mint egy 30
ag rár mi nisz ter rész vé te lé vel. A ja nu á ri ren -
dez vény ép pen ar ra az idő szak ra esik, ami kor
Né met or szág töl ti be az EU-tanács el nö ki po -
zí ci ó ját. „Eu ró pa ré gi ói – ké szen a jö vő re” mot -
tó val ren de zik a Grüne Woche alatt a kon fe -
ren ci á kat és sze mi ná ri u mo kat. ■

Grune Woche:
Hungarian food in
Berlin
Hungarian food products will be exhibit-
ed on 440 square meters at the Grune
Woche fair in Berlin between 19-28.
January 2007. Sampling in the tradition-
ally popular restaurant and shopping
will both be possible at the fair, where
usually 500,000 visitors see the
Hungarian food products. ■

BioFach Nürn berg: 
Sok ma gyar lá to ga tó
A bioélel mi sze rek ma gyar or szá gi ter me lői szá má ra fon tos üz le ti le he tő sé get
nyújt a BioFach szak vá sár, amit Nürn berg ben ren dez nek, 2007. feb ru ár 15–18.
kö zött. Most is 30-nál több ki ál lí tó lesz az Ag rár mar ke ting Cent rum (AMC) ál tal
tá mo ga tott ren dez vé nyen. A lá to ga tók szem pont já ból leg fon to sabb tíz or szág
kö zé tar to zik Ma gyar or szág: idén a 37 426 re giszt rált szak em ber egy har ma da
ér ke zett kül föld ről, és a ma gya rok ér dek lő dé sét ki emel ke dő nek tart ják a vá sár
szer ve zői. Ös  sze sen 116 or szág ból ér kez tek a leg utób bi BioFach lá to ga tói.

Pet ra Trommer, a BioFach saj tó fő nö ke kü lö -
nö sen Kö zép- és Ke let-Eu ró pá ban prog -
nosz ti zál ja a biopi ac je len tős nö ve ke dé sét.
Aho gyan a pi ac fej lő dik, egy re fon to sabb
lesz a bioter me lés sza bá lya i nak ta nú sí tá sa.
A ki ál lí tók két har ma da kül föl di cég. Leg na -
gyobb az ér dek lő dés Né met or szág mel lett
Olasz or szág ból, Spa nyol or szág ból és Fran -
cia or szág ból. 
Len gyel or szág ból az idei 40 ki ál lí tó után 
80 vál la lat je lent ke zett a jö vő feb ru á ri
BioFachra. ■

BIT és BUD nem ugyan az
Az Eu ró pai Unió El ső fo kú Bí ró sá ga sze rint nem té veszt he tő ös  sze egy más -
sal a „BIT” és „BUD” szó véd jegy – ezért el uta sí tot ta a né met Bitburger
Brauerei ke re se tét. A né met cég ed dig már há rom si ker te len pró bát tett az
ame ri ka i ak eu ró pai kö zös sé gi véd jegy be je len té sé nek meg sem mi sí té sé re,
mi vel úgy vé li, hogy az ame ri kai Anheuser-Busch a fo gyasz tók meg té vesz té -
sé vel pró bál pi a cot sze rez ni Eu ró pá ban. Ki fo gá sol ta to váb bá az ame ri kai sör
cím ké in sze rep lő fel ira to kat is: az „American Bud”, va la mint az „Anheuser
Busch Bud” is ös  sze té veszt he tő a né me tek sze rint a sa ját ter mé kük mi nő -
sé gi ga ran ci á ját je len tő „Bitte ein bit” szlo gen nel. Az el ső fo kú bí ró ság sze rint
a szó ban for gó véd je gyek csu pán cse kély vi zu á lis ha son ló sá got mu tat nak. A
hang zás be li ha son ló ság gal kap cso lat ban az el ső fo kú bí ró ság meg ál la pí tot -

ta, hogy az „i” és „u” ma -
gán hang zók el té rő ki ej té -
se le he tő vé te szi a né met
át lag fo gyasz tó szá má ra a
„BIT” és a „BUD” kö zöt ti
kü lönb ség té telt. ■

Ok tó ber vé gén az Eu ró pai Bi zott ság ja vas la tá ra a
tag ál lam ok élel mi szer-szak ér tői úgy dön töt tek,
hogy el len őr zik az Ame ri kai Egye sült Ál la mok ból
szár ma zó rizs szál lít má nyo kat an nak ér de ké ben,
hogy ki szűr jék a gén mó do sí tott ter mést. En nek for -
gal ma zá sa az EU-ban tör vény te len. Az ame ri kai
rizs tesz te lé se az eu ró pai ki kö tők ben fo lyik majd, a
költ sé ge ket az USA áll ja.
A dön tés hát te ré ben az áll, hogy az utób bi hó na pok -
ban több Eu ró pá ba – pél dá ul Hol lan di á ba, Bel gi um -
ba, Olasz or szág ba – ér ke ző rizs szál lít mány ban
LL601-es gén mó do sí tott anyag nyo ma i ra buk kan tak.
En nek ha tá sá ra az EU meg szi go rí tot ta az ame ri kai
riz  zsel szem ben tá masz tott im port kö ve tel mé nye ket. 
Az Egye sült Ál la mok kor má nyá nak hi va ta los ál lás -
pont ja sze rint az LL601 nem je lent köz vet len egész -
ség ügyi koc ká za tot. ■

BIT and BUD are not the same
According to a ruling by the Court of the EU, the trademark
„BIT” cannot be mistaken for „BUD”. The Court has dismissed
a suit filed by Bitburger Brauerei for banning the American
Anheuser-Busch from using their trademark and slogan in
European markets. ■

Tesz te li az EU az ame ri kai rizst

EU 
testing rice
from the US 
Food safety experts of EU
member countries have
decided to begin testing
rice shipments from the
US to stop deliveries of
genetically engineered
products. The costs of
testing in European har-
bours will be borne by the
US. Import regulations
regarding rice from the US
have become stricter since
traces of LL601 genetically
engineered rice have been
found in several shipments
in European harbours.
American authorities do
not regard LL601 as
potentially hazardous. ■

Évi 10 ezer tonna kapacitású feldolgozó központ
épí tésébe fogott a Mórakert Termelői és Érté ke sí -
té si Szövetkezet a mórahalmi önkormányzattal
összefogva. A várhatóan jövő év közepére
elkészülő köz pont alkalmas lesz a térségben
termő zöldség- és gyümölcsáru válogatására,
osztályozására és cso magolására.  Fő piaca
Románia lesz, mivel az or szág előreláthatólag az
uniós csatlakozást kö ve tő en jelentős élelmiszer-
importra szorul majd A 400 millió forintos
beruházáshoz a cég az Agrár- és Vi dék fejlesztési
Operatív Program pályázatán nyert 150 millió
forintos támogatást.  ■

Romániára számítanak Mórahalmon

Romania in
sight at
Morahalom
Morakert Termeloi és
Ertekesitesi Szovetkezet
and the local self-govern-
ment have started con-
struction of a processing
plant with an annual capac-
ity of 10 thousand tons. The
plant will be used for col-
lecting, selecting and pack-
aging the vegetable pro-
duce from the region.
Vegetables will be exported
to Romania primarily.  ■

Az In dia és EU kö zöt ti ke res ke de lem a kö vet ke ző két év ben el éri a 70 mil li árd
eurót, míg 2006-ra a szak ér tők csu pán 48,5 mil li árd eurós ke res ke del mi mér -
le get prog nosz ti zál nak – ad ta hí rül az euractiv.hu. Ha a nö ve ke dés a je len le gi
ütem ben foly ta tó dik, ak kor 2012-re a két ol da lú ke res ke de lem ér té ke el éri a
150 mil li árd eurót. Je len tő sen nö ve ked het a szol gál ta tá sok ke res ke del me is,
en nek szint je meg kö ze lít he ti a 75 mil li árd eurót. In dia és az EU ke res ke del mi

kap cso la tá nak je len tős lö kést ad, ha
– mint ter ve zik – két ol da lú egyez -
mén  nyel se gí tik elő a be fek te té se ket,
li be ra li zál ják a szol gál ta tá sok és ter -
mé kek ára it. A két fél kö zöt ti ke res ke -
de lem 90 szá za lé kát je len leg 10-15
ter mék for gal ma te szi ki. Ezek kö zött
van nak tex tí li ák, ve gyi anya gok,
gyógy sze rek, vas- és acél ter mé kek. ■

Fel len dü lés az EU és In dia kö zött

Expanding trade
between India and the EU 
The volume of trade between India and the EU
will reach EUR 70 billion in the next two years,
while only EUR 48.5 billion is expected for 2006.
If the present trend continues, the volume of
trade will amount to EUR 150 billion by 2012. The
signing of a planned bilateral agreement about
the liberalisation of  trade and investment would
certainly boost economic relations. ■

BioFach Nurnberg:
Lot of Hungarian visitors
The BioFach fair to be held in Nurnberg
Between 15-18. February 2007 is a good
opportunity for Hungarian bio-food produc-
ers to do business. Over 30 Hungarian
exhibitors will participate at the event which
is co-sponsored by the AMC. One third of
the 37 426 registered visitors come from
abroad and Hungarians are among the
most numerous groups of visitors. The
organisers of the fair expect to see signifi-
cant development of the bio-food market in
the Central and Eastern European region. ■
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Az ACNielsen ál tal mért 150
FMCG ka te gó ria kis ke res ke del -
mi el adá sa 5,9 szá za lék kal nőtt

ér ték ben egyik év ről a má sik ra. Együt -
tes évi for gal muk 1 344 mil li árd fo rint,
a leg utób bi vizs gált idő szak ok ada tai
sze rint; az élel mi sze rek plusz 6,2 szá za -
lé kot ér tek el 2005. október–2006.
szep tem ber kö zött, az elő ző ti zen két
hó nap hoz ké pest. A drug ka te gó ri ák pi -
a ca 5,0 szá za lék kal bő vült 2005. szep -
tember–2006. au gusz tus ban. 

Nagy el adó tér – si ke res promóciók
Ha las su ló ütem ben is, de to vább ter -
jesz ked nek a mo dern csa tor nák. Idén
az el ső hét hó nap so rán a hi per mar ket
6, a disz kont 18, a szu per mar ket pe dig
10 üz let tel bő vült. 
A ha zai hi per mar ke tek át la gos te rü le te
7 199 négy zet mé ter. A leg ki sebb egy sé -
gé 2 937, míg a leg na gyob bé 19 600
négy zet mé ter.
A nagy el adó tér ked vez a promócióknak.
Az ACNielsen Shopper Trends ku ta tá sa

ugyan is meg ál la pí tot ta, hogy az el adás -
ösz tön ző ak ci ók a leg jobb ered ményt ál -
ta lá ban hi per mar ket ben hoz zák. Ott leg -
ma ga sabb, 18 szá za lék azok ará nya, akik
az Auchanban, Corában, Intersparban
vagy Tescóban szí ve sen töl tik ide jü ket
az zal, hogy né ze ge tik a vá lasz té kot, és
igye kez nek ala po san tá jé ko zód ni.
Ugyan ez a mu ta tó a szu per mar ket vá -
sár ló i nak kö ré ben 17, ha zai lánc ban 10,
disz kont ban pe dig 5 szá za lé kos. 
Kü lö nö sen fon tos ez ab ból a szem pont -
ból, hogy – nem zet kö zi ös  sze ha son lí -
tás ban – ki emel ke dő en ér zé ke nyek az
el adás ösz tön ző ak ci ók ra a ma gyar vá -
sár lók. Ti zen két szá za lé kuk promó-
cióktól füg gő en vált üz le tet, és 47 szá -
za lé kuk ki mon dot tan ke re si az ak ci ó -
kat. 

Élel mi szer nél erő sí tett a disz kont
A hi per mar ket pi a ci ré sze se dé se az
élel mi szer bolti értékesítéséből lé nye -
gé ben stag nál 28, míg vegyiáruból 38
szá za lék kö rül. 
A disz kont, mint la kó hely kö ze li bolt tí -
pus fő erős sé ge az élel mi szer; az
ACNielsen ál tal vizs gált 90 ka te gó ri á ban
17,1 szá za lék ra nö vel te pi a ci ré sze se dé -
sét 2005. október–2006. szep tem ber ben,
az elő ző ha son ló idő szak hoz ké pest. 
Ház tar tá si ve gyi áru ból és koz me ti -
kum ból az egy év vel ko ráb bi 8,7 szá za -
lé kos ré sze se dés ről kis mér ték ben, 9,3
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Hi per mar ke tek és 
disz kon tok fő trend jei

Az FMCG kis ke res ke de lem kon szo li dá ci ó ja
ér zé kel he tő en erő sö dik, mi vel a for ga lom -
ból már több mint egy har ma dot fed le a há -
rom leg na gyobb lánc. A 98 hi per mar ket a
tel jes bolt szám 0,5 szá za lé kát kép vi se li, de
el vi szi a for ga lom több mint 30 szá za lé kát. 

Szalóky Tóth Judit
igazgató, ACNielsen

Az ACNielsen által felmért tíz 
legnagyobb forgalmú élelmiszer 
kategória kiskereskedelmi forgalmából 
a hipermarketek piaci részesedése 
százalékban
Ka te gó ria 2004. július– 2005. július–

2005. jú ni us 2006. jú ni us  
Hús ké szít mény 30 29  
Sör 19 19  
Sajt 42 39  
Szén sa vas üdí tő ital 20 21  
Ká vé 25 28  
Gyü mölcs lé 27 27  
Ás vány víz 32 33  
Gyü mölcs jog hurt 26 27  
Hű tött sze le tes édes ség 28 27  
Ét olaj 32 33  

For rás: ACNielsen pi ac ku ta tó vál la lat

Az élel mi sze rek és ve gyi áru ter mé kek kis ke -
res ke del mi for gal má ból már 15 szá za lék jut a
disz kon tok ra 2005. július–2006. jú ni u si idő szak -
ban, szem ben az elő ző év ben mért 14 szá za lék -
kal. Élel mi sze rek ér té ke sí té sé ből 17 szá za lék a
rész ará nyuk, míg ve gyi áru é ból 9 szá za lék.
Mind két szeg mens ben a csa tor na erő sö dé sét
mér te az ACNielsen.    
A disz kon tok nö vek vő pi a ci ré sze se dé se a dön -
tés ho zó kat stra té gi á juk át gon do lá sá ra kész te ti. 
A kü lön bö ző csa tor nák, sőt egyes lán cok el té -
rő mó don re a gál nak a disz kon tok ter jesz ke dé -
sé re. Mó do sít ják vá lasz té ku kat, ala kít ják ár po -
li ti ká ju kat, en nek kö vet kez té ben va ló szí nű leg
vál to zik ve vő kör ük is. 
Mind ez egy re in kább szük sé ges sé te szi, hogy a
gyár tó cé gek a vál to zó hely zet hez iga zít sák
egye di, spe ci á lis csa tor na stra té gi á ju kat. 

A ha té kony ság nö ve lé sé hez az ACNielsen új,
ér té kes szol gál ta tá so kat kí nál a pi ac sze rep lői
szá má ra. Nem csak az át fo gó tren de ket tár ják
fel, ha nem egyes lán cok pi a ci po zí ci ó já nak vál -
to zá sát, és an nak oka it is. 
Mi vel a la kó hely kö ze li bolt tí pu sok kö zött a
ha zai lán cok nö vek vő sze re pet ját sza nak, en -
nek a csa tor ná nak a for gal mát is el kü lö nít ve
mé rik. ■

Disz kont ada tok spe ci á lis csa tor na stra té gi á hoz 

Data from discount stores
for special channel strategy
The market share of discount stores in retail sales of food
and chemical categories reached 15 per cent, with expansion
in both segments. Different channels and different chains give
different responses to this challenge. Changes in assort-
ments, pricing policies and customers  are taking place.
ACNielsen has new services to offer, like analysing the
changes in the positions of specific chains and the underlying
reasons. ■
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Már az idén jú ni u si, úgy ne ve zett Glo bá lis Fogyasztói
Bizalmi Index Ku ta tás is sokatmondó ered ményt
ho zott. A ha zai mun ka le he tő sé gek, a sze mé lyes
anya gi hely zet és a ter mé kek meg vá sár lá sá ra ér -
zett kész te tés tri ó já ból ös  sze állt Fo gyasz tói Bi zal mi
In dex ta valy ősz höz ké pest 7 pon tot zu hant, 90-ről
83-ra. A ku ta tás ban sze rep lő 21 európai or szág ból
csak né gyet elő zünk meg.
Ugyan ezt a po zí ci ót fog al juk el mun ka he lyi ki lá tá -
sok te kin te té ben, sőt, a sze mé lyes anya gi vá ra ko -
zá sok a kö vet ke ző 12 hó nap ban – Por tu gá li át le -
szá mít va – ná lunk a leg bo rú sab bak Eu ró pá ban. És
itt jön a meglepetés: hogy vá sár lá si haj lan dó ság te -
kin te té ben sok kal elő ke lőbb po zí ci ót fog la lunk el.
A kö zép me zőnyt je len ti a ked ve ző vá la szok 40, il let -
ve a ne ga tív meg íté lés 60 szá za lé kos ará nya – pél -
dá ul olyan or szá gok nál va gyunk op ti mis táb bak,
mint Né met or szág, Auszt ria, Olasz or szág vagy
Fran cia or szág.

Mi nő ség és ár: egy szin ten
Ezek után ta lán ke vés sé meg le pő – és ez már a
Lánc híd Klub szá má ra ké szí tett fo gyasz tói pre fe -
ren cia-ku ta tás ból de rült ki –, ha a meg kér de zet tek
68 szá za lé ka szá má ra a mi nő ség és az ár egyen lő
fon tos sá gú. Sőt, a vá lasz tók kö zött 1 szá za lék kal
töb ben vok sol tak a mi nő ség előbb re va ló sá gá ra,
mint az áré ra. Szo ci á lis stá tu szok sze rint csu pán a
leg sze gé nyeb bek („E” stá tu szú ak) kö ré ben mar -
káns a fo rint-cent ri kus ság.
A Lánc híd Klub kí ván csi volt az em be rek vár ha tó
re ak ci ó i ra is. Nos, a több ség – öt ből kö rül be lül há -
rom – va ló ban fo gyasz tá sá nak csök ken té sé re ké -
szül. Ru hán azon ban töb bet szán dé koz nak spó rol -
ni, mint élel mi sze ren. A hely zet leg in kább a „B”
szo ci á lis stá tu szú a kat bi zony ta la ní tot ta el: kö rük -
ben leg több a ta nács ta lan. A leg jobb kö rül mé nyek
kö zött élők nek csak fe le szán dé ko zik szo ro sabb ra
húz ni a nad rág szí jat – igaz, a leg sze gé nyeb bek nek
vi szont 81 szá za lé ka.

In kább az ol csób bat, de meg ve szik
Ha a tervezett konk rét lépések után ér dek lőd tek
a ku ta tók, az ol csóbb ter mé kek, il let ve csak a

leg szük sé ge seb bek be szer zé se gyűj töt te a leg -
na gyobb tá bort (35 szá za lék). Azok ará nya, akik
ke ve seb bet akarnak ki ad ni élel mi szer re, alig 2
szá za lé kos volt. Ter mé sze te sen az él ve ze ti, ön ké -
nyez te tő cik ke ket sok kal töb ben akar ják „le fe lej -
te ni” a jö vő ben a bevásárlólistáról, mint az alap
ka te gó ri á kat, és a sze mé lyes hi gi é nia kel lé ke it.
Az ACNielsen kutatása sze rint a szű kebb re hú -
zott nad rág szíj ból el ső sor ban a disz kon tok pro fi -
tál hat nak. ■

S. L.
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szá za lék ra lé pett elő re a disz kont, 2005.
szeptember–2006. au gusz tus ban. 

Di na mi kus ke res ke del mi már kák
A ke mény disz kon tok ter jesz ke dé sé nek
egyik kö vet kez mé nye, hogy nö vek szik
a ke res ke del mi már kás ter mé kek pi a ci
ré sze se dé se. Az ACNielsen ál tal fel mért
élel mi sze rek ből a disz kont el adás 27
szá za lé ka ju tott sa ját már kás ter mé kek -
re 2004. július–2005. jú ni us ban, rá egy
év re pe dig már 43 szá za lék. Eb ben dön -
tő sze re pet ját szik a Lidl ter jesz ke dé se
és a Plus vá lasz ték-po li ti ká já nak új
stra té gi á ja.
A non-food ka te gó ri ák ban is erő söd tek
a disz kon tok ke res ke del mi már kái: Ér -
ték ben mért el adá suk a disz kon tok ban
az elő ző év ben még 31, de 2005. jú -
lius–2006. jú ni us ban már 44 szá za lék.
Sőt, egyes ka te gó ri ák ban a disz kon tok
sa ját már ká i nak rész ará nya meg ha lad ja
a 85 szá za lé kot is. Ide tar to zik a pa pír
pe len ka, arc le mo só, to a lett pa pír és
kony hai pa pír tör lő. ■

Not so bad…
ACNielsen has turned to the consumers to find out what they
expect to be the effects of the restrictive government measures.
Well, consumers who believe quality is more important than price
are still in majority, though only by 1 per cent. Only consumers of
status „E” display definite sensitivity to prices. Three out of five peo-
ple believe, they will have to cut their overall spending, but they
intend to save money on clothing, rather than food. Most of the
people who are uncertain about their future prospects are status
„B” consumers. The largest part of consumers interviewed intend
to choose cheaper products in the future, but there were only 2
per cent who said, they would spend less money on food.
According to ACNielsen, discount chains will benefit most from
austerity, domestic chains will not be too unhappy, while hyper
markets will be the least satisfied. ■

Main trends in
hyper markets and 
discount stores 
Marked consolidation is taking place in FMCG retail trade, as over
one third of total turnover is now shared by the three largest chains.
The 98 hyper markets represent only 0,5 per cent of all stores, but
account for over 30 per cent of total retail sales. 
Sales in the 150 retail categories monitored by  ACNielsen grew
increased by 5,9 per cent compared to last year. Total combined
sales amounted to HUF 1 344 billion in the last period. Food sales
showed an increase of 6,2 per cent in the October 2005 – September
206 period, while sales in the drug categories expanded by 5 per cent
between September 2005 and August 2006. 
Modern channels keep expanding: in the first seven months of the
year, 6 new hyper markets, 18 discount stores and 10 super markets
were opened. Large store space is good for promotions, since (18)
per cent  of people enjoy taking a look at the assortment  in hyper
markets, while only 5 per cent do this in discount stores. This is
especially important, since Hungarian customers are exceptionally
receptive to promotions, with 47 per cent specifically looking for pro-
motions in stores. 
The market share of hyper markets in food sales is still around 28
per cent, while this is 38 per cent for sales of chemical products.
Discount are strongest in food sales with their market share grow-
ing to 17,1 per cent between October 2005 and September 2006.  
As a result of the growing number of discount stores like Lidl and
Plus, the market share of private label products is also growing.
Sales of  the private labels of discount chains show an expansion of
around 50 per cent in both food and non-food categories. ■

Látlelet
a fogyasztóról
Szak em be rek, köz gaz dász ok, po li to ló gu sok prognózisok tu cat ja it
ont ják a kon ver gen cia-prog ram vár ha tó ha tá sa i ról. Az ACNielsen
– a Lánc híd Klub meg bí zá sá ból – a „leg il le té ke seb bek hez”, a fo -
gyasz tók hoz for dult.

Azok aránya, akik kevesebbet akarnak kiadni
élelmiszerre, alig 2 százalékos
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Ameg szo rí tó in téz ke dé sek ál tal a
ke res ke dők re óri á si nyo más ne -
he ze dik, a vá sár lók ré szé ről is, s

nem ke vés bé a be szál lí tók ol da lá ról is, a
sa ját gaz dál ko dá si le he tő sé ge ik ről nem
is be szél ve.

A meg szo rí tó in téz ke dé sek egy ré sze
már „él”. En nek ha tá sá ra 2006 utol só
ne gyed év ében le fé ke ző dik a kis ke res -
ke del mi for ga lom ko ráb bi nö ve ke dé se,
2007-ben pe dig az ér té ke sí tés vo lu me -
ne akár 4-5 szá za lék kal is vis  sza es het, a
re ál jö ve del mek csök ke né se mi att. A ke -
res ke dők az zal szá mol nak, hogy 2006
leg vé gén, el ső sor ban de cem ber ben, a
meg szo rí tá sok el le né re ös  szes sé gé ben
azért még erő sebb lesz a for ga lom. A
vá sár lók min den tar ta lé ku kat moz gó -
sít ják ka rá csony ra.

A ke res ke dők ki lá tá sa it a 2007-es esz -
ten dő ha tá roz za meg. Az év ele jén
egyéb ként is vis  sza esik a kis ke res ke del -
mi ér té ke sí tés nagy sá ga a de cem be ri
nagy ki köl te ke zé se ket kö ve tő en, a meg -
szo rí tó in téz ke dé sek össz tü ze leg he ve -
seb ben ek kor zú dul a pi ac ra. A vá sár lók
kö zül azok, akik jö ve del me tel jes egé -
szé ben na pi lét fenn tar tá suk ra megy el,
ke ve seb bet fog nak vá sá rol ni az üz le tek -
ben. A vá sár lók több sé ge ala po sab ban
meg né zi az ár cé du lát, és az ol csóbb ter -
mé ket ve szi le a polc ról. Ta ka ré kos kod -
hat a vá sár ló úgy is, hogy kü lön fé le ipar -
cik kek kö ré ben (ru há zat, kü lön bö ző
tar tós mű sza ki cik kek, bú tor) ké sőbb re
ha laszt ja vá sár lá sát. Kis ré szük pe dig
ugyan úgy fog köl te kez ni, mint ed dig.

Saj ná la tos mó don az zal is szá mol ni
kell, hogy a vá sár lá sok egy ré sze a szer -
ve zett ke res ke de lem csa tor ná it meg ke -
rül ve pró bál ta ka ré kos kod ni ki adá sa i -
ban. Az OKSZ meg íté lé se sze rint ed dig
is óri á si ká ro kat okoz tak az en ge dély
nél kü li áru sok és az elő írá so kat min -
den ben meg sze gő ázsi ai pi a cok. A szö -
vet ség együtt mű kö dik az érin tett ál la -
mi szer ve ze tek kel a sza bá lyok szi go rí -

Aki kérdez:

Deák Ferenc
elnök, Magyar Márkaszövetség

Feiner Ferenc
elnök, Országos
Kereskedelmi Szövetség

Meg tisz te lő fel ké rés nek te szek
ele get most, ami kor a Tra de
ma ga zin el ső szá má nak ha -

sáb ja in egy új ro va tot in dít ha tok út -
já ra. Ezen az ol da lon a ter vek sze rint
min den hó nap ban a ha zai FMCG-
szakma egy- e gy sze rep lő je fejt ki rö vi -
den egy té mát, majd rög tön fel is tesz
egy ez zel kap cso la tos kér dést a szak -
ma egy má sik el is mert kép vi se lő jé nek.
És így to vább, és így to vább – vég ső
so ron pe dig re mé nye ink sze rint ki ala -
kul így majd egy olyan „ér ték lánc”,
amely nek egy- e gy ele me va ló ban ér -
de mi kér dé se ket, ügye ket fe sze get, és
pró bál is egyút tal meg vá la szol ni –
mind an  nyi unk oku lá sá ra.

So kat nem kel lett gon dol kod nom
azon, mi le gyen az el ső fel ve tés, il let ve
kér dés. Olyan té mát ja vas lok nyil vá -
nos meg vi ta tás ra, amely jó ide je fog -
lal koz tat ja a szak mai kö zös sé get. Ez
pe dig a gaz da sá gi meg szo rí tá sok ha -
tá sa az üz let re, a fo gyasz tás ra, a for -
ga lom ra. Biz tos va gyok ben ne, hogy a
nyár óta ki szi vár gott vagy ép pen már
be je len tett, meg va ló sí tott kor mány za -
ti in téz ke dé sek ala po san fel bor zol ták
az üz le ti ke dé lye ket. Csak cím sza vak -
ban: nö vek vő vál la la ti adó ter hek, nö -
vek vő sze mé lyi adó ter hek, szo ci á lis
jut ta tá sok meg kur tí tá sa, szi go ro dó
pénz ügy po li ti ka, kon ver gen ci ac so -
mag, nagy el lá tó rend sze rek re form ja
stb. Ezek az in téz ke dé sek és fo lya ma -
tok nem ígér nek „kön  nyű ál mot”, úgy
gon do lom, most egyet len cég sem dől -
het nyu god tan hát ra.

A meg szo rí tá sok vál la lat ra gya ko -
rolt ha tá sa it, gon do lom, már min den -
ki ki szá mol ta, és en nek meg fe le lő en
ala kul tak az üz le ti ter vek is. Per sze a
nagy kér dés, hogy mi lesz az egyé ni
ter vek kö zös ere dő je, hogy az el té rő
stra té gi ák és tak ti kák mi lyen ha tás sal
lesz nek az FMCG-üzlet egé szé re a

2007-es év től kezd ve? És az is nagy
kér dés, mik lesz nek a fo gyasz tói re ak -
ci ók, ho gyan ala kul majd a for ga lom,
mi lyen ka te gó ri ák ban lesz nek csök ke -
né sek-stag ná lá sok, vagy ép pen meny  -
nyi re táp lál ja majd a pri vate labelek
elő re tö ré sét a va ló szí nű leg csök ke nő-
vál to zó fo gyasz tás? Va jon esz ka lá lód -
nak-e az ár há bo rúk, mi lyen stra té gi -
ák kal áll nak elő a nagy ke res ke del mi
lán cok? Ho gyan fog ják ezek a fo lya -
ma tok be fo lyá sol ni a gyár tói már kák
sze re pét, pro fi ta bi li tá sát? 

Az ACNielsen kö zel múlt ban vég zett
fel mé ré se sze rint bi zo nyos ka te gó ri ák -
ban ko moly for gal mi vesz te sé gek kel
kell szem be néz ni ük a gyár tók nak és a
ke res ke dők nek. A vá lasz adók sze rint
ezek nek a ter mé kek nek a vá sár lá sát
akár tel je sen ab ba hagy ják vagy je len -
tő sen csök ken tik. Én sze mély sze rint
óva tos szkep ti ciz mus sal fo ga dom eze -
ket a re ak ci ó kat, és re mény ke dem ab -
ban, hogy a ha zai FMCG-piac ké pes
lesz át vé szel ni eze ket a ne he zebb esz -
ten dő ket. Eh hez azon ban fe le lős vál la -
la ti ma ga tar tás és üz let po li ti ka szük -
sé ges mind a szál lí tók, mind pe dig a
ke res ke dők ré szé ről. Jó len ne, ha a pi -
a ci sze rep lők az ár há bo rús ko dás he -
lyett in kább a kö zös ér ték te rem tés re
kon cent rál ná nak, kö zö sen ke res nék a
meg ol dá so kat.

Fein er Pé ter től, az Or szá gos Ke -
res ke del mi Szö vet ség el nö ké től kér -
de zem: ho gyan lát ja ezt a kér dést
„összk ereskedői” szem pont ból, mi -
lyen le het sé ges for ga tó köny vek kel
szá mol? És ez zel ös  sze füg gés ben azt
is kér de zem Pé ter től, de már mint a
SPAR ügy ve ze tő igaz ga tó já tól: mi -
lyen nek lát ja cé ge ki lá tá sa it a jö vő
év re, ho gyan foly tat ják pél dá ul azo -
kat a prog ram ja i kat, ame lyek a mi -
nő ség re, az ér ték te rem tés re kon -
cent rál nak? ■

Aki válaszol:
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tá sá ban. Szá mol nia kell a ke res ke dők -
nek a jö vő évi 7 százalék kö rü li inf lá ció,
a ma gas jegy ban ki alap ka mat és a fo -
rint ma még ne he zen elő re ve tít he tő ár -
fo lyam vál to zá sá nak kö vet kez mé nye i -
vel is.

A ke res ke dő nek a kö vet ke ző esz -
tendőben – bízva abban, hogy 2008-
ban már nem lesz to váb bi vis  sza esés,
majd új ra nö ve ke dés nek in dul a pi ac –
fel kell mér nie, hogy a vál lal ko zás vá -
sár lói kö ré ben mi lyen ke res let vál to zás
vár ha tó. Ez már leg alább rész ben lát ha -
tó, hi szen egyes ter me lői árak, va la mint
az élel mi sze rek for gal mi adó já nak szep -
tem be ri eme lé sé nek kö vet kez té ben a
fo gyasz tói árak nőt tek. El kép zel he tő,
hogy a be ru há zá sok, a há ló zat fej lesz tés
üte mét felül kell vizs gál ni, le áll ni azon -
ban koc ká za tos is le het, hi szen a pi ac 1-
2 éves meg tor pa ná sa hos  szú tá von már
más meg íté lést je lent.

Je len tős a ke res ke de lem élő mun ka-
igé nye, ezért ala pos mér le ge lést igé nyel a
mun ka erő-gaz dál ko dás. A há roméves
mi ni mál bér-kö ve tel mény, kü lö nö sen a
szak kép zet tek kö te le ző több le te sú lyos
te her, hi szen pon to -
san a meg tor pa nás
idő szak ára esik. Mó -
do sí tás hi á nyá ban a
ke res ke de lem ben
ed dig fo lya ma to san
nö vek vő al kal ma -
zot ti lét szám csök -
ken ni fog, több te rü -
le ten el bo csá tá sok
vár ha tók.

A ke res ke de lem -
ben az el múlt évek -
ben a kis ke res ke del -
mi ér té ke sí tő he lyek
szá ma 165-166 ezer kö rül moz gott. Az
éles ver seny kö vet kez té ben ezen be lül az
élel mi szer-ke res ke de lem ben 3-4 év alatt
hoz zá ve tő leg 10 szá za lék kal csök kent az
ér té ke sí tő he lyek szá ma. 

Ne héz lesz a kis üz le tek sor sa, a ver -
seny ből ki szo ru lók szá ma nö ve ked het.
El ső sor ban a kö zös tár su lá sok hoz csat -
la ko zás je lent het ki utat, to váb bá a pi a ci
ré se ken ke resz tül a sza ko so dás. A kis
üz let elő nye to vább ra is a la kó he lyi kö -
zel ség, a vá sár lók ala pos is me re te és a
sze mé lyes ki szol gá lás. A tő ke hi ány
azon ban vég ze tes is le het, ezért a kis -
vál lal ko zás ok nak át kell ér té kel ni ük
költ ség gaz dál ko dá su kat. 

A ke res ke dők nek a szál lí tók kal is szo -
ro san együtt kell mű köd ni ük a vál to zó
ke res let fel mé ré sé ben és a le het sé ges pi -

a ci moz gás tér ki ala kí tá sá ban, ez kö zös
ér dek. A ke res ke dő szá má ra a túl élés

egyik zá lo ga a jó szál lí -
tói kap cso lat.

A SPAR az el múlt 15
év ben tu da to san és
ered mé nye sen kép vi -
sel te a meg bíz ha tó mi -
nő ség re, szé les vá lasz -
ték ra és ki vá ló ke  -
reske del mi kul tú rá ra,
szak tu dás ra épü lő cég-
fi lo zó fi á ját. Et től a to -
váb bi ak ban sem kí ván
el tér ni, hi szen az igé -
nyes ség ki fi ze tő dő.

A meg szo rí tó in téz -
ke dé sek nyo mán a vá sár lók egy ré sze
min den bi zon  nyal ár ér zé ke nyebb lesz. A
SPAR Cso port üz le te i ben azon ban ed dig

is, min den vá sár lói ré teg szá má ra meg -
ta lál ha tó ak vol tak áru cso por ton ként a
leg ked ve zőbb árak. Az ár ver senyt te -
kint ve jó mi nő sé gű sa ját már kás ter mé -
ke ink for gal má nak to váb bi nö ve ke dé sé -
vel szá mo lunk.

A vá sár lók kö ré ben vég zett füg get len
fel mé ré sek azt mu tat ják, hogy pon to -
san a SPAR, az INTERSPAR és a
Kaiser’s ese té ben jel lem ző a fo gyasz tók
át la gon fe lü li el kö te le zett sé ge, hű sé ge a
meg bíz ha tó név mel lett. Kö szön he tő ez
an nak is, hogy a cég szá má ra el sőd le -
ges az élel mi szer -biz ton ság.

Az el kö vet ke ző évek ben a SPAR foly -
tat ja je len tős ex pan zi ó ját, és to váb bi
be ru há zá so kat ter vez lo gisz ti kai té ren,
va la mint to vább bő ví ti ta valy át adott,
sa ját hús üzem ét, a meg növekedett vá -
sár lói igé nyek ki elé gí té sé re. ■

Question:
In this column, a representative of the Hungarian FMCG
community will be allowed to present his or her views
regarding a certain issue and then ask a question that will
be answered by another well-known professional. This
will, according to our hopes, lead to a frutiful „chain” of dis-
cussions regarding topics that concern all of us. The first
issue to be discussed is the effect of the current govern-
ment policy of monetary restrictions, tax increases, and
other measures which do not encourage spending and
consumption at all. 
I am asking Peter Feiner, chairman of the National
Trade Association: how does he see this issue from
a „merchant” point of view ? What are the possible
scenarios in his opinion? The other question I have
for him – as managing director of SPAR – is: what
are the prospects for his company next year ? How
will they continue their programs focused on quality
and value?

Answer:
Restrictive government measures are putting retailers under tremendous pressure,
from both customers and suppliers. As some of these measures are already in effect,
growth of retail trade is slowing down in the last quarter of 2006, and the overall rev-
enues are expected to fall by 4-5 per cent in 2007. This Christmas, however, is still
expected to be a strong period. 
In 2007, customers will probably become more price sensitive and many will defer
purchases of products which are not essential.  Only a minority is expected to con-
tinue spending at the same rate as before. Retailers will have to deal with the effects
of higher inflation, higher prime lending rate and unforeseeable fluctuations in the
value of HUF. 
Retailers will have to calculate how demand is going to change over the next two
years. Investment and expansion might have to be slowed down, but a total stop might
be risky. Employment policy will also need to be revised, as the labour-related costs
of employers are increasing as well. 
As far as SPAR is concerned, we expect sales of our private label products to
increase and we intend to go ahead with investments in logistics and our own meat
processing plant. Surveys indicate that our customers show better than average loy-
alty as a result of our reliable quality commitment to food safety. 

Pár be széd ro va tunk fő
cél ja, hogy ak tu á lis kér dé -
sek ről kér dez zék a szak -
ma ne ves kép vi se lői egy -
mást. A kö vet ke ző szám -
ban Fein er Pé ter, az OKSZ
el nö ke, a SPAR Ma gyar -
or szág igaz ga tó sá gá nak
el nö ke te szi fel kér dé sét.

A szakképzett eladók kötelező bértöbblete súlyos teher, hiszen pontosan a megtorpanás időszakára esik
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Elég gé ki egyen sú lyo -
zott a kü lön bö ző fel -
vá got tak, sza lá mik és

egye bek irán ti ke res let. A
hús ké szít mé nye ken be lül az
egyes szeg men sek rész ará -
nya men  nyi ség ben csak
cse kély, 1 szá za lék pont nál
ki sebb mér ték ben mo zog
egyik év ről a má sik ra. Ér vé -
nyes ez a szá raz- és félsz áraz
kol bá szok ra is, ame lyek pi -
a ci ré sze se dé se nem vál to -
zott az el múlt két év so rán.
A ki lón kén ti át lag árak vál to -
za to san ala kul tak. A ti zen -
há rom ki mért szeg mens ből
nyolc nál re giszt rál tunk nö -
ve ke dést; öt nél csök ke nést,
egy nél pe dig stag ná lást. A

ki mért szá raz- és félsz áraz
kol bá szok fo gyasz tói át lag -
ára ki lón ként 1857 fo rint az
idei má jus–jú ni u si ada tok
sze rint, ami 3 szá za lék kal
ala cso nyabb az elő ző év
meg egye ző idő sza ká hoz ké -
pest.
Az ön ki szol gá ló ér té ke sí tés -
nél ha son ló an ve gyes az
össz kép. Ott a szá raz- és
félsz áraz kol bá szok ki ló ja
át la go san 2 szá za lék kal ke -
rült ke ve seb be idén má -
jus–jú ni us ban, mint ta valy
ilyen kor.
A ke res ke del mi már kák vi -
szony lag ma gas rész ará nya
a szá raz és félszáraz kolbá -
szok szeg men sé ben mind ez év, mind múlt év má -

jus–jú ni us ban 28 szá za lék.
A bol ti el adás ban fe lül rep -
re zen tál tak a mo dern bolt -
tí pu sok, hi szen a szá raz áru

ér té ke sí té sé ből 60 szá za lék
jut ra juk. A ma gas arány
mel lett is nö vek vő ten den -
ci át fi gyel tünk meg eb ben
az irány ban. ■

Two thirds of dried meat
products are sold in modern
stores
The segment of dried and partially dried sausages took a 23 per cent share from the market of meat prod-
ucts in terms of value, while 12 per cent in terms of quantity in the period between July 2005 and June
2006. Demand for various types of sausages, salamis and other meat products seems to be relatively 
stable. Changes in demand for various market segments are less than 1 per cent from year to year.
Average prices showed an increase in seven segments, a decrease in five segments, while stagnation in
one segment. The average price of dry and partially dried sausages was HUF 1.857 according to May-June
figures, which is 3 per cent less than a year before. The market share of private labels in this segment
was 28 per cent. Modern stores accounted for 60 per cent of the total sales of dried meat products and
this trend is set to continue. ■

Mo dern bolt tí pu sok ban ad ják el
a szá raz áru kö zel két har ma dát

A hús ké szít mé nyek 175 mil li árd
fo rin tot meg ha la dó pi a cá ból
mennyi ség ben 12, míg ér ték ben
23 szá za lék kal ré sze se dik a szá -
raz- és félsz áraz kol bá szok szeg -
men se, 2005. július–2006. jú ni us -
ban. Ös  sze ha son lí tás ként ér de kes,

hogy az ér ték ben mért mu ta tó ugyan ak ko ra,
mint a leg ked vel tebb vörösáruké.

Üzlettípusok fontossága a mennyiségi eladások alapján
Feldolgozott friss húskészítmény
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Turcsán Tün de
ügy fél szol gá la ti 
osz tály ve ze tő
ACNielsen 

▲ ▲
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Az év utol só ne gyed é -
vében fo ko za tos nö ve -
ke dés jel lem zi a hús ké -

szít mé nyek pi a cát. A hi de -
gebb hó na pok ban nő a kü -
lönb ség a fal vak és a vá ro sok
kö zött: a kis te le pü lé se ken ke -
ve sebb ké szít ményt vá sá rol -
nak a bol tok ban, hi szen ez a
disz nó ölés ide je. A klas  szi kus
vá ro si fo gyasz tó sze zo ná lis
„gör bé je” ki egyen lí tet tebb.

Év vé gi boom
Az év utol só hó nap já ban ha -
gyo má nyo san a virs lik, a főtt
hú sok és a füs tölt főtt hú sok
ka te gó ri á i ban ta pasz tal ha tó
nö ve ke dés. Nép sze rű ek még
a má ja sok és kenősáruk is.
– A sta tisz ti kák sze rint ilyen -
kor pél dá ul a virslitermékek

ará nya a tel jes főtt hús pi a -
con be lül akár a 20 szá za lé -
kot is meg kö ze lí ti, az év köz -
ben egyéb ként szo ká sos 16
szá za lék hoz ké pest – jelzi
Molnárné Né meth Ri ta, a
SáGa Foods Élel mi szer ipa ri
Zrt. mar ke ting igaz ga tó ja.
– A PICK-Délhús cso port
mi nő sé gi virs li ter mé ke i vel a
szil vesz te ri sze zon ban szo ká -
sos ha vi ér té ke sí té si men  nyi -
sé gé nek két és fél, há rom szo -
ro sát re a li zál ja – árul ja el
Szán tó Zol tán, a Dél hús Zrt.
ter mék me ne dzse re. – En nél
jó val na gyobb, akár tíz sze res
vo lu men nö ve ke dést is el le -
het ér ni az ol csó árú virs lik -
kel, azon ban eb ben a szeg -
mens ben a cég tu da to san
nem kép vi sel te ti ma gát.

A PICK-Délhús cso port szá -
raz áru-pa let tá já ról a PICK
Té li sza lá mi az év vé gi hó na -
pok ban a leg ke re set tebb.
– Az egyéb sze zo ná lis ter mé -
kek kö zül pe dig a Ringa
már ka név alatt ér té ke sí tett
kis al föl di hur ka cso mag és
kis al föl di disz nó to ros cso -
mag – em lí ti meg Szán tó
Zol tán. – A hur ka cso mag a
vé res és má jas hur ka ve gyes
cso ma go lá sa, míg a disz nó -
to ros cso mag a ket tő vé res és
ket tő má jas hur kán kí vül két
süt ni va ló kol bászt is tar tal -
maz. A ha gyo má nyo san füs -
tölt ter mé kek, mint a Pa -
raszt son ka, a Füs tölt tar ja, a
Kö tö zött vagy a Frikandó
son ka, év ről-év re nö vek vő
for gal mat ér nek el a no vem -

ber–de cem be ri hó na pok ban
is, nem csak hús vét kor. Ezért
ezek re a ter mé kek re is, ha -
son ló an a virs lik hez, kü lön
gyár tás-ér té ke sí té si stra té gi -
át dol go zunk ki. A nyers áruk
kö zül a té li sze zon ban a fa -
gyasz tott ko cso nya cso mag
az egyik leg ke re set tebb. 

Feb ru ár ra ki fogy nak 
a tar ta lé kok
Ez a ked ve ző trend ja nu ár -
ban meg tö rik. A ka rá cso nyi
ki köl te ke zés után az év el ső
két hó nap ja min den év ben a
leg gyen gébb for gal mú hó na -
pok nak szá mí ta nak a hús ké -
szít mé nyek ese té ben.
A SáGa sa ját ku ta tá sai alap -
ján a „ki len gé sek től” leg job -
ban füg get le nít he tő ter mé -
kek a szá raz kol bász ok és
egyéb kol bász fé le sé gek, ame  -
lyek re a fo lya ma tos ke res let
az év so rán.
– Az év ele ji vis  sza esés csak
rész ben ma gya ráz ha tó gaz -
da sá gi okok kal – mond ja
Molnárné Né meth Ri ta. – Az
is sze re pet ját szik ben ne,
hogy a ka rá cso nyi bő ség tál
után so kan kez de nek di é táz -
ni, vagy fog ják vis  sza az ét ke -
zést az egész sé ges élet mód
je gyé ben.
A vá sár lá si szo ká sok is né mi -
leg meg vál toz nak. Té len a
ve vők in kább előny ben ré -
sze sí tik a na gyobb ki sze re lé -
sű cso ma go kat, mert ilyen -
kor to vább el tart ha tó az áru,
il let ve nem rom lik meg ház -
hoz szál lí tás köz ben, mint
nyá ron.
– Sok éves ta pasz ta lat alap -
ján azt mond ha tom, hogy
nem a ja nu ár a mély pont az
ér té ke sí tés ben, ha nem a feb -
ru ár – pon to sít dr. Pén zes
Éva, a Kaiser Food Kft. mar -
ke ting igaz ga tó ja. – Ez ta lán
a fo gyasz tói szo ká sok kal
kap cso la tos, és a csa lá di kas  -
szák tar ta lé ka i tól is függ het.
A vörösárukon kí vül a hús -
saj tok ról és a hur kák ról
mond ha tó el, hogy a no vem -
ber–de cem be ri fel len dü lést
kö ve tő en vis  sza esik a for gal -
muk, ami még így is ma ga -▲ ▲

Bő ség tál után di é ta
Nagy ne ki len dü lés után ko moly vis  sza esés – ez jel lem zi a té li hús ké szít -
mény-el adá so kat. Ez az „in ga-ef fek tus” el té rő mér ték ben érin ti az egyes
ka te gó ri á kat, és a té li ér té ke sí tés nek is van nak sa já tos sá gai. A meg szo kot -
tat azon ban fe lül ír hat ja, hogy a meg szo rí tó in téz ke dé sek apaszt ják a fo -
gyasz tó pénz tár cá ját.

▲ ▲ ▲
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sabb ér té ken ma rad, mint
egy át la gos pe ri ó dus ban.
Ugyan ak kor a mi ta pasz ta la -
ta ink sze rint a fel vá got tak,
szá raz áruk és egyéb nem
szá raz kol bá szok el adá sai ja -
nu ár–feb ru ár ban ala kul nak
a leg gyen géb ben, de már a
no vem ber–de cem be ri idő -
szak ban is csök ke nő ten den -
ci át mu tat nak. Re gi o ná li san
a nyu ga ti és az észak-ke le ti
or szág rész ben fi gyel he tő
meg, hogy a té li idő szak alatt
vis  sza esik a fel dol go zott hús -
ké szít mé nyek for gal ma.
A Kaiser Food en nek el le né re
tél re is tar to gat meg le pe tést
vá sár ló i nak: a Kaiser Slim
csa lád fi a ta los, esz té ti kus
cso ma go lá sá val, prak ti kus,
egy ada gos ki sze re lé sé vel jól
il lesz ke dik a mo dern táp lál -
ko zás kö ve tel mé nye i hez.
Ko vács Eme se, a Master
Good Kft. mar ke ting ve ze tő je
to vább ár nyal ja a té li hús ér -
té ke sí tés jel lem ző it:

– Míg a fel dol go zott ter mé -
kek kö zül a virs li, a son ka és
a kol bász fogy át lag fe lett, a
friss hús ké szít mé nyek ese té -
ben a puly ka mell, az egész
csir ke, a comb hús és a mell -
fi lé. Ka rá csony és szil vesz ter
kö zött el ső sor ban a fel dol go -
zott ter mé kek ke len dők, ja -
nu ár-feb ru ár ban mind két
hús tí pus el adá sa vis  sza esik.
Míg ka rá csony kor a ka rá cso -
nyi han gu la tot elő idé ző cso -
ma go lás, a ma ga sabb ér té kű
ter mé kek fogy nak job ban,
ja nu ár tól ez át for dul, és csak
az ár szint be fo lyá sol ja a vá -
sár ló kat. Az ün ne pek alatt a
brand ter mé kek do mi nál -
nak, ja nu ár-feb ru ár kör nyé -

kén elő re tör nek a sa ját már -
kás hú sok.
A cég je len leg épí ti ki már ka -
csa lád ját a mi nő sé gi ké szít -
mé nyek kö zött. Mes ter név
alatt a már kap ha tó virs lin és
ba rom fi kol bá szon kí vül té len
újabb ter mék kel je len nek
meg.

A kor mány köz be szól
Ez egy olyan tél lesz, ami kor
az év ele ji ár eme lé sek okoz ta
ál ta lá nos le tar gi án kí vül a
meg szo rí tó in téz ke dé sek is
hat nak a köz ér zet re – és a
pénz tár cák ra. Nagy kér dés,
hogy en nek el ső sor ban mely
ka te gó ri ák lesz nek vesz te sei.
– Aki csak alkalmanként vett
drá gább kategóriájú termé ke -
ket, az most még ritkábban
fog. Természetesen a már -
kahű vásárlók továbbra is
ragaszkodni fognak a vá lasz -
tott márkához és mi nő ség -
hez. Ráadásul a már ka tu da -
tos vevőréteg vásárlóereje ke -

vésbé esik vissza az év elején.
Ugyanakkor azok az ár ori -
entált vevők, akik korábban
kipróbáltak egy-egy ma ga -
sabb árfekvésű terméket,
most elsősorban kereskedel-
mi márkát, és olcsóbb alap -
anyag ból – például húspépből
– készült termékeket fog nak
vásárolni – fog lal ja ös  sze a
vá ra ko zá so kat Ko vács Eme  se
a Master Good ré szé ről.
A SáGa mar ke ting igaz ga tó ja
sem tel je sen biz tos ab ban,
hogy el ső sor ban a drá gább
ké szít mény tí pu sok lesz nek a
kár val lot tak.
– Ta pasz ta la ta ink sze rint a
kor mány gaz da sá gi meg szo -
rí tó in téz ke dé sei, il let ve ezek
kö vet kez mé nyei vár ha tó an
ke vés bé érin tik azt a ré te get,
akik a pré mi um ter mé ke ket
vá sá rol ják. Így vá ra ko zá sa ink
sze rint to vább ra is ma rad, il -
let ve nö vek szik a ke res let a
pré mi um ka te gó ri ás marinált
ter mé ke ink, pá colt puly ka -

Az idén ja nu ár ban in dult 3,5 mil li árd
fo rin tos be ru há zás mint egy 70 szá -
za lé kos tel je sít mény bő ví tést je lent
az üzem ben, amely így évi kö zel 
10 000 ton na árut ké pes fel dol goz ni.
Ez – a sze ge di szárazárugyártással
ki e gé szül ve – azt ered mé nye zi, hogy
a vál la lat cso port éves szin ten 
20 000 ton na szá raz áru elő ál lí tá sá ra
lesz ké pes, amely egye dül ál ló vo lu -
men a ré gi ó ban.
Az új üzem egy ség ki ala kí tá sa kor az
Eu ró pá ban leg kor sze rűbb tech no ló -
gi át al kal maz ták. Ezért a PICK–Dél -
hús Cso port pe nész men tes száraz -
árugyártásának nagy ré sze Alsó -
mocsoládon lesz. Mind emel lett a pe -
né szes sza lá mik – pél dá ul a vi lág hí rű
té li sza lá mi – va la mint a ba con fé lék
gyár tá sa to vább ra is Sze ge den, a
son ka gyár tás pe dig Ba ján ma rad.

A be ru há zás szer ves ré sze a
PICK–Délhús Cso port üz le ti stra té -

gi á já nak, amely a ha zai pi a ci po zí ci -
ók meg tar tá sa mel lett az ex port ér -

té ke sí tést kí ván ja erő sí te ni. Ezt a
célt a nyu gat-eu ró pai tren dek nek
meg fe le lő en egy fe lől mi nő sé gi, va -
la mint pré mi um ter mé kek gyár tá -
sá val, más fe lől az erő for rás ok kon -
cent rá ci ó já val le het el ér ni. Mind -
ezek ér de ké ben a PICK Sze ged Zrt.
és a Dél hús Zrt. össze ol va dá sát a
két cég köz gyű lé se már jó vá hagy ta,
és az ad mi niszt rá ci ós el já rá so kat
kö ve tő en a fú zió vár ha tó an 2006.
no vem ber vé gé re le is zá rul. ■

Exceptional 
production capacity in
PICK-Delhus Group
With the new plant opened in Also -
mocsolad on 25 October,  PICK-Delhus
Group has established the largest dried
meat processing capacity in the Central
European region. The HUF 3.5 billion proj-
ect results in a 70 per cent increase of pro-
duction, boosting annual capacity to nearly
10.000 tons. The total production capacity of
the group will reach 20.000 tons per year
with the Szeged plant. The latest technolo-
gy was used to equip the new plant, where
both the controlling system and the
arrangement of the equipment is unique.
The Alsomocsolad plant will accommodate
most of the Group’s mould-free dried meat
production, with 50 employees. This invest-
ment is the result of the Group’s strategy
aimed at expanding the export of premium
products. ■

Egyedülálló szárazáru-volumen
a PICK–Délhús Csoportnál
Az október 25-én átadott új alsómocsoládi üzemegységgel a PICK–Délhús
Csoporté lett Közép-Európa legnagyobb szárazáru-kapacitása. 

Az ünnepélyes átadáson részt vett (balról jobbra) Gráf József földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter, dr. Csányi Sándor tulajdonos és Kovács László, a
cégcsoport elnök-vezérigazgatója is
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mell-sze le te ink, vagy ép pen a
Mes ter sza kács csa lá dunk
iránt. De ugyan ezt mond ha -
tom még a tö meg ter mé kek
fel ső szeg men sé be tar to zó
mi nő sé gi márkáinkról is. Vé -
le mé nyünk sze rint in kább a
tö megáruk között vár ha tó
né mi vis  sza esés, és eset leg a
private label irá nyá ba tör tén -
het né mi to váb bi át ren de ző -
dés. Azok a fo gyasz tók, akik
el kezd tek egész sé ge sebb ter -
mé ke ket vá sá rol ni, nem fog -
ják fel ad ni ezt az igé nyü ket,
és in kább más ból fog nak ke -
ve seb bet fo gyasz ta ni, ha már
meg kell szo rí ta ni uk a ki adá -
so kat va la hol.
A SáGa fel is mer te, hogy ez a
vá sár lói szeg mens sok kal
sta bi labb, mert el kö te le zett a
jó mi nő ség iránt. Ezért fo lya -
ma tos ter mék fej lesz té se i nek
ered mé nye ként egy re több
olyan ter mé ket for gal maz,
amely nek csök ken tett a zsír -
tar tal ma, vi szont ma gas a

szín hús ará nya. Pél dá ul 69
szá za lék, mint a Fitt-lesz
puly ka son ká ban.
Dr. Pén zes Éva szin tén úgy
gon dol ja, hogy az egész sé ges
táp lál ko zást tá mo ga tó ter -
mé kek nép sze rű sé ge va ló -
szí nű nem csök ken majd,
sőt eny he nö ve ke dést prog -
nosz ti zál. De tá gabb pers -
pek tí vá ból a hely zet nem
lesz ró zsás:
– Vár ha tó an le las sul majd az
a fo lya mat, amely a fej lett
tár sa dal mak fo gyasz tói szo -
ká sa i hoz kö ze lí tett ben nün -
ket, gon do lok fő leg a na -
gyobb feldolgozottságú, mo -
dern cso ma go lá sú, vagy ké -
nyel mi ter mé kek idá ig ta -
pasz talt tér hó dí tás ára. Töb -
ben ke re sik majd a gaz da sá -
gos ki sze re lést, és az ol csó
ke res ke del mi már kás ter mé -
ke ket, ame lyek több sé ge
tény leg meg bíz ha tó mi nő sé -
get is je lent a ked ve ző ár
mel lett. Az im port ter mé -

kek nél a ked ve ző ár, a har -
mo ni kus, meg nye rő ízvilág
és a tet sze tős cso ma go lás
lesz a nye rő, és va ló szí nű leg

ke ve sen fi gyel nek majd oda
a már ka név re és az ös  sze té -
tel re. ■

BTJ

Serious recession after the big boom – this is the
winter situation in the market of meat products.
The effects of restrictive government measures on
consumer spending can already be detected. 
Sales of meat products usually increase in the last
quarter of the year, and differences between cities
and smaller settlements also grow.
Sales of smoked and cooked meats and of
sausages traditionally grow in the last moths of the
year. Sales of low-price sausages might show a
tenfold increase near the end of the year, while two
or three times more are sold from better quality
sausages as well. Of  PICK-Delhus products, sala-
mi is the most popular item in this period. Among
other seasonal products, the package containing
puddings and sold under the brand name “Ringa”
deserves  mention. Since demand for traditional
smoked products is also high during this period,
PICK-Delhus has a specific sales strategy for this
group of products too. 
This good trend ends is January. After the intensive
spending of the pre-Christmas period,  consumers
run out of money. This only partially due to finan-
cial reasons, many people simply begin to diet after
the Christmas over-eating. During the winter, con-
sumers seem to prefer larger size packages, since
meat can be kept for longer periods. According to
SáGa research, dry sausage products show the
most moderate seasonal fluctuations in demand. –

Based on many years of experience, I believe that
the lowest point in sales comes in February, not
January – says dr. Eva Penzes, marketing manag-
er of Kaiser Food Kft. The Kaiser Slim product line
with its attractive packaging is a practical choice for
those who prefer a healthy diet. 
Emese Kovacs, marketing manager of Master
Good Ltd. tells us more about winter sales:
– While branded products dominate the market in
the pre-Christmas period, private labels seem to
be preferred in the January-February period. 
The restrictive government measures will certain-
ly also effect consumer mood and spending, in
addition to the usual price rises. It cannot be seen
yet, which categories will be most effected. –
People who rarely bought higher quality products,
will do so even less frequently. A healthy diet will
not be a priority, consumers will prefer meat prod-
ucts made from cheaper ingredients – sums up
her expectations Emese Kovacs.
The marketing manager of SaGa is not sure about
more expensive products being most effected. –
According to our experience, customers of premi-
um products are usually less effected by restrictive
measures, which means demand in this segment
might even grow.
Customers of healthy products are not likely to
turn away from their preferred products, even if
they have cut their overall spending. ■

Dieting after the feast
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Ako ráb ban éve kig leg -
ked vel tebb töl tött ke -
mény cu kor ka el -

vesz tet te ve ze tő he lyét. Ér -
tek ben 4, men  nyi ség ben 2
szá za lék pon tot csök kent a
pi a ci ré sze se dé se egyik év -
ről a má sik ra.
Így sta bi lan a töl tet len ke -
mény cu kor ka mu ta tó ja a
leg ma ga sabb, mind az el -
adott ki lók, mind a fo rint
szem pont já ból.
Erő tel je sen ja vult a gu mi -
cu kor po zí ci ó ja. Men  nyi -
ség ben 14-ről 19, ér ték ben
12-ről 15 szá za lék ra emel -
ke dett rész ará nya a cu kor ka
el adá sán be lül.
A gu mi cu kor nál fi gye lem re
mél tó, hogy a sok kal ked -
vel tebb gyü möl csös íz mu -
ta tói 90 szá za lék alá ke rül -
tek 2005. augusztus–2006.

jú li us ban; a má sik ol da lon
vi szont az egyéb íze sí té sek
túl ju tot tak a 10 szá za lé kos
ha tá ron.
Ha a tel jes cu kor ka pi a cot
néz zük, ak kor a leg nép sze -
rűbb gyü möl csös íz ré sze se -
dé se va la me lyest na gyobb
lett, még pe dig a men to -
los/friss ro vá sá ra.
Vál to zik a ki sze relt men  nyi -
sé gek irán ti ke res let: a leg -
fel jebb 100 gram mos egy sé -
gek ré sze se dé se csök ken, a
100 gramm fe let ti e ké pe dig
nö vek szik.
Ös  szes sé gé ben a cu kor kák
ki lón kén ti fo gyasz tói át lag -
ára 4 szá za lék kal csök kent
idén jú ni us–jú li us ban, az
elő ző ha son ló pe ri ó dus hoz
ké pest. A ne ga tív ten den cia
a nagy for gal mú szeg men -
sek ben ér vé nye sült, míg a

ke mény cuk rok né mi leg
drá gul tak.
A bolt tí pu sok kö zött a disz -
kon tok sa ját már kás kí ná la -
tuk kal át ren dez ték a pi a cot.
A 401–2500 négy zet mé te -
res csa tor na pi a ci ré sze se -
dé se az ös  szes cu kor ká nál
men  nyi ség ben 31-ről 40,

csak a gu mi cu kor nál 46-ről
61 szá za lék ra bő vült.
Gu mi cu kor ból ke res ke del -
mi már kák vi szik el a bol ti
el adá sok 52 szá za lé kát, idén
jú ni us–jú li us ban, míg ta -
valy 33, két év vel ko ráb ban
csak 11 szá za lék ju tott rá -
juk. ■

Discount stores rearranging
the candy market 
The retail sales of candies exceeded HUF 15 billion in the August 2005–July 2006 period, with an increase
of 9 per cent over the preceding period. The old favourite, hard and filled candies have lost their leading
position which is now held by unfilled candies. Fruity flavours have gained in popularity at the expense of
menthol/fresh flavours. Demand for larger packs (over 100 grams) is increasing, while those below 100
grams are losing ground. The average consumer price of candies has shown a decline of  4 per cent in
June-July this year, compared to last year.  The private labels of discount stores have rearranged the mar-
ket. The market share of the 401 –2500 square meter channel regarding quantities has grown from 31 per
cent to 40 per cent in a year. ■

Át ren de zik a disz kon tok 
a cu kor ka pi a cot

Meg ha lad ja a 15 mil li árd fo rin tot a
cu kor ka kis ke res ke del mi for gal -
ma. Ér ték ben 9 szá za lék a több let
idén 2005. augusztus–2006. jú li us -
ban, az elő ző évi ha son ló idő szak -
hoz ké pest. A pi ac men  nyi sé gi bő -
vü lé se 14 szá za lé kos.

Üzlettípusok fontossága a mennyiségi eladások alapján
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)
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Né meth 
Krisz ti án
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő 
ACNielsen 
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Az ACNielsen leg fris sebb
gra fi kon ja it szem lél ve
a leg fel tű nőbb, hogy

cu kor kák el adá sa i ból a töb bi
édes ség fé le ség hez ké pest ki -
ug ró an nagy arány ban (40
szá za lék ban) ré sze se dik a
401–2500 négy zet mé ter kö -
zöt ti ka te gó ria. Rá adá sul kö -
zel 10 szá za lé kot még fej lő dött
is vo lu men ben az elő ző pe ri ó -
dus hoz képest. A trend mö -
gött vél he tő en ke vés bé a szu -
per mar ke tek, sok kal in kább a
disz kon tok áll nak.
Ez mu tat ja, hogy az ár még
egy ilyen im pul zus ka te gó ri -
á ban is mennyi re lé nye ges a
ma gyar vá sár ló
szá má ra. 
– A Győ ri Keksz
cu kor ka már ká i val
kap cso lat ban ki -
csit más a hely zet.
El adá sa ink kö zel 50 szá za lé ka
a ha zai lán cok ban, il let ve a kis -
bol tok ban re a li zá ló dik, így a
200 négy zet mé ter alat ti üzle -
tek je len tik a leg fon to sabb csa -
tor nát szá munk ra, csak ezek
után kö vet kez nek a disz kon tok
és a hi per mar ke tek – mond ja
Ko vács Tí mea, a Győ ri Keksz
Kft. KAM as  szisz ten se.
A na gyobb ki sze re lé sek, a
csök ke nő át lag árak a fo gyasz -
tói szo ká sok meg vál to zá sá -
nak egye nes kö vet kez mé nyei,
ál la pít ja meg Ko vács Tí mea.    

Hú zós gu mi cu kor
A cég „trend el le nes” hely ze té -
be min den bi zon  nyal be le ját -
szik, hogy a Győ ri Keksz nem

ér de kelt ab ban a szeg mens -
ben, amely je len leg a ka te gó -
ri át a disz kont fe lé húz za. Ez
pe dig a gu mi cu kor. A disz -
kont a gu mi cu kor el adá sa i ból
60 szá za lék kal ré sze se dik, és a
szeg men sen be lül a ke res ke -
del mi már ka ará nya 2006 ele -
jén át lép te az 50 szá za lé kot.
Mint az ACNielsen gra fi kon -
ja i ból lát ha tó, kö zel 5 szá za lé -
kot le csí pett a töl tött ke mény
cu kor ré sze se dé sé ből.
– A gu mi cu kor kák lát vá nyos
nö ve ke dé se egy ko ráb bi ala -
csony ér ték mi att kö vet ke -
zett be. Ez a len dü let a leg -
fris sebb ada tok sze rint ki ful -

lad ni lát szik –
ad ja hí rül
Hor váth Im re,
a Sweet Point
Kft. ügy ve ze tő
igaz ga tó ja.

Hor váth Im re hos  szabb tá -
von (ez 5-10 évet je lent) a
cu kor men te sek ka te gó ri á ját
gon dol ja a leg fej lő dő ké pe -
sebb nek. Az tán, mint jó sol -
ja, a fo gyasz tók is mét fel is -
me rik a cu kor tar tal mú ak -
ban rej lő ked ve ző tu laj don -
sá go kat a cu kor men te sek kel
szem ben. 

A 22-es csap dá ja a bolt ban
Min den eset re el gon dol koz -
ta tó, hogy egy-egy ke res ke -
del mi csa tor na vagy lánc ak -
ti vi tá sa ilyen nagy sza bá sú
át ren de ző dé se ket okoz hat a
cu kor ka pi a con. Úgy tű nik,
mint ha a ka te gó ria még ke -
res né he lyét a pi a con.

– Nincs sem mi baj a cu kor -
kák kal a ha zai cu kor ka el le -
nes kam pá nyo kat le szá mít -
va, amik egyéb ként is alap ta -
la nok, il let ve el hi bá zot tak  –
mond el lent en nek a fel té te -
le zés nek Hor váth Im re. –
Ami a ki sze re lé se ket, il let ve
a csa tor ná kat il le ti, most
kezd a he lyé re ke rül ni e ter -
mék kör. A cu kor ka ka te gó ri -
á ban nincs ke ve sebb in no vá -
ció, mint más édes ipa ri ter -
mé kek ese té ben. Leg fel jebb a
ma gyar fo gyasz tó, il let ve ke -
res ke dő ír ja le még va la mi -
lyen szin ten, a rend kí vül ér -
tel met len, de erő tel jes el len -
rek lám okán. Pe dig a leg jobb
el adás he lyi ösz tön ző a ke res -
ke dő meg győ zé se. A fo -
gyasz tó ugyan is kény sze rít ve
van ab ból vá lasz ta ni, ami az
üz let ben ta lál ha tó. Te hát a
kör itt kez dő dött, s már be is
zá rult. Ugyan ak kor ke res ke -
dőt nyil ván a fo gyasz tó győz -
né meg leg in kább, amen  nyi -
ben er re vo nat ko zó an le het -
ne iga zi esé lye.  
A Sweet Point a cu kor kák
összes ka te gó ri á já ban je len

van, a cu kor kák szeg mens ben
már ve ze tő sze rep be ke rült.

Csak ke mé nyen
A Győ ri Keksz Kft. bár „csak”
a ke mény cu kor kák ka te gó ri -
á já ban kép vi sel te ti ma gát, itt
azon ban hos  szú és ered mé -
nyes múlt ra vis  sza te kin tő
már kák kal. A Negro fő leg az
idő sebb kor osz tály ok fe jé ben
él ele ve nen, mint a „to rok ké -
mény sep rő je”. A cég 2007-től
ki zá ró la gos for gal ma zó ja lesz
a Negronak, mi vel meg vá sá -
rol ta a már ka jo got a má sik
tu laj do no sá tól, a Nest lé Hun -
gá ri á tól. Szin tén ré gi már ka -
ne vek a győ ri ek pa let tá ján a
Kok tél és az Ap ró mál na.
– Cé günk in no vá ci ó kat ter vez
a Negro már kán, azon ban a
szo ros ver seny mi att nem áll
mó dunk ban rész le tes in for -
má ci ót ad ni a jö vő be ni ter ve -
ink ről – mond ja Ko vács Tí -
mea. – Pro fi lunk ba el sőd le -
ge sen a jó mi nő sé gű gyógy-
cukorkák tar toz nak, ép pen
ezért ezek re a ter mé kek re fo -
ku szá lunk. ■

Bá lint Tóth Já nos
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Cu kor ka: 
ol csó si ke rek
Min den har ma dik el adott cu kor ka ke res ke del -
mi már ka, az át lag ár csök ken (igaz, az el adott
mennyi ség nő), mi köz ben a na gyobb zacs kók
ked velt sé ge emelkedik… Ös  szes sé gé ben mint -
ha „el disz kon to sod na” a cu kor ka. 

One out of three candies is a private label product.
Average prices are falling, and larger size bags are
becoming more popular. Candies seem to be get-
ting „discounted”.
It is apparent from the graphs prepared by ACNielsen
that the 401 –2500 square meter category takes an
extremely high share (40 per cent) from the total
sales of candies. Furthermore, it has gained 10 per
cent in quantity, compared to the preceding period.
This is a good illustration of how important price is for
Hungarian customers, even in such an impulsive cat-
egory.  This is not exactly true for candies from Győri
Keksz, according to Timea Kovacs, KAM assistent.  –

The most important channel for us is the under 200
square meter category, discount chains and hype
markets only come second and third. – Gyori Keksz
however, plays no role in the segment which is
pulling the category towards discount chains. 
Discounts have a 60 per cent share in the sales of
gum, while the market share of private labels in the
segment are over 50 per cent. – The spectacular
growth of gum sales seem to be slowing down –
says Imre Horváth, managing director of Sweet Point
Kft. He believes that sugar free products have the best
long term (5-10 years) prospects, untill consumers
turn to sugar once again.  ■

▲ ▲

▲ ▲ ▲

❞
❞Úgy tű nik, mint ha a

ka te gó ria még ke res -
né he lyét a pi a con.

Candies: cheap success
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Aku tya- és macs ka ele -
del, szá raz-ned ves
arány alig vál to zott.

Men  nyi ség ben mint egy 44
szá za lék a szá raz, 32 kö rü li
a ned ves ku tya ele del re ju -
tott. A macs ka ele de lek re
ju tó pi ac részt két fe lé bont -
va a ned ves men  nyi sé gi
mu ta tó ja 16, a szá ra zé 9
szá za lék.
A bolt tí pu sok kö zött a leg -
fon to sabb kis ke res ke del mi
csa tor na a hi per mar ket,
amely azon ban az utób bi
év ben ve szí tett fon tos sá gá -
ból. A 401–2500 négy zet -
mé ter kö zöt ti csa tor na po -
zí ci ó ja ér zé kel he tő en ja vult,
a men  nyi sé gi ér té ke sí tés -
ben. Ré sze se dést a hi per -
mar ket től, 200 négy zet mé -

te res és ki sebb ha gyo má -
nyos bolt tól vett el, az ál lat -
ele del-szak üz let ré sze se dé -
se sta bil ma radt.
A ki lón kén ti át la gos fo -
gyasz tói árak jel lem ző en
stag nál nak. Egyet len szeg -
mens ki vé tel: a ned ves ku -
tya ele de lek nél 5 szá za lé kos
ár emel ke dést re giszt rál -
tunk. A ke res ke del mi már kák

rész ará nya im már hosz  -
szabb ide je ma gas eb ben a
ka te gó ri á ban, és még min -
dig nö vek szik: 2005. ok tó -
ber–2006. szep tem ber kö -
zött a tel jes pi ac 43 szá za lé -
kát ad ták a ke res ke del mi

már kás ter mé kek. Ned ves
tá pok nál ez a szám ma ga -
sabb; az összes men  nyi sé gi
el adás 54 szá za lé kát te szik
ki a ke res ke del mi már kák,
míg ez az arány csu pán 33
szá za lék a szá raz ele de lek -
nél. ■

Pet food sales showing
steady development
Retail trade of pet foods amounted to approximately HUF 35 billion and can expand further. Retail sales
grew by 2-3 per cent in the October 2005–September 2006 period compared to the preceding period. The
dog-cat ratio, and the dry-wet ratio has hardly changed. Among stores, the 401–2500 square meter type
has notably improved its position at the expense of hyper markets and traditional stores below the 200
square meters size. Average consumer prices showed stagnation with the exception of wet cat food. The
market share of private labels has been high in this category for a long time and showed further increase
for both dog and cat foods in the above period. ■

Sta bi lan fej lő dik 
az ál lat ele del el adá sa

Sta bil és még min dig fej lő dő ké -
pes az ál lat ele de lek 35 mil li árd
fo rin tot meg ha la dó kis ke res ke -
del me. A bol ti el adás 2-3 szá za -
lék kal nőtt men  nyi ség ben is, ér -
ték ben is 2005. október–2006.
szep tem ber ben, az elő ző ha son ló
idő szak hoz ké pest. 

Állateledel – szegmensek részesedése
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)

Állateledel piac Kutyaeledel Macskaeledel

Élelmiszer 2501 nm és felette

Élelmiszer 401-2500 nm

Élelmiszer 201-400 nm

Élelmiszer 51-200 nm

Élelmiszer 50 nm és alatta

Állateledel boltok

41,5 39,7 44,8 42,7 30,8 30,6

20,4
23,4
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22,6

23,7 26,0

3,7 4,0 3,1 3,4
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Állateledel – szegmensek részesedése
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)

Mennyiségi részesedés % Értékbeni részesedés %

Nedves kutyaeledel

Száraz kutyaeledel

Nedves macskaeledel

Száraz macskaeledel
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Állateledel - átlagárszínvolan
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)

Kilogramm átlagár

Nedves kutyaeledel

Száraz kutyaeledel

Nedves macskaeledel

Száraz macskaeledel
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Az állateledel-piacot to -
vább ra is két szám je -
gyű nö ve ke dés jel -

lem zi. A be csült 10 szá za lék
kö rü li bő vü lés több mint há -
rom szo ro sa a nyu gat-eu ró -
pai pi ac nak, ám el ma rad a
ke let-eu ró pai or szá gok át la -
gá tól – ol vas ha tó a Ma gyar
Ál lat ele del Egye sü lés má ju si
köz gyű lés ének
je len té sé ben. A
pi ac fej lő dé sét
eh hez ha son ló an
íté li meg Zágor
Eme se, a Nest lé
Purina PetCare
mar ke ting igaz -
ga tó ja is. Sze rin -
te Ma gyar or szá -
gon a kalorifikus
le fe dett ség még
min dig na gyon
ala csony a nyu -
ga ti or szá gok hoz
ké pest, ami azt
je len ti, hogy
még van bő ven
po ten ci ál a pi ac -
ban. Egy részt az
ál la tok gaz dái
igény lik a meg -
úju lást és nyi tot -
tak az új don sá -
gok ra, más részt
pe dig a Nest lé fi lo zó fi á ja és el -
kö te le zett sé ge a ter mé kek fo -
lya ma tos fej lesz té se a leg újabb
ku ta tá si ered mé nyek sze rint.

Az ol csó ság az úr 
– egy elő re
Az elő re gyár tott ál lat ele de -
lek a ré gi ó ban ná lunk a leg -

ol csób bak, és ugyan csak ná -
lunk a leg na gyobb a ke res ke -
del mi már kás ter mé kek ará -
nya. A ku tya ele de lek kí ná la -
tá ból a vá sár lók több mint
40 szá za lé ka sa ját már kás
ké szít ményt visz ha za, meg -
fi gye lők sze rint mind ez el ső -
sor ban a mo dern ke res ke -
del mi for mák el ter je dé sé nek

kö szön he tő.
– A ke res ke -
del mi már kák
n ö  v e  k e  d é  s e
va ló ban szá -
mot te vő volt
az utób bi
évek ben, a sa -
ját már kás ter -
mé kek for gal -
ma nö ve li is a
pi a cot, de ez
nem azt je len -
ti, hogy ezen
ter mé kek fe -
de zik a fo -
gyasz tói igé -
nye ket – re  a gál
Zágor Eme   se.
– A ke res ke -
del mi már kák
si ke re az áruk -
ban rej  lik. A
ma gyar pi ac
még min dig

fej lő dő fá zis ban van. A ku -
tya/macs ka tar tók több sé ge
több nyi re házikoszttal vagy
ma ra dék kal ete ti ked ven cét,
és kis arány ban hasz nál ipa -
ri ál lat ele delt. Idő vel azon -
ban tu da to sul ben nük, hogy
a házikoszt nem tel jes ér té -
kű, nem tar tal maz za az ál lat

szá má ra szük sé ges táp anya -
got és vi ta mint. A gyár tói
már kák igé nye sebb, „sze -
mély re sza bot tabb”, kü lön le -
ge sebb íze sí té sű és tex tú rá jú
ter mé ke ket kí nál nak a vá -
sár lók nak. A Nest lé Purina
pi a ci elő nyét el sőd le ge sen
ab ban lát juk, hogy sok fé le,
ki vá ló mi nő sé gű ele delt ál lí -
tunk elő, ame lyek nek hát te -

ré ben ki ma gas ló szak ér te -
lem és fo lya ma tos in no vá -
ció áll, er re kö te lez min ket
jel mon da tunk is: „Az Ön
ked ven ce a mi szen ve dé -
lyünk!”
A pi ac fej lő dé sé nek má sik
sze le te, hogy gyor sab ban fej -
lőd nek a ki fi no mul tabb,
hoz zá adott ér ték kel ren del -
ke ző ter mé kek. A pol co kon

Együtt gon dol koz nak a gaz dik kal
az ál lat ele del-gyár tók
A ha zai ké szí té sű ál lat ele de lek jól tart ják el adá si po zí ci ó i kat a gyors fej lő dé sű pi a con. Erős a sa ját
már kás ter mé kek el adá sa, az ál lat tar tók egy elő re az ol csó ság bű vö le té be es tek. De a for gal ma zók
sze rint ez ha ma ro san vál toz ni fog. Már most je len tős si ke re ket ér nek el a pré mi um ka te gó ri á ban is
ver seny zők. A négy lá bú ked ven cek gaz dái igény lik az új don sá go kat, fő leg, ha azok há zi ál la ta ik mé re -
té re, élet vi te lé re, tu laj don sá ga i ra sza bot tak.
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❞

❞Az elő re gyár tott ál -
lat ele de lek a ré gi ó -
ban ná lunk a leg ol -
csób bak, és ugyan -
csak ná lunk a leg na -
gyobb a ke res ke del mi
már kás ter mé kek
ará nya. A ku tya ele -
de lek kí ná la tá ból a
vá sár lók több mint 40
szá za lé ka sa ját már -
kás ké szít ményt visz
ha za, meg fi gye lők
sze rint mind ez el ső -
sor ban a mo dern ke -
res ke del mi for mák
el ter je dé sé nek kö -
szön he tő.
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je len tős he lyet kö ve tel nek
ma guk nak az egyes élet ko -
rok nak meg fe le lő en ki fej -
lesz tett ele de lek, az ál la tok
élet vi tel éhez ido mu ló ter -
mék vál to za tok, az egy ada -
gos ki sze re lé sek macs kák -
nak, a ku tyák fo gát vé dő ter -
mé kek, a ju ta lom fa la tok és a
szu per pré mi um szeg mens
ki vá ló mi nő sé gű hoz zá va -
lók ból ké szült ter mé kei
szám ta lan táp lál ko zá si előny  -
nyel és szé les ízválasz tékban.

Disz kon tok kont ra 
szak bol tok
Men  nyi ség ben a ma gyar or -
szá gi kis ke res ke del mi for ga -
lom be csült nagy sá ga 143
ezer ton na, ami ből meg kö -
ze lí tő leg 85-90 szá za lék a ha -
zai elő ál lí tá sú ál lat ele del. A
ma gyar ter mé kek jól tart ják
po zí ci ó i kat a kis ke res ke de -
lem ben, ugyan ak kor je len -
tős mér ték ben áram la nak be
az im port ké szít mé nyek az
al ter na tív ér té ke sí té si csa -
tor nák ba, ahol az ele de lek
csak nem 25 szá za lé kát ér té -
ke sí tik. Ez zel együtt a Ma -
gyar Ál lat ele del Egye sü lés
mint egy 50 mil li árd fo rint ra
be csü li a ha zai pi a cot. A jö -
vőt il le tő en pe dig úgy íté li
meg, hogy egy re erő söd ni
fog az in no va tív ka te gó ri ák
sú lya.
Ko ráb ban a ku tya ele del hi -
per mar ket-ter mék volt, hi -
szen nagy ki sze re lés ben gaz -
da sá go sab ban sze rez het ték
be a ku tya tar tók, a macs ka -
ele de lek vi szont a la kó hely
kö ze li kis bol tok ban is ke re -
set tek vol tak, hi szen a macs -
ka tulajdonosok igen je len tős
ré sze nyug dí jas. Most vi -

szont a disz kon tok mind két
ka te gó ri á ban elő re lép tek.
Eköz ben las san gyen gül nek
a szak bol tok, pe dig a gyár -
tók egy ré sze kü lön már ká -
kat „tart fenn” ne kik. Kér -
dés, hogy med dig éri meg
ki tün te tett fi gye lem ben ré -
sze sí te ni a szak bol to kat.
– A szak bol tok szá ma né mi -
leg csök ken, de a tal pon ma -
ra dók for gal ma eny hén nö -
vek szik. Ezen be lül nő a pré -
mi um és szu per pré mi um
ter mé kek ará nya is – ér té ke -
li a pi a ci vál to zá so kat a Nest -
lé Purina mar ke ting igaz ga -
tó ja. – A trend a szak tu dás -
nak kö szön he tő, amely nek
fej lesz té sét a szofisztikálódó
vá sár lói igé nyek és a hi -
perekkel fo lyó ver seny kény -
sze rí ti ki a szak bol tok tu laj -
do no sa i ból, el adó i ból. És
ami per sze még mes  sze el -
ma rad a kí vá na tos, Nyu gat-
Eu ró pá ban vagy akár Cseh -
or szág ban ta pasz tal ha tó
szint től. De be fo lyá sol ja a pi -
ac vál to zá sát az is, hogy a
gyár tók a ter mék fej lesz té se -
ken túl egy re na gyobb for rá -
so kat hasz nál nak fel az üz le -
tek de ko rá lá sá ra, be ren de zé -
sé re (ál ta lá ban merchandis-
ingra).
Ezek együt te sen – egyéb kö -
rül mé nyek mel lett, pél dá ul,
hogy a szak bol tok mö gött ál -

ló tő ke ha té ko nyabb tud len -
ni a spe ci a li zá ló dó pi a ci
környezetben – hos  szú tá -
von is biz tos bá zist je len te -
nek a szak ma i lag igé nye -
sebb, és a vá sár lás kor sze mé -
lyes kon tak tust igény lő fo -
gyasz tók meg nye ré sé vel.

Garfield, mint cél cso port
– Az in no vá ci ók fo lya ma to -
sak – mond ja Zágor Eme se.
– El ső sor ban a ter mék
beltartalmát és íze sí té sét cé -
loz zák, hogy a ked ven cek -
nek íz le tes, tel jes ér té kű és
egész sé ges ter mé ke ket kí -
nál junk. A Nest lé Purina
emel lett a cso ma go lást is fej -
lesz ti, hogy a gaz dák nak ké -
nyel mes fel hasz ná lást biz to -
sít sunk. Az in no vá ció az
élet kor mel lett a ked ven cek
élet stí lu sa alap ján is hoz új -
don sá go kat, en nek ered mé -
nye pél dá ul a Friskies Indoor
For mu la, ami a fő ként la kás -
ban tar tóz ko dó ci cák nak ké -
szült, vagy a Purina ONE
Light ter mék, ami a túl sú -
lyos macs kák ré szé re ké -
szült. Il let ve a ku tyák test al -
ka tá hoz, ak ti vi tá si szint jé hez
iga zo dó ter mé kek is fon tos
tag jai portfóliónak. El té rő
test al kat hoz ugyan is el té rő
igé nyek tar toz nak. A Purina
Pro Plan ter mék csa lád el ső
szá mú in no vá ci ó ja eb ben az

év ben a nagy tes tű ku tyák
test al kat sze rin ti meg kü lön -
böz te té se ro busz tus, il let ve
at le ti kus al ka tú faj ták ra.
Ezen felül a macs ka ele del
multipackok is egy re el ter -
jed teb bek, prak ti kus ki sze -
re lé sük mel lett ár ban is ked -
ve zőbb vá lasz té kot je len te -
nek a vá sár lók nak. 
A Nest lé Purina – már ká tól
füg gő en – az íz le tes ség és
vál to za tos ság mel lett a lát ha -
tó egész sé get, a táp anyag ok
és vi ta mi nok ide á lis ará nyát
és men  nyi sé gét kom mu ni -
kál ja a ked ven cek ko rá nak,
mé re té nek, ak ti vi tá si szint -
jé nek meg fe le lő en. Mind ezt
olyan han gu la ti fes tés ben,
amely ki fe je zi a gaz da és a
ked venc kö zöt ti kap cso lat
mi lyen sé gét. 
– Ter mé sze te sen mi nél több
mé di u mon ke resz tül pró bál -
juk el ér ni az ál lat tar tó kat –
te szi hoz zá a mar ke ting igaz -
ga tó. – Ös  sze han gol juk a kü -
lön bö ző mé di u mok hasz ná -
la tát, a bol ti kom mu ni ká ci ót
és a fo gyasz tói promóciókat,
hogy kam pá nya ink mi nél
ha tá so sab bak le gye nek. Az
ATL-kommunikáció mel lett
a kam pá nyok si ke ré hez a do -
mi náns bol ti kom mu ni ká -
ció, az internet és a DM-
kampány al kal ma zá sa is
nagy ban hoz zá já rul.    
Ezen felül idén a Darling
már ka rek lám film je is meg -
újult, ez zel a té vé né zők au -
gusz tus ban és szep tem ber -
ben ta lál koz hat tak a ke res -
ke del mi csa tor ná kon. A
kam pányt óri ás pla kát tal, va -
la mint fo gyasz tói pro mó -
cióval is tá mo gat ták. ■

B. T. J. 

Pet food manufacturers think
like pet lovers
Domestically manufactured pet foods maintain their strong position in the rapidly developing domestic mar-
ket. Sales of private label products are dynamic, pet keepers are mesmerised by low prices. According to
distributors, however, this is about to change. 
Growth in the pet food market is still around 10 per cent, approximately three times higher than in Western
European markets. According to Emese Zagor, marketing manager of Nestle Purina PetCare,  there is still
a lot of hidden potential in the market. Pet keepers are open to new things and Nestlé is committed to inno-
vation. – A balanced diet is just as important for pets as it is for humans – she pointed out. 
There are approximately two million households in Hungary with dogs and another 1.4 million with cats. 5
per cent of the population keeps birds and 6 per cent keeps some breed of small pet, like guinea pigs. The
prices of industrially manufactured pet foods in Hungary are the lowest in the region, while the market share

of  private label products is the highest. 40 per cent of the customers of dog foods choose a private label
product.
The estimated quantity of pet food sold in Hungary annually is about 143 thousand tons, with a value of  HUF
50 billion, of which 85-90 per cent is manufactured domestically. Experts foresee further growth of the mar-
ket, especially in innovative categories. 
– The number of specialised pet food stores is decreasing, but their respective turnover is growing, with the
share of premium and super premium products also expanding – comments the marketing manager of
Nestlé Purina. Manufacturers began spending more on merchandising and store keepers show a higher
level of expertise than before, which means  better service to customers with sophisticated requirements.  
Innovation is constant – says Emese Zagor. Innovation is aimed at meeting specific needs of our pets, accord-
ing to age, build, and even lifestyle. – Obviously, we try to reach our customers through as many mediums
as possible – adds the marketing manager. We co-ordinate various mediums with in-store communication,
and consumer promotions in order to make our campaigns as effective as possible. This year, we came up
with a new Darling TV ad, supported by a billboard campaign and consumer promotion. ■

A gyártói márkák igényesebb, kedvencre szabottabb termékeket kínálnak, mint a
házikoszt, a jövő az innovatív kategóriáké
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Apá lin ka tart ja ve ze tő he lyét;
mind men  nyi ség ben, mind ér -
ték ben 19 szá za lék jut rá az el -

adá sok ból. Utá na – men  nyi ség ben –
sor rend ben a bran dy, vod ka, bitter
(az az gyo mor ke se rű) és li kőr kö vet -
ke zik. Ér ték ben a to váb bi sor rend:
bitter, bran dy, vod ka és li kőr. Itt fi -
gye lem re mél tó vál to zás a bitter rész -
ará nyá nak emel ke dé se li ter ben is, fo -
rint ban, kö zel 20 szá za lék.
A pá lin ka ízei kö zül egy har ma dot a
kör te visz el, kö zel egy ne gye det a ba -
rack, majd szo ro san utá na a szil va
kö vet ke zik. A men  nyi sé gi ré sze se dé -
sek 2005. október–2006. szep tem -

ber ben, sor rend ben 33, 23 és 21 szá -
za lék.
A ha gyo má nyos bol tok po zí ci ó ja to -
vább ra is erős az ége tett sze szes ita -
lok nál. A 400 négy zet mé te res nél ki -
sebb csa tor ná ra 49 szá za lék ju tott
men  nyi ség ben a leg utób bi év ben,
ami 2 szá za lék pont csök ke nést je lent.
A pá lin ka azon ban tar tot ta 69 szá za -
lé kos ré sze se dé sét a ha gyo má nyos,

la kó hely kö ze li bol tok szeg men sé -
ben.

Az egy li ter re ju tó fo gyasz tói át lag -
árak ál ta lá ban emel ked tek idén au -
gusz tus–szep tem ber ben, a ta va lyi
ha son ló pe ri ó dus hoz ké pest. Ki vé tel
a kismér ték ben ol csób bá lett whis ky
és a stag ná ló ver mut.
A leg na gyobb szeg men sek kö zül a
pá lin ka li te ren kén ti át lag ára 8 szá za -
lék kal emel ke dett, míg a bitter 4, a
bran dy 7 szá za lék kal lett drá gább, ha

egy be vet jük az idei au gusz tus–szep -
tem be ri ada to kat a tavalyiakkal. ■

Small stores in a strong position
The value of retail sales of spirits grew by 8 per cent, while the quantity of sales grew by 4 per cent in the October 2005–September 2006 period
compared to the previous year. The total market exceeded HUF 60 billion. Palinka retained its leading position both in terms of value and quantity.
Traditional, small stores still maintain their strong position in the sales of spirits. The below 400 square meter channel showed sales of 49 per cent
in terms of quantity, which is only 2 per cent less than a year before. Palinka retained a 69 per cent market share in the neighbourhood stores.
Average consumer prices showed an increase this year compared to last year, with the exception of whisky and vermouth. The average price of
palinka  increased by 8 per cent last year. ■

Erős po zí ci ó ban a kis  bol tok
Ér ték ben 8, men  nyi ség ben 4 szá za lék kal nőtt az
ége tett sze szes  ital ok kis ke res ke del mi el adá sa
2005. októ ber–2006. szep tem ber ben, az elő ző ha -
son ló idő szak hoz ké pest. Ez azt is mu tat ja, hogy a
ma ga sabb ár ka te gó ri ás ter mé kek irá nyá ba tolódott
el a ke res let. Így a pi ac mé re te meg ha lad ja a 60
mil li árd fo rin tot.

Alkohol piac – szegmensek részesedése
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)

Mennyiségi részesedés % Értékbeni részesedés %

Vodka
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Rum
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Gin
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Szeszesital – átlagárszínvonal
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)
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Melisek Esz ter 
ügyfelkapcsolati 
csoportvezető
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Ami ó ta Ma gyar or szág meg kap ta a
pá lin ka szó ki zá ró la gos hasz ná -
la tát, ért he tő en meg pezs dült kö -

rü löt te a pi ac. A főz dék a pré mi um jel -
leg meg te rem té sé vel hoz zá lát tak a gyü -
mölcs pá lin kák presz tí zsé nek meg erő sí -
té sé hez. Né hány nagy cég név – a tel jes -
ség igé nye nél kül – a ma gyar pá lin ka fő -
zők pa let tá já ról: Zwack Unicum, Kaiser
2000, Mis kol ci Li kőr gyár, Várda Drink,
Szicsek, Hungaroteam, Pannondrink,
Agár di Pá lin ka főz de, Réz kat lan és Bol -
dog kő Fruit.
Ma gyar or szág egyi ke a je -
len tős rö vid ital-fo gyasz tó
or szá gok nak. A sze szes ita -
lok és a ke se rűk ve zet te él -
boly hoz ké pest a ma gya rok
lé nye ge sen ke ve sebb ru mot
és gint fo gyasz ta nak.
A va ló di gyü mölcs pá lin ka,
im már le vá laszt va az ol csó,
aro mák kal íze sí tett sze szes
ita lok tól, nö vek vő ka te gó ri -
a ként van je len a bol tok kí ná la tá ban, a
szak üz le tek pol ca in. Ám az erő sö dés el -
le né re nem sza bad el fe lejt kez nünk ar -
ról, hogy még min dig 7-8-szor na gyobb
a kom mersz pi a ci ré sze se dé se a top
pré mi um pá lin kák kal szem ben. Te hát
szó sincs ar ról, hogy a kom mersz a
hátt ér be szo rul na.

El vá lik az iga zi
– A pá lin ka egy re job ban erő sö dő ka te -
gó ria az ége tett sze szek pi a cán be lül –
mond ja Ju hász Mik lós, a Kaiser 2000
Kft. mar ke ting igaz ga tó ja.  – A ke res ke -
del mi pá lin ka főz dék ko moly mar ke -
ting mun kát foly tat nak a pá lin ka nép -
sze rű sí té sé re. En nek nyo mán, a ha gyo -
má nyos ma gyar ita lok nak kö szön he tő -
en, erő sö dik a fo gyasz tás. Ez a fo lya mat
va la hol ter mé sze tes is, hisz nem ze tünk
rö vid ita lá ról van szó, amely az el múlt
év ti ze dek ben mél tány ta la nul a hát tér be

szo rult. A mar ke ting fel adat tel je sen
egy ér tel mű volt szá munk ra: az el múlt
év ben min dent meg tet tünk az ét ter mi
kós tol ta tá so kon ke resz tül a leg na gyobb
fesz ti vá lo kon, ki ál lí tá so kon va ló rész -
vé te lig. A fo gyasz tá si kul tú ra erő sö dé -
sén kí vül a ma gas in no vá ci ó nak is kö -
szön he ti fo lya ma tos erő sö dé sét. 
A Kaiser 2000 Kft. kom mersz és pré mi -
um ége tett sze szes ita lo kat egy aránt
gyárt és for gal maz. Né hány év alatt a
ko ráb bi hat faj ta ne dű ből ál ló pá lin ka
szor ti men tet csak nem 30 faj tá ra bő ví -

tet te. Pré mi um kí ná la tát
a cég tu laj do ná ban lé vő
Zsin de lyes Pá lin ka főz de
ál lít ja elő, köz te az új -
don ság nak szá mí tó Bio
Pá lin ka csa lá dot. A vá -
lasz ték bő vü lés mel lett
cso ma go lás tech ni kai fej -
lő dés nek is ta núi le he -
tünk. 
– A hi per mar ke tek nyi -

tot tak a hungarikumnak szá mí tó pá lin -
kák belistázására, ám még nem vi se lik
elég gé a szí vü kön a pá lin ka ügyét, el -
len tét ben pél dá ul a ti zen öt éves múlt ra
vis  sza te kin tő ma gyar bor ér té ke sí té sé -
vel – vé li Ju hász Mik lós. – Ugyan a gon -
do lák, pol cok de ko ra tí vab bak, kü lön
polc helyt kap va je len nek meg a pré mi -
um már kák, sok bolt ban még min dig
ösz  sze mo só dik a pá lin ka és a kom -
mersz ke ze lé se. 
Vavrek Zsolt, a Bol dog kő Fruit Kft.
ügy ve ze tő je sze rint a pá lin ka el ne ve zés
tör vé nyi vé dett sé ge fon tos lé pés nek bi -
zo nyult. Az iga zi pá lin ka mind ár ban,
mind mi nő ség ben el vá lik a ré gi, pá lin -
ka né ven fu tó, je len leg sze szes ital el ne -
ve zé sű ter mék től. A vá sár lók az iga zi
pá lin kát in kább a meg bíz ha tóbb nak
tar tott hi per mar ke tek ben és szak bol -
tok ban ke re sik. A pá lin ka ár fek vé se
nem iga zán il lesz ke dik egy disz kont
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▲ ▲

▲ ▲ ▲Új já szü le tett 
a pá lin ka
Ha tá ro zot tan jót tett a rö vid ital szeg mens ben ver seny ző pá lin ká -
nak az uni ós ere det vé de lem. Egy mást érik az íz ben és meg je le -
nés ben meg úju ló ter mé kek, ame lyek fellendítik az el adá so kat. 

❞

❞A hi per mar ke tek nyi -
tot tak a hungarikum-
nak szá mí tó pá lin kák
belistázására, ám
még nem vi se lik
elég gé a szí vü kön a
pá lin ka ügyét.
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ter mék struk tú rá já ba, mi vel
a va ló di gyü mölcs alap -
anyag ból ké szült ita lok ára
je len tő sen meg ha lad ja a sze -
szes ita lo két, sok eset ben ve -
tek szik a vi lág élen já ró ké -
szít mé nye i vel.

A ha gyo má nyost és 
a kü lön le gest is ke re sik
Az igé nye sebb fo gyasz tók
kö ré ben fo ko za to san nő a
ke res let a jó mi nő sé gű, kü -
lön le ges ízű (kö kény, birs, fe -
ke te ri biz li, som stb.) és a ha -
gyo má nyos ma gyar gyü möl -
csök ből (Gön ci kaj szi ba -
rack, Pi ros Vil mos kör te,
Besz ter cei szil va) ké szült pá -
lin kák iránt. Ez zel pár hu za -
mo san azon ban csat la ko zá -
sunk a leg több élel mi szer ka -
te gó ri á ban a már ká zott pi ac -
nak oko zott ne héz sé get, az
ol csó áruk be özön lé sé vel. Az
ége tett szesz ese té ben ki ug -
ró an ma gas vám tűnt el, így a
nem zet kö zi már kák for gal -
ma zá sá ban tá gabb te re nyílt
az ár tak ti ká zás nak.
– Az át lag árak emel ke dé sét
több té nye ző is be fo lyá sol -
hat ta – mu tat rá Ju hász Mik -
lós. – Így a jö ve dé ki adó
eme lé se, az euró ár fo lya má -
nak vál to zá sa i ból ere dő költ -
sé gek. Nem ér zünk ben ne
ár tak ti ká zást. Amit in no vá -
ci ó ban a pá lin ká ra for dí tot -
tunk, azt nem a nö vek vő
mér té kű im port dik tál ta

kény szer mi att, ha nem sok -
kal in kább a ter mék ben rej lő
le he tő sé gek ki hasz ná lá sa vé -
gett tet tük, amely nek lé nye -
ge, hogy a fo gyasz tó ész re ve -
gye, fel fi gyel jen er re az iga -
zán ki emel ke dő ter mék re –
ál lít ja a mar ke ting igaz ga tó.
A pi a ci ver seny éle ző dé se az
in no vá ció igé nyét erő sí tet te
a Bol dog kő Fruit ese té ben is.
– A meg lé vő ter mé kek mel -
lett ke res sük azo kat a ha gyo -
má nyos ma gyar ízvilágú
gyü möl csö ket, ame lyek új -
don ság ként hat nak a pi ac ra.
Ezek kö zé so rol nám az er dei
gyü möl csö ket és a ha gyo má -
nyos gyü möl csö kön be lü li
ka te go ri zá lást: Gön ci kaj szi,
pi ros Vil mos kör te és tár sa ik.
A gyü mölcs faj tá kon be lül
azo kat ke res sük, ame lyek ből
a leg ka rak te re sebb pá lin ka
ál lít ha tó elő – vá zol ja fej lesz -
té si irá nya i kat Vavrek Zsolt.

Év vé gi új don sá gok 
Év vé gi új don ság ként a Zsin -
de lyes Pá lin ka főz de (Kaiser
2000 Kft.) Bio Pá lin kák kal
je lent ke zik, amely nek pre -
mi er je a Foodapesten lesz.
Meg hí vót kap nak nagy ke res -
ke dő part ne re ik, akik fi gyel -
mét ér de kes kós tol ta tás sal
egy be kö tött hely szí ni pro -
mócióval kí ván ják fel kel te ni.
Az év vé gi hó na pok bő vel -

ked nek ak ci ók ban és hoz zá -
adott ér té kű promóciókban.
Ju hász Mik lós ar ról szá mol
be, hogy ez út tal a Zsin de lyes
Pá lin ka csa lád áll majd a fi -
gye lem fó ku szá ban, ami kor
a ke res ke dők mel lett a vá sár -
lók is kós to lót kap nak, ha de -
cem ber ele jé ig el lá to gat nak a
hipermarketekbe. 
A nép sze rű sí tés egy má sik
út ját vá lasz tot ta a Bol dog kő
Fruit Kft., amely nek cél ja,
hogy pá lin ká i val a pré mi um
szeg mens ben ke res sen he -
lyet ma gá nak. No vem ber 1-
jével pi ac ra ke rült BESTILLO
már ka ne vű, ki lenc faj tá ból
ál ló so ro za ta. A kft. a vá sár -

lók köz vet len meg győ zé sét
az ét ter mek ben és szak üz le -
tek ben kí ván ja el ér ni, ahol
ital szak ér tők se gí tik a vá lasz -
tást. A BESTILLO pá lin kák
nép sze rű sí té sé re 2006. no -
vem ber 1. és de cem ber 31.
kö zött a ter mék csa lád be mu -
ta tó ját és a fő ző mes te rek
szak mai út mu ta tá sá val egy -
be kö tött vá sá rát tart ják Bu -
da pes ten a Westend be vá sár -
ló köz pont ban. Hon lap ju kon
pe dig a gyü möl csök, a tech -
no ló gia, a ter mő vi dék be mu -
ta tá sán túl gaszt ro nó mi ai
tip pek kel szol gál nak az oda
lá to ga tók nak. ■

BTJ

Palinka reborn
Palinka has definitely benefited from EU rules regarding protection of origin. New flavours and designs
keep appearing in the market, helping to boost sales. 
Since Hungary became the sole country entitled to use the name “palinka”, the market has seen a boom.
Major brands began building up the prestige of the product by focusing on premium quality. Authentic fruit
palinka is becoming increasingly popular, but low-quality clones still dominate the market. 
– Palinka is a growing category in the market of spirits – says Miklos Juhasz, marketing manager of Kaiser
200 Kft. They have expanded their assortment from only six types to almost 30 within a few years. Their
premium brands, with the latest innovation, Bio-palinka among them, are made in the Zsindelyes Distillery.
– Hyper markets are open to the idea of listing palinkas, but they are not yet as enthusiastic as they are
regarding wines. Though gondolas and shelves have become more decorative and premium brands are
displayed separately in many stores, low quality and premium brands still often appear together – he adds. 
Consumers seem to prefer hyper markets and specialised stores, when they wish to buy authentic palin-
ka. Premium fruit palinkas are not really for discount chains, as these are far more expensive than artifi-
cial spirits, made using aromas. 
Demand for quality fruit palinkas, especially with special flavouring is growing. An exceptionally high duty
had been lifted off imported spirits after our accession to the EU and this has made a lot of room for play-
ing with prices. – Several factors might have contributed to the increase in average prices. Pressure from
imported competition was not the reason for investing in innovation. It was the result of our intention to
draw attention to this truly remarkable product. – pointed out Miklos Juhasz.
Zsindelyes Distillery will present its new products, Bio-palinkas at the Foodapest exhibition. 
Boldogko Fruit Kft. has chosen a different way to introduce its palinkas in the premium segment: 
BESTILLO palinkas in nine different flavours will be available in restaurants and specialised stores, with
palinka experts. ■

A pá lin ka ár fek vé se nem iga zán il lesz ke dik egy disz kont ter mék struk tú rá já ba, mi vel a va ló di gyü mölcs alap anyag ból ké szült
ita lok ára je len tő sen meg ha lad ja a sze szes ita lo két.
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Ti pi kus hi per mar ket-
ter mék: az ös  szes el -
adott men  nyi ség 47

szá za lé ka itt ta lált ve vő re. A
leg na gyobb el adó te rű bolt -
tí pus ma gas pi a ci ré sze se -
dé sét egy szá za lék pont tal
nö vel te is, egyik év ről a má -
sik ra.
Ér zé kel he tő en ja vult a 400
mil li li ter nél na gyobb ki sze -
re lé sek ked velt sé ge. Meny  -
nyi ség ben 35, ér ték ben pe -
dig 15 szá za lék ju tott rá juk.
Az ol csóbb nor mál szeg -
mens po zí ci ó ja ja vult, a
drá gább 2in1 ro vá sá ra.
Ugyan ak kor az át la gos fo -

gyasz tói árak va la me lyest
kö ze led tek egy más hoz. A
nor mál li te ren kén ti át lag ára
4 szá za lék kal emel ke dett

2006. jú li us–au gusz tus ban,
az elő ző ha son ló pe ri ó dus -
hoz ké pest, a 2in1 vál to za té
vi szont 5 szá za lék kal csök -
kent.

A ke res ke del mi már kák vi -
szony lag ma gas, 23 szá za lé -
kos rész ará nya a mennyi sé -
gi ér té ke sí tés ből vál to zat lan
ma radt. ■

Larger size shower gels are
more popular 
Shower gel sales continue to expand: retail sales in excess of HUF 10 billion  showed an increase of 8 per
cent in terms of value and 14 per cent in terms of quantity in the period between September 2005 and
August 2006, compared to a year before. 
Shower gales are typical hyper market products: 47 per cent of total sales took place there. The largest
store type increased its already substantial market share by a further 1 per cent last year. Over 400 mil-
lilitre sizes have notably gained in popularity. These accounted for 35 per cent of the total quantity sold. The
position of the cheaper normal segment improved at the expense of the more expensive 2 in 1 version.
The gap between average consumer prices shrunk: the average normal price grew by 4 per cent, while
that of the 2 in 1 version fell by 5 per cent in the above period. The relatively high 23 per cent market share
of  private labels in quantitative sales remained unchanged. ■

Job ban ke re sik a na gyobb 
ki sze re lé sű tus für dőt

A tus für dő to vább ra is a fel len dü -
lő ben lé vő ka te gó ri ák hoz tar to zik:
a 10 mil li árd fo rin tot meg ha la dó
kis ke res ke del mi ér té ke sí tés ér -
ték ben 8, men  nyi ség ben 14 szá za -
lék kal nőtt 2005. szeptem-
ber–2006. au gusz tus ban, az elő ző
ha son ló idő szak hoz ké pest.

Tusfürdő – kiszerelés méretek részesedése
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)

Értékbeni részesedés %Mennyiségi részesedés %

200 m l és alatta

201-250 m l

251-300 m l

301-400 m l
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Üzlettípusok fontossága a mennyiségi eladások alapján
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)
Tusfürdő piac

Élelmiszer 2501 nm és felette
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Tusfürdő – átlagárszínvolan
Teljes Magyarország (kiskereskedelem)

Liter átlagár
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Ju hász Kin ga 
ügy fél kap cso la ti 
me ne dzse r 
ACNielsen
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Mi ért is? Mi vel a ha zai
pi a con a ke res ke del -
mi már kák csak nem

az el adá sok ne gye dét ural ják,
és ezen kí vül is szé les ré teg vá -
sá rol ala csony ár fek vé sű ter -
mé ket. Ke vés sé jel lem ző a
már ka hű ség: ép pen azok a
már kák a leg von zób bak, ame -
lye ket sű rűn ak ci óz nak, vagy
ere de ti leg is ked ve ző árú ak.
– Ám a nyu ga ti trend nek
meg fe le lő en, a ma gyar fo -
gyasz tók szá má ra is egy re in -
kább hang sú lyo sab bá vál nak
a ké szít mé nyek ös  sze te vői –
be szél az érem szeb bik ol da -
lá ról Hodossy Ka ta lin, a
Johnson & Johnson Kft. cate-
gory solution me ne dzse re. –
Ennek meg fe le lő en a vá sár lók
kö ré ben mind nép sze rűb bek
az olyan ter mé sze tes ös  sze te -
vő ket tar tal ma zó ké szít mé -
nyek, mint a zöld tea-ki vo nat,
tej pro te in, méz és vi ta mi nok.

A szak em be rek sze rint fo ko -
za to san elő tér be ke rül nek a
jö vő ben az al ko hol men tes és
az allergénszegény ter mé kek.
To váb bi ki egé szí tő ter mék -
előny le het a kü lön le ges il lat,
vagy az olyan bőr ápo ló ha tá -
sok, mint a hid ra tá lás, exfo -
liá lás, aro ma te rá pia.

Kü lön le ges POS-eszközök
Mind ezek a tren dek tük rö -
ződ nek a 2006 ta va szán meg -
újult, új cso ma go lás ba öl tö -
zött és to vább fej lesz tett ter -
mé kek kel bő vült Johnson’s
tus für dők ben is.
A már ka alap jel lem ző je a bőr -
ápo lás, de ez most almár -
kákon ke resz tül, még szeg -
men tál tab ban jut el a fo gyasz -
tók hoz. A 4 ta gú (nor mál,
2in1, man du la, méz) alap hid -
ra tá ló ter mék csa lád  mel lett
az új, 24 órás krémtusfürdők 3
il lat va ri áns sal (ext ra rich,
moisture, rela xing) je len tek
meg a pol co kon. 
Az idei év új don sá ga to váb bá
a Johnson’s Pure ter mék csa -
lád (energy, harmony, ba -
lance, delight) az aromatus-
fürdők pi a cán. Gyen gé den el -
tá vo lít ja a szen  nye ző dé se ket,
és lágy tisz tí tó ös  sze te vő ket
tar tal maz kön  nyű, friss aro -
má val és nö vé nyi ki vo nat ok -
kal, ame lyek se gí tik a bőr fe -
szü lé sét és ki pi ro so dá sát
meg aka dá lyoz ni.
A meg újult Johnson’s ter mék -
csa lád promóciókkal és kü -
lön le ges POS-anya gok kal tá -
mo gat ja ter mé ke it. 
Ka rá cso nyi cso ma gok kal ké -
szül nek mind a pré mi um,
mind az ol csó ár fek vé sű ka te -

gó ri ák ban. A pré mi um cso -
mag ja ik a Neutrogena már ka
zász ló ja alatt so ra koz nak fel.

Nem csak mar ke ting fo gás
A kis gyer me kek bő re más faj -
ta tö rő dést igé nyel, mint a pár
hó na pos cse cse mők vagy a
ki ala kult im mun rend sze rű
fel nőt tek bő re. Saj nos, gya ko -
ri eset, hogy az óvo dás gyer -
me kek szá má ra
a fel nőttfür de -
tő ket vá sá rol -
ják, nem gon -
dol va az élet ko -
ri sa já tos sá gok -
ra. Pe dig az
élet kor ok sze -
rin ti po zi ci o ná -
lás nem csu pán
egy jó mar ke ting fo gás.
A gyer me kek igé nye i re most
egy új már ka kí nál meg ol -
dást. A Chicco koz me ti kai
ter mék csa lá dot az idei év
már ci u sá ban mu tat ták be a
ma gyar pi a con.
– Erős emo ci o ná lis ha tá sú
már ka, több mint öt ven éves
ku ta tá si, fej lesz té si múlt tal a
há ta mö gött, amely jel lem zők

a vi lág ve ze tő ba ba ápo lá si ter -
mé kei kö zé emel ték – mu tat -
ja be a Chiccot Oláh Krisz ti na,
a Premed Pharma Kft. mar -
ke ting me ne dzse re.
A leg ki sebb ba bák szá má ra
fej lesz tet ték ki az Infinite
Dolcezze bőr ápo ló ter mék -
csa lá dot, amely ki zá ró lag
gyógy szer tá rak ban és ba ba -
bol tok ban kap ha tó.  A na -

gyobb, 3 év fe let -
ti gyer me kek nek
ké szült a Bubblie
Kids ter mék csa -
lád, amely nek
ér té ke sí té sét a
kül föl di ta pasz -
ta la tok alap ján
el ső sor ban szu -
per- és hi per -

mar ke tek ben, va la mint dro -
gé ri ák ban ter ve zik.
A ter mé ke ket der ma to ló gi a i -
lag tesz tel ték, ös  sze té tel ük nek
kö szön he tő en meg őr zik a bőr
ter mé sze tes pH-ér té két. A
für de tők, a szap pa nok és a
test ápo lók az ér zé keny gyer -
mek bőr höz let tek ki fej leszt ve,
táp lál ják és hid ra tál ják. ■ 

BTJ

A ter mé sze tes ség gé a jö vő 
a tus für dők kö zött
Fel mé ré sek alap ján Ma gyar or szág ko moly tus für dőhasz ná ló nak szá mít a kör nye ző or szá gok hoz ké -
pest, leg in kább a nyu gat-eu ró pai or szá gok hoz ha son lít ha tó. Bár a tus für dő egyi ke a ké nyez te tő ter -
mé kek nek, még sem mond ha tó egy ér tel mű en, hogy a ma gyar fo gyasz tó eb ben is utol ér te vol na Nyu -
gat-Eu ró pát. 

Natural is the trend in 
shower gels  
According to surveys, shower gels are more popular in Hungary compared to neighbouring countries, though
consumption has not reached the Western European level yet. 
Why is this? Private labels account for a quarter of the total market and other cheap brands with frequent
promotions are also very popular. – On the other hand, Hungarian consumers are also becoming more con-
scious of quality and ingredients – comments Katalin Hodossy, brand manager of  Johnson & Johnson Kft.
Products containing natural ingredients, non-allergic and other special features are gradually becoming more
popular. 
These trends are reflected in the improved Johnson’s shower gels which also received new packaging. The basic
brand value is skin care which is conveyed to consumers in more segmented fashion through sub-brands.  In
addition to the basic product line with three products, new 24 hour cream shower gels have also appeared with
three fragrances. Another new product this year is the Johnson’s Pure product line (energy, harmony, balance,
delight). Sales of  the new products will be supported by promotions and special POS tools, like shelf trays.
Wobblers, gondola end decorations, paper and metal displays will also play a significant role. Owing to the price-
sensitivity of the market, price promotions and overfilled packaging will also be used. ■

▲ ▲ ▲

❞

❞A szak em be rek sze -
rint fo ko za to san elő -
tér be ke rül nek a jö -
vő ben az al ko hol men -
tes és az aller gén -
szegény ter mé kek. 
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Meg újult te ma ti ka, 
erős kül föl di ér dek lő dés
A Foodapest 1992 óta a ma gyar élel mi szer ipar hi te les fó ru ma.
Az im már nem zet kö zi mér cé vel mér ve is ki emel ke dő ha zai
szak ki ál lí tást 2006-ban nyol ca dik al ka lom mal ren de zi meg a
HUNGEXPO Zrt. Az ös  sze sen 27 or szág ból ér ke ző, erős nem zet -
kö zi me zőnyt fel vo nul ta tó szak ki ál lí tá son a ki ál lí tó cé gek nek
csak nem a fe le kül föl di. A szak ki ál lí tá son je len tős te rü le tet, több
mint 2000 négy zet mé tert fog lal el a 12 nem ze ti stand, s köz tük
iga zi kü lön le ges ség nek szá mít az el ső íz ben kol lek tív ki ál lí tó -
ként sze rep lő Eu ró pai Unió. 
Az új don sá gok kö zött a leg in kább ész re ve he tő, hogy fris sült a te -
ma ti kai szer ke zet. Az át lát ha tó ság ér de ké ben a ki ál lí tók hét kü -
lön bö ző kör nye zet be cso por to sít va mu tat koz nak be. Az élel mi -
sze res cé gek ter mé ke ik sze rint a Hús sza lon, Tej sza lon, Ital sza -
lon, Gourmet Sza lon, Zöld Sza lon kö zül vá laszt hat nak. A
Foodatech és a Foodapack cso port ba a gé pek, be ren de zé sek, il -
let ve a cso ma go lás tech ni ka ke rült. 
To váb bi lé nye ges újí tás a ki ál lí tók szem szö gé ből a ru gal mas ár -
rend szer, amely fi gye lem be ve szi a stand mé re tét és mi nő sé gét.
En nek ered mé nye kép pen ta gol tab bak az árak, sőt, nemcsak
hogy meg állt az elő ző ki ál lí tá sok ra jel lem ző nö ve ke dés, ha nem
ös  szes sé gé ben a pi ac fi ze tő ké pes sé gé hez iga zod va ka te gó ri án -
ként kü lön bö ző mér té kű ár csök ke nés tör tént.
A ki ál lí tás véd nö ke az Élel mi szerfel dol go zók Or szá gos Szö vet -
sé ge (ÉFOSZ), de a kí sé rő ren dez vé nyek szer ve zői kö zött több
ne ves in téz ményt, szer ve ze tet is ta lá lunk: FVM-AMC Kht., Ma -
gyar Mar ke ting szö vet ség, ter mék ta ná csok, mé di ák.
A Foodapest szak mai kon fe ren ci ái kö zött nem zet kö zi vo nat ko -
zás ban is ki eme lés re ér de mes az EU szer ve zé sé ben zaj ló kon -
fe ren cia a bor pi a ci re form ról, va la mint a vi seg rá di országok (V4)
élel mi szer -ipa ri szö vet sé ge i nek ta nács ko zá sa. Lát vá nyos és ér -
de kes prog ram nak ígér kez nek a kü lön bö ző élel mi szer- és
italren dek fel vo nu lá sai, a kü lön bö ző ter mék be mu ta tók. A
Foodapest-dí ja zot tak stand ja it eb ben az év ben a lá to ga tók nak
szó ló pont gyűj tő ver seny, az ér té kes nye re mé nyek kel ki je lölt „Si -
ker és új don ság út ja” nép sze rű sí ti. 
A szak mai prog ra mon kí vül idén sem ma rad hat nak el a szí nes
kí sé rő ren dez vé nyek: lát vá nyos ter mék be mu ta tók, lo vag ren dek
fel vo nu lá sa.
A Foodapest a nem zet kö zi vá sár nap tár ki hagy ha tat lan ese mé -
nye, az egyet len élel mi szer- ipa ri ki ál lí tás az or szág ban, amely
ös  szeg zi a ha zai és nem zet kö zi élel mi szer- ipa ri tren de ket. Eb ben
az év ben no vem ber 21–24. kö zött fo gad ja a szak em be re ket és
üz let em be re ket a HUNGEXPO Bu da pes ti Vá sár köz pont ban. ■

New topics, many foreign exhibitors
The FOODAPEST expo has been an authentic forum of the Hungarian food industry
since 1992. Half of all exhibitors will be foreign companies, representing 27 countries.
The EU is attending the event as a collective exhibitor for the first time.  
It is notable that topics have been renewed. Exhibitors will be grouped in seven differ-
ent environments like Meat Saloon, Milk Saloon, Gourmet Saloon etc. while equip-
ment and packaging technology will be displayed at the Foodatech and Foodpack exhi-
bitions. Several conferences like the one about wine market reform will be held dur-
ing the event. 
Prices will be more differentiated and flexible than before, calculated with regard to
more details than in the past. As a result, prices have not increased. In fact, exhibitors
will actually be charged somewhat lower rates than at the last event. FOODAPEST is
not to be missed as it is the only event where all domestic and international trends
appear. ■

No vem ber 20. hét fő
Foodapest Workshop az ACNielsen ve -
ze tő i vel: Élel mi szer pi a cunk a szá mok
tük ré ben
Idő pont: 15.00–17.00
Hely szín: B pa vi lon, Mé dia te rem

No vem ber 21. kedd
1. Kon fe ren cia: A ke res ke del mi tör -
vény ha tá sá nak kez de ti ta pasz ta la tai
Szer ve ző: ÉFOSZ
Idő pont: 13.00–17.00
Hely szín: B pa vi lon, Mé dia te rem

2. Ter mék be mu ta tó (zárt kö rű ren dez -
vény)
Szer ve ző: FVM Ag rár mar ke ting Cent -

rum
Hely szín: Kon fe ren cia-köz pont, Zöld te -

rem
Idő pont: 9.00–17.00

No vem ber 22. szer da
Lánc híd Klub nyílt ülé se
Hely szín: B pa vi lon, Mé dia te rem
Idő pont: 10.00–13.00

Tra de mar ke tin ges szak mai ren dez -
vény: Re gi o ná lis tra de mar ke ting
Hely szín: B pa vi lon, Mé dia te rem
Idő pont: 14.00 -17.00

Kon fe ren cia:   „Versenyképesség-
Minőség-Biztonság”
Szer ve ző: FVM Ag rár mar ke ting Cent -

rum 
Hely szín: 1-es épü let, Ke rá mia te rem
Idő pont: 10.00–17.00

LolliPOP display-ver seny: díj át adás
Szer ve ző: In-Store Ma ga zin
Hely szín: 16-os pa vi lon
Idő pont: 16.00–17.00

No vem ber 23. csü tör tök
Mun ka he lyi öl tö ze tek és egyéb vé dő -
esz kö zök az élel mi szer ipar ban
Szer ve ző: U4 Rek lám iro da
Hely szín: Kon fe ren cia-köz pont, Kék te -

rem
Idő pont: 10.00–14.00

Kon fe ren cia: A cso ma go lás kör nye zet -
vé del mi sza bá lyo zá sá nak és a meg fe le -
lés mód já nak ak tu á lis kér dé sei
Szer ve ző: Cso ma go lá si és Anyag moz ga -

tá si Or szá gos Szö vet ség
Hely szín: Kon fe ren cia-köz pont, Nagy te -

rem
Idő pont: 10.00–16.00

HUNGAROPACK Ma gyar Cso ma go lá -
si Ver seny ün ne pé lyes díj ki osz tá sa
Szer ve ző: Cso ma go lá si és Anyag moz ga -

tá si Or szá gos Szö vet ség
Hely szín: Kon fe ren cia-köz pont, Nagy te -

rem
Idő pont: 16.00–18.00

Ma gyar Pá lin ka Lo vag rend köz gyű lé se
Hely szín: Kon fe ren cia-köz pont, El nö ki

te rem
Idő pont: 10.00–14.00

Mes se Stutt gart Intervitis –
Interfructa: Bor- és gyü mölcs tech no ló -
gi ai szak vá sár saj tó tá jé koz ta tó ja
Hely szín: B pa vi lon, Mé dia te rem
Idő pont: 10.00–13.00 ór

Ki ál lí tá si tü kör: Mit mu tat nak a ki ál -
lí tá sok, és mi az üze ne tük?
Mar ke ting díj át adá sa
Hely szín: B pa vi lon, Mé dia te rem
Idő pont: 14.00–16.00

Kon fe ren cia: Bor re form az EU-ban
Hely szín: EU Köz pont
Idő pont: 10.00–17.00

SPAR – Híd az elé ge dett vá sár lók hoz
Hely szín: 1-es épü let, Ke rá mia te rem
Idő pont: 10.00–12.00

Bor kós to ló a spa nyol or szá gi Kasz tí lia-
Le ón tar to mány szer ve zé sé ben (csak
elő ze tes re giszt rá ci ó val lá to gat ha tó!)
Szer ve ző: Excal Hun ga ry Kft.  
Hely szín: 1-es épü let, Ke rá mia te rem
Idő pont: 15.00–17.00

No vem ber 24. pén tek
A vi seg rá di or szá gok élel mi szer-ipa ri
szö vet sé ge i nek zárt kö rű kon fe ren ci á ja
Hely szín: Ke rá mia te rem
Idő pont: 2006. no vem ber 24.

10.00–14.00

Ki vá ló Ma gyar Élel mi szer véd jegy díj -
áta dó gá la
Szer ve ző: FVM Ag rár mar ke ting Cent -

rum
Hely szín: EU Köz pont
Idő pont: 11.00–16.00

Konferenciaprogram
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Szak mai véd nök:Élel mi szerfel dol go zók Or szá gos
Szö vet sé ge (ÉFOSZ)

Nyit va tar tás: 2006. no vem ber 21–24.
Na pon ta 9.00–18.00 órá ig

Ki zá ró lag szak mai na pok kö te le ző re giszt rá ci ó val.
A ki ál lí tást 14 éven alu li ak nem lá to gat hat ják.
Hely szín: HUNGEXPO Bu da pes ti Vá sár -

köz pont
Bu da pest X., Albertirsai út 10.
A, D, F és 16-os pa vi lon

Szer ve ző: HUNGEXPO Zrt.
HUNGEXPO Bu da pes ti Vá sár -
köz pont, 
K épü let – I. eme let, 105. szo ba

Te le fon: 263-6076, 263-6074
Fax: 263-6435, 263-6340
E-mail: foodapest@hungexpo.hu
Hon lap: www.foodapest.hu 
Ka puk: I. és III. ka pu
Be já rat és 
re giszt rá ció: 16-os és F pa vi lo nok ban 
Be lé pő jegy:  3500 Ft – meg vá sá rol ha tó a ka -

puk nál le vő pénz tá rak ban
(internetes hon la pon re giszt rál -
tak nak in gye nes)
Szak is ko lák ré szé re cso por tos di -
ák jegy (csak no vem ber 24-én)
10 fő fe let ti cso por tok ré szé re
ked vez mé nyes (500 Ft/fő) áron
meg vá sá rol ha tó a jegy pénz tá rak -
ban

Ka ta ló gus: 800 Ft
Meg vá sá rol ha tó az in for má ci ós
stan do kon és a jegy pénz tá rak ban

Saj tó köz pont: B pa vi lon, Ga lé ria, 205-ös he lyi -
ség

Ru ha tár: 16-os és F pa vi lo nok ban
Bank: OTP Bank: 22-es épü let
Ta xi: II. ka pu
Szál lás fog la lás: a HUNGEXPO Zrt. hi va ta los

utaz ta tó ja a Locomotiv Travel Kft. 
(tel.: 266-2187, 266-1500, fax:
266-2097)

A Vo lán busz 50%-os ked vez ményt biz to sít lá to ga -
tó ink nak ma gyar or szá gi já ra ta in!

Lapzártánkkor: 601 ki ál lí tó
Hús sza lon 58
Tej sza lon 30
Zöld sza lon 52
Gourmet sza lon 155
Ital sza lon 93
FoodaTech 87
FoodaPack 64
In for má ció, szol gál ta tás 62

CONFERENCES  

20th November, Monday
Foodapest Workshop with AC Nielsen: The food market
in the mirror of the figures
Date: 3 p.m.-5 p.m.
Venue: Pavilion B, Media Room

21th November, Tuesday
Conference: Early experiences of the impact of the trade
low
Organiser: Federation of Hungarian Food Industries
Date: 1 p.m.-5 p.m.
Venue: Pavilion B, Media Room
2. Product presentation 
Organiser: Hungarian Collective Agricultural Centre of the
Ministry of Agriculture and Regional Development
Venue: Conference Center (Building K), Green Room
Date: 9 a.m.-5 p.m.

22nd November, Wednesday
Open meeting of the Lánchíd Klub
Venue: Pavilion B, Media Room
Date: 10 a.m.-1 p.m.
Meeting of trade marketeers: Regional trade marketing
Venue: Pavilion B, Media Room
Date: 2 p.m.-5 p.m.
Conference: Food Industry „Competitiveness-Quality-
Security”
Organiser: Ministry of Agriculture and Regional Development
Agricultural Marketing Center
Venue: Building 1, Ceramic Hall
Date: 10 a.m.-5 p.m.
Handling over the prizes of the LolliPOP display compe-
tition
Organiser: In-Store Magazin
Venue: Pavilion 16
Date: 4 p.m.-5 p.m.

23rd November Thursday
Work clothing and other protection equipment in the
food industry
Organiser: U4 Reklámiroda
Venue: Conference Center (Building K), Blue Room
Date: 10 a.m.-2 p.m.
Conference: Topical issues of environment-protection
regulations of packaging 
Organiser: Hungarian Association of Packaging and Material
Handling
Venue: Conference Center (Building K), Great Hall
Date: 10 a.m.-4 p.m.
Handling over the prizes of the HUNGAROPACK
Hungarian Packaging Competition 
Organiser: Hungarian Association of Packaging and Material
Handling
Venue: Conference Center (Building K), Great Hall
Date: 4 p.m.-6 p.m.
Assembly of The Hungarian Palinka Order
Venue: Conference Center (Building K), Presindent Room
Date: 10 a.m.-2 p.m.
Presentation of the exhibition Intervitis – Interfructa
(Messe Stuttgart)
Venue: Pavilion B, Media Room
Date: 10 a.m.-1 p.m.
Exhibitions like mirrors: What do exhibitions show and
what is their message?
Awarding ceremony for the Marketing Award
Venue: Pavilion B, Media Room
Date: 2 p.m.-4 p.m.
Conference: Wine reform in EU
Venue: EU Center, Building 25
Date: 10 a.m.-5 p.m.
SPAR – Bridge to the satisfied costumers
Venue: Building 1, Ceramic Hall
Date: 10 a.m.-2 a.m.
Wine tasting (Kastilia-León, Spain) 
(only with previous registration!)
Organiser: Excal Hungary Ltd. (e-mail: hungary@excal.es) 
Venue: Building 1, Ceramic Hall
Date: 3 p.m.-5 p.m.

24th November, Friday
Meeting of the associations of the national food indus-
tries of the „Visegrad Countries/Fours” 
Date: 10 a.m.-2 p.m.
Venue: Building 1, Ceramic Hall
Excellent Hungarian Food Trademark – prize awarding
gala
Date: 11 a.m.-4 p.m.
Organiser: Hungarian Collective Agricultural Centre of the
Ministry of  Agriculture and Regional Development
Venue: EU Center (Building 25)

Useful Information
Trade sponsor: National Association of Food Manufacturers

(ÉFOSZ)
Open between: 21-24. November  2006

Every day between: 9,00-18,00 hours
Trade exhibition only, with obligatory registration.
Children under 14 are not allowed to visit the exhibition.
Address: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont

Budapest X., Albertirsai út 10.
Halls A, D, F and no. 16

Organised by: HUNGEXPO Zrt.
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont, K building
– floor I. room 105 
Telephone: 263-6076, 263-6074
Fax: 263-6435, 263-6340
E-mail: foodapest@hungexpo.hu

Web site: www.foodapest.hu 
Gates: I. and III. 
Entry and registration: in halls no. 16 and F 
Tickets: HUF 3500  available at ticket desks by the gates

(Free admission for persons registered on web
site)
Collective student ticket for trade schools (only
on 24. November)
Tickets at discounted price (HUF 500 /person)
for groups over 10 

Catalogue: HUF 800  Available at information desks and
ticket desks

Press office: Hall B, Gallery room 205
Gardrobe: Halls F and no. 16
Bank: OTP Bank: building 22
Taxi: gate II. 
Accommodation: official travel agent of  HUNGEXPO Zrt.:

Locomotiv Travel Kft. 
(tel: 266-2187, 266-1500, Fax: 266-2097, e-mail:
locomotiv@locomotiv.hu)

A 50% discount is granted for our visitors by Volánbusz on its domestic
routes!

At the moment: 601 exhibitors
Meat saloon: 58 
Milk saloon 30
Green saloon 52
Gourmet saloon 155
Beverage saloon 93
FoodaTech 87
FoodaPack 64
Information, Services 62

HASZ NOS IN FOR MÁ CI ÓK
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Ahús ipar brut tó ter me lé si
ér té ke – ide ért ve a hús -
ké szít mény gyár tá sát is

– jócs kán 300 mil li árd fo rint
fe lett van. Ez az élel mi szer-ipa -
ri ter me lés több mint 16 szá za -
lé ka. A ma gyar hús ipar 2005-
ben 3,6 mil lió ser tést dol go zott
fel, és több mint 120 ezer ton na
hús ké szít ményt ál lí tott elő.
Pénz ügyi ered mé nyes ség te kin -
te té ben az ága zat to vább ra is
ko moly prob lé mák kal küzd: az
át la gos jö ve del me ző ség ala -
csony, alig 2-3 szá za lék. Te hát
igen sok vál lal ko zás 2005 után
ne ga tív ered mén  nyel fog ja zár -
ni a 2006-os évet is.

Me re de ken nő 
a ser tés im port
Az élel mi szer-ipa ri ága zat kül -
ke res ke del mi egyen le ge to vább -
ra is po zi tív, de net tó ex por tő ri
hely ze tünk az EU bel ső pi a cán
egy re ked ve zőt le nebb. A ha zai
élel mi szer ex port men  nyi sé gé -
nek kö zel egy har ma dát az ál la ti
ere de tű ter mé kek te szik ki. A
ma gyar élel mi szer ipar leg na -
gyobb ér ték ben (696 mil lió
euró) húst és hús ké szít mé nye -

ket szál lí tott kül pi ac ok ra. A ser -
tés hús ki vi tel 2004 el  ső ne gyed -
é vé ben még meg  ha lad ta a 21
ezer ton nát, 2006-ra vi szont 18
ezer ton ná ra csök kent, idén
éves szin ten 80 ezer ton nás ex -
port ra le het szá mí ta ni. 2005-

ben lé nye gé ben ugyan annyi
ser tés húst vit tünk ki, mint egy
év vel ko ráb ban, az im port nö -
ve ke dé se mi att azon ban a ser -
tés hús ex port-im port egyen le ge
ked ve zőt len né vált az elő ző
évek hez vi szo nyít va. A ser tés -
hús ki vi tel a KSH kül ke res ke del -
mi sta tisz ti kai ada tai sze rint
2006 el ső fél év ében 5 szá za lék -
kal bő vült a 2005. ja nu ár–jú ni -
u si idő szak hoz vi szo nyít va. 
A ha zai ál lat ál lo mány csök ke -
né se mi att a hús ipar a ter me -
lés hez szük sé ges alap anyag egy
ré szét az EU más tag ál la ma i ból
kény te len be sze rez ni. A vá gó hi -
dak, il let ve hús fel dol go zók
nem csak élő ser tést, ha nem

ser tés húst is
im por tál nak
a biz ton sá gos
ter me lés hez
s z ü k  s é  g e s
a l a p  a n y a g
bi z  t o  s í  t á  s a
ér de ké ben. A KSH kül ke res ke -
del mi sta tisz ti kai ada tai sze rint
a ser tés hús im port 2004 el ső
ne gyed év ében még alig ha lad ta
meg a 7 ezer ton nát, 2006. ja -
nu ár–már ci us kö zött pe dig
már csak nem 20 ezer ton na
volt. Ugyan eb ben az idő szak -
ban az élő ser tés be ho za ta la is
csak nem há rom szo ro sá ra nö -
ve ke dett. 

Bő vü lő kész ter mék vá lasz ték
Ki eme len dő po zi tí vum a kész -
ter mé kek mi nő sé gé nek és vá -
lasz té ká nak fo lya ma tos fej lő dé -
se. Az egy fő re ju tó 68,8 ki lo -
gram mos éves hús fo gyasz tás -
ból alig 4 ki ló a mar ha hús, 28,8
ki ló a ser tés hús. Ezek ből kö zel
12 ki ló hús ké szít mény for má já -
ban fogy el – ez az ér ték ser tés -
hús ese té ben pél dá ul a ré gi uni -
ós tag or szág ok ban (EU 15) en -
nek kö zel a dup lá ja. A vöröshú-
sok (mar ha-, ser tés hús) rend -
sze res fo gyasz tá sa nél kü löz he -
tet len ré sze a ki egyen sú lyo zott,
egész sé ges táp lál ko zás nak. 
A leg na gyobb ki hí vás a pi a con
ma ra dás és a ré sze se dés nö ve -
lé se, amely rész ben az egy re
szi go rúbb élel mi szer-biz ton sá -
gi, ál lat jó lé ti, kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nyek, rész ben pe dig
a fo gyasz tók igé nye i nek pon tos
is me re tén alap szik. ■

Low profitability in swine
breeding
In Hungary more than 400 businesses are carrying out meat-processing activities. Since 2004 the number of
such  businesses has halved, and the production is highly concentrated (less than 50 companies providing 75%
of the domestic production and 98% of exports). The gross production value of Hungary’s meat industry is above
HUF 300 billion. The sector continues to struggle with productivity, profitability is low (2-3%). The foreign trade
balance is positive, but Hungary’s position as a net exporter in the internal market of the EU is decreasingly
favorable. The export-import balance of pork became unfavorable as an effect of the growing import figures;
due to decrease in domestic livestock numbers, meat industry has to rely on imports from EU countries. The
range and quality of ready-made products is developing continuously. The biggest challenge is to remain at the
market, which can be met through a well-informed knowledge in several fields: the increasingly strict food-
safety regulations, animal welfare, environment-protection requirements and the need of consumers. ■ 

Ala csony jö ve del me ző ség gel
küzd a ser tés ága zat
Ma Ma gyar or szá gon hi va ta lo san va la mi vel több mint 400 vál lal ko zás fog lal ko zik hús ipa ri te vé keny -
ség gel: 2004 óta a hús ipa ri te vé keny sé get foly ta tó vál lal ko zá sok szá ma csak nem meg fe le ző dött. A
hús ipar ter me lé se erő sen kon cent rált: ke ve sebb mint 50 vál la lat ad ja a ha zai ter me lés 75, il let ve az
ex port 98 szá za lé kát – mond ta Berczik At ti la, a Hús szö vet ség ügy ve ze tő tit ká ra. 

Berczik At ti la
ügyvezető titkár, 
Hús szö vet ség
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Dr. Ta kács Lász ló, a ter -
mék ta nács ügy ve ze tő
igaz ga tó ja el mond ta,

hogy 2004-ben a vál la la tok ál tal
fel dol go zott ös  szes alap anyag
élő súly ban mér ve 473 ezer ton -
na volt, 2005-ben pe dig 458
ezer ton na. 
Ha az ága zat ada ta it to vább néz -
zük, ak kor ki de rül, hogy a bel föl -
di ér té ke sí tés ös  szes sé gé ben an -
nak el le né re nö ve ke dett 2005-
ben, hogy ősz től a kör nye ző or -
szá gok ba meg ér ke zett ma dár -
inf lu en za ha tá sá ra je len tő sen
vis  sza esett a fo gyasz tás. Míg
2004-ben az ös  szes csir ke- és
pulykahúsimport 29 ezer ton na
volt, ad dig 2005-ben már meg -
kö ze lí tet te a 43 ezer ton nát. Ez
rész ben a ma dár inf lu en zá val, de
fő ként az im port hús ol csó sá gá -
val függ ös  sze. Jel lem ző vál to zás
az is, hogy a kö ze li or szá gok ból
nem csak fa gyasz tott, ha nem
friss árut is hoz nak a ke res ke dők.
2006 el ső ki lenc hó nap já ban az
ös  szes fel vá sár lás 3 szá za lék kal
csök kent. Ezen be lül leg na gyobb,
23-23 szá za lé kos vissza esést a
lúd- és ka csa ága zat ban mér tek. A
bel föl di ér té ke sí tés a puly ka ki vé -
te lé vel a töb bi ba rom fi nál csök -
kent. A ma dár inf lu en za mi att
sta bil kül pi a co kat ve szí tett el az
ága zat. Mi köz ben az áru alap

csök kent, a
pi a ci árak nö -
ve ked tek. Az
ex port is visz -
sza esett meny-
nyi ség ben, 15
szá za lék kal. 
Po zi tí van ér -
té ke lik a Ba -
rom fi Ter -

mék ta nács rek lám kam pá nyát.
En nek nyo mán a ma dár inf lu -
en za mi att rész ben el ve szí tett
fo gyasz tói bi za lom, ha nem is
állt tel je sen hely re, de a vál to zás
ten den ci á ja ked ve ző. A ter mék -
ta nács 32 cég gel szer ző dött a
meg újult sa ját véd jegy hasz ná -
la tá ról. 

A víziszárnyas volt 
a leg na gyobb vesz tes
A ba rom fi fo gyasz tás Ma gyar or -
szá gon fo lya ma to san nö vek szik.
A KSH sze rint mi köz ben az egy

fő re ju tó hús fo gyasz tás 2004-ben
68,8 ki ló volt, eb ből 32,3 ki ló a
ré sze se dé se a szár nya sok nak. Dr.
Ta kács Lász ló el mond ta azt is,
hogy a ba rom fi hús fo gyasz tá sá -
nak di na mi ká ja ré vén a vi lág él -
vo na lá ba ke rült Ma gyar or szág.
Ha son ló an ma gas az egy fő re ju -
tó éves to jás fo gyasz tás ada ta is:
296 da rab. A bel föl di el lá tás ban a
csir ke és a puly ka a meg ha tá ro zó.
A nyers hús ka te gó ri á ban az egy -
re nép sze rűbb mell mel lett a leg -
ke re set tebb a comb.  
A leg na gyobb ki hí vás nak az szá -
mít, hogy a ma dár inf lu en za ál tal
súj tott ví zi szár nyas-ága zat mi -
lyen gyor san ké pes hely re ál lí ta ni
a ká ro kat. A ví zi ba rom fi val fog -
lal ko zó cé gek kö zött már le is zaj -
lott a kon cent rá ció. Je len leg is
több nagy és is mert cég fel szá -
mo lás alatt áll. Se gít az új ra in du -
lás ban a Ba rom fi Ter mék ta nács
és az ag rár tár ca ál tal kö zö sen ki -

mun kált mi ni mum kö ve tel -
mény rend szer, amely ben a rög zí -
tet te ket vég re kell haj ta nia azok -
nak, akik a ví zi szár nyas-ága zat -
ban kí ván nak te vé keny ked ni. 

Csir ke: szint fenn tar tás,
puly ka: szo lid nö ve ke dés
A Ba rom fi Ter mék ta nács kö -
zép tá vú ter vei kö zött éves szin -
ten 220 ezer ton na broj ler csir ke
és 140 ezer ton na puly ka elő ál lí -
tá sa sze re pel. A lúd- és ka csa ál -
lo mány csök ke né sé vel szá mol -
nak. A hí zott li bá nál 3,6 mil lió
szár nyas ra szá mí ta nak, ami azt
je len ti, hogy a máj ter me lés a je -
len le gi szin ten ma rad. A né -
hány év vel ez előt ti hat mil lió
hús hasz nú li bá ból vi szont csak
2 mil lió ma rad na a ter mék ta -
nács ter vei sze rint. Emel lett a
víziszárnyasokat 14 mil lió pe -
cse nye ka csa, 3 mil lió hí zott ka -
csa kép vi se li. A ván dor ma da rak
ál tal ter jesz tett ma dár inf lu en -
za-fer tő zés koc ká za tá nak csök -
ken té se ér de ké ben a vég haj tan -
dó fel ada to kat kö zé tar to zik az
is, hogy a nyílt tar tás ról fé lig
zárt tar tás ra kell át áll ni. 
Az ipar ág ál tal ki bo csá tott to -
vább fel dol go zott ter mé kek, ké -
szít mé nyek men  nyi sé ge év ről
év re fo lya ma to san nö vek szik,
mi köz ben a vö rös áru-fé le sé gek
men  nyi sé ge 2004 és 2005 kö -
zött ér dem ben nem emel ke dett.
Az elő sü tött, pa ní ro zott ter mé -
kek men  nyi sé gé nél tíz szá za lé -
kos gya ra po dást re giszt rál tak.
Ugyanekkor meg dup lá zó dott az
el sős ütött ka csa men  nyi sé ge is.
A to vább fel dol go zott ter mé kek
85 szá za lé ka a bel föld re ke rül, a
töb bit ex por tál ják. ■

Ki lá ba ló ban 
az inf lu en zá ból 
a ba rom fi
A ba rom fi ága zat nak nem sok jót hoz tak az el múlt évek, hi szen Eu ró pá ba és
Ma gyar or szág ra is meg ér ke zett a ma dár inf lu en za. A Köz pon ti Sta tisz ti kai
Hi va tal ada tai sze rint Ma gyar or szá gon 2004-ben élő súly ban mér ve 606
ezer ton na, 2005-ben pe dig 551 ezer ton na volt a fel dol go zott ba rom fi
mennyi sé ge. A Ba rom fi Ter mék ta nács (BTT) tag vál la la ta i nál ek ko ra kü -
lönb sé get nem re giszt rál tak.

Getting well after the flu
The poultry sector had to face difficulties during the past years in Hungary due to the problems caused by the
bird-flu in Europe. According to the Central Statistics Office the amount of processed poultry in 2004 was 606
thousand tons, and 551 thousand in 2005. Domestic sales increased in 2005, despite the fact that bird-flu arrived
to the neighboring countries in the fall, which lead to a drop in consumption in Hungary as well. Regarding import
figures a significant change can be detected in the fact that apart from frozen products, fresh meat is also import-
ed from the neighboring countries. Domestic sales have decreased, with the exception of turkey sales. The sec-
tor has lost important foreign markets as an effect of bird flu. EU accession in itself has not solved problems of
the sector. Poultry consumption is steadily increasing in the country, chicken and turkey products are in the high-
est demand. Recovering damages of the sector caused by avian influenza in the water-bird flocks is the biggest
challenge.  The mid-term plans of the Poultry Marketing Board include the maintenance of the present amount
of poultry stock, a solid growth in turkey production, and a drop in goose and duck numbers. ■ 

Takács László
ügyvezető igazgató,
Baromfi 
Terméktanács

Foodapest 2006 
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Ató gaz da sá gi hal ter me lés -
ben a leg fon to sabb vál -
to zás, hogy 2 szá za lék kal

nőtt a tel jes le ha lá szott men  nyi -
ség, és ez zel együtt 6 szá za lék -
kal a köz vet le nül az asz ta lok ra
ke rü lő hal. Az el ért ho za mok
nem tér tek el je len tő sen a meg -
elő ző évi ek től. Emel ke dett vi -
szont az a köz vet len el adá si
mód, ami kor is a tó gaz da a vég -
ter mé ket hor gász tat va ér té ke sí -
ti. A leg fon to sabb ha lá sza ti ter -
mék to vább ra is az ét ke zé si
ponty. Emel lett amur, pet  tyes és
fe hér bu sa, har csa, sül lő, com -
pó, csu ka és egyéb ne mes hal
ne ve lé se is fo lyik, és vad hal is
bő ven ke rül a há ló ba. Ki ug ró
vál to zás a com pó fo gá sá ban ta -
pasz tal ha tó. 
Az in ten zív, üze mi hal ter me lés -
ben to vább ra is az af ri kai har csa
a meg ha tá ro zó hal faj. E ter me -
lé si mód dal ál lít ják elő to váb bá
a piszt rán got, az an gol nát és a
tok fé lé ket. 
A ter mé sze tes vi zek ből és víz tá -
ro zók ból szár ma zó hal zsák -

mány fo lya ma to san nő. A na -
gyobb ter mé sze tes vi ze ken gaz -
dál ko dó tár sa sá gok nál a ke res -
ke del mi cé lú hal fo gás vis  sza -
esett, de a hor gá szok be val lott
hal fo gá sa négy szá za lék kal,
ezen be lül a ne mes hal fa jo ké
nyolc szá za lék kal emel ke dett. 
Az idei ada to kat csak a le ha lá -
szást kö ve tő en le het pon to sí ta -
ni, de az ága zat ve ze tői to váb bi
nö ve ke dés re szá mí ta nak. 

Ter ve zett ága za ti mar ke ting
A be ho zott hal ter mé kek meny -
nyi  sé ge 2004-ben mint egy két -
ezer ton ná val ha lad ta meg az
egy év vel ko ráb bi ada tot. Ez az
egy fő re ju tó éves hal fo gyasz tás
szá mí tá sá nál sem el ha nya gol -
ha tó té tel. A ha zai ponty pi ac
szem pont já ból lé nye ges, hogy
2004-hez ké pest (ami kor is igen
je len tős volt a be ho za tal) csök -
kent a be ér ke zett men  nyi ség.
Mind 2004-ben, mind pe dig
2005-ben drasz ti kus, 49 szá za -
lé kos volt a ma gyar hal ex port
csök ke né se.

Egyéb ként 2000 óta év ről év re
nö vek szik a ma gyar hal fo -
gyasz tás: míg hat éve az át lag
ma gyar 3,07 ki ló ha lat fo gyasz -
tott, ta valy már 3,72 ki lót. A ha -
zai ha lak és hal ké szít mé nyek
fo gyasz tá sá nak nö ve lé sét to -
vább ra is tu da tos és ter ve zett
mar ke ting mun ká val, a „Mi nő -
sé gi ma gyar hal” emb lé ma nép -
sze rű sí té sé vel kí ván ja az ága zat
ösz tö nöz ni. 
Az el múlt évek po zi tí vu mai kö -
zül a leg fon to sabb, hogy im már
ne gye dik éve mű kö dik az ag rár-
kör nye zet gaz dál ko dá si prog -
ram. Ez „el is me ri” a ha las ta vak
ter mé szet kö ze li jel le gét. A ne -
ga tí vu mok kö zött Orosz Sán dor
meg em lí tet te, hogy a ma gyar
ál lam igaz ga tás gyak ran az uni -
ós jog rend del nem azo nos mó -
don al kot ja és al kal maz za a ha -
zai jog sza bá lyo kat. Ez zel ver -
seny hát rányt okoz a kö zös sé gi
és a ha zai pi a con egy aránt. To -
váb bi ne ga tí vum, hogy kö zös -
sé gi mar ke ting prog ra munk kis -
sé meg akadt az AMC-támo-

gatások hi á nyá ban. Ugyan ak -
kor az EU-ból ér ke ző tá mo ga tá -
sok (be ru há zá si, il let ve mar ke -
ting) utó fi nan szí ro zók, és a
hos  szú át fu tá sa mi att je len tős
lik vi di tá si gon do kat okoz nak. 

Cél a fe hér fol tok 
fel szá mo lá sa
A kö vet ke ző évek ben vár ha tó -
an a  ke res ke dők jó vol tá ból
meg élén kül az EU tag or szá -
gok ból és a Tá vol-Ke let ről ér -
ke ző im port. Szá mí ta ni kell ar -
ra, hogy a la zac és a ten ge ri hal
a ponty he lyé re kí ván lép ni. Az
im port élőhal pi a ci je len lé -
tének vis  sza szo rí tá sa az egyik
leg na gyobb ki hí vás az ága zat
szá má ra. A ter me lés ben vár ha -
tó tren dek: a mi nő ség és a fel-
dolgozottsági fok nö ve lé se; a
ke res ke de lem ben pe dig a he lyi
pi a cok mi nő sé gi ma gyar hal lal
va ló el lá tá sa, va la mint a fe hér
folt nak szá mí tó, az az a hal áru -
sí tás sal nem ren del ke ző te le -
pü lé sek hal el lá tá sá nak biz to sí -
tá sa.  ■

Reaching 4 kilos
Fish production in Hungary continued to grow in 2005. A total of 28 633 tons of fish was caught last year in
domestic waters. The proportion of fish intended for human consumption also increased by 7 per cent. 
The quantity of imported fish exceeded that of the previous year by 2.000 tons in 2004. Hungarian fish
exports showed a drastic reduction of 49 per cent in both 2004 and 2005. Domestic consumption contin-
ued to grow as result of marketing campaigns staged by the industry. The most important positive devel-
opment in recent years is that an agricultural environmental management program appreciating the
“natural” character of fishing lakes has been in operation for four years. It is unfortunate that our nation-
al legislation is still not fully coherent with EU legislation, and our industry marketing program has been
slowed down by the absence of AMC funding - pointed out Sándor Orosz. ■ 

Lassan 
4 ki ló ra 
hízik a hal
Ma gyar or szág hal ter me lé se 2005-ben – az elő ző
év hez ké pest – to vább bő vült. A tó gaz da ság ok ból,
az in ten zív hal ne ve lő üze mek ből, va la mint a ter -
mé sze tes vi zek ből ös  sze sen 28 633 ton na ha lat
ha lász tak. Ez zel a hal ter me lés mint egy 3 szá za -
lék kal nö ve ke dett, mond ta Orosz Sán dor, a Hal -
ter me lők Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná -
csa igaz ga tó ja. A ter me lé sen be lül nö ve ke dett az
ét ke zé si cé lú ter mék men  nyi sé ge és rész ará nya
is: a ta va lyi 20 977 ton nás mennyi ség 7 szá za lék -
kal ha lad ta meg az elő ző évi pro duk tu mot.
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Ta valy előtt Ma gyar or szá -
gon szá raz ság, 2005-
ben pe dig fagy és rend -

kí vül csa pa dé kos év csök -
ken tet te a ter mést. Ezért ta -
valy 2,1-2,2 mil lió ton nás
össz ter més volt. Ne he zí tet te
a ma gyar ker té szek hely ze -
tét, hogy a csat la ko zás évé -
ben nem ju tot tak hoz zá a tá -
mo ga tás hoz. Ez a más fél esz -
ten dő to váb bi gon do kat is
oko zott, ugyan is a tá mo ga tás
el hú zó dó fo lyó sí tá sa mi att a
már meg ala kult ter me lői
szer ve zet (TÉSZ) 40 szá za lé -
ka tönk re ment, vagy ne héz
hely zet be ke rült. 

Az áru hi ány je lei
2006-ban a sze ren csé seb ben
ala ku ló idő já rás nak és a pi a ci
hely zet nek kö szön he tő en is -
mét nö ve ke dett a ter me lés, és
az esz ten dőt várhatóan 2,6
mil lió ton nás ter més sel fe je -
zik be. Amint Mártonffy Bé -
la, a Ma gyar Zöldség-Gyü -
mölcs Szak ma kö zi Szer ve zet
és Ter mék ta nács ügy ve ze tő
igaz ga tó ja el mond ta, an nak
el le né re, hogy a ta va lyi nál jó -
val több zöld ség és gyü mölcs
ter mett, kül- és bel pi a con az
áru hi ány je le it ta pasz tal ják. 

Az évek óta el ma radt mű sza -
ki és tár gyi fej lesz tés hi á nyá  -
ért most sú lyos árat fi zet  az
ágazat, ugyan is a ma gyar ter -
mé kek kel nem tud ják ki elé -
gí te ni a megnövekedett bel-
és kül föl di igé nye ket. Ezért
tar ják fon tos nak a 2007 és
2013 kö zöt ti nem ze ti fej lesz -
té si ter vet, s azt, hogy ter -
mék re, ré gi ó ra és pi ac ra fo -

ku szált ter -
vet pon to -
san kell vég -
re haj ta ni. 
A ha zai
z ö l d  s é g - ,
g yü mölcs  -
fo gyasz tás -
ban meg fi -
g y e l  h e  t ő ,
hogy im -

port ter mé kek kel szem ben a
vá sár ló szí ve seb ben vá laszt -
ja a ma gyar ter mé ket. Az a
fur csa hely zet ala kult ki,
hogy a vá sár ló igé nyel né a
ma gyar árut, de nem min -
dig ta lál ja meg meg fe le lő
áron. Rá adá sul a ma gyar
ter me lők az im port áru val
szem ben el ve szí tik a cso ma -
go lá si, ki sze re lé si ver senyt.
Ezért az ol csóbb árut ke re ső
ve vő kény te len a kül föl dit

vá lasz ta ni. Ez el len a ma -
gyar ter me lők ver seny ké pe -
sebb ter me lés sel, il let ve erő -
tel je sebb mar ke ting gel har -
col hat nak. Mártonffy Bé la
úgy vé li, hogy ép pen ezért a
kö zös sé gi mar ke ting nek
óri á si a sze re pe. Többéves
prog ra mok ra len ne szük ség. 
A zöld ség-, gyü mölcs fo gyasz -
tás egész Eu ró pá ban csök ken.
Ma gyar or szá gon az ét ke zé si
szo ká sok vál to zá sa vi szont
ked vez a fo gyasz tás nö ve ke -
dé sé nek. A Ma gyar Zöldség-
Gyümölcs Szak ma kö zi Szer -
ve zet és Ter mék ta nács ada tai
sze rint 2005-ben 170 ki ló volt
az egy fő re ve tí tett zöld ség-,
gyü mölcs fo gyasz tás. Ezen
be lül 105 ki ló a zöld ség ré sze -
se dé se. A sta tisz ti kai ada tok

sze rint az el múlt évek ben a
zöld ség re néz ve kismér ték -
ben emel ke dett az arány, a
gyü mölcs ro vá sá ra. 
Ha a zöld ség-gyü mölcs ága -
zat nö vel ni akar ja pi a ci ré -
sze se dé sét, ak kor a nyo mon
kö vet he tő ség te rén pó tol ni
kell a le ma ra dást, hang sú -
lyoz ta Mártonffy Bé la. ■

Több zöld ség,
ke ve sebb
gyü mölcs
fogy
Az uni ós csat la ko zás előt ti idő szak ban 2,8-2,9 mil lió ton -
na kö rü li volt a ma gyar or szá gi zöld ség- és gyü mölcs -
ter me lés. 2004-et egész Eu ró pá ban túl ter me lés, és ez -
zel együtt rend kí vül ala csony árak jel le mez ték.

More vegetables and less
fruits are sold
Unfavourable weather limited Hungarian production of vegetables and fruits in 2004 and 2005. EU subsidies
were not available in the year of accession and only became available much later than expected. In 2006, the
weather was more favourable and overall production is expected to reach 2.6 million tons. According to data
from the Hungarian Vegetable and Fruit Council, the average per capita consumption of vegetables and fruits
was 170 kilos in 2005. Domestic and  foreign demand still exceeds domestic production this year. It is notable,
that consumers prefer fruits and vegetables of Hungarian origin over imported goods. However, the lack of
sufficient investment for several years has lead to domestic producers being unable to satisfy demand.
Hungarian producers are also at a disadvantage compared to foreign competitors in the field of attractive
packaging. Consumers looking for cheaper products are forced to choose imported goods. According to Béla
Mártonffy, community marketing projects and price reductions would help Hungarian producers in compet-
ing. Better and more focused marketing efforts are certainly needed to make the sector more competitive. ■ 

Mártonffy Bé la
ügyvezető igaz ga tó,
Ma gyar Zöldség-
Gyü mölcs Szak ma -
kö zi Szer ve zet és
Terméktanács
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Né hány éve az ipar ág
még évi 220-250 ezer
ton na fa gyasz tott

zöld ség-gyü mölcs elő ál lí tá -
sá ra volt ké pes. A ter me lés
80-20 szá za lé kos arány ban
osz lott meg a zöld ség, il let ve
a gyü mölcs és egyéb étel fé le -
sé gek elő ál lí tá sa kö zött. 
A 2002-től be ve ze tett fo rint
ár fo lyam sáv-szé le sí tés ere -
dő je ként erő sö dő nem ze ti

de vi za, il le tő leg a sza bály zó -
rend szer és a pi a ci vi szo nyok
ked ve zőt len meg vál to zá sa
kö vet kez té ben rom lott az
ipar ág hely ze te. Csök kent az
ex port ered mé nye és vo lu -
me ne, ugyan ak kor a bel föl di
pi a con je len tő sen meg nőtt a
fa gyasz tott ter mék im port ja.
Az en nek kö vet kez té ben vég -

be ment bel föl di ár szintcsök -
ke nés to vább ne he zí tet te az
ága za ti sze rep lők hely ze tét,
hi szen ha tá sá ra a ha zai pi a -
con ko ráb ban meg szer zett
ré sze se dé sük is, és a ter me lé -
si vo lu men is csök kent. 

Kon cent rá ló dó gyár tás
A hű tő ipar ter me lé se ma
már csak 120-150 ezer ton -
na, ami a ko ráb bi vo lu men

60 szá za lé ka. Rá adá sul a ter -
me lés két nö vény re kon cent -
rá ló dik: a cse me ge ku ko ri cá -
ból és a zöld bor só ból együt -
te sen 100 ezer ton na kö rü li
men  nyi sé get dol goz nak fel.
A cse me ge ku ko ri ca-gyár tást
te kint ve meg őriz tük ko ráb bi
po zí ci ón kat: a kon ti nen sen
Fran cia or szág gal ver seny -

zünk az el ső he lyért. Jól le het,
nyil ván va ló an er re az egy
ter mék re nem le het ala poz ni
egy ipar ágat.
Mi vel a hű tő ipar ban – il let ve
a kon zerv ipar ral együtt a
zöld ség-gyü mölcs fel dol go -
zás ban – a ver seny ké pes ség
lé nye ge sen csök kent, ez
vissza  ha tott az alap anyag-ter -
mesz tés re is: tel jes ter mesz té -
si ágak ér té ke lőd tek le és vál -
tak mar gi ná lis sá. Ilye nek pél -
dá ul a hagy ma, a gyö kér fé lék,
a bo gyós gyü möl csök stb. 
– Azok a gyá rak, ame lyek
meg fe le lő gaz da sá gi hát tér -
rel ren del kez tek, a mai na pig
pros pe rál nak, de ame lyek tő -
ke el lá tott sá ga gyen gébb,
azok egy re ne he zebb hely -
zet be ke rül tek – ál la pít ja
meg Cseh Lász ló, a Ma gyar
Hű tő ipa ri Szö vet ség el nö ke.
– Tu laj do no sa ik úgy pró bál -
tak ki lá bal ni a ne héz hely zet -
ből, hogy el ad ták a cé gü ket,
és más ága zat ban ke res ték a
pi a ci le he tő sé ge ket.
Az euró ár fo lya má nak erő sö -
dé se az utób bi hó na pok ban

né mi képp ja ví tot ta az ipar ág
hely ze tét, mi vel a kül pi a ci
ér té ke sí té sek po zí ci ó ja ja -
vult, az ár be vé tel nőtt. A pi a -
ci sze rep lők ál tal ko ráb ban
fel vett hi te lek már ja va részt
ki fu tot tak, az ár fo lyam vesz -
te ség sem fe nye get. Ér zé kel -
he tő a ke res let nö ve ke dé se
is. Ezek a té nye zők együt te -
sen már ked ve zőbb hát te ret
te rem te nek a ma mű kö dő
ága za ti sze rep lők szá má ra. 

Be in du ló fej lesz té sek
A hű tő ipar ban alap ve tő en
ma gyar tu laj don a jel lem ző.
Ked ve ző az ipar ág ban zaj ló
pri va ti zá ció, hi szen az újon -
nan meg je lent be fek te tők
olyan fej lesz té sek be kezd tek,
ame lyek le he tő vé te szik ma -
ga sabb hoz zá adott ér té kű
ter mé kek (például fél kész és
kész éte lek, conve nience éte -
lek) elő ál lí tá sát .
A ka te gó ri á ban egy erős
kon cent rá ló dá si fo lya mat is
zajlik, és a je len tő sebb vo lu -
me nű kész ételgyár tás be in -
du lá sá ra is itt lát szik ér de mi
elő re lé pés. Nyolc-tíz ki sebb
ma gyar cég az utób bi idő ben
már fi gye lem re mél tó si ke re -
ket ért el a fél kész-kész éte lek
gyár tá sa te rü le tén, ám mi vel
ki sebb men  nyi sé ge ket ter -
mel nek, így ter mé ke ik el ső -
sor ban vá lasz ték bő ví tést
szol gál nak.
Az ága za ti sze rep lők re mé -
nye sze rint a je len le gi egy fő -
re ju tó évi 12 ki lo gram mos
fa gyasz tott zöld ség-gyü -
mölcs fo gyasz tás 15-20 ki lo -
gramm ra emel ked het. ■

Hardest times seem to be over
Recession followed the turn of the millennium in the domestic refrigerating industry, but the crisis sems to be
over now. The surviving enterprises have good prospects for the future.Not long ago, the industry was capa-
ble of producing 220-250 thousand tons of frozen vegetables and fruits. Today, overall production of frozen
goods is only 120-150 thousand tons in Hungary. Most of this is concentrated in two products: sweet corn and
green pea. Hungary is still number one, jointly with France, in the production of frozen sweet corn in Europe.
Since the crisis of the refrigerating industry had an effect on agricultural production, a number of vegetables,
like onions lost their market. - Companies with appropriate financing still prosper, but those with a weaker
financial background found themselves in a tough situation – said László Cseh, chairman of the Hungarian
Association of Refrigerating Industry. The weakening of the HUF had a favourable effect on export revenues,
while domestic demand also grew and loans have been repayed in general. An easier period is expected to
follow in the industry. Refrigerating businesses are generally domestically owned. New investment and devel-
opment is aimed at production of goods with more added value, like convenience foods.  Smaller enterprises
usually have a wider assortment, while the big ones specialise in a few products representing big volume. ■ 

Ki fe lé 
a hul lám völgy ből
Az ez red for du lót kö ve tő en vis  sza esés kö vet ke zett be a ha zai hű tő ipar ban, de
az ága zat a vál ság ból ki lá bal. Azok a gyá rak, ame lyek tal pon ma rad tak a pi -
a ci sze lek tá ló dás idő sza ka után, most jó esé lyek kel te kint het nek a jö vő be.
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Míg 2004 az erős fo rint
mi att vesz te sé ges
volt, az el múlt esz -

ten dő már a sta bi li zá ció évé -
nek ne vez he tő, 2006 pe dig
min den va ló szí nű ség sze rint
ered mé nyes lesz. Az el múlt
két esz ten dő mér le gét meg -
von va ki de rül, hogy a bel föl -
di pi a con a ma gyar vál la la -
tok tar ta ni tud ták po zí ci ó i -
kat. Az Eu ró pai Unió tag ál la -
mai fe lé ki szál lí tott ter mék
men  nyi sé ge is nö ve ke dett,
igaz, köz ben csök kent a ko -
ráb bi fon tos pi ac nak szá mí tó
orosz ki vi tel. Mert bár si ke -
rült emel ni az Orosz or szág ba
irá nyu ló zöld bor só- és ku ko -
ri ca szál lí tá sa in kat, vi szont

csök kent az ubor ka-, pap ri -
ka fé lék, pa ra di cso mos ter -
mé kek ki vitt men  nyi sé ge. 

Eny hü lő im port nyo más
Az Eu ró pai Uni ó hoz csat la -
ko zás utá ni idő szak ban
rend kí vül erős im port nyo -
más nak volt ki té ve a ha zai
pi ac. Szórádi Sán dor vé le mé -
nye sze rint a ré gi uni ós tag ál -
lam ok kon zerv gyá rai „ki sö -
pör ték” rak tá ra i kat és az ott
lé vő, ne he zen ér té ke sít he tő,
ol csó ter mé ke ik kel meg je -
len tek az újon nan csat la ko zó
tag ál lam ok ban. 2005 vé ge
óta ez meg szűnt, egy részt el -
fo gyott a kész let, más részt
nyu gat-eu ró pai íz lés sel ké -
szült, ame lyet a ma gyar fo -
gyasz tó nem ked vel.
Az el múlt esz ten dő ben le zá -
rult a kon zerv ipar át ren de ző -
dé se. 2006-ban már azok a
gyá rak, ame lyek je len tős ter -
me lői kap cso la tok kal, ter -
mék kör rel, fi nan szí ro zás sal
ren del kez tek, en nek meg fe le -
lő en sta bi li zál ták a hely ze tü -
ket. A kö ze pes és ki sebb mé -
re tű fel dol go zók nál még le -
het sé ges né mi át ren de ző dés,
de a ha zai fo gyasz tói pi ac
szem pont já ból már nem hoz
je len tős vál to zást. Ezek után
a ma gyar kon zerv ipar im már

két év ti ze des vál sá ga a vé gé -
hez kö ze le dik. Ez zel ki ala kul
a hos  szabb tá von is fenn ma -
ra dó ter me lői kör, ami a
nyolc va nas évek kon zerv ipa -
rá nak har ma dát je len ti. 

Új don ság: nem ze ti 
étel spe ci a li tá sok
A ha zai fo gyasz tás men  nyi -
sé ge már évek óta ál lan dó,
ugyan ak kor az igé nyek vál -
toz nak. Egy re bő vül az úgy -
mond árérzékeny fo gyasz tók
szá ma. Ezen túl lé te zik egy
na gyon kis fo gyasz tói kör,
ame lyik a pré mi um ter mé -
ke ket ké pes meg fi zet ni. Egy
szű kebb, de egy re bő vü lő ré -
teg, ame lyik az egész sé ges
élet mó dot szol gá ló ké szít mé -
nye ket ke re si. Ugyan csak nö -

vek szik a di a be ti kus ké szít -
mé nyek irán ti ke res let is. 
Új irány zat ként je lent meg a
nem ze ti étel spe ci a li tá sok
kon zerv ipa ri gyár tá sa, pél dá -
ul tá vol-ke le ti, olasz, me xi kói
ízek kel. A fő zés re szánt idő
csök ke né se, va la mint az egy -
re ki sebb lét szá mú csa lá dok
mi att a ki sebb ki sze re lé sű,
mik ro hul lá mú ké szü lék ben
gyor san el ké szít he tő éte lek -
ből is egy re bő vü lő kí ná lat tal
ruk kol nak elő a gyár tók. 
Az el kö vet ke ző évek ben a
bel föl di fo gyasz tás men  nyi -
sé gé nek ál lan dó su lá sá ra szá -
mí ta nak, ugyan ak kor kis bő -
vü lés vár ha tó az uni ós ex -
port ban, kü lö nös te kin tet tel
az újon nan be lé pő Ro má ni á -
ra és Bul gá ri á ra. ■

End of market reshuffle
Last year was a good and stable period for the Hungarian canned food industry which processes one million
tons of fruits and vegetables annually. While 2004 brought losses for the industry owing to the over valued
HUF, last year was better and 2006 is expected to end with profits. Hungarian enterprises maintained their
market positions in the domestic market, while exports to the EU increased, though Russian export showed
decline. Immediately after the accession to the EU, cheap stocks from the EU were dumped on the new mar-
kets. Last year saw the end of the rearrangement period in the market and leading manufacturers with a
strong background successfully stabilised their positions. No major changes in the Hungarian market are
expected to occur. The crisis of the industry lasting two decades seems to be over with only one third of the
manufacturers active in the 80’s surviving. There are almost one and a half thousand enterprises in the food
preservation business in Hungary, but ten big companies share 75 per cent of total revenues. Changes are
needed however, since demand for canned food is shrinking in the EU and healthier products are required in
order to stay competitive. The number of price sensitive consumers is increasing in the domestic market,
while the segment which prefers premium products is very limited. A limited, but growing segment shows
demand for healthier products and demand for diabetic products is also growing.  A new trend is the pro-
duction of national speciality dishes with exotic, or at least foreign flavouring. Domestic demand for canned
products is not expected to show major changes, but further expansion of EU exports is foreseen. ■ 

Le zá rult 
a kon zerv ága zat 
át ren de ző dé se
Az idei esz ten dő a ma gyar tar tó sí tó ipar ban hos  szú idő után az el ső
ki egyen sú lyo zott, jó év nek szá mít. Amint Szórádi Sán dor, a Ma gyar
Tar tó sí tó ipa ri Szö vet ség el nö ke el mond ta, egyet len alap anyag ból
sem volt túl ter me lés, de hi ány sem. Ezért a zöld ség- és gyü mölcs -
ter me lők és a fel dol go zók is egyen le te sen, jó árak kal dol goz hat tak. 
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Istvánfalvi Mik lós, a Tej Ter -
mék ta nács el nö ke el -
mond ta, hogy a ha zai

alap anyag ból elő ál lí tott tej és
tej ter mék bel pi a ci ér té ke sí té -

se az el múlt
év ben 2004-
hez ké pest
to váb bi 6
szá za lék kal
csök kent. Az
ér té ke sí té si
a d a  t o k  b ó l
egy ér tel mű -
en meg ál la -

pít ha tó, hogy a ma gyar vál la -
la tok pi a ci ré sze se dé se fő ként
az egy re je len tő sebb im port -
nak kö szön he tő en rom lik. A
ha zai fel dol go zók ér té ke sí té se
a sű rí tett tej ese té ben a ne gye -
dé re, a tej por nál 40 szá za lé ká -
ra, a vaj és vaj ké szít mé nyek nél
a 84 szá za lé ká ra zsu go ro dott.
A fo gyasz tói tej, va la mint a
sajt és tú ró ér té ke sí tése –
amely tej egyen ér ték ben az
összes bel föl di ér té ke sí tés 84
szá za lé kát rep re zen tál ja – tíz
szá za lé kos csök ke nést mu tat.

A tej, tej szín áru cso port ban
több mint ti zen há rom szo ro -
sá ra nőtt a be ho za tal, ez a sa -
va nyí tott ter mék ka te gó ri á -
ban 82 szá za lék kal ma ga sabb,
mint a csat la ko zás előt ti év -
ben volt. A leg na gyobb a nyo -
más a saj tok pi a cán, ahol eb -
ben az ös  sze ha son lí tás ban 56
szá za lé kos a nö ve ke dés, ami
azt is je len ti, hogy a ha vi át lag
6400 ton na ha zai gyár tá sú tú -
ró és sajt mel lett még meg je le -
nik a pi a con ese ten ként több
mint 2000 ton na, zö mé ben
kom mersz ka te gó ri á jú, kül pi -
ac ról szár ma zó ter mék.
Ugyan ak kor emel ke dett a ki -
vi tel a kör nye ző or szágok ba és
Len gyel or szág ba Tú ró Ru di -
ból, gyü mölcs jog hurt ból.

Nő az im port, de az ex port is
A ma gyar sajt ki vi tel ta valy
meg ha lad ta a 17 ezer ton nát.
Az ori en tá lis tí pu sú krémfe-
hérsajtot és Haj dú saj tot fő -
ként az arab or szá gok ban vá -
sá rol ják. A sváj ci tí pu sú saj -
tok ból a Pan nó nia a leg si ke -
re sebb ex port cikk 2300 ton -
nás ki vi tel lel, eb ből az USA-
ba is jut. Trap pis tát, gaudát,
edamit és öm lesz tett saj tok -
ból ka mi on  nyi té te le ket visz -
nek a kör nye ző or szá gok ba,
ahol egyes sajt ke res ke dé sek -
ben a ma gyar áru be ve ze tett
cikk nek szá mít.
Az idén foly ta tó dott az im -
port nö ve ke dé se, mert az el -
ső fél év ben több mint 12,6
ezer ton na sajt ér ke zett az
or szág ba, ami más ként szá -
mol va annyit je lent, hogy a
ha zai gyár tá sú sajt hoz, tú ró -
hoz mér ten az im port ré sze -
se dé se el éri a 35 szá za lé kot. 
Min den kép pen po zi tív ered -
mény nek szá mít, hogy a sajt -
ex por tá lók az el múlt év ben, a
har ma dik or szá gok ban ké pe -
sek vol tak pi a ci po zí ci ó i kat
meg őriz ni. 2005-ben ki emel -
ke dő nagy sá gú, száz mil lió ki -
lo gram mot meg ha la dó nyers -
te jet ex por tál tak. Ezek után a
ta va lyi ex port dol lár ban szá -
mí tott ér té ke 28 szá za lék kal

ma ga sabb (118,3 mil lió dol -
lár), mint a 2003 évi. A nö ve -
ke dés min den kép pen a nagy
men  nyi sé gű nyers tejex port -
nak tud ha tó be.
Ma gyar or szá gon a tej fo -
gyasz tás az utób bi idő szak -
ban év ről év re mi ni má lis
mér ték ben nö vek szik.  Az
egy fő re ju tó éven kén ti fo -
gyasz tás 165 li ter re te he tő. 
A Tej Ter mék ta nács évek óta
foly tat kö zös sé gi mar ke ting
prog ra mo kat, et től is re mél -
ve, hogy nö vek szik a fo -
gyasz tás. Az is ko lai edu ká ci -
ós prog ra mmal a 10–18 éves
gyer mekek és fi a ta lok cél -
cso port ját kí ván ja el ér ni, és
ösz tö nöz ni az egész sé ges tej-
és tej ter mékfo gyasz tás ra.
A már ko ráb ban be ve ze tett
fe hér szív-tej logó al kal ma -
zá sá val ez év ben egy ki sebb
lép té kű hir de té si kam pányt
bo nyo lí tott a ter mék ta nács.
Ez a fel nőtt kor osz tály nak
szólt és a tej és tej ter mé kek
tápláko zás-élettani elő nyei
mel lett a „Ke res se a HU je lö -
lést a cso ma go lá son” mon -
dat ra fo ku szált. ■

Market
share of
Hungarian
milk declines
Since accession to the EU, Hungarian milk pro-
duction has changed markedly. While milk pro-
cessing enterprises purchased 1.550 billion litres
in 2004, this figure was only 1,370 billion litres in
2005. 
Sales of milk and milk products from domestic
production continued to decline last year by a
further 6  per cent as a result of growing
imports. The market share of Hungarian prod-
ucts has fallen in practically all categories of milk
products. Total sales of milk, cheese and cottage
cheese from domestic production and expressed
as milk equivalent  show a decline of  10 per cent.
At the same time, imports show a drastic
increase, for example a thirteen fold expansion in
milk and cream. 
Hungarian cheese export exceeded 20.000 tons
last year.  (Ten litres of milk is used to make one
kilo of cheese.)  Hungarian cheese is marketed
even in Arab countries and the US, as well as in
neighbouring countries. Import also continued to
grow this year with a quantity of over 12,600 tons
in the first half of the year. This amount repre-
sents 35 per cent of the market. Over 100 million
kilos of unprocessed milk was exported in 2005,
which resulted in the value of export exceeding
that of 2003 by 28 per cent. ■ 

Az or szág uni ós csat la ko zá sa után je len tő sen
meg vál to zott az or szág tej ter me lé se. A 2004-es
vál la la ti és vám sta tisz ti kai ada tok sze rint a Tej
Ter mék ta nács hoz tar to zó vál lal ko zá sok 96,2 mil -
li árd fo rint ér ték ben 1,506 mil li árd li ter te jet vá sá -
rol tak fel. Ta valy en nél ke ve sebb, mint egy 1,440
mil li árd li ter ke rült a fel dol go zók hoz. 

Csök ken a
ha zai 
tej gyár tók 
ré sze se dé se

Csök ken a
ha zai 
tej gyár tók 
ré sze se dé se

Istvánfalvi
Mik lós
elnök,
Tej Ter mék ta nács
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Az el múlt esz ten dő ben 3,8
mil lió ton na ga bo nát és
mint egy 26 ezer ton na

lisz tet ex por tált a ma gyar ga bo -
na ipar. Ez zel szem ben 4-5 ezer
ton na, Szlo vá ki á ból ér ke ző
liszt be ho za tal áll. Éves szin ten a
70 ezer ton nás ma gyar tész ta -
ipar 2004-ben 3590, ta valy pe -
dig 5840 ton nát ex por tált. Az
im port 4070, il let ve 4930 ton na
volt. 

Az in ter ven ció jó té kony 
ha tá sai
Amint Pótsa Zsó fia, a Ma gyar
Gabonafeldolgozók, Ta kar -
mány gyár tók, Ke res ke dők Szö -
vet sé gé nek fő tit ká ra el mond ta,
az ága zat net tó ex por tőr. A ma -
gyar gabonafeldolgozás sta bil -
nak mond ha tó, az ex port
mennyi  sé ge vi szont év ről év re,
a ter mé si ered mé nyek től és vi -
lág pi a ci árak tól füg gő en vál to -
zik. 2004-ben csak 2,4 mil lió
ton na volt a ga bo na ex port és 27
ezer ton na a  liszt ki vi tel, amely
a csat la ko zás előt ti évek ben át -

la go san a száz ezer ton nát is
meg ha lad ta.  Leg főbb oka en -
nek, hogy a ko ráb bi fo ga dó or -
szá gok több sé ge – az uni ós
vám jog szem pont já ból – „har -
ma dik or szág nak” mi nő sül. Az
idei, el ső fél éves ada tok sze rint
1,5 mil lió ton na ga bo nát si ke -
rült el ad ni kül föld ön. Ahogy az
új bú za ter mést learat ták, azon -
nal in dult a szál lí tás. A fő tit kár
el mond ta azt is, hogy a je len le -
gi szál lí tás nak egye dül lo gisz ti -
kai aka dá lyai – a Du na ala -
csony víz ál lá sa, vas úti ko csi hi -
á nya – van nak. Lo gisz ti kai
szem pont ból a ma gyar áru ki -

bo csá tás hoz
hoz zá kell
ven ni a Ma -
gyar or szá gon
tá rolt uni ós
in ter ven ci ós
kész let moz -
gá sát is. Vol -
tak olyan he -
tek, ami kor a
brüs  sze li pá -

lyá za to kon a nyer te sek 150-200
ezer ton nás ten de re ket is nyer -
tek, mely áru el szál lí tá sá ról egy
hó na pon be lül gon dos kod ni
kell. Az el múlt két esz ten dő ben
a nö vény ter mesz tés so kat nyert

az uni ós csat la ko zás sal. Az in -
ter ven ci ós rend szer jó té kony
ha tá sa mi att ki szá mít ha tóbb és
biz ton sá go sabb lett a pi ac a ter -
me lők szá má ra. A ga bo na árak
emel ke dé se mi att az ál lat te -
nyész tők és ta kar mány gyár tók
költ sé gei azon ban je len tő sen
nö ve ked tek, ezt iga zol ja az ál -
lat lét szám és ta kar mány fo -
gyasz tás csök ke né se is.

Az ag rár kor mány zat mint
kon ku ren cia
Sa já tos hely zet, hogy a ma lom -
ipa ri vál lal ko zá sok je len tős ré -
sze rak tá ra it in ter ven ci ós tá ro -
lás ra hasz no sít ja, és an nak be -
vé te lé ből – rész ben – el len té te -
le zi az in ter ven ció szá muk ra
ked ve zőt len ár ha tá sát.
A ma lom ipar fő ter mé ke, a liszt
irán ti igényt leg in kább a sü tő -
ipar ha tá roz za meg. Amint a
fő tit kár el mond ta, meg ha tá ro -
zó ter mék a fe hér ke nyér ké szí -
té sé hez hasz ná la tos liszt. A
tész ta ipa ri ter mé ke ken be lül a
ma gyar íz lés vi lág hoz leg job ban
a to já sos ké szít mé nyek il le nek.
Ezek mel lett ala cso nyabb a
durumbúzából ké szü lő tész ták
irán ti ke res let.   
Az ag rár kor mány zat prog ram -
já ban sze re pel az ál lat tar tó
ága za tok és a bioüzemanyagok
gyár tá sá nak fej lesz té se. Mind -
két terv érin ti a ga bo na ipart,
hi szen sok mú lik azon, hogy
si ke rül-e az ál lat tar tó kat új ra
ver seny ké pes hely zet be hoz ni,
ha igen, ak kor a ta kar mány fo -
gyasz tás is nö ve ked het. A
bioetanol-gyártás ugyan ak kor
egy faj ta kon ku ren ci át is je lent -
het az élel mi szer- és ta kar -
mány ipar szá má ra, fő leg aszá -
lyos évek ben. 
A ga bo na ipar sze rep lői a hu -
mán fo gyasz tás ra szánt ter mé -
ke ik ese té ben nem szá mol nak
je len tő sebb fo gyasz tás vál to -
zás sal.  A liszt fo gyasz tás stag -
nál. Az egy fő re ju tó fo gyasz -
tást má ra, éves szin ten 80-82
ki ló ra be csü lik. A ha zai tész ta -
fo gyasz tás éven te 6,5 kg/fő,
amely az utób bi évek ben nö -
vek vő ten den ci át mu tat. ■

Excessive production
Hungary’s annual grain production is between 9-17 million tons. The domestic market absorbs less than 8 mil-
lion, while the rest is exported or offered into intervention. Hungary is a net exporter of crops with a stable
processing. Export figures vary: they were relatively low in 2004 due to EU accession and change in tax law.
The first half figure for 2006 was 1.5 million tons. Shipping has started immediately after the harvest, with
some obstacles in transportation logistics. The safety of the crop growing market has increased in the past 2
years. The increase in crop prices effected farmers and fodder producer as well. The main product of the mill
industry is wheat used for white bread. Among noodle products Hungarians favor the ones containing egg.
The Hungarian crop sector will continue producing for export in the future as well. Developing  the sectors of
animal breeding and bio-fuel production is included in the government plans, which will effect crop industry
as well. Actors of the market are not counting on a significant change in consumer habits. Flour consumption
is stagnating at an annual 80-82 kg per capita, while noodle consumption has experienced a slight increase in
the past years. ■ 

Túl ter mel 
a ga bo na ága zat
Túl ter mel 
a ga bo na ága zat
Ma gyar or szág Eu ró pa ga bo na ter mő öve ze té hez tar to zik. Az éves ga bo na -
ter més 9–17 mil lió ton na kö zött in ga do zik. A ha zai szük ség let – ami nem
ha lad ja meg a 8 mil lió ton nát – fö löt ti men  nyi sé get alap anyag ként ex por -
tál ják, vagy in ter ven ci ó ba ke rül. A ma gyar ga bo na ága zat min den va ló szí nű -
ség sze rint még hos  szú ide ig a bel ső fo gyasz tás nál töb bet fog ter mel ni.

Pótsa Zsó fia
főtitkár, Ma gyar
Gabonafeldolgozók,
Ta kar mány gyár tók,
Ke res ke dők 
Szö vet sé ge
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Acu kor gyá rak jó évet zár -
tak tavaly, de a ré pa ter -
me lők kö zül nem min -

den ki járt ilyen jól. A 64 ezer
hek tá ron ré pát ter me lők csak
ál ta lá nos ság ban fe jez het ték be
jól az évet. Ta valy ki ug ró an ma -
gas ter més át lag ok kal ta ka rí tot -
ták be a ré pát. Vol tak olyan ter -
me lők is, aki ket a ré pa ve té se -
kor a gyá rak még ösz tö nöz tek,
hogy te gye nek meg min dent a
bő sé ges ter mé sért. A sze dé se -
kor azon ban ki de rült, hogy ak -
ko ra lett a ter més, hogy a vé -
dett, ma gas áron fel vá sá rolt ré -
pa ke re té nek ki me rü lé se után a
ter me lők már csak a C-kvóta
sze rint ad hat ták le. 
Idén, az uni ós cu kor re form el ső
évé ben már 20 szá za lék kal ke -
ve seb bet fi zet tek a fel dol go zók a
ter me lők nek, s jö vő re még en -
nél is ke ve sebb jár. A cu kor ré -
pa-ter me lők szak mai szö vet sé -
ge már be je len tet te, hogy tag jai
az új fel té te lek mel lett is foly tat -
ják a ter me lést. 

12-ből csak 4 gyár ma radt
Rom lik a nye re sé ges sé ge a cu -
kor ipa ri cé gek nek. A vis  sza esést
leg fő kép pen az ár csök ken tő ha -
tá sú uni ós cu kor re form mi at ti
ár vesz te ség okoz za. A gyá rak
ered mé nyes sé ge csök kent az
utób bi idő szak ban, de egy elő re
el fo gad ha tó szin ten ma radt. 
A pri va ti zá ció előtt 11 tár sa ság
12 gyá rá ban ké szült Ma gyar or -
szá gon ré pa cu kor, és eze ket vá -
sá rol ták meg an gol, fran cia, né -
met és oszt rák szak mai be fek -
te tők. A tu laj do no sok az el múlt
más fél év ti zed ben rend re be -
zár ták, cse rél get ték a ha zai gyá -
ra kat egy más kö zött, ám az
utób bi idő ben a tel jes ki vo nu lás
vált jel lem zőb bé. A mező he -
gyesi és sarkadi vál la la tot az
Eastern Sugar zár ta be 1997-
ben. A sár vá ri gyár ka pu já ra
1999-ben, az ácsi ra pe dig 2002-
ben a Ma gyar Cu kor Rt. tu laj -
do no sai rak tak la ka tot. Az
Eridanai Béghin-Say a selypi
gyá rat 2000-ben zár ta be, a
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Már csak két
cég lát ja el 
a ha zai 
cu kor pi a cot
A ha zai cu kor ipar gyá ra i ban 2004-ben csak nem
fél mil lió ton na fe hér cu kor ké szült, ta valy vi szont
en nél né hány ezer ton ná val ke ve sebb: 492 ezer
ton na. Eb ből mint egy 184 ezer ton na ju tott a kül -
föl di pi a cok ra, de emel lett 47,18 ezer ton nát im -
por tált is az or szág. Két sze rep lős sé vá lik, és csu -
pán négy üzem ből áll majd a ma gyar cu kor ipar
az Eastern Sugar most be je len tett – egy év múl -
va ese dé kes – ki vo nu lá sá val.
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Nord Zücker AG 2004-ben Hat -
van ban fe jez te be a ter me lést.
Most már csak az oszt rák
Agrana-csoport ke zén lé vő Ma -
gyar Cu kor Zrt. mű köd te ti a
petőházi és a ka pos vá ri gyá rat,
va la mint a né met Nord Zücker
AG a sze ren csit és a szol no kit. 

Nem okoz gon dot a pi a con 
a kvó ta csök ke nés
Míg Brüs  szel meg nem hir det te
a cu kor piac re form ját, ad dig
min den jel ar ra mu ta tott, hogy a
ma gyar cu kor ága zat az uni ós
csat la ko zás nyer te se lesz, hi szen
Ma gyar or szág va la mi vel több
mint 401 ezer ton nás cu kor ter -
me lé si kvó tá val csat la ko zott a
kö zös pi ac hoz. A ré pa ter me lők
sze ren csés nek szá mí tot tak, ar ra
ké szül het tek, hogy pon to san
rög zí tett ár rend szer ben dol goz -
hat nak. A ta valy meg kez dő dött
re form azon ban ke resz tül húz ta
a szá mí tá so kat – ennek ke re té -
ben négy év alatt 36 szá za lék kal

csök ken tik az ár tá mo ga tá so kat.
En  nyi vel csök ken a ter me lők nek
fi ze tett ár. Igaz, a ki eső jö ve de -
lem két har ma dát az unió ki fi ze -
ti. A négy év re el nyú ló re form
leg fáj dal ma sabb idő sza ka 2006.
Az idén 20 szá za lék kal csök kent
a ter me lők nek fi ze tett alap ár,
2007-ben és 2008-ban 5-5 szá za -
lék kal és 2009-ben 6 szá za lék kal
foly ta tó dik az ár esés. A prog nó -
zi sok sze rint a cu kor ré pát ter -

me lő tag ál lam ok ban több gyár -
be zá rás ra is ké szül nek. 
A re form el ső lép cső jé ben, a
szep tem ber 30-án zá ró dó
2005/2006-os cu kor év ben már
Spa nyol- és Olasz or szág ban sor
ke rült a köz pon ti költ ség ve tés
ál tal tá mo ga tott gyár be zá rás ra.
A II. lép cső ben, 2007. ok tó ber 1-
je után ke rül la kat a kabai gyár -
ra. Ez zel egy idő ben a ma gyar
ter me lői kvó ta 108 ezer ton ná val
csök ken. Úgy tud juk, a ter me -
lők kel a kár ta la ní tá si tár gya lá sok
ha ma ro san meg kez dőd nek. ■

Only two companies left in
the domestic market
Sugar factories had a profitable year in 2004, while not all sugar beet producers were as lucky. In Hungarian
sugar factories almost half a million tons of white sugar were produced in 2004, and somewhat less, 492 tons
in 2005, out of which 184 thousand tons were exported, but more than 47 thousand tons were imported as
well. This year, the first year of the EU’s sugar reform, farmers were paid 20% less, but although this ten-
dency will continue next year as well, members of the sugar beet producer’s association announced that they
will continue with production, despite the new conditions. The profitability of companies in the sugar industry
is decreasing, mainly due to the union reforms and the subsequent price drop.  Only two actors will remain
in the Hungarian sugar industry, due to the planned withdrawal from the market of Eastern Sugar. Hungarian
sugar beet producers were hoping to gain on the EU accession, but their hopes were not met. The most
painful year of the EU reforms will be 2006. Prognostics say that there will be several factory closedowns in
the EU’s sugar beet countries.  ■

Foodapest 2006 
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Az édes ség pi ac men  nyi sé -
ge meg ha lad ja a 140 ezer
ton nát. Ezen be lül a cso -

ko lá dés áruk ré sze se dé se évek
óta vál to zat lan arányt, 58-65
szá za lé kot kép vi sel. Az összfor-
galmon be lül je len tő sen csök -
kent a ha zai gyár tá sú ter mé kek
ará nya, ami rész ben ös  sze függ
az zal, hogy a mul ti na ci o ná lis
nagy vál la lat ok a ter me lé sü ket –
a jobb gaz da sá gi kö rül mé nyek

mi att – fo lya ma to san a kör nye ző
or szá gok ba he lyez ték át. Ke res -
ke del mi po zí ci ó juk fenn tar tá sá -
val az is mert, volt ha zai már ká -
kat is a kin ti ter me lő vál la la ta ik -
tól hoz zák be a ma gyar pi ac ra. 
Az édes ség im port ezért ta valy
már több mint tíz szá za lék kal
ha lad ta meg az ex por tot. A kül -
föld ön el ál lí tott édes sé gek ará -
nya a ha zai for ga lom ból már
18-23 szá za lék .

Cso ko lá dé ban a leg ki sebb 
a le ma ra dás
Az egy fő re ju tó édes ség fo -
gyasz tás Ma gyar or szá gon ál ta -
lá ban el ma rad a vi lág él vo na lá -
tól. A cu kor ka fo gyasz tás egy ki -
ló, míg az EU-át lag 5,1 ki ló. A
faj la gos cso ko lá dé fo gyasz tás te -
rén kis sé jobb a hely zet, mert a
3,95 ki lós át lag gal már job ban
meg kö ze lí ti Ma gyar or szág a
hat ki lós uni ós át la got. Az át la -

gos keksz- és os tya fo gyasz tás
Ma gyar or szá gon 2,7 ki ló, míg
az unós át lag 7,8 ki ló. Ha az
egyes édes sé ge ket néz zük, ki de -
rül, hogy a cu kor ka for ga lom
nem éri el a tíz ezer ton nát sem.
Az ér té ke sí tett cso ko lá dék
mennyi sé ge 1,5-2 szá za lék kal
emel ke dett. En nél is na gyobb
arány ban nö ve ke dett az idény -
áru nak szá mí tó cso ko lá dé fi gu -
rák irán ti ke res let. 

Az édes ség gyár tás 
csök ken, a fo gyasz tás nem
Az el múlt két esz ten dő ben a ma gyar édes ség pi ac men  nyi ség ben csak más fél szá za lék kal, ér ték ben
vi szont az inf lá ci ót kis sé meg ha la dó mér ték kel gya ra po dott, mond ja Kanyó Gyuláné, az Édes ipa ri Or -
szá gos Szö vet ség tit ká ra. A ha zai édes ség kí ná lat gya kor la ti lag meg fe lel a nyu gat-eu ró pa i nak. A leg -
na gyobb eu ró pai gyár tók ural ják a ha zai pi a cot is. A termékinnováció fo lya ma tos, a fo gyasz tó ért fo lyó
harc ezt szük sé ges sé is te szi. 
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A Foodapesten idén is meg -
 ta lál juk a Stor ck Hun gá -
ria Kft. stand ját. A cég

a Csokik lub töb bi tag já val
kö zö sen ál lít ki, s a nagy
ér dek lő dés re va ló te -
kin tet tel szin te min -
den ter mé két be -
mu tat ja a vá sá ron.
Ezek kö zül igen fi gye lem -
fel kel tő nek bi zo nyul a sze zon port fó lió
leg újabb da rab ja, a merci Petit s. 
A Stor ck az év vé gi ün ne pi al  kal mak ra több  -
ször je lent  ke zett már spe ci á lis ki sze  re lé sek -
kel, ám idén ka rá csony ra egyik leg ked vel tebb
sze zon ter mé kük tel jes át ala kí tá sá val je len -
nek meg a pi a con. 
A kü lön le ges sé get a ko ráb bi vis  sza fo gott vo -
nal tól el té rő, iz gal mas cso ma go lás je len ti, hi -
szen ka rá csony fa és csil lag ala kú do bo zok ba
ke rül a már meg szo kott pré mi um mi nő sé gű
merci cso ko lá dé. A cso ko lá déru dacs kák he -
lyett pe dig „sza lon cu kor” alak ban kós tol hat juk
az édes sé get. A Stor ck biz tos a si ker ben, mi -

vel a pra li né pi a con a merci
leg utóbb is elő ke lő he lye zést
ért el: a 2005–2006-os de -

cem ber–ja nu á ri ACNiel -
sen ál tal vizs gált idő szak -
ban: az el adott mennyi sé -

gek alap ján lis ta ve ze tő volt.
A sze zon ra va ló ké szü lő -
dés a töb bi már kát is el éri,

így a pra li né ka te gó ria má sik
pré mi um fő sze rep lő jét, a
Tof   fi feet is. A má jus ban

meg újult de sig nú
ter mék ka rá csony ra
ün ne pi mul ti packokkal
je lent ke zik. Az ün ne pi
han gu la tot ked ves Mi ku -
lás és Rén szar vas, vi dám
té li já ték idé zi a cso ma -
go lá son – ezért leg in -
kább a gyer me kes csa lá -
dok ked ven ce a sze zon ban. „Úgy
lát juk, hogy az ol csó sa ját már kás ter mé -
kek tá ma dá sa és tér hó dí tá sa el le né re nö -

vek vő igény van a jó mi nő ség re és az igé nyes
aján dék ra” – mond ja Szűts Ág nes mar ke ting -
ve ze tő. Mi vel a fo gyasz tói tu da tos ság kü lö nö -
sen ka rá csony kor a pra li né pi a con is egy re in -
kább erő sö dik, a Stor ck Hun gá ria ki zá ró lag
ma ga san po zici o nált, mi nő sé gi ter mé ke ket
for gal maz – te szi hoz zá.
Emel lett a cég egy új mar ke ting ak ti vi tás sal is
elő áll idén. Az év vé gi rek lám döm ping ben a
Tof fifee spot jaival igyek szik a ke vés bé szok vá -

nyos mé di u mo kat is igény be
ven ni. Ez út tal a Na gyon Va don
c. mo zi film hez pá ro sít ják a

Tof fifee rek lám film jét,
mely pá ro sí tás
eb ben az eset ben
igen ered mé -
nyes nek ígér ke -

zik. A Tof fifee kö zel egy
hó na pon át lesz je len

min den mo zi ban, ahol fut
a fent em lí tett film. (x)

Szezon a pralinépiacon

Újdonságokkal készül a STORCK
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Az el múlt két esz ten dő ben sem
dőlt el a táb lás kont ra sze le tes
cso ko lá dék kö zöt ti pár harc. Je -
len leg az ered mény dön tet len -
re áll. A sze le tes áruk kö ré ben a
kü lön bö ző ter mék cso por tok,
pél dá ul a hű tött édes sé gek,
müzliszeletek, os tya-, keksz fé -
lék erős ver senyt je len te nek a
ko ráb bi évek ben szin te csak
cso ko lá dés áruk al kot ta sze le -
tes cso port ban. Az egyik leg -
gyor sab ban fej lő dő cso por tot a
snackek je len tik. A
kü lön bö ző ki egé -
szí tő táp lá lé ko kat
és kü lön fé le rág -
csál ni va ló kat al ko -
tó cso port for gal -
ma az el múlt évek -
ben sok kal di na mi -
ku sab ban nö ve ke -
dett, mint az édes -
sé ge ké, és meg ha -
lad ta a 12 000 ton -
nát.
Az édes ipa ri lisz tes
áruk nö ve ke dé sé -
ben is e ter mé kek
ját sza nak el sőd le ges
sze re pet, ugyan is
men  nyi sé gi nö ve -
ke dé sük évek óta emel ke dő. Né -
hány ter mék ese tén el éri a 8-10
szá za lé kot. 

Nö vek vő im port és 
ke res ke del mi már ka
Az édes ség for ga lom szer ke ze té -
ben az im port mel lett egy re nö -
vek vő arányt kép vi sel nek a ke -
res ke del mi már kák. Az édes -
ipa ri áru cso por tok nál 3-4 éve
je len tek meg a ke res ke de lem
sa ját már kás ter mé kei, ame lyek

ma már az össz for ga lom ból 15-
20 szá za lék kal ré sze sed nek. 

Az uni ós csat -
la ko zás nyo -
mán szin te
azon nal meg -
érkeztek a ha -
zai pi a cra az ol -
csó, gyen ge mi -
nő sé gű im -
port ter mé kek.
Ta valy már a
har ma dik or -
szá gok ból szár -
ma zó édes sé -
gek be ho za ta la
is nőtt, és az in -
nen szár ma zó
ter mé kek már
a pi ac har ma -
dát ural ják. (A

nagy ke res ke del mi lán cok nál ez
az arány még na gyobb.) 
Kanyó Gyuláné vé le mé nye sze -
rint a vál la la tok fej lesz té si le he -
tő sé gei szű kül tek, mert erő i ket
a ve vő kért foly ta tott harc ra
kon cent rál ják. En nek ré sze ként
egy re pon to sabb, vá sár lá si szo -
ká so kat elem ző ku ta tá sok ké -
szül nek, ame lyek alap ján ter ve -
zik az el adói ma ga tar tást, s en -
nek ré sze ként a ter mék meg je -
len te té sét, a cso ma go lást. ■

Production of sweets is
shrinking, consumption is not
The Hungarian confectionery market grew by 1.5% last year. The domestic range of products meets the
Western-European standards, and the market is ruled by the biggest European producers. The competition
for the consumer requires constant innovation. The size of the confectioneries’ market exceeds 140 tons, with-
in which the share of chocolates is stable, between 58-65 %. There has been a significant drop in the share of
domestic products, due to the fact that multinational companies gradually moved their production to neigh-
boring countries, states that were offering favorable economic conditions. The consumption of candies in
Hungary amounts to one kg per capita annually, lagging well behind the European standard. Sales of candies
have been stagnating, while chocolate consumption has grown slightly, by 1.5-2%. Candy bars and chocolate
bars are equally popular. Snacks are considered the most dynamically developing group. Within the structure
of the confectioneries’ market, additionally to import, market brands are becoming increasingly significant.
With Hungary’s EU accession low price and inferior quality products entered the market. The possibilities of
company development narrowed down, firms are concentrating on the fight for customers, and research
analyzing purchasing habits is being carried out. ■

❞

❞Az összforgalmon be -
lül je len tő sen csök -
kent a ha zai gyár tá sú
ter mé kek ará nya, ami
rész ben ös  sze függ
az zal, hogy a mul ti -
na ci o ná lis nagy vál la -
lat ok a ter me lé sü ket
– a jobb gaz da sá gi
kö rül mé nyek mi att –
fo lya ma to san a kör -
nye ző or szá gok ba he -
lyez ték át.
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Amint Fehér Tibor, a Ma -
gyar Ás vány víz Szö vet ség
és Ter mék ta nács elnöke

el mond ta, az – 5 szá za lék kö rü li
– im port ról csak be csült ada ta ik
van nak. Ál ta lá ban nem a tag vál -
la la ta ik hoz zák be kül föld ről a
presz tízs fo gyasz tás ként meg je -
le nő ne ve ze tes nyu gat-eu ró pai

már ká kat. Bár az utób bi idő ben
meg je lent Ma gyar or szá gon a ro -
mán ás vány víz is. Az ás vány vi -
zes cé gek nek nem éri meg kül -
föld re szál lí ta ni, ugyan is az áru
tö me gé hez mér ten vi szony lag
ala csony a ter mék ára.  Ezért az
ex port nem je len tős, a ter me lés
alig egy szá za lé kát te szi ki. 

Bő ven 70 li ter/fő fö lött 
a fo gyasz tás
A ha zai ás vány víz fo gyasz tás
egy elő re tö ret le nül nö vek szik.
Idén már biz to san jó val meg ha -
lad ja a 70 li tert, ugyan is az el ső
fél évi ada tok már el ke rül ték a ta -
va lyi ha son ló ér té ke ket. Ahogy
Fehér István fo gal ma zott: az ás -

vány víz már nem tar to zik a hű -
sí tő ita lok kö zé, nem idő já rás -
füg gő. A fo gyasz tás nö ve ke dé sé -
ben bi zo nyá ra sze rep hez jut az
is, hogy egy re több új vál lal ko zás
je le nik meg a pi a con. De ked ve -
ző vál to zás az is, hogy a vál lal ko -
zá sok a ré gi for ma vi lá gú pa lack -
ja i kat ki cse rél ték.  

A mint egy két tu cat nyi
ter mé sze tes ás vány -
víz for rás és -kút vi zé -
vel dol go zó ma gyar
ás vány víz-pa lac ko zó
vál lal ko zá sok tel je sít -
mé nyét az el adott pa -
lac kok szá má ból pon -
to san meg le het ál la pí -
ta ni. 2005-ben mint egy
700 mil lió li ter ás vány -
vi zet pa lac koz tak.

Ás vány víz: 
a ger mán tól 
a la tin íz lés fe lé

Ás vány víz: 
a ger mán tól 
a la tin íz lés fe lé
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Az ága zat szá má ra a leg na -
gyobb gon dot a ter mék díj je len -
ti. Az ás vány víz-pa lac ko zók
szá má ra a sza bá lyo zás ban a leg -
in kább sé rel me zett té tel nek a
kö te le ző új ra töl tés szá mít.  El -
hang zott az is, hogy a vá sár lók
egy re ke vés bé ke re sik az új ra -

tölt he tő cso -
ma go lás ban
m e g  j e  l e  n ő
ás vány vi ze -
ket.  Az ipar
sze ret né el ér -
ni: a sza bá -
lyo zás úgy
v á l  t o z  z o n ,
hogy a cso -
ma go lá si hul -

la dék csök ken té sé nek ne csak
egyet len mód ja, az új ra töl tés le -
gyen. 
Az ás vány víz ese té ben egy-egy
vál lal ko zás ál tal fo ga lom ba ho -
zott ter mé kek nél elő írt 1 szá za -
lék ról jö vő re 7 szá za lék ra kell
nö vel ni az új ra tölt he tő pa lac kok

ará nyát.  Aki nem tud meg fe le lő
gép so ro kat be ál lí ta ni, an nak nö -
vek szik a „bün te té se”. Az ipar ág
lobbistái sze ret nék el ér ni, hogy
a kör nye zet vé del mi tár cá val
meg ál la po dás ra jus sa nak. Ez ál -
tal is el ér he tő az ere de ti, az ipar
ál tal sem vi ta tott cél: csök ken jen
a hasz no sí tat lan hul la dék. Az
ás vány víz gyár tók sze ret nék el -
ér ni, hogy ne az új ra töl tés, ha -
nem a sze lek tív hul la dék gyűj tés
ré sze se dé se és az új ra hasz no sí -
tás ará nya nö ve ked jen.   

Éven te né hány szá za lék 
te ret nyer a men tes
A ma gyar ás vány víz-fo gyasz tá -
si szo ká sok leg in kább a ger -

mán íz lés vi lá got kö ve tik. Míg a
la tin or szá gok ban a szén sav -
men tes italt ked ve lik job ban,
ad dig északabbra a szén sa vas a
nép sze rűbb. En nek meg fe le lő -
en az összes Ma gyar or szá gon
for ga lom ba ke rü lő ás vány víz
70 szá za lé ka szén sa vas, míg a
töb bi men tes. A szén sa va son
be lül – az utób bi idő ben mint -
egy 5 szá za lé kos ré sze se dés sel
– meg je lent az „eny he” vál to -
zat.  Meg tud tuk azt is, hogy
éven te egy-két szá za lék kal nö -
vek szik a szén sav men tes irán ti
ke res let. 

A ma gyar fo gyasz tá si szo ká -
sok sem kü lön böz nek a más
or szá gok ban ta pasz tal tak tól.
A kis ke res ke de lem ben a más -
fél li te res ás vány víz a leg nép -
sze rűbb, míg a ven dég lá tás -
ban to vább ra is a 0,33-as pa -
lac ko zás az el ter jedt. Az élel -
mi szer-ke res ke de lem ben a
mű anyag, a ven dég lá tás ban
pe dig az üveg a meg szo kott
cso ma go lás.
A Ma gyar Ás vány víz Szö vet ség
és Ter mék ta nács vé le mé nye
sze rint to vább ra is foly ta tó dik a
fo gyasz tás nö ve ke dé se. ■

From German to Latin taste
Hungary’s geological treasures create an environment where the mineral content of natural mineral water is
high, and exceptionally healthy for human consumption. The output of the Hungarian production was 700 mil-
lion liters of bottled mineral water in 2005. The size/price ratio of bottles makes the export of mineral water
rather unprofitable. Mineral water consumption is rising in the country, due to the growing number of newly
established companies and new bottle designs. The lobby groups of the sector would rather increase selec-
tive waste-collection and recycling instead of agreeing on raise of the share for re-fillable bottles planned by
the Ministry of Environment (the planned ratio for 2007 is from 1 to 7). In Hungary carbonated mineral water
is more popular (70% of the mineral water entering the market contains gas, of which 5% is mildly carbon-
ated). The most popular bottle in retail is the 1.5 l  plastic bottle, while in catering it is the 0.33 glass bottle. The
consumption in Hungary will continue to increase, and will probably reach the 95 liter annual consumption
per capita in one or two years, but might even reach the German or Swiss standards (120 l ). ■

Foodapest 2006 

Fehér Tibor
elnök,
Ma gyar Ás vány víz
Szö vet ség és 
Ter mék ta nács
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Az or szág ban éven te elő -
ál lí tott 650-700 mil lió li -
ter szén sa vas üdí tő italt

gya kor la ti lag tel jes egé szé ben
bel pi a con ér té ke sí tik, eu ró pai
vi szony lat ban is ma gas nak szá -
mí tó egy fő re ju tó fo gyasz tást
ered mé nyez ve, mond ta Kiss
Gáborné, az Üdí tő és Gyü -
mölcs lé Szö vet ség tit ká ra. 

Ha zai igé nye ket elé gít ki 
a gyár tás
Az üdí tő ital a faj la go san ma gas
szál lí tá si költ sé gek mi att ti pi -
ku san nem ex port cikk. A bel -
föl di igé nye ket, úgy, mint ha -
zánk ban is, jel lem ző en sa ját

g y á r  t á s  b ó l
elé gí tik ki, a
kül ke res ke -
de lem ki zá -
ró lag a vá -
lasz ték bő ví -
té sét szol gál -
ja. Ma gyar or -
szá gon az ex -
port-im port

vo lu me ne nagy ság ren di leg
meg egye ző: mind két irány ban
stag ná ló, mint egy 1 mil lió li -
ter/év.
A ma gyar or szá gi al ko hol men tes
ita lok pi a cá ból 2004-ig a szén sa -
vas üdí tő ita lok ré sze se dé se volt
a leg na gyobb, az ös  szes egy fő re
ju tó fo gyasz tás mint egy 40 szá -
za lé ka ju tott er re a szeg mens re.
Ta valy ez meg vál to zott, a ve ze tő
sze re pet az ás vány víz vet te át 40
szá za lé kot meg ha la dó ré sze se -
dés sel, meg előz ve a 36 szá za lék
rész ará nyú üdí tő ita lo kat. Idén
ez a ten den cia foly ta tó dik, és a
szer ke zet vál to zá sa tar tós nak
ígér ke zik.
A fo gyasz tói igé nyek átalakulása
a csök ken tett cu kor tar tal mú,

vagy ki zá ró lag mes ter sé ges éde -
sí tő szert tar tal ma zó, ala cso -
nyabb ener gia tar tal mú, light
ter mé kek tér nye ré sé ben ér he tő
tet ten, kö szön he tő en az ez zel
kap cso la tos, vi lág vi szony lat ban
ter je dő, el hí zás meg elő zé sét cél -
zó kam pá nyok nak. Ezek ha tá sá -
ra a fo gyasz tók egy re na gyobb
ér dek lő dést mu tat nak a „ka ló -
ria men tes”, „light” ter mé kek, és
a kü lön bö ző gyü möl csök kel íze -
sí tett, cu kor men tes ás vány vi zek
iránt. Új le he tő ség ként nö vek vő
a vi ta min- és fehérjedús sport -
ita lok gyár tá sa is.

Sza bad ka pa ci tá sok
A ma gyar gyü mölcs lé gyár tás
mint egy 600 mil lió li te res ter -
me lő ka pa ci tás sal ren del ke zik,
amely nek ki hasz nált sá ga – a
kö zel múlt ban be kö vet ke zett so -
ro za tos üzem be zá rá sok el le né re
– csak rész le ges. Tavaly, az elő ző
évek hez ha son ló an, 500 mil lió
li ter gyü mölcs le vet ál lí tot tak
elő, amely nek mint egy 80 szá -
za lé kát bel föld ön ér té ke sí tet ték,
20 szá za lé kát ex por tál ták, el ső -
sor ban a már ha gyo má nyos nak
szá mí tó ke le ti pi a cok ra. Idén
ha son ló ter me lé si vo lu men és
né mi leg csök ke nő ex port prog -
nosz ti zál ha tó. Az im port eb ből
a ter mék cso port ból sem je len -
tős, alig ha lad ja meg a fo gyasz -
tás 1-2 szá za lé kát.
Az el múlt két év ben ko moly gon -
dot a kör nye zet vé del mi ter mék -
díj ra vo nat ko zó sza bá lyo zás ta -

valy be ve ze tett vál to zá sa oko zott.
Az ita lok ra vo nat ko zó új ra töl té si
kö te le zett ség amel lett, hogy el -
len té tes a kö zös sé gi kör nye zet vé -
del mi alap el vek kel, diszk ri mi na -
tív, in do ko lat la nul bo nyo lult,
nem va ló sít ja meg a kör nye zet -
vé del mi cél ki tű zé se ket. ■

Less sugar, less calories
Consumption of wholesome non-alcoholic beverages (mineral water, carbonated soft-drinks and fruit juices)
has been steadily growing in the past decade in Hungary; it almost doubled, thus reaching a standard
European level. The annual per capita consumption will approximate 190 liters by 2006. The annually produced
amount of 650-700 million liters of carbonated soft-drinks is sold at the domestic market. Until 2004 the share
of carbonated soft-drinks was the largest in the market of non-alcoholic beverages (40%), but the share of
mineral water grew to more than 40% last year, and this tendency seems to remain stable. Following the
change of consumer habits, light-drinks with low calorie-content are in increasing demand. Sport drinks con-
taining vitamins and protein are a growing opportunity. The capacity utilization of the Hungarian fruit-juice pro-
duction is only partial. In 2005 80% of the 500 million liter output was sold domestically. There is no significant
import in this product line. In the past two years environment protection fees regulations have caused serious
problems for the profession. ■

Termékevolúció
Az első BOMBA! energiaital meg -
je  lenése óta 10 év telt el. Az üveg -
pa lackba csomagolt és egyedi
fém kupakkal ellátott BOMBA!
Classic ma is a legnépszerűbbek
kö zé tartozik a fogyasztók meg íté -
lé se szerint.
Majd 10 éven keresztül profitált a
már ka az 1996-os alaptermékből
/B! DIFFERENT/, ami akkor első -
sor ban a csomagolás és megjele -
nés egyediségére koncentrált.
2005 végén azonban – a márka
image-ének fenntartása érde ké -
ben – súlyos döntést kellett meg -
hoz ni. A márka átköltözött az iga -
zán nagyok pályájára, és a 320
milli grammos koffeintartalmú
BOMBA! fémdobozba került. 
Idén nyáron bevezetésre került a
ka tegória legattraktívabb fémdo -
bozos cukormentes terméke, a
BOMBA! Sugarfree is.
Ily módon a jelenlegi portfolió ma -
gá ban foglalja az elmúlt 10 éve,
va l amint az energiaital kategória
meg tett útját a vendéglátástól és a
benzinkutaktól a napi fogyasztási
cikkek dinamikus szereplőjéig. ■

Az al ko hol men tes ita -
lok fo gyasz tá sa Ma -
gyar or szá gon az el múlt
év ti zed ben fo lya ma to -
san nö ve ke dett, és nap -
ja ink ban ös  szes sé gé -
ben meg egye ző az eu -
ró pai kö zép me zőn  nyel.
Eb be az áru cso port ba
az ás vány víz, a szén sa -
vas üdí tő ita lok és a
köz na pi nyel ven csak
gyü mölcs lé ként is mert
ter mé kek tar toz nak. Az
al ko hol men tes ita lok
egy fő re ju tó fo gyasz tá -
sa 10 év alatt szin te két -
sze re sé re nőtt, és
2006-ban vár ha tó lag
kö ze lí ti az évi 190 li tert. 

Kiss Gáborné
titkár,
Üdí tő és Gyü mölcs lé
Szö vet ség

Ke ve sebb cu kor, 
ke ve sebb ka ló ria
Ke ve sebb cu kor, 
ke ve sebb ka ló ria

TM:TMv1  2006.11.10.  3:37  Page 57



Foodapest 2006 

2 0 0 6 .  n o v e m b e r

58

A2004/2005. bor pi a ci év nem vo nult
be a sző lő- és bor ter me lők arany -
köny vé be – mond ta Hor váth Csa ba.

A na gyobb pin ce kész le tek mi att érez he tő
túl ter me lés kö vet kez té ben az elő ző év vel
ös  sze ha son lít va ne gyed ével esett a sző lő fel -
vá sár lá si ára. Az ex port 180 ezer hek to li ter -
rel lett ke ve sebb. A pi a ci hely ze tet sú lyos bí -
tot ta az el len őriz he tet len for rás ból szár ma -
zó ha tal mas kész let, és az ága zat fel ké szü let -
len sé ge az uni ós in ter ven ci ós me cha niz mu -
sok al kal ma zá sá ra.
Az el múlt, 2005/2006. bor pi a ci év ben min -
den ko ráb bi nál ke ve sebb sző lő ter mett. A
2005. év nem ked ve zett a sző lő ter més nek.
Ös  szes sé gé ben ta valy kö zel 3 mil lió hek to li -
ter bor ke rült a pin cék be, a fel vá sár lá si árak

pe dig 5 szá za lék kal nőt -
tek a meg elő ző szü ret hez
ké pest. 
A 2006/2007. bor pi a ci
év ben az elő ze tes ter més -
becs lés még 550-580 ezer
ton na sző lő ter més sel szá -
molt, ami 3,5 mil lió hek -
to li te res bor ter mést jel -
zett. A szü ret köz ben

azon ban ki de rült, hogy ez a men  nyi ség
kevesebb, vi szont a me leg és hos  szú ősz
ked ve zett a ter més mi nő sé gé nek. 
A ko rai faj ták szü re ti ada tai alap ján a ter -
més becs lés kis sé op ti mis tá nak tű nik, to -
váb bi ter més csök ke nés va ló szí nű. 

Csök ke nő ex port, nö vek vő im port
A kö ze pes men  nyi ség és az ala csony kész -
let szint mi att va la me lyest emel ked tek a
szü re ti fel vá sár lá si árak. A men  nyi ség
csök ke né se a ké sői faj ták ese té ben nö vel -
he ti a ke res le tet. A ma gyar bo rok ex port ja
a pezs gő ki vé te lé vel csök ke nő ten den ci át

mu tat, mind az EU 15-ben, mind pe dig az
EU 9-ben. A leg na gyobb vis  sza esé sét Né -
met or szág és az Egye sült Ki rály ság pi a cán
szen ved tük el. A ma gyar bo rok igen ala -
csony áron ke rül nek kül pi a ci ér té ke sí tés -
re, ex por tunk át lag ára el ma rad mind az
új vi lá gi, mind az eu ró pai szál lí tók át lag -
ára i tól.

A kül pi a ci ver seny éles, az ex port év ről év re
csök ke nő. A kö zös sé gi mar ke ting for rá sok
ki esé se mi att je len tő sebb el moz du lás idén
nem vár ha tó.
Az im port men  nyi sé ge ös  szes sé gé ben még
nem éri el a pi ac za va ró mér té ket, de a szer -
ke ze te meg vál to zott. Egy re több a pa lac ko -
zott vég ter mék, ami a fo gyasz tó szá má ra ér -
zé kel he tő és lé lek ta ni ha tá sú. Szük ség len ne
a be ho zott ter mé kek rend sze res, át fo gó el -
len őr zé sé re.

Pa lac kok ba tölt ve job ban ve szik 
A HNT au gusz tu si adat szol gál ta tá sa ér zé -
kel he tő el moz du lást mu tat a pa lac kos ér té -
ke sí tés ja vá ra. 
A ha zai és a nem zet kö zi fo gyasz tá si ten -
den ci ák alap ján va ló szí nű sít he tő, hogy a
ma gyar bor fo gyasz tás az al ko ho los ita lok
min den ko ri ará nya i tól füg gő en fog ala kul -
ni. A bor fo gyasz tás ha tá ra it egyéb ként a fe -
jen kén ti 30-40 li ter  között le het meg húz ni.
A bor fo gyasz tá sá nak men  nyi sé ge a gaz da -
ság ál la po tá nak vál to zá sá ra, a jö ve del mek

ala ku lá sá ra vi szony lag szé les in ga do zás sal
re a gál. 
A bor mint él ve ze ti cikk, po zi tív jö ve de lem -
ru gal mas sá gú ter mék. A bor fo gyasz tá si
szo ká sok vál to zá sa je len tős ha tást gya ko rol
a bor fo gyasz tás ala ku lá sá ra. Er re jó pél da a
vö rös bor ked ve ző egész ség ügyi ha tá sa i nak
pro pa gá lá sa. ■

Favourable domestic trends for wine
The year 2004/2005 does not count among the best years of wine production in Hungary. The purchase price of wine dropped by 25% due to over-
production, export fell by 180 hectoliters. The situation was aggravated by the amount of uncontrolled wine and the introduction of EU intervention
measures. The estimated wine production for the year 2006/ 2007 was 3.5 million hectoliters (0.5 million hectoliters higher than a year earlier), and
although this estimate dropped during the harvest, the long and warm fall contributed to a good quality crop. The export of Hungarian wines, with the
exception of champaign, has a declining tendency. Foreign trade competition is intense, export is continuously declining. The amount of import is not
disturbing the domestic market, its structure, however, has altered: the number of bottled end-products is in continuous growth. The Hungarian annu-
al wine consumption per capita amounts to 32-34 liters, and is sensitive to economic factors. The change in wine-consuming habits has a positive
impact on sales. The value of the wine market has increased, while its quantity has decreased. ■

Ma gyar or szá gon az egy fő re ju -
tó éves bor fo gyasz tás 32-34 li -
ter, ami vel az eu ró pai kö zép me -
zőny höz tar to zunk. A meg fi gye -
lé sek sze rint 2005-ben a ma -
gyar ház tar tá sok ál tal el fo -
gyasz tott bor men  nyi sé ge sta -
bil nak te kint he tő – idé zett Hor -
váth Csa ba, a Hegy köz sé gek
Nem ze ti Ta ná csá nak fő tit ká ra
egy pi ac ku ta tá si fel mé rés ered -
mé nyé ből. Ér ték ben kis sé nőtt,
men  nyi ség ben vi szont va la me -
lyest csök kent a bor pi ac.

Ked ve ző 
bor tren dek 
– bel föld ön

Ked ve ző 
bor tren dek 
– bel föld ön

Hor váth Csa ba
főtitkár,
Hegy köz sé gek 
Nem ze ti Ta ná csa
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Az utób bi idő szak leg ked -
ve zőt le nebb évé nek 2004
szá mí tott. Át ren de ző dött

a pi ac, erő sö dött az ala csony ár -
fek vé sű ter mé kek szeg men se.
Ol csó né met, cseh és szlo vák im -
port ter mé kek, fő leg do bo zos sö -
rök árasz tot ták el a ma gyar pi a -
cot. Az im port ára dat már csök -
kent, de az ala csony al ko hol tar -
tal mú, ol csó sö rök a pi ac ál lan dó
sze rep lői let tek – mond ta Sivó
Im re, a Ma gyar Sörgyártók Szö -
vet sé gé nek el nö ke.
A „no name” sö rök elő re tö ré sé -
nek mér té két jól pél dáz zák a
sta tisz ti kai ada tok: míg 2003
előtt az el adá sok alig né hány
szá za lé kát ad ták ezek a vál to za -
tok, ad dig je len leg már 15 szá -
za lék fe let ti a piaci ré sze se dé -
sük. 
Az uni ós csat la ko zás ter mé -
szet sze rű leg alap ve tő vál to zást
idé zett elő a ha zai sör for gal ma -
zás ban is. A pi ac az óta nyi tot -
tab bá vált. Ma már több for rás -
ból ke rül nek be im port ter mé -

kek, hi szen a kis ke res ke del mi
lán cok és a nagy ke res ke del mi
cé gek mel lett pán eu ró pai szer -
ző dé sek ré vén is jut nak be kül -
pi ac ok ról szár ma zó sö rök az
or szág ba. Sőt az a Hor vát or szág
is sör ex por tőr ként je le nik meg,
amely ko ráb ban nem er ről volt
is mert. 

Oszt rák szin ten a jö ve dé ki adó
Ma már a sör pi a con min den
szá za lé kért meg kell küz de ni,
egy re éle sebb a ver seny. 
A ki sze re lé sek sze rin ti meg osz -
lást te kint ve szin -
tén je len tős át ala -
ku lás ment vég be
az el múlt évek ben.
Míg 2003-ban 70-
30 szá za lék volt az
új ra tölt he tő (üve -
ges és hor dós), il -
let ve az egyutas
(do bo zos) vál to za tok ará nya,
2004-ben a do bo zos ter mé kek
tér hó dí tá sá nak ha tá sá ra ez az
arány pár 50-50 szá za lé kos ra vál -

to zott. A ta va -
lyi év re az új -
ra tölt he tő vál -
to za tok visz  -
sza sze rez ve
va la men  nyit
el vesz tett po -
zí ci ó ik ból, 60

szá za lék ra tor nász ták vis  sza ma -
gu kat.
A jö ve dé ki adó fo lya ma tos eme -
lé se már rég óta sújt ja az ipar -
ágat. A leg utób bi, 7 szá za lé kos
nö ve ke dés sel a sör jö ve dé ki
adó ja már el éri az oszt rák adó -

szin tet. S mi -
köz ben a bor jö -
ve dé ki adó ját el -
tö röl ték – kö -
zös sé gi mar ke -
ting hoz zá já ru -
lás sá vál toz tat -
ták –, a sö rök
után li te ren ként

át la go san 54 fo rin tot kell fi zet ni. 
Mind eb ből kö vet ke zik: az ága -
zat jö ve de lem ter me lő ké pes sé -
ge egy re rom lik. A gyár tók ezért

min den esz kö zök kel igye kez -
nek költ sé ge i ket csök ken te ni. A
ha té kony ság ja ví tá sát szol gál ják
pél dá ul a lét szám le épí té sek: az
ága zat ban az el múlt há rom év -
ben egy ne gye dé vel csök kent a
fog lal koz ta tot tak szá ma. 
Vis  sza fog ják a mar ke ting ki adá -
so kat is: már nem jut ele gen dő
pénz a szponzorációra, csök ken
a tá mo ga tott már kák szá ma. Az
egyes rek lám esz kö zök kö zül
pe dig in kább az ol csóbb és köz -
vet le nül fo gyasz tás ra ösz tön ző
esz kö zö ket al kal maz zák, pél dá -
ul az el adás he lyi rek lá mo kat. 

Ne héz ki tö ré si pon tot ta lál ni
A sör fo gyasz tás mind azo nál tal
az ár csök ke nés el le né re sem nő,
és a prog nó zi sok a kö zel jö vő re
néz ve sem ke cseg tet nek nö ve -
ke dés sel – vé li Sivó Im re. Az
ága za ti sze rep lők sze rint ne héz
len ne ki tö ré si pon tot ta lál ni a
je len le gi hely zet ből. 
A pi ac vál to zá sa i nak elem zé se -
kor az is ki de rül, hogy az ol csó

Vis  sza tor náz ta 
ma gát a sörös
üveg

A ma gyar or szá gi sör -
pi ac ös  szes sé gé ben
évek óta nem vál to zik
je len tő sen. A gyen gü lő
vá sár ló erő re jel lem ző -
en az ol csóbb ter mé -
kek szeg men se bő vül,
a kö zép ka te gó ri á so ké
ugyan ak kor csök ken.
Éves szin ten a ha zai
sör for ga lom 7,5 mil lió
hek to li ter kö rül ala kul,
ami ből a ma gyar or -
szá gi gyár tás 6,9 mil lió
hek to li ter, s mint egy 5-
600 ezer hek to li ter nyi
ér ke zik kül föld ről.

Vis  sza tor náz ta 
ma gát a sörös
üveg

Sivó Imre 
elnök, 
Magyar Sörgyártók
Szövetsége

❞

❞A leg utób bi, 7 szá za -
lé kos nö ve ke dés sel a
sör jö ve dé ki adó ja
már el éri az oszt rák
adó szin tet.
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Return of the beer bottle
In Hungary the beer market is rather static, the yearly turnover is 7.5 million hectoliters (6.9 domestic and 5-
600 thousand foreign production). The low-price segment (at present with 15% market share) has widened,
while the middle-price segment has decreased. With the EU accession the market has become more open,
with an increased number of foreign producers present. Since the excise tax has by now reached the Austrian
level, the income-productivity has dropped, while producers are trying to cut their costs (cut-back on the num-
ber of employees, smaller budget for marketing purposes). The consumption is not growing, thus finding a
breakout is highly difficult. The former increase of sales in alcoholic beverages has stopped. We will see a
slightly growing demand for specialities – this segment might be worth considering, but concerning the whole
market, these volumes are not significant. The annual  beer-consumption in Hungary is relatively low, 75 l per
capita, partly because consumption by women is not significant. ■

ter mé kek szeg -
men sé nek nö ve -
ke dé se és a kö ze -
pes ár ka te gó ri á jú
vál to za tok pi ac -
vesz té se mel lett
jel lem ző, hogy
meg állt az al ko -
hol men tes ter mé -
kek ér té ke sí té sé -
nek ko ráb ban ta -
pasz talt bő vü lé se.
Va la me lyest emel -
ke dik a spe ci a li tá sok irán ti ke -
res let, és eb ben a szeg mens ben
a jö vő ben is le het fan tá zia, a
pi ac egé szét te kint ve azon ban

olyan kis vo lu -
me nek ről van
szó, hogy ös  szes -
sé gé ben alig ér -
zé kel he tő a ha -
tá suk. 
Ha zánk ban az
egy fő re ju tó sör -
fo gyasz tás évi 75
li ter. A vi szony -
lag ala csony fo -
gyasz tás nak rész -
ben az az oka,

hogy Né met or szág gal vagy
Cseh or szág gal el len tét ben Ma -
gyar or szá gon a höl gyek nem
szá mí ta nak sör fo gyasz tó nak. ■

❞

❞A vi szony lag ala -
csony fo gyasz tás nak
rész ben az az oka,
hogy Né met or szág gal
vagy Cseh or szág gal
el len tét ben Ma gyar -
or szá gon a höl gyek
nem szá mí ta nak sör -
fo gyasz tó nak.
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Nagy And rás, a Ma gyar
Szesz ipa ri Szö vet ség
igaz ga tó ja el mond ta azt

is, hogy az im port elő re tö ré se
fő ként an nak volt kö szön he tő,
hogy az árak je len tő sen csök -
ken tek. Ma gyar or szág 2004 má -
ju sá ban csat la ko zott az Eu ró pai
Uni ó hoz, és az ad dig 40,8 szá za -
lé kos im port vám mal ter helt
kül föl di ita lok vám men tes sé
vál tak. Rész ará nyuk 2005-ben
el ér te a 10 szá za lé kot az ége tett
sze szes ita lok le gá lis pi a cán. Az
ex port még to vább ra is csak
cse kély há nya dát ké pe zi az ér té -
ke sí tés nek, és 2005-ben nem ér -
te el az egy szá za lé kot.

Pré mi um vá la szok 
az im port ra
Az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la -
ko zás után az im port vá mok el -

tör lé se mi att
sok kal ver -
seny ké pes eb -
bé vá ló kül -
föl di ita lok
nagy ki hí vást
je len tet tek a
ma gyar or szá -
gi gyár tók
szá má ra, el -

ső sor ban a pré mi um ita lok kö -
ré ben. A ha zai cé gek szá mos
ital ka te gó ri á ban (pá lin ka, ke se -
rű li kő rök) meg fe le lő vá la szo -
kat tud tak ad ni ezek re a ki hí vá -
sok ra. Fel gyor sult a pré mi um
pá lin kák fej lesz té se, és a fo -
gyasz tói igé nyek hez al kal maz -
kod va szá mos ha zai gyár tó új
sze szes ita lo kat do bott pi ac ra. A
ha zai ke se rű li kőr-gyár tók is
olyan ter mék fej lesz té se ket haj -
tot tak vég re, ami vel si ker rel ve -

szik fel a ver senyt a pi a con a
főbb im por tált ke se rű li kőr-
már kák kal. Ked ve zőt len ha tást
gya ko rolt a ha zai ital pi ac sze -
rep lő i re, hogy a jö ve dé ki adó kat
2006-ban két al ka lom mal is –
ja nu ár 1-jén 15 szá za lék kal,
szep tem ber 1-jén újabb 7 szá za -
lék kal – emel ték. Ez ne he zí ti a
nem le gá lis pi ac el le ni küz del -

met, és szű kí ti a le gá lis pi a con
az ér té ke sí té si le he tő sé ge ket. Itt
jegy zen dő meg, hogy a bér fő ze -
tett pá lin kák mennyi sé ge az el -
múlt két év ben 36 szá za lék kal
csök kent.

Ke se rű li kőr és whis ky 
a leg di na mi ku sab bak
Az ége tett sze szes ita lok le gá lis
pi a ca 2005-ben el ér te a 47 mil lió
li tert, amely nek kö zel 2/3-át az
ol csóbb kom mersz ter mé kek ad -
ják. A kom mersz szeg mens év ről
év re ve szít a sú lyá ból (a 90-es
évek vé gén még 70 szá za lék fe -
let ti rész arán  nyal bírt). A kom -
mersz ita lo kon be lül csak a sa ját
már kás ter mé kek nö ve ked nek.
A pré mi u mok rész ará nya kö zel
15-16 szá za lék ra te he tő, és je len -
tős nö ve ke dést mu tat . Mind a fő
ha zai, mind az im port pré mi um
már kák fej lőd nek. A leg na gyobb
nö ve ke dés két ka te gó ri á ban, a
ke se rű li kő rök és a whis kyk ese -
tén ta pasz tal ha tó. 
A leg utób bi kor mány za ti in téz -
ke dé sek kö vet kez té ben az el kö -
vet ke ző 2-3 év ben a vá sár ló erő
csök ke né sé re le het szá mí ta ni,
ami kor lá toz ni fog ja a le gá lis pi -
a ci ér té ke sí té si le he tő sé ge ket.
Fő ként ak kor, ha to váb bi jö ve -
dé ki adó-eme lé sek re ke rül majd
sor, és költségvetési okokból el -
ma radnak a már bevált VPOP
e llenőrzések. Ki tö ré si le he tő sé -
get je lent het ne a ha zai gyár tók
szá má ra az ex port nö ve lé se, fő -
ként a ma gyar ka te gó ri á nak
szá mí tó pá lin kák ese té ben, ha a
kül föl di pi a cok „meg hó dí tá sa” a
kor mány zat ré szé ről is jelentős
tá mo ga tás ra ta lál, jegyezte meg
Nagy András. ■

Consumption growing after
lifting of duties
The legal market of liquors in Hungary has risen by 1-1.5 % in 2005, and has reached the amount of 47 mil-
lion liters, first of all due to the growing consumption of imported beverages and the increase of the low price
private brand products. The increase in import was resulted mainly by Hungary’s 2004 EU accession, and the
fact that the former 40.8 % import tax on foreign beverages was levied. Export figures remain insignificant,
not reaching 1% in 2005. Hungarian producers had to face a great challenge with EU accession, first of all con-
cerning premium beverages, but domestic producers were able to adapt to the new situation and new con-
sumer demands. Actors in the market suffered twice from the effects of excise tax rise – another effect of
which are narrowing possibilities of sales on the legal market (as opposed to the black market). Low price
products give an almost 70% of the 47 million liter market. The share of premium products is growing sig-
nificantly at 15-16%, with the biggest increase in the consumption of bitters and whiskies. The latest govern-
ment austerity measures are expected to cause a drop in purchasing power. ■

A vám el tör lé sé től
nőtt a fo gyasz tás
2005-ben Ma gyar or szá gon az ége tett sze szes ita lok le gá lis pi a ca, a ko ráb -
bi évek csök ke nő trend jé től né mi leg el té rő en, a becs lé sek sze rint mint egy
1-1,5 szá za lék kal nö ve ke dett, és el ér te a 47 mil lió li tert. En nek fő okai az im -
port ita lok fo gyasz tá sá nak bő vü lé sé ben és a leg ol csóbb sa ját már kás ter -
mé kek nagy mér té kű nö ve ke dé sé ben ke re sen dők.

Foodapest 2006 

Nagy András 
igazgató, 
Magyar Szeszipar
Szövetsége
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A ma gyar
ag rár ter mé -
kek ki vi te le
az Eu ró pai
Uni ó ba tör -
tént be lé pé -

sünk óta bő vü lő ten -
den ci á jú. Ez a fo lya mat
2006 el ső fél év ében is
foly ta tó dott. 

Jól le het, az év el ső hó -
nap ja i ban gyor sabb
kivitelnövekedést re -

giszt rált a sta tisz ti ka, a fél -
év re ve tí tett, mint egy 8,5
szá za lé kos ex port nö ve ke dés
mi att sem kell túl zot tan szé -
gyen kez ni. Ha pe dig ex port
áru alap ja ink je len le gi hely -
ze tét néz zük, nagy biz ton -
ság gal ál lít hat juk, hogy az év
má so dik fe lé ben is bő vü lő
ki vi tel re szá mít ha tunk. Ezt a
ta lán kincs tár inak tű nő ál lí -
tást tá maszt ja alá az a tény,
hogy ez év ben is jó nak mi -
nő sít he tő a ga bo na ter més,
és élén kü lő az ál lat te nyész -
tés is. Emel lett so ha nem lá -
tott mé re tű vé duz zadt in ter -
ven ci ós ga bo na kész let vár ja
az ex port le he tő sé gek meg je -
le né sét. 
Bár a be ho za tal to vább ra is
gyor sab ban bő vül, mint az
ex port, az im port di na mi ká -
já nak elő je le pont for dí tott ja
a ki vi tel nek. A csat la ko zást
kö ve tő hó na pok ban ta pasz -
talt, he lyen ként 30, 40 vagy
50 szá za lé kos meg ug rá sát
kö ve tő en a be ho za tal bő vü -

lé sé nek in ten zi tá sa az el -
múlt idő szak ban egyen le tes
üte mű mér sék lő dést mu ta -
tott. Az idei év el ső fe lé ben
ta pasz talt 13 szá za lék kö rü li
im port bő vü lés pe dig az ed -
di gi leg gyen gébb ér ték nek
szá mít 2004. má jus 1-je óta. 
Hoz zá kell azon ban ten ni,
hogy az EU-n be lü li nyi tott
pi ac kí nál ta le he tő sé ge ket a
ke res ke del mi part ne rek lé -
nye ge sen na gyobb ered mé -
nyes ség gel tud ták ed dig ki -
hasz nál ni. 
Az ag rár im port bő vü lé se
ten den ci á ját néz ve ugyan
már jó ide je gyen gü lő, de ez
a je len ség el ső sor ban a vi -
szony szám ok szint jén mér -
he tő, és ke vés bé az ab szo lút
szá mok vál to zá sá ra jel lem -
ző. Ez ar ra utal, hogy a vi -
szo nyí tá si alap erő sö dé sé vel,
azo nos ha vi im port nagy -
ság rend ese té ben is a re la tív
nö ve ke dést jel ző in de xek
eny hébb beáram lás nö ve ke -
dést sej tet nek.

A KSH rész le tes ada tai
Ag rár ki vi te lünk 2006 el ső
fe lé ben túl lép te az 1,6 mil li -
árd eurót. A 8,5 szá za lé kos
bő vü lé si ütem az ex port áru -
ala pok is me re té ben még
sze rény nek is mond ha tó. 
A be ho za tal ez zel szem ben,
az em lí tett 13 szá za lék kö rü -
li bő vü lés el le né re is 1,3 mil -
li árd euró alatt ma radt, így
az egyen leg, bár 330 mil lió
eurót meg ha la dó mér té kű,
de ten den ci á já ban szű kü lő.
A ha vi ki vi te li nagy ság ren -
dek azo nos ha vi im port tal
va ló ös  sze ve té sé ben, 2006
el ső öt hó nap já ban je len tős

több le tek ala kul tak ki. De fi -
ci tet egye dül jú ni us ho zott.
A leg erő sebb hó nap nak ez
év ben, ex por tunk és im por -
tunk szem pont já ból egy -
aránt ed dig a már ci us bi zo -
nyult. 
Az ex port-im port kü lönb sé -
gek egy más hoz va ló vi szo nya
ar ra utal, hogy a fél év so rán
egy ér tel mű ten den cia vál tás
kö vet ke zett be.
Az im port több let már már -
ci us ban fe lül múl ta az ex -
port ár be vé tel-nö vek mé nyek
szint jét. Az ös  sze sí tett, fél évi
ada tok sze rint az év el ső fe -
lé ben pe dig te te mes im port -
nö vek mény-több let hal mo -

zó dott fel az elő ző év azo nos
idő sza ki ada tok kal va ló
össze ha son lí tás ban. 

Re lá ci ós ös  sze füg gé sek
Az ex port 88 szá za lé kát
2006 el ső hat hó nap já ban is
az élel mi szer, ital, do hány
áru fő cso port ba tar to zó, ki -
zá ró lag ma ga san fel dol go -
zott ter mé kek ad ták. A KSH
ezen áru fő cso port ra vo nat -
koz ta tott re lá ci ós bon tá sá -
ból ki tű nik az is, hogy ki vi -
te lünk az élel mi szer-, ital-,
do hány ter mé kek te kin te té -
ben, meg ha tá ro zó nagy ság -

rend ben, pon to sab ban 92,5
szá za lék ban to vább ra is az
eu ró pai föld rész élel mi szer -
pi a ca in ta lál gaz dá ra. Ezen
be lül is a ter mé kek 67 szá za -
lé ka az Eu ró pai Unió bel ső
pi a ca i ra ment 2006 el ső fél -
év ében, és csak egy har ma -
du kat ér té ke sí tet ték az uni -
ón kí vü li eu ró pai pi a co kon. 
Im por tunk is igen kon cent -
rál tan Eu ró pá ra fokuszál,
sőt az élel mi szer-, il let ve ag -
rár ter mék-be ho za tal kö zel
90 szá za lé ka EU-n be lü li
szál lí tók tól ér ke zett 2006 el -
ső fe lé ben, és mind ös  sze 10
szá za lé ka szár ma zott az EU-
n kí vü li or szá gok ból. Az EU-
n kí vül ről szár ma zó im port -
nak is kö zel fe le szin tén a
föld raj zi ér te lem ben vett
kon ti nens ről szár ma zik, és
pusz tán alig 5 szá za lék pont
nagy ság rend jött még mes  -
szebb ről.
A szám sza ki szem pont ból
kor rekt, de a va ló ság tól
meg le he tő sen el ru gasz ko -
dott meg ál la pí tást úgy mó -

do sít hat nánk, hogy élel mi -
szer-gaz da sá gi im por tunk
ilyen nagy ság rend je eu ró pai
szál lí tók köz re mű kö dé sé vel
ke rül a ma gyar pi ac ra. A je -
len ség mö gött az EU úgy ne -
ve zett INTRASTAT rend sze -
re hú zó dik meg. A kö te le ző -
en el ren delt és az EU egy sé -
ges bel ső pi a cán mű köd te -
tett új kül ke res ke del mi sta -
tisz ti ka sze rint a „szár ma zá -
si or szá got” a „fel adó or -
szág” vált ja fel, így va ló já ban
rejt ve ma rad a ter mék ere -
de ti szár ma zá si he lye és elő -
ál lí tó ja. 

Ag rár-kül ke res ke del münk 2006 el ső fél év ében

Bő vü lő ex port, 
fé ke ző dő im port

Szabó Jenő
agrárközgazdász,
FVM

Ex port-im port nö vek mény több le tek ha vi vál to zá sa i nak 
ös  sze ve té se (mil lió euróban)

Ex port nö vek mény-több le tek Im port nö vek mény-több le tek Kü lönb ség
(2006–2005) (2006–2005) (ex port-im port)

Ja nu ár 44,2 33,3 10,9
Feb ru ár 26,1 14,0 12,1
Már ci us 38,0 52,9 -14,9
Áp ri lis 9,9 13,0 -3,1
Má jus 13,6 25,7 -24,1
Jú ni us -3,9 10,6 -14,5
Ös  sze sen 127,9 150,5 -22,6

Forrás: FVM
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Ex port: fel fe dez zük Af ri kát
Az EU-n be lü li ex por tunk az
át lag nál gyor sab ban (13,4
szá za lék kal) bő vült az év el ső
hat hó nap já ban. Ár be vé te li
meg osz lá sát néz ve ex por -
tunk 73,6 szá za lé ka az EU
15-ök, 26,4 szá za lé ka pe dig a
ve lünk együtt csat la ko zott
or szá gok pi a ca i ra ke rült.
Az EU 25-ök pi a ca in az elő ző
év azo nos idő sza ká hoz ké -
pest 114 mil lió euróval na -
gyobb ár be vé telt ér tünk el,
amely ből 68 mil lió az EU 15-
ök, 46 mil lió pe dig az EU 10-
ek pi a ca in re a li zá ló dott. Eb -
ből kö vet ke zik, hogy ki vi te -
lünk a ve lünk együtt csat la -
ko zott or szá gok pi a ca in
gyor sab ban bő vül, mint a ré -
gi tag ál lam ok ese té ben. A pi -
ac bő vü lés di na mi ká ja a ré gi
tag or szág ok ese té ben mint -
egy 11, az EU 10-ek te kin te -
té ben vi szont 22,1 szá za lék
volt az év el ső fe lé ben. 
Az EU-n kí vü li or szá gok pi a -
ca in mint egy 10 szá za lék kal
tud tuk nö vel ni ki vi te lün ket.
Hoz zá kell azon ban ten ni,
hogy eb ben a re lá ci ó ban is az
eu ró pai föld rész a meg ha tá -
ro zó. Meg jegy zen dő ugyan -
ak kor, hogy az egy ko ri FÁK
or szá ga it, a dél szláv tér sé get,
va la mint az EU-tagságra vá -
ró Bul gá ri át és Ro má ni át is
ide szá mít va, ex por tunk eb -
ben a re lá ci ó ban mé lyen az
át lag alatt, mind ös  sze 4,6
szá za lék kal fej lő dött. Az is
igaz ugyan ak kor, hogy im -
por tunk ezen idő szak alatt
mint egy 5 szá za lék kal csök -
kent az EU-n kí vü li eu ró pai
or szá gok ese té ben.
A 12 mil lió eurót alig túl lé pő,
ame ri kai föld rész re irá nyu ló
ex por tunk, jól le het még az
ös  szes idő ará nyos ki vi tel 0,8
szá za lé kát is alig éri el, de így
is csök ke nő ten den ci á jú. Di -
na mi ku san bő vül vi szont az
Af ri ká ba és az ázsi ai föld -
rész re irá nyu ló ki vi te lünk.
Az 5 szá za lék kö rü li rész -
arányt ké pe ző, Ázsi á ba irá -
nyu ló ki vi tel 11,3 szá za lék kal

bő vült, az af ri kai or szá gok ba
irá nyu ló ex por tunk pe dig
2006 el ső fe lé ben, jól le het
rend kí vül ala csony bá zis ról
in dul va, 46 szá za lé kos bő vü -
lést mu tat.

Szlo vén és por tu gál 
im port of fen zí va
Im por tunk az élel mi szer,
ital, do hány áru fő cso port
szint jén mint egy 15 szá za -
lék kal nőtt. Az EU 25-ök ese -
té ben át lag fe let ti mér ték -
ben, mint egy 17,7 szá za lék -
kal. Ezen be lül az EU 25-öket
néz ve 16, az EU 10-ek te kin -
te té ben pe dig 22 szá za lé kos a
fej lő dés.
A ré gi tag or szág ok, még pe -
dig az im port ban ko moly
súlyt kép vi se lő or szá gok kö -
zül Auszt ria (+39%), Né met -
or szág és Olasz or szág (+21-
21%), Fran cia or szág (18%),
va la mint Hol lan dia (+1,4%)
nö vel te szál lí tá sa it. Tő lük
szár ma zott az év el ső fe lé ben
az EU-ból ér ke ző im port kö -
zel 60 szá za lé ka. 
Pél da ként ki emel ve elő ször
az oszt rák szál lí tá so kat,
meg em lí ten dő, hogy 2-ről 4
mil lió euróra nőtt a ser tés -
hús-, 1-ről 4 mil li ó ra az al -
ma im port. A 93 ezer ről 1,3
mil lió euróra bő vü lő ku ko ri -
ca im port, va la mint a 762
ezer ről kö zel 8 mil lió euróra
ug ró cu kor im port is szem be -
öt lő vál to zá so kat ta kar. 
A né met köz ve tí tés sel hoz -
zánk ér ke zett élel mi szer ter -
mé kek kö zül ki eme len dő az
1-ről 2 mil lió euró fö lé nőtt
mar ha hús-, va la mint a 23-
ról 28 mil lió fö lé emel ke dett
ser tés hús im port. Na gyot fej -
lő dött 11-ről 23 mil li ó ra a
sajt, 3-ról 8 mil lió euróra a
ba nán be ho za ta la.
Né hány, az im port ban ed dig
ki sebb faj súlyt kép vi se lő ré gi
EU tag or szág ese té ben is szá -
mot te vő, sőt meg le pő en
nagy ará nyú nö vek mény zú -
dult a ma gyar pi ac ra. Így pél -
dá ul Bel gi um 79 szá za lék kal,
kö zel 35 mil lió euróra nö vel -

te im port ját. Nagy-Bri tan nia
pe dig – 59 szá za lé kos
plusszal – túl lép te a 25 mil li -
ós ha tár ér té ket.
Az új tag ál lam ok kö zül a kö -
zel har ma dá val bő vü lő, 164
mil li ót meg ha la dó nagy ság -
ren det kép vi se lő Len gyel or -
szág ból szár ma zó im port be -
fo lyá sol ta leg in kább az
egyen leg ala ku lá sát. De Szlo -
vá ki á ból is 22 szá za lék kal
több árut szál lí tot tak Ma -
gyar or szág ra, mint az elő ző
év ha son ló idő sza ká ban, 74
mil lió euróra emel ve az ér té -
két.
Ki rí vó im port of fen zí vá ra is
van pél da az EU-n be lü li for -
ga lom ban. A szlo vé nek és a
por tu gá lok ugyan is a 2005.
évi azo nos idő sza ki szál lí tá -
sa i kat meg több szö röz ték:
dél nyu ga ti szom szé da ink
4,3-ról 17,5 mil lió euróra, a
por tu gá lok pe dig 600 ezer ről
mint egy 1,3 mil lió euróra.
Míg Szlo vé ni á ból több mint
négy sze re sé re bő vült az élő -
ser tés-be ho za tal, más fél sze -
re sé re a ba nán im port, ad dig
a por tu gál im port hú zó ter -
mé kei kö zött el ső sor ban
nyers bab ká vé, a bor, jég -
krém, gyü mölcs lé, man du la,
il let ve mo gyo ró és kü lön fé le
lisz tes áru sze re pel.
Az EU-n kí vü li or szá gok ból
szár ma zó élel mi szer im port
az EU-n be lü li irány za tok kal
el len tét ben csök ke nő ten -

den ci á jú – ös  szes sé gé ben a
vis  sza esés mér té ke 5,4 szá za -
lé kos.
Kü lö nö sen az ame ri kai
(–30%) és az af ri kai (–20%)
or szá gok ból szár ma zó im -
port esett vis  sza erő tel je sen.
Mint egy 46 szá za lék kal nőtt
vi szont az ázsi ai or szá gok ból
szár ma zó be ho za tal, igaz,
ala csony bá zis ról in dul va.
Az im port fen ti, re lá ci ós át -
ren de ző dé se mö gött a már
em lí tett, mód szer ta ni vál tás -
ra vis  sza ve zet he tő je len ség
hú zó dik meg. 
A fej lő dő or szá gok köz vet -
len im port ból va ló ki szo ru -
lá sa, ma gyar pi ac ból va ló ré -
sze se dé sük drasz ti kus szű -
kü lé se ugyan is tá vol ról sem
a va ló sá got tük rö zi, in kább
a köz ve tí tő ke res ke de lem
ag res  szív erő sö dé sé re utal. 

Po zi tív szal dó az EU-n kí vül
Egyen le günk ala ku lá sá ban is
meg mu tat ko zik a gyor sab -
ban bő vü lő im port.

Kereskedelmi mérleg 2006 
első felében (millió euróban)

Export Import Egyenleg
EU 25 957,6 1048,5 –90,9
EU 15 705,1 737,0 –31,9
EU 10 252,5 311,5 –59,0
EU-n kívüli 471,2 110,5 360,7
országok

Forrás: FVM

Míg az EU 25-ök ese té ben az
em lí tett áru fő cso por tot néz -
ve már ös  szes sé gé ben is ne -
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ga tív a szal dó, ad dig az EU-n
kí vü li or szá gok ese té ben
rend kí vül nagy az ex port -
több le tünk. 
Míg az év el ső öt hó nap já ban
az EU-n be lül a ré gi tag or -
szág ok kal, ha egy re szű kü lő
mér ték ben is, de még po zi tív
volt az egyen le günk, ad dig az
el ső fél évi ada tok tük ré ben
már eb ben a re lá ci ó ban is
net tó im por tő rök ké vál tunk.
A ve lünk együtt csat la ko zott
or szá gok ese té ben egy re ki -
egyen sú lyo zot tabb a ke res -
ke del mi mér leg. 
Míg a cse hek ese té ben 54
mil li ós ex port tal szem be ni
52 mil li ós im port re a li zá ló -
dott, ad dig az EU 10-ek cso -
port já nak má so dik leg je len -
tő sebb szál lí tó ja ként fel lé pő
Szlo vá kia ese té ben az élel mi -
szer-ke res ke de lem ki egyen -
sú lyo zot tab bá vált. Ex por -
tunk 88,4, im por tunk 73,6
mil lió eurót ért el, így a szlo -
vák kap cso lat 2006 vizs gált
idő sza ká ban in kább po zi tív
for du la tot vett. 
Egye dül a len gye lek ese té ben
ala kult ki te te mes ke res ke -
del mi mér leg hi ány. A 64 mil -
li ós ma gyar ex port 164 mil -
lió eurós im port tal tár sult.
Szal dónk te hát – az EU 10-ek
ese té ben – ma már ki zá ró lag
a Len gyel or szág gal foly ta tott
ag rár ter mék-ke res ke de lem
ki egyen sú lyo zat lan sá ga mi -
att rom lik. 

Ki vi tel: el moz du lás 
a fel dol go zott ság fe lé
Ex port struk tú ránk szer ke -
ze ti át ren de ző dé se to vább ra
tart. Az el ső ne gyed év ben az
élel mi szer, ital, do hány áru -
osz tály ter mé kei 40, a nö vé -
nyi ter mé kek 30, az élő ál lat
és ál la ti ter mé kek 26, a zsí -
rok, ola jok 4 szá za lé kot kép -

vi sel tek. Az el ső fél év re ve -
tít ve a vi szony szám ok ból ar -
ra kö vet kez tet he tünk, hogy
nő az élel mi szer, ital, do -
hány, az élő ál lat és ál la ti
ter mé kek ex por tun kon be -
lü li sú lya, ami a fel dol go zott
ter mé kek ex por tun kon be -
lü li je len tős arány nö ve ke dé -
sé re utal. Ez zel pár hu za mo -
san csök ken vi szont a nö vé -
nyi ter mé kek és a zsí rok,
ola jok rész ará nya ki vi te -
lünk ből. 
Ex port szer ke ze tünk ben a
2006. I–VI. ha vi ada tok sze -
rint egy ér tel mű en nőtt az
élel mi szer-, ital-, do hány ter -
mé kek sú lya. Sőt, ha hoz zá -
tes  szük, hogy kö zel 13 szá za -
lék kal, te hát jó val át lag fe let -
ti mér ték ben, ak kor még
nyil ván va lóbb a po zi tív el -
moz du lás. 
Az élő ál lat- és ál la ti ter mék-
ex por tunk az elő ző év azo -
nos idő sza ká hoz mér ten 8,5,
a zsí rok, ola jok ki vi te le pe dig
mint egy 20 szá za lék kal bő -
vült, de re la tív sú lyuk a ki vi -
te li struk tú rá ban alig vál to -
zott. 
A leg gyen gébb (alig 1 szá za -
lé kos) fej lő dést a nö vé nyi
ter mé kek (ben ne a ga bo na)
ki vi te le mu tat ta. Re la tív
súly vesz té se a ki vi te li struk -
tú rá ban eb ből is adó dik, bár
az ex port ra vá ró, mint egy 6
mil lió ton na in ter ven ci ós ga -
bo na kész let ár nyé ká ban ez a
vis  sza esés ide ig le nes nek tű -
nik.
Ös  sze ge zés ként el mond ha tó,
hogy az ex port struk tú rán be -
lü li, évek kö zöt ti súly arány -
vál to zá sok ab szo lút ki vi tel -
csök ke nés sel se hol sem jár -
tak, az át ren de ző dés irá nya
azon ban ki ve he tő. A ki ala ku -
ló fél ben lé vő új struk tú ra sta -
bi li tá sát azon ban az in ter ven -

A kivitel szerkezeti eltolódása
2005. I–VI. hó 2006. I–VI. hó Eltérés

Élő állat, állati termék 27,2% 27,3% 0,1%
Növényi termékek 29,7% 27,7% –2,0%
Zsírok, olajok 3,2% 3,5% 0,3%
Élelmiszer, ital, dohány 39,8% 41,5% 1,7%

Forrás: FVM

Havi exportnagyságrendek alakulása 2005 és 2006 azonos 
időszakában (millió euróban)

2005 Index (dinamika) 2006 Index (dinamika)
Január 229,9 – 274,1 –
Február 232,6 101,2% 258,7 94,4%
Március 281,5 121,0% 319,5 123,5%
Április 276,0 98,0% 285,9 89,5%
Május 264,8 95,9% 278,4 97,4%
Június 209,8 79,2% 205,9 73,9%

Forrás: FVM

Havi importnagyságrendek alakulása (millió euróban)
2005 Index (dinamika) 2006 Index (dinamika)

Január 162,6 – 195,9 –
Február 183,2 112,7% 197,2 100,7%
Március 197,7 107,9% 250,6 127,1%
Április 195,0 98,6% 208,0 83,0%
Május 185,6 95,2% 211,3 101,6%
Június 215,1 115,9% 225,7 106,8%

Forrás: FVM

Export-import különbségek havi alakulása 2005 és 2006 első 
félévében (millió euróban)
2005–2006
Hónapok Export Import Különbség Export Import Különbség
Január 230 163 67 274 196 78
Február 233 183 50 259 197 62
Március 281 198 83 319 251 68
Április 276 195 81 286 208 78
Május 265 186 79 278 211 67
Június 210 215 -5 206 226 -20

Forrás: FVM
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ci ós kész le tet ter he lő, ex port -
ra vá ró, nagy men  nyi sé gű ga -
bo na bi zony ta lan ná te szi. 

Az ex port ter mék cso port sze -
rin ti vizs gá la ta sze rint a hús-
és hús ké szít mé nyek ké pe zik

(288 mil lió euróval) a leg frek -
ven tál tabb exportcikkcsopor-
tot. 
Má so di kak a rang sor ban 275
mil li ó val a ga bo na és a ga bo -
na ter mé kek, majd 244 mil lió
euróval a zöld ség-gyü mölcs
ter mék kör kö vet ke zik. 
Ez a há rom ter mék cso port
ad ta az év el ső fe lé ben a ma -
gyar ag rár ex port mint egy 56
szá za lé kát. Fon tos ál la pot jel -
ző, hogy míg az élő ál lat-ki vi -

tel 19 szá za lék kal nőtt, ad dig
a hús- és hús ké szít mé nyek
ex port ja mint egy 1 szá za lék -
kal vissza  esett. A zöld ség- és
gyü mölcs ki vi tel 12,6, a ga bo -
na ter mé kek ki vi te le 7,3 szá -
za lék kal bő vült.
Emel ke dő ex port azon ban
más, ös  szeg sze rű sé gé ben ki -
sebb je len tő sé gű ter mék cso -
por to kat is jel le mez. A tej- és
tej ter mé kek, a cu kor, va la -
mint a nö vé nyi ola jok ki vi te -

Hungary’s export rates of agrarian products have
been on the rise since our EU accession, and this
tendency is continuing. Although the forecast for the
growth of export rates was higher than the actual
figures for the first months of the year, the 8.5%
growth reached is still a good result, and export fig-
ures are expected to grow further in the second half
of the year as well. There is a very large stock of
intervention grain that is waiting for new export
opportunities. While import is increasing too, its
dynamics of growth is rather negative than positive.
Hungary’s export numbers exceeded EUR 1.6 billion
in the first half of 2006.  Import has  remained under
EUR 1.3 billion, despite the 13% growth. The balance
is thus more than  EUR 330 million, it is, however,
shrinking. In March the import surplus was already
higher than the increase in export turnover.
88% of export in the first half of 2006 was given by
products such as food, beverages, tobacco – prod-
ucts belonging exclusively to the category of  highly
processed goods. 92.5% of these products went to
the European markets, two third of which was sold
within the EU, and the rest in non-EU markets of the

continent. There is no significant shift, market con-
centration seems to increase rather than diversify.
Hungary’s import concentrates strongly on the EU
as well, 90% of our import of food and agrarian
products come from within the Union, and 95.3% of
Hungary’s import arrives from the European conti-
nent. An explanation for this surprising and unrealis-
tic number is the INTRASTAT system of the EU,
where in foreign trade statistics the “state of origin”
is exchanged for the term “sending state”, thus leav-
ing the actual country of production unknown. 
Our export within the EU grew with a high pace
(13.4%) compared to the average export in the first
half of 2006. 73.6 % of Hungary’s export turnover
came from the EU-15 countries, while 26.4% from
countries that joined the EU in 2004. Our export out-
side the EU grew by 10%.  Our export towards the
American continent is barely above EUR 12 million,
and is declining, while export to Africa and Asia is
growing dynamically.
Hungary’s import in food, beverages and tobacco
increased by 15%. Within the EU-25 the growth of
import is 16%, while it is 22% for the EU-10. Among

those EU-member states that have traditionally
been significant importers to Hungary the following
have increased their import figures: Austria (39%),
Germany and Italy (+21% each) France (+18%) and
the Netherlands (+1.4%). In the first half of the year
they provided us with 60% of total import. Also,
Belgium and Great Britain boosted import, to EUR
35 million and over EUR 25 million respectively.
From the new EU countries Poland and Slovakia
shipped more goods to Hungary than earlier, while
the Czech, Spanish, Swedish, Danish and Irish
import figures dropped. The most outstanding
example of import boost within the EU is Slovenia
and Portugal, since they both multiplied imports
compared to the corresponding data of 2006:
Slovenia from EUR 4.3 million to EUR 17.5 million,
while Portugal from EUR 600 thousand to EUR 1.3
million. The falling import figures characterizing non
EU-countries do not reflect reality because of the
above mentioned methodological change in EU for-
eign trade statistics, the INTRASTAT system.
While our trade balance is negative for the EU-25
regarding the mentioned lot of goods, we have a sig-

nificant export surplus for non-EU countries. Within
the EU in the first five months of 2006 we had a nar-
rowing, but active balance in relation to the old
member states, still, in the first half we became net
importers here as well. Our foreign trade balance is
increasingly steady in relation to the EU-10.
The realignment of our export market is continuing.
Export figures in the first quarter were the following:
40% for food, beverages, and tobacco, 30% for veg-
etables, 26% for live animals and animal products, 4%
for oils and fat. The ratio of food, beverages, tobacco,
live animals and animal products is growing, while
the same is decreasing for vegetables, oils and fat.
The most popular export products are meat and
processed meat-products, with EUR 288 million.
Second are grain and grain products with EUR 275
million, while fruit and vegetables rank third with
EUR 244 million. These three product groups gave
56% of the agrarian export of Hungary in the first
half of the year. Regarding import the most signifi-
cant role is played by food, beverages and tobacco,
since these products give half of our import. Second
are live animals and animal products (22%). ■

Export rates growing, import growth figures slowing down 

Élelmiszer, ital, dohány árufőcsoportba tartozó termékek 
exportja, importja (2006. első félév)
Megnevezés EXPORT (2006/2005) IMPORT (2006/2005) Egyenleg

Millió EURO Millió EURO (%) Millió EURO
Hús-és húskészítmény 288,1 98,9% 115,2 104,2% 172,9
Tejtermékek 87,7 131,5% 104,2 120,6% -16,5
Gabonakészítmények 275,3 107,3% 95,6 106,2% 179,7
Zöldség- gyümölcs- 244,3 112,6% 222,5 109,0% 21,8
készítmények
Cukorkészítmények 109,0 131,9% 42,3 142,1% 66,7
Kávé, tea, kakaó, fűszer 64,5 117,8% 115,6 122,6% -51,1
Ital 56,8 112,1% 80,0 122,8% -23,2
Dohány 18,5 187,9% 48,9 126,6% -30,4
Növényi olajok 50,6 129,9% 20,0 89,3% 30,6

Forrás: FVM

Zöldség, gyümölcs készítmények exportja, importja
2006. első félévében (Millió Euro)
Országok EXPORT IMPORT EGYENLEG
Összesen 148,3 52,8 95,5
Ebből: Európa 142,2 46,3 95,9
Ebből: EU-25 82,4 46,2 36,1
EU-15 60,3 33,6 26,7
EU-10 22,1 12,7 9,4
EU-15-ből:
Németország 34,0 12,4 21,6
Ausztria 10,9 3,4 7,5
Franciaország 4,0 2,4 1,6
Belgium 3,8 1,5 2,3
Hollandia 2,5 3,1 -0,6
Svédország 2,2 0,4 1,8
Görögország 0 3,5 -3,5
Olaszország 0 3,3 -3,3
EU-10-ből:
Lengyelország 9,2 8,1 1,1
Csehország 2,4 4,1 -1,7
Szlovákia 2,9 0,6 2,3
Szlovénia 2,3 0 2,3
Litvánia 2,3 0 2,3
EU-n kívüli piacok: 59,8 2,9 56,9
Oroszország 44,9 0 44,9
Románia 4,3 0,5 3,8

Forrás: FVM

Hús-és vágási termékek exportja, importja 2006. első félév 
(Millió Euro)

EXPORT IMPORT EGYENLEG
Összesen 248,6 101,4 114,5
Európa 215,9 100,9 115,0
Ebből: EU-25 156,6 100,8 55,8
EU-15 138,9 84,3 54,6
EU-10 17,6 16,4 1,2
EU-15-ből:
Olaszország 33,2 6,1 27,1
Németország 28,6 31,9 -3,3
Ausztria 19,4 9,5 9,9
Franciaország 16,6 7,7 8,9
Belgium 8,1 1,9 6,2
Hollandia 7,3 0 7,3
Spanyolország 13,3 7,8 5,5
EU-10-ből:
Csehország 4,4 1,9 2,5
Lengyelország 2,5 3,7 -1,2
Szlovénia 7,3 0,2 7,1
Szlovákia 2,8 10,6 -7,8
EU-n kívüli piacok 59,3 0,1 59,2
Románia 21,8 0,1 21,7
Svájc 17,1 0 17,1
Horvátország 4,7 0 4,7
Ukrajna 7,5 0 7,5
Ázsia: 32,2 0 32,2
Japán 18,8 0 18,8
Kórea 10,4 0 10,4
Brazília 0 0,4 -0,4

Forrás: FVM
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le egy aránt 30–32 szá za lék
kö zöt ti ér té kek kel bő vült, az
ita lo ké pe dig 12% szá za lék -
kal.
A cu kor ese té ben a be ho za tal
is je len tő sen, még pe dig 42
szá za lék kal emel ke dett. Mar -

káns a do hány áruk (27%), az
ita lok (23%), a tej ter mé kek
(21%), az élő ál lat (18,9%),
va la mint a ta kar mány (15%)
im port já nak fej lő dé se a két
utol só pe ri ó dus ös  sze ve té sé -
ben. 

Az im port ala ku lá sa szem -
pont já ból ki vált képp az élel -
mi szer, ital, do hány áru osz -
tály nak van ki tün te tett sze re -

pe, hi szen az im port mint egy
fe lét (50,9 szá za lé kát) ezek je -
len tik. A második az élő állat
és állati termékek köre ■

Italok, szeszek exportja, importja 2006. első félév
(Millió Euro)

EXPORT IMPORT EGYENLEG
Összesen 55,3 66,5 -11,2
Ebből: EU-25 40,4 62,4 -22,0
EU-15 24,2 40,4 -16,2
EU-10 16,1 21,8 -5,7
EU-15-ből:
Németország 7,7 15,3 -7,6
Nagy-Britannia 4,6 1,6 3,0
Ausztria 5,4 7,5 -2,1
Olaszország 1,2 9,7 -8,5
Svédország 2,5 0 2,5
EU-10-ből:
Csehország 4,5 4,2 0,3
Lengyelország 2,8 15,5 -12,7
Szlovákia 4,5 1,7 2,8
Szlovénia 2,0 0,3 1,7
EU-n kívüli piacok 11,7 2,2 9,5
Horvátország 3,4 1,6 1,8
Oroszország 2,2 0 2,2
Svájc 2,3 0 2,3

Forrás: FVM

Tej- és tejtermékek exportja, importja 2006. első félév
(Millió Euro)

EXPORT IMPORT EGYENLEG
Összesen 64,9 80,4 -15,5
Ebből: EU-25 29,3 78,9 -49,6
EU-15 26,4 43,2 -16,8
EU-10 2,8 35,8 -33,0
EU-15-ből:
Olaszország 14,2 0,7 13,5
Németország 4,0 27,2 -26,8
Franciaország 2,5 1,9 0,6
Ausztria 1,0 3,4 -2,4
Nagy-Britannia 1,8 2,6 -0,8
EU-10-ből:
Szlovákia 1,6 13,4 11,8
Lengyelország 0,9 10,7 9,8
Csehország 0,7 8,0 7,3
Szlovénia
EU-n kívüli piacok
Macedónia 5,4 0 5,4
Oroszország 3,7 0 3,7
Ázsia 18,7 0 18,7
Japán 6,0 0 6,0
Libanon 5,4 0 5,4
Szaud-Arábia 4,7 0 4,7

Forrás: FVM
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Mi jel lem zi a ha zai HoReCa szek -
tor ki szol gá lá sát? – töb bek közt
er ről be szél get tünk Philippe

Palazzival, a Metro Kereskedelmi Kft.
food beszerzési igazgatójával.
– Az őszi düs sel dor fi vá sár ban a
HoReCa szek tor ki szol gá lá sát ál lí tot ták
az FMCG ke res ke de lem kö zép pont já -
ba. A vá sár lá to ga tók előtt a Metro így
ke rült is mét a ref lek tor fény be. Jel le -
mez né a ma gyar or szá gi Metro kap cso -
la tát a ven dég lá tó ipar ral?
– Úgy a food, mint a non-food te rü le te -
ken je len tős fej lesz té sek kel igyek szünk

ki elé gí te ni ven dég lá -
tás sal, ven dég fo ga dás -
sal fog lal ko zó vá sár ló -
ink újon nan meg je lent
és egy re nö vek vő igé -
nye it. Az ét ter mi hi gi é -
ni ai ter mé kek ese té -
ben nem csu pán men  -
nyi sé gi, de mi nő ség be -
li nö ve ke dés is meg fi -
gyel he tő, ame lyek a

fej lő dést szol gál ják. Az ál ta lunk for gal -
ma zott köz is mert már kák szé les vá lasz -
té ka mel lett el ső sor ban a ki sebb szo ba -
szám mal dol go zó szál lo dák, pan zi ók
szá má ra le het hasz nos az H-Line né ven
for ga lom ba ho zott va do na túj már ka -
ter mékcsa lá dunk. Ez azo kat a kis ap ró -
sá go kat fog lal ja ma gá ba, ame lyek egy
hely ről tör té nő, kon cent rált be szer zé se
nagy kön  nyebb sé get je lent het a ven -
dég fo ga dók nak. Az egy sé ges ar cu la tú

csa lád nak je len leg mint egy 50 food és
70 non-food tag ja van. A hi gi é ni ai ki -
egé szí tők mel lett a für dő szo bai sam -
pon tól, pa pucs tól a kéz fris sí tő ken dőn
át a gyu fá ig, vagy az ét ke zés hez fel szol -
gált mi ni vaj tól a ká vé tej szí nen, elő re
cso ma golt cuk ron át a jog hur tig be zá -
ró lag szám ta lan fo gyó esz köz és ki egé -
szí tő sze rez he tő be. Mind ez négy csil la -
gos szál lo dák ra jel lem ző mi nő ség ben
és ar cu lat tal – akár mi ni má lis men  nyi -
ség ben is.
– A Metro köz is mer ten szé les vá lasz té -
kot tart hű tést igény lő ter mé kek ből.
Ho gyan ol dot ták meg, hogy a vá sár lás
hely szí né től a tá ro lá si pon tig ne sza -
kad has son meg a hű té si lánc? 
– Egye dül ál ló mó don tö rek szünk a hű -
tő lánc tel jes sé té te lé re. Köz is mert, hogy
a ven dég lá tás ban elő for du ló mi nő ség -

rom lás egyik fő oko zó ja az alap anyag ok
nem meg fe le lő hű té se és szál lí tá sa. A
me leg nyá ri hó na pok ban ne he zen meg -
old ha tó, hogy a fa gyasz tott vagy hű tést
igény lő áru a vá sár lá si hely ről a tá ro lá -
si pon tig vál to zat lan mi nő ség ben jus -
son el. A Metro ezért több mé ret ben
(akár 40 li te res ki vi tel ben is) kí nál
HACCP-követel ményeket tel je sí tő hű -
tő lá dá kat. A lá da kü lön le ges sé ge, hogy
a fe de lé be el he lyez he tő két da rab jég ak -
ku leg alább 3 órán át biz to sít ja a szük -
sé ges hő mér sék le tet. Vá sár ló ink mind
a 13 ma gyar or szá gi Metro áru ház ban
díj ta la nul igény be ve he tik az ot ta ni jég -
ak ku-au to ma tát. A be do bott hasz nált
jég ak ku he lyett a gép ki ad egy mí nusz
23 fok ra le hű tött új ak kut, ezzel tá voz -
hat a vá sár ló. Ez a rend szer Ma gyar or -
szá got meg elő ző en bi zo nyí tott már
Fran cia or szág ban, Olasz or szág ban és
Né met or szág ban is.

HoReCa clients with stars 
Hotels and restaurants are major customers of the retail trade. Being able to purchase everything in one place and in the appropriate quality is quite
natural for them.  – What are the characteristic features of supplying the HoReCa sector? – was one of the things we asked Philippe Palazzi, food pur-
chase manager of  Metro Kersekedelmi Kft. We have invested a lot of effort into meeting the new and constantly developing requirements of our
clients from the hotel and restaurant business, in both the food and non-food areas.  Our new product line, H-line should be practical for smaller
hotels and pensions. This product line includes the small things needed for rooms which are best purchased in a concentrated manner. The product
line is composed of 50 food and 70 non-food items, all with a uniform image. Quality is appropriate for four star hotels and even minor quantities can
be purchased. Regarding refrigerated products, how can you ensure that refrigeration is maintained between the point of purchase and the destina-
tion of the purchased products? Customers can get cooler blocks for their ice boxes free of charge from our vending machines in all 13 of our stores.
When customers place their used cooler block in the machine, they receive a fresh one, cooled down to minus 23 degrees.  What position do premi-
um quality Hungarian wines occupy in your assortment? Our experts have compiled an exclusive assortment of Tokaji wines for HoReCa clients, which
is only available from us. This is sold with an elegant wine card in three languages. There is no minimum limit on purchases, even a single bottle can
be bought. We have also compiled a wine catalogue for conossieurs, and sommeliers are employed in all of our stores to help our clients not only
with wines but with a a wide range of accessories which are needed if you wish to serve wine. ■

A ke res ke de lem je len tős ve vő -
kör ét a ven dég lá tó- és szál lo -
da ipa ri vál lal ko zá sok al kot ják. A
HoReCa szek tor tag ja i nak be -
szer zé si igé nyei nem csu pán
men  nyi sé gi, ha nem mi nő sé gi
kö ve tel mé nye ket is tá masz ta -
nak az ága za tot el lá tó for gal -
ma zók kal szem ben. Szá muk ra
az egy he lyen tör té nő kon cent -
rált vá sár lás, a ven dég for ga -
lom hoz iga zo dó el lá tá si lánc
ter mé sze tes el vá rás.

Csil la gos Metro-ügy fe lek

Philippe
Palazzi 
food beszerzési 
igazgató, Metro
Kereskedelmi Kft.

A HoReCa szek tor szá má ra kí nált tea már ka csa lád tag ja a tea, a csé sze, a dísz do boz és az íze sí tés hez szük sé ges
cu kor
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– A HoReCa szek tor egyik sa já tos igé -
nye, hogy a ma gya ros éte lek mel lé ital -
kü lön le ges ség, pél dá ul fi nom bor il lik.
A Metro kí ná la tá ban mi lyen po zí ci ót
fog lal nak el a mi nő sé gi ma gyar bo rok? 
– A gaszt ro nó mia te rén is szol gál ha -
tunk új don ság gal, még pe dig egy olyan
egye di bor vá lasz ték pi ac ra vi te lé vel,
amely mél tó a ma gyar or szá gi ven dég -
lá tás ban egy re in kább te ret hó dí tó mi -
nő sé gi bor fo gyasz tá si trend hez. Szak -
em be re ink ki fe je zet ten ven dég lá tós vá -
sár ló ink szá má ra ál lí tot tak ös  sze egy
exk lu zív, je len leg csak a ha zai Metro
áru há zak ban be sze rez he tő To ka ji szor -
ti men tet. Hoz zá há rom nyel ven hoz zá -
fér he tő, igé nyes bor la pot biz to sí tunk,
amely a to ka ji bo rok rész le tes is mer te -
té sén kí vül ál ta lá nos in for má ci ó kat is
tar tal maz a vi lág hí rű bor vi dék ről. A pi -
a ci gya kor lat tól el té rő en ná lunk a leg -
több bor ese té ben nincs kö te le ző en elő -
írt, mi ni má lis vá sár lá si men  nyi ség.
Akár egyet len pa lack is meg ve he tő,
nem kell kar to nok ban gon dol kod ni.
Vis  sza tér ve az ere de ti kér dés hez, a fo -
lya ma to san te ret nye rő mi nő sé gi bor fo -
gyasz tás mi nél szé le sebb kö rű ki szol gá -

lá sa ér de ké ben ve vő ink szá má ra le egy -
sze rű sít jük a vá sár lást. Ka ta ló gu sa ink,
ak ci ós ki ad vá nya ink mel lett spe ci á lis
bor kí ná lót, úgy ne ve zett ínyenc bor ka -
ta ló gust ál lí tunk össze. Va la men  nyi
ma gyar or szá gi áru há zunk ban somme-
lier áll a vá sár lók ren del ke zé sé re, aki
minden vevőnknek szak mai ta ná csok -
kal szol gál a vá sá rol ni szán dé ko zott
bor tí pu sok ról. A bo ro kon kí vül a mi -

nő sé gi bor fo gyasz tás hoz és fel szol gá -
lás hoz szük sé ges ös  szes ki egé szí tőt is
áru sít juk. Le gyen szó a szak sze rű tá ro -
lás hoz, mi nő sé gi szer ví ro zás hoz szük -
sé ges esz kö zök ről vagy hű tők ről, po ha -
rak ról, ná lunk min den egy fe dél alatt,
ké nyel me sen be sze rez he tő. Tö rek vé -
sünk, hogy egy re in kább a pro fi fel -
hasz ná lók igé nyei fe lé to lód jon el a
szín vo nal. ■
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A mélyhűtött és a hű tést igény lő ter mé kek szál lí tá sá nál hasz ná la tos hű tő lá da és a be le va ló jég ak ku ré sze a
Metro vá sár lói szol gál ta tá sá nak
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Egy re töb bet ad nak el a nagy vo lu -
men hely nek szá mí tó üz le tek -
ben, mint pél dá ul bü fék és ha -

son ló ve gyes pro fi lú üz le tek; rész ará -

nyuk a men  nyi sé gi el adá sok ból 6 szá -
za lék pont tal, 46-ra emel ke dett 2005.
szeptember–2006. au gusz tus ban, az
elő ző ha son ló idő szak hoz ké pest.
A pör költ va ló di ká vé nál fe lül rep re -
zen tál tak az ét ke ző he lyek és a szál lás -
he lyek.
Ins tant ká vé ból az át la gos nál töb bet
ad tak el a vo lu men he lyek mel lett az
ital mé rő he lye ken.
Az egy csé szé re ju tó át lag ár a do mi -
náns ins tant ká vé nál né mi leg nőtt ta -
valy, idén vi szont stag nált, aho gyan a
pör költ va ló di ká vé nál is. ■

Ins tant a vo lu men he lye ken,
pör költ va ló di az ét ter mek ben

A ká vé ér té ke sí -
té se a ven dég lá -
tás ban né mi leg
csök ken, az
ACNielsen ada tai
sze rint. 

Real perks in
cafes and 
restaurants only
According to ACNielsen, HoReCa coffee sales show some
decline. Outlets with a large turnover, like buffets and mixed pro-
file stores are selling more coffee, their market share in terms of
quantity has increased to 46 per cent in the September 2005-
August 2006 period, compared to the previous year. Regarding
real perks, HoReCa outlets are  dominant. An above average
quantity of instant coffee is sold in bars in addition to buffets. The
average price per cup for the dominant instant coffee had
increased somewhat last year, but stagnated this year and this is
true for real perks as well. ■

Né meth 
Krisz ti án
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő 
ACNielsen 

Kávé – szegmensek részesedése
(vendéglátóhelyek)
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Nem csak a mi nő ség, 
az él mény is fon tos 
ká vé zás kor

A ká vé orosz lán rész ét a kis ke -
res ke de lem ben for gal maz zák,
ám a HoReCa szek tor sem vall
szé gyent: éven te több mint 2
ezer ton na ká vét főz nek le a
ven dé gek szá má ra, amely 7,4
mil li árd fo rint be vé tel hez jut tat -
ja a ven dég lá tó egy sé ge ket. 

Ah o t e l - r e s t a u r a n t - c a t e r i n g
(HoReCa) szek tor az el múlt
évek ben a mi nő sé gi ven dég lá tás

fe lé moz dult el. A tu laj do no si kör már
hos  szabb idő re ter vez, je len tős be ru -
há zá so kat tesz, és egy re igé nye sebb. A
szeg mens al só ré sze stag nál, ott csak

és ki zá ró lag az ár do mi nál, mi köz ben
a szek tor ban egy re több a kis sze rep lő
– mond ja Ka tus Lász ló, a Sa ra Lee Out
of home di ví zi ó já nak ügy ve ze tő igaz -
ga tó ja.
Ma gyar or szá gon 30-32 ezer egy ség so -
rol ha tó a HoReCa szek tor vé dő er nyő je

alá. E szek tor is ré teg zett, a leg ki sebb te -
le pü lés ven dég lő jé től, ben zin kút já tól
kezd ve az öt csil la gos szál lo dá ig, az egy -
sé gek 80-90 szá za lé ka tart ká vé ter mé -
ket. Az ét ke ző-, ital-, szál lás-, szó ra ko zó -
he lyek és az úgy ne ve zett vo lu men he lyek
mel lett szá mos üz let for ma ala kult ki
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(ká vé ház, ká vé zó vagy ká vé bár), ahol a
ká vé fo gyasz tást sa já tos han gu lat öve zi.
A szál lás adás, az ét ter mi és a min den -
na pi ven dég lá tás szol gál ta tá sa i nak (eb -
ben a sor rend ben) egy ség nyi ára csök -
ken, az ér té ke sí tett men  nyi ség nő. Amíg
egy szál lo dai szol gál ta tást egy át la gos
pol gár éven te csak egy szer-két szer vesz
igény be, to váb bá olyan ven dég lá tó ese -
mé nyek, mint a bá lok, nagy ün ne pi fo -
ga dá sok és csa lá di ren dez vé nyek sem
gya ko ri ak, ad dig cuk rász dá ban, ká vé -
ház ban, pék sé gi min ta bolt ban he ten te
több ször is ott hagy 200-300 fo rin tot –
hang zott el egy kö zel múlt ban ren de zett
HoReCa-rendezvényen. En nél gyak rab -
ban ves  szük igény be az ét ter mi ven dég -
lá tás szol gál ta tá sa it. 

Mok ka a csé szé ben
Ma gyar or szág ká vé kul tú rá ja meg fe lel
az eu ró pai or szá gok ban leg in kább el -
ter jedt mok ka-, va gyis eszp res  szó fő zé si
szo ká sok nak. A hoz zánk ér ke ző kül föl -
di ek, fő ként a né me tek a szál lo dai reg -
ge li hez in kább fil te res ká vét fo gyasz ta -
nak, ugyan ak kor a bá rok ban, ká vé zók -
ban az eszp res  szós ká vét szol gál ják fel.
Az ér té ke sí tett ká vék két har ma da ins -
tant spe ci a li tás, meg előz ve a pör költ
va ló di ká vét (ACNielsen, 2006. au gusz -
tus ban zárt ér ték be li mé ré se sze rint).
Ez zel együtt  – kis sé emel ke dő csé sze -
árak mel lett – mind men  nyi ség ben,
mind ér ték ben csök kent a tel jes szek tor
ká vé igé nye, amely je len leg alig ha lad ja

meg a 2 ezer ton nát, ér ték ben pe dig a
7,3 mil li árd fo rin tot. 
– Az ide gen for ga lom hul lám zá sa ér -
dem ben nem be fo lyá sol ja a négy- és öt -
csil la gos szál lo dák for gal mát, így a
HoReCa pi ac egyik ti pi kus ter mé ké nek,
a ká vé nak a fo gyasz tá sát sem – ál lít ja
Flesch Gá bor, az illy már kát for gal ma zó
Espresso Kft. ke res ke del mi igaz ga tó ja.
– A ká vé fo gyasz tás sze zo ná lis, pél dá ul
az idei for ró jú li us ban ke ve sebb fe ke tét

ér té ke sí tet tek. Csak hogy az Espresso
Kft. ügy fe lei közt meg ha tá ro zó súl  lyal
az öt csil la gos szál lo dák és ki emelt ká -
vé zók, bá rok sze re pel nek, ahol min dig
telt ház zal ta lál koz ni.
Segafredo, Lavazza, illy, Piazza d’Oro és
még né hány cég ver se nyez a pré mi um
szeg mens ben ter mé ke i vel. E ká vé for -
gal ma zók ne ve je len ti a HoReCa szek -
tor ban a mi nő sé gi ká vét. (Az utób bi
né hány év ben je len tő sen nőtt a pi a ci
sze rep lők szá ma, és ez a nö ve ke dés
érin ti az ös  szes te rü le tet, így a pré mi -
um szegmenst is.) 
A Nest lé is ver se nyez a ven dég lá tás ban,
e te rü le ten lé nye ge sen ki sebb ár be vé -
tel lel, mint a kis ke res ke de lem ben.
– A HoReCa szek tor fej lő dé se di na mi -
kus – ér té kel Laczi Csa ba, a Nest lé
FoodServices channel managere –, fő -
leg a ven dég for ga lom ál tal frek ven tált
vá ro sa ink ban, nép sze rű víz par ti ven -
dég lők ben, für dő- és üdü lő te rü le tek
men tén, ahol egy re több ká vé már ka
sze re pel az ital la pon.

Min den ap ró rész let fon tos
A nagy már ka tu laj do nos nak szá mí tó
Sa ra Lee, amely a Douwe Egberts és a
Piazza d’Oro ter mék csa lád gyár tó ja és
for gal ma zó ja, pi ac ve ze tő sze re pet tölt
be a HoReCa pi a con an nak el le né re,
hogy ezen a te rü le ten ki sebb az ár be vé -
te le, mint a kis ke res ke de lem ben. A Sa -
ra Lee ki emel ke dő sze re pet tölt be a
szál lo da szeg mens ben, ahol több mint
65 szá za lé kos pi ac ré sze van. Leg na -

gyobb part ne rei kö zé tar to zik az öt csil -
la gos In ter con ti nen tal és több szál lo da -
lánc, pél dá ul a Da nu bi us, a Hunguest, a
Pan nó nia is.  
– A ven dég meg tar tá sa nem csak a ká -
vé tól (amely nél a jó és kon zisz tens mi -
nő ség mi ni mum kö ve tel mény), ha nem
a hely ki ala kí tá sá tól, az az han gu la tá tól,
az al ka lom tól (evés után, vagy csak egy
be szél ge tés hez), és az eh hez kí nált ká -
vé tí pus tól, il let ve a ki szol gá lás mi nő sé -
gé től is függ – mu tat rá Ka tus Lász ló. –
Min den ap ró rész let fon tos: a krém a
ká vé te te jén, a hő fok, az íz, a tá la lás hoz
hasz nált esz kö zök, anya gok és még so -
rol hat nánk. Pon to san is mer ni kell a ve -
vő kör igé nye it, és eh hez ala kí ta ni a kí -
ná la tot. Nem árt, ha né mi ext rák kal is
ké nyez te tünk: sü ti, cso kis ká vé szem,
áb ra a kapucsínó te te jén. 
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Az illy már kát for gal ma zó Espresso
Kft. je len leg 4 te rü le ti kép vi se lő vel
mű kö dik, akik gon doz zák a meg -
ren de lé se ket, vég zik az áru te rí tést,
el len őr zést, szak ta nács adást. Az illy
csak egy fé le ká vé ke ve ré ket for gal -
maz, őrölt, sze mes és pat ro nos ki -
sze re lés ben. ■

Espresso Kft., the distributor of Illy coffee employs 4 sales
reps and sells a single Arabica blend in canned and cartridge
versions. ■

A Nest lé ins tant ter mé ke mel lett
Nescafé Espresso el ne ve zés sel top
pré mi um ka te gó ri ás ká vét is for gal -
maz. Ká vé gé pe ik a jel leg ze tes vö rös-
fe ke te szín mel lett vis  sza fo got tabb
har mó ni á val, ezüst és szür ke ár nya -
lat ban is sze re pel nek, fő ként a ren -
dez vé nyek igé nye i hez ala kít va. 
Az őszi Hoventán mu tat ták be a por -
tu gál, Buondi már ka név re ke resz telt
sze mes ká vé ter mé kü ket, amel  lyel
tel jes sé vált HoReCa kí ná la tuk. ■

In addition to its instant coffee, Nestlé also has a top pre-
mium brand, called Nescafé Espresso. They presented their
latest coffee brand from Portugal, under the name “Buondi” at
the autumn Hoventa exhibition. ■
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– Az illy ká vé ab szo lút fel ső ka te gó ri át
kép vi sel, ame lyet a ter mék 7000 fo rint
fe let ti ki lo gram mon kén ti ára is ki fe jez.
A top ka te gó ri ás szál lo dák és ká vé zók
al kot ta pi ac 5-10 szá za lé kát cé loz tuk

meg – mond ja Flesch Gá bor. – A
HoReCa szek tor egye di sé gé hez tar to zik
még, hogy a reg ge li zés utá ni, il let ve a
me nü sor ba il lesz tett ká vé fel szol gá lás is
mi nő sé gi ter mék kel tör té nik, ám egy
ol csóbb ár fek vé sű, fil te res már ká val.
Az Espresso Kft. szem be sült ez zel a
költ ség kí mé lő igén  nyel, ezért ki zá ró la -
gos for gal ma zás mel lett egy né met cég,
a Me lit ta ká vé ké szít mé nye it ad juk part -
ne re ik nek – te szi hoz zá a ke res ke del mi
igaz ga tó. 
– A Nest lé ese té ben a Nescafé je len ti a
HoReCa ká vé pi a cot – mu tat rá Laczi
Csa ba. – A nap min den idő szak ára tu -
dunk meg ol dást kí nál ni, így a reg ge li -
zés kor fel szol gált ká vé val épp úgy, mint
a szo bai szer viz ré sze ként, amely egy
Lon don ban lá tott meg ol dás alap ján a
szo bák ban is fel szol gál ha tó.

Igény a komp lett szol gál ta tás ra
A vi lá got be há ló zó szál lo da lán cok ma -
gyar or szá gi egy sé gei a ká vé for gal ma -
zás ban több nyi re ma guk dön te nek
part ne re ik ki vá lasz tá sá ban. Az illy
nem zet kö zi szer ző dést kö tött töb bek
közt a Meridiannal, a Hil ton nal, az In -
ter con ti nen tal lal, de ez nem kö ti az
egyes szál lo dák me nedzs ment jé nek a
ke zét part ner vá lasz tá suk ban. Flesch
Gá bor úgy lát ja, a ha zai pi ac mind igé -
nye sebb, egy re tel je sebb szol gál ta tá so -
kat vár el be szál lí tó i tól. A ká vé ese té ben
sem elé ged nek meg a mi nő sé gi ká vé -
ter mék kel. Azok a be szál lí tók ma rad -
nak ver seny ben, ame lyek a ká vé au to -
ma ta gép től a csé szé be ke rü lő él ve ze ti
ita lig meg old ják a ven dég lá tás el vá rá -
sa it, s tel je sí tik a ké nyez te tés re vá ró
ven dég igé nye it.
– A HoReCa szek tor ban a tra de mar -
ke ting esz kö zök funk ci o nál nak iga -

zán, a klas  szi kus már ka épí tő esz kö -
zök hasz ná la ta kor lá to zott – ál lít ja
Ka tus Lász ló. – Fon tos, hogy a ki szol -
gá lás és a ve vő in for má lá sa a le he tő
leg jobb mi nő sé gű esz kö zök kel tör -
tén jen (POSM, asz ta li kár tya, ká vé -
lap, csé szék, po ha rak). Csak test re
sza bott promóciók ér vé nye sül nek, a
ve vő nek „él ményt” kell sze rez nie. Fő -
leg a lo ja li tást nö ve lő, il let ve a ki pró -
bá lást ösz tön ző tí pu sú ak mű köd nek.
Fon tos a sze mély zet és a tu laj do nos
be vo ná sa a promóciókba, hi szen a
sze mé lyes aján lás so kat se gít het. ■

– btj – 

Cser fai Jó zsef (39) lett a Sa ra Lee Hun -
ga ry Zrt. Ká vé és Tea Kis ke res ke del mi
Di ví zi ó já nak új ke res ke del mi igaz ga tó -
ja. A ve ze tő fel ada ta a mo dern ke res ke -
del mi csa tor nák kal és a ha gyo má nyos
ér té ke sí té si lán cok kal tör té nő ki emelt
kap cso lat tar tás, va la mint a cég pi ac ve -
ze tő, il let ve je len tős már ká i nak bol ti tá -
mo ga tá sa az üz le ti ered mé nyes ség és si -
ke res ség ér de ké ben. Az új igaz ga tó köz -
gaz dász ként dip lo má zott a Kül ke res ke -
del mi Fő is ko lán, majd kü lön bö ző po zí -
ci ó kat töl tött be a Masterfoods Ma gyar -

or szág nál. Azt kö ve tő en a Gillette ha zai
le ány vál la la tá nak or szá gos ér té ke sí té si
irá nyí tá sát vé gez te, majd há rom éven át
a Kék kú ti Ás vány víz Rt. ke res ke del mi
ve ze tő je volt. ■

Új ke res ke del mi igaz ga tó  a Sa ra Leenél

New sales manager for
Sara Lee
József  Cserfai (39) is the new sales manager of the Coffee and
Tea Retail Division of Sara Lee Hungary Zrt. The new sales man-
ager graduated at the College of Foreign Trade, later held various
positions at Masterfoods Hungary, directed the nation-wide sales
activities of the Hungarian Gillette subsidiary and had also worked
as the sales manager of Kékkúti Ásványvíz Rt. for three years. ■

A SaraLee a HoReCa szek tor mind -
két szeg men sé ben ver se nyez. Az ár-
ér ték szeg mens ben a meg lé vő
Douwe Egberts Omnia és Ka ra ván
termékportfólióját a Paloma már ká -
val bő ví tet te, ami egy jó mi nő sé -
gű ká vé, elő nyös áron. A top gaszt ro -
nó mia szeg mens ben is új már ká val,
a  Piazza d’Oro Forzával je lent ke zett,
vagyis az ed dig pi a con lé vő Piazza
d’Oro ter mék csa lá dot bő ví tet te ki
egy szu per pré mi um szeg mens be
tar to zó ter mék kel, amit a ká vé ki lo -
gram mon kén ti 6500 fo rin tos ára is
mu tat. Min de nütt test re sza bott
meg ol dá so kat nyújt part ne rei szá -
má ra. Kí ná la tá nak ré sze a ter mék, a
berendezésellátás, a sze mély zet kép -
zé se, POSM- és szer viz szol gál ta tás,
va la mint ki egé szí tő ter mé kek kel
tör té nő el lá tás. ■

SaraLee is present in both segments of the  HoReCa sec-
tor. They have added a good quality coffee under the brand
“Paloma”  to the Omnia and Karaván products in the
price/value segment, while they also presented a new super
premium brand, Piazza d’Oro Forza for the top gastronomic
segment. They offer tailor made solutions with a comprehen-
sive service for their clients.  ■

Quality is the
new trend 
A substantial part of total coffee sales  take place in the HoReCa sec-
tor: over 2 thousand tons of coffee equalling HUF 7.4 billion in rev-
enues is sold here.  Quality seems to be the new trend in the HoReCa
sector. Owners of HoReCa businesses are investing more and plan-
ning for longer periods ahead. There are approximately 30.000
HoReCa business in Hungary of which 80-90 per cent sell coffee in
some form.   
Hungarian coffee culture is based on the espresso. Foreign visitors
however, drink filter coffee as well. Instant coffee types account for
two-thirds of total coffee sales. Total demand in the sector shows
decline in terms of both quantity and value, while unit price per cup
is increasing. 
Sara Lee, the manufacturer and distributor of Douwe Egberts and
Piazza d’Oro products is the market leader in the HoReCa sector
with a market share of 65 per cent in the hotel segment. Not only
coffee itself, but the environment, the service and the occasion are
also important in serving coffee. All details, like the cream on top of
the coffee, the temperature, the taste, the cups and other acces-
sories used for serving matter. – Illy coffee represents the absolute
premium quality which is reflected by its price. Our objective is to be
present in 5-10 per cent of top hotels and cafes – says Gábor Flesch.
– In the HoReCa sector, we supply espresso and filter coffee for
breakfast at a lower price as well, since this is an essential require-
ment here – he adds. 
In addition to coffee, espresso machines, cups and other accessories
should be provided by distributors in order to be competitive in the
HoReCa sector. Trade marketing tools dominate this sector, where-
as the possibilities of classic marketing are limited – according to
László Katus. Only tailor made promotions providing an “experience”
for guests can be used in order to build loyalty or to encourage try-
ing a new brand. ■
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Ket tős ju bi le u mot ün ne pelt idén
az egyik leg ré geb bi múlt ra visz  -
sza  te kin tő ha zai szak ki ál lí tás:

har minc éve ren dez ték az el ső, idén
pe dig a hu szon ötö dik Hoventát. Ha -
gyo má nyo san itt mu tat ko zik be a
szak ma min den je len tő sebb újí tá sa, a
leg kor sze rűbb el já rá sok ról és esz kö -
zök ről több sé gé ben e ki ál lí tás ke re té -
ben tá jé ko zód hat nak a ke res ke dők és
ven dég lá tó-ipa ri szak em be rek.
– Az idei ki ál lí tás egyik leg je len tő sebb
vál to zá sa az, hogy egy nap pal rö vi -
debb lett: ki ál lí tó ink több sé ge már
évek óta kér te, hogy a szak ma i ság
meg őr zé se ér de ké ben a szom ba ti na -
pot, ami kor a nagy kö zön ség is job ban
rá ér né ze lőd ni, hagy juk el. Egé szen
mos ta ná ig azon ban né hány cég még
ra gasz ko dott az öt na pos nyitva
tartáshoz – me sé li Ete le Csabáné, a ki -
ál lí tást szer ve ző Hoventa Kft. igaz ga -
tó ja.
Sza vai sze rint idén a lá to ga tott ság ra
nem le het pa nasz: mint egy 15 ez ren
lá to gat ták meg a Hungexpo A pa vi -
lon ját. Igaz, eb be be le kell ér te ni a
Hoventával egy idő ben tar tott két má -
sik szak ki ál lí tás részt ve vő it is, mi vel
kom bi nált be lé pőt is árul tak.
– A szak mai lá to ga tók szá ma ös  szes -
sé gé ben meg egye zett a ta va lyi val –
mond ja az igaz ga tó.

Ká vék ínyen cek nek
A 32 té ma cso port ba so rolt és e sze rint
el ren de zett ki ál lí tók stand jai in kább
ki sebb ér de kes sé ge ket, fi no mí tá so kat
kí nál tak, a ta va lyi hoz ha son ló, ko mo -
lyabb ven dég lá tó-ipa ri újí tás nem

volt. A cé gek több sé ge azért igye ke -
zett ki ten ni ma gá ért, és vál to za tos öt -
le tek kel pró bál ták ma guk ra von ni a
lá to ga tók fi gyel mét. A ká vé sze re tő
em be re ket bi zon  nyal nem hagy ta hi -
de gen a Sir Morik Ká vé ma nu fak tú ra
kí nál ta, a lá to ga tó vá lasz tot ta ká vé faj -
tá ból hely ben pör költ, őrölt és fő zött
fe ke te. A cég már ka bolt ja i ban, ká vé -
há za i ban egyéb ként bár ki a sa ját igé -
nye i nek, íz lé sé nek leg in kább meg fe le -
lő ter mő tá jak ról szár ma zó ká vé faj ták -
ból vá laszt hat és fő zet het in ni va lót, de
le he tő ség van a ká vé pör -
kö lés mód ját is el dön te ni,
vagy épp a ká vé- és tea kul -
tú rá ban el mé lyed ni. Az
egyik leg na gyobb for gal -
ma zó, a Nest lé szin tén ér -
de kes ség gel ké szült a ki ál -
lí tás ra: az ed di gi ins tant
ter mé kek mel lett itt mu -
tat ták be Buondi már ka ne -
vű szemes kávéjukat is.
So ka kat von zottak a négy
nap alatt a mes te rek ut cá já ba Var ga
Kár oly mes ter sza kács zöld ség fa ra gás -
sal, Wenzelné Vígh Ma ya cuk rász mes -
ter ka ra mell for má zás sal elő ál lí tott re -
me kei. Lusztigh Má ria mes ter cuk rász
petit-four, Fe ke te Józsefné Emike gril -
lázs- és mé zes ka lács-ké szí tő, Gácsiné
Nagy Te ré zia üveg gra ví ro zó, Se res Er -
zsé bet ké zi por ce lán fes tő be mu ta tói
mel lett a csoki szökőkút, vagy a Metro
ál tal kí nált to ka ji bo rok ugyan csak
meg ál lí tot ták a cé gek stand ja i nál a lá -
to ga tó kat.
A ki ál lí tá son is mer ked he tett meg a
szak mai kö zön ség egy szin tén hasz -

nos új don ság gal, a Soberguard üdí tő -
ital lal is, amely ter mé sze tes alap anya -
gai – az öt fé le vá lo ga tott gyógy nö -
vény ki vo nat – se gít sé gé vel mé reg te le -
ní ti a szer ve ze tet, egy ben gyor sít ja az
al ko hol le bon tá sát is, így el ke rül he tő -
k a más na pos ság tü ne tei.

Wellness ét te remhá ló zat
A wellness és az egész sé ges élet mó dot
kö ve tő fo gyasz tók, ven dé gek ki szol gá -
lá sa, az ez zel kap cso la tos tud ni va lók,
fej lesz té sek egyéb ként is hang sú lyos
sze rep hez ju tottak. A Hoventán mu -
tat ko zott be a wellness ét ter mek há ló -
za ta, amely el ső sor ban ar ra tö rek szik,
hogy a ha zai ven dég lá tást – kü lö nö -
sen a ki sebb egy sé ge ket – fel ké szít se a
meg vál to zott fo gyasz tói igé nyek ki -
szol gá lá sá ra, kezd ve az ét la pon sze -
rep lő éte lek ka ló ria ér té ke i nek ki szá -
mí tá sá ban és fel tün te té sé ben, to váb bá
az egész sé ges élet módprog ra mok be -
ve ze té sé ben nyúj tott se gít sé gé ig és az
egész sé ges fő zés ről, alapanyag-hasz -
ná lat ról tar tott sza kácsto vább kép zé sig
be zá ró lag. A szak mai ér dek lő dést jel -
zi, hogy a két hó nap ja in dult prog -
ram hoz már 34 fő vá ro si és öt vi dé ki
ét te rem, valamint a Ben czúr Ho tel is
csat la ko zott.
Az egyik leg na gyobb idei lát vá nyos -
ság, a „Ha gyo mány és evo lú ció” cí -
men meg ren de zett – a Ma gyar Nem -

ze ti Gaszt ro nó mi ai Szö -
vet ség, a Ma gyar Gaszt -
ro nó mi ai Egye sü let és az
Ét rend Ma gyar Kony ha -
fő nö kök Egye sü le te ál tal
meg hir de tett – me leg -
kony hás sza kács ver seny
cél ja a ha zai gaszt ro nó -
mi ai kul tú ra fej lesz té se
volt. A ver seny zők nek
ugyan is ha gyo má nyos
ma gyar éte le ket kel lett

új ra gon dol ni uk. A ver seny kü lön le -
ges sé gét egye bek kö zött az egyik
alap anyag, a szür ke har csa ad ta.
Ugyan csak a szak ma meg úju lá sát
pre zen tál ta az or szá gos ka ra mellbaj -
nok ság is. A cuk rá szat nak e ko moly
szak ér tel met és kéz ügyes sé get igény -
lő ágát is mét egy re több he lyen al kal -
maz zák a dísz tor ták de ko rá lá sá nál.
Har ma dik al ka lom mal ren dez ték
meg a ma gyar barista baj nok sá got,
ame lyet a dr. Morik Kft., az SCAE
(Specialty Coffee Association of
Europe) hi va ta los nem ze ti ko or di ná -
to ra szer vez.  
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Ju bi le u mi
Hoventa hasz nos
ap ró sá gok kal
Az idei jubileumi Hoventa az ér de kes sé gek, fi no mí tá sok je gyé ben
telt. No ha egy nap pal rö vi debb volt a meg szo kott nál, lá to ga tó -
szám ban, il let ve a szak mai ér de kes sé gek, új don sá gok, ver se nyek
te kin te té ben hoz ta a meg szo kott szín vo na lat.

❞

❞A 32 té ma cso port ba
so rolt és e sze rint
el ren de zett ki ál lí tók
stand jai in kább ki -
sebb ér de kes sé ge ket,
fi no mí tá so kat kí nál -
tak.
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Sok ko ló hű tés
A kony ha tech ni ká ban is ho zott új -
don sá got ez az év: a Perama Kft. a
HACCP elő írá sok nak is meg fe le lő
Főzz és Hűts tech no ló gi át mu tat ta be.
A sok kol va hű tés – va gyis, hogy fő zés,
sü tés után azon nal nul la és há rom fok
kö zé csök ken tik az étel hő mér sék le tét
– le he tő vé te szi, hogy az ételt akár öt
na pig is biz ton sá go san el tart sák, majd
pár per ces re ge ne rá lás után azon nal,
ál lag rom lás nél kül fel szol gál ha tó. 
Az idei Hoventával leg in kább a ven -
dég lá tó sok jár tak jól, bár a ki ál lí tók
egy ré sze a szál lo dák fi gyel mé re is
szá mot tar tó meg le pe té sek kel ké szült.
A Metro pél dá ul – sa ját már kás ter -
mé ke i vel – már évek óta kü lön fi gyel -
met for dít a ven dég lá tó-ipa ri egy sé -
gek alap anyag igé nyé nek ki elé gí té sé re,
az idén pe dig nyi tott a szál lo dák fe lé
is. Az H-Line ter mék csa lá dot ki fe je -
zet ten e szek tor nak szán ják. Eb ben a
ká vé zás hoz és te á zás hoz nél kü löz he -
tet len ter mé kek mel lett a szál lo dai
szo bák komp lett be ké szí té sé hez szük -
sé ges va la men  nyi kel lék meg ta lál ha tó
a für dő kö peny től a sam po nig. Szin tén
új don ság, amely iránt már is je len tős
ke res let mu tat ko zik, hogy a cég meg -
ál la po dást kö tött a Zsolnay Por ce lán -
ma nu fak tú rá val ká vés- és te ás kész le -
tek for gal ma zá sá ra.
Szin tén in kább a ki sebb ét ter mek, ká -
vé zók, pan zi ók jár hat nak jól az zal az
újon nan ki fej lesz tett szá mí tó gé pes
adat bá zis-ke ze lő rend szer rel, amely a
HACCP rend szer ad mi niszt rá ci ó ját
kön  nyí ti meg. Fel ta lá ló ja, Karczagi
At ti la ma ga is ét te rem-tu laj do nos, és
egy sze rű en be le unt a pa pír mun ká ba,
il let ve ab ba, hogy egyik-má sik, az elő -
írá sok ban sze rep lő adat meg fe le lő
idő ben va ló rög zí té sét foly vást el mu -
lasz tot ta va la me lyik al kal ma zott. A
Ko mor nyik prog ram mal, il let ve a
hoz zá já ró, és tet szés sze rint prog ra -
moz ha tó PDA-val azon ban ez a prob -
lé ma ki küsz öböl he tő. A szer ke zet jel -
zi, hogy mi kor kell a szük sé ges ada to -
kat le ol vas ni, rög zí te ni, mi kor jár le a
tűzoltó készülék, mi kor kell mér leg hi -
te le sí tést ren del ni, de akár a rak tár -
kész let, a mun ka idő-nyil ván tar tás,
vagy a köz üze mi szám lák is ve zet he -
tő k ve le. A Ko mor nyik Kft. egy elő re
még tár gyal az ÁNTSZ-szel ar ról,
hogy az elekt ro ni ku san rög zí tett ada -
to kat elekt ro ni ku san is be nyújt has sák
a vál lal ko zá sok. ■

Kiss Ka ta lin

Jubilee of Hoventa Exhibition 
A double jubilee was celebrated by one of the oldest trade exhibitions in Hungary. This the place where all the important innovations are presented to
the professionals. Though this year’s exhibition was a day shorter than usual, the number of visitors was not less than before.  Exhibitors were grouped
around  32 topics. Major innovations were not presented, though the majority of exhibitors used various ideas to attract attention. Coffee fans were
surely touched by the wide assortment displayed by Sir Morik Kávémanufaktúra. One of the largest distributors, Nestlé used the exhibition to intro-
duce their premium brand, Boundi. Another useful product presented during the exhibition was Soberguard, a soft drink made from five types of herbs
which help the body detoxicate and us to avoid a hangover. Products and developments serving the needs of health-conscious consumers devoted to
wellness enjoyed special emphasis. The chain of wellness restaurants – which offers help in meeting changing consumer requirements – was pre-
sented at Hoventa. 34 restaurants in Budapest and 5 more nation-wide have already joined the program which started two months ago. One of the
most spectacular events was the cooking competition under the title “Tradition and evolution”, which was organised by the National Association of
Gastronomy. Competitors had to recompose traditional Hungarian dishes like grey catfish. The Hungarian Championship of Baristas, organised by dr.
Morik Kft., the official national co-ordinator of the Speciality Coffee Association of Europe was staged for the third time. Competitors had to serve four
cups of espresso, cappuccino, and a unique speciality to the international jury, while the audience was able to follow the process of making coffee
from grinding to whipping cream and serving.  This year also brought an innovation in kitchen technology:  Perama Kft. presented a Cook and Cool
technology, which is compliant with  HACCP regulations. Shock cooling is a process where food is cooled to a temperature of between zero and three
degrees immediately after cooking or roasting. In this way, food can be kept safely for up to five days and then served after a few minutes of regen-
eration. Metro presented its H-line products, developed specially for hotels, at Hoventa. This package contains everything needed for hotel rooms, like
towels and shampoos, in addition to accessories for coffees and teas. A software named “Butler” which serves to make administration of the HACCP
system easier was presented at the exhibition by its inventor, Attila Karczagi, himself a restaurant owner. ■

Az el ső 5 he lye zés ből hár mat a ká vé és tea
te rü le ten pi ac ve ze tő Sa ra Lee Hun ga ry
Zrt. ál tal tá mo ga tott és fel ké szí tett
baristák sze rez tek meg ok tó ber ben, a ma -
gyar barista baj nok sá gon. A Hoventa ki ál -
lí tás ke re te in be lül meg ren de zett ver sen -
gé sen a csa pat a Sa ra Lee ma gas mi nő sé -
gű Piazza d'Oro Forza és Intenso ká vé i ból
ké szült ínyenc ká vé kü lön le ges sé gek kel
hó dí tot ta meg a zsű rit. A meg mé ret te té -
sen 15 perc állt a ver seny zők ren del ke zé -
sé re, hogy el ké szít se nek és fel szol gál ja nak
4 Espresso-t, 4 Cappuccino-t és 4 egye di -
leg ki ta lált, ínyenc kre a tív ká vé italt.
A Piazza d' Oro Barista Te am né ven in dult
csa pat ból a ver se nyen az el ső he lye zést
Ko vács An tal ér te el, aki a 2006. év ma -
gyar barista baj no ka cí met sze rez te meg,
és meg kap ta a jo got, hogy 2007-ben részt
ve gyen a To ki ó ban meg ren de zés re ke rü lő
Barista Vi lág baj nok sá gon. A do bo gó har -
ma dik fo ká ra Ke re kes Mó ni ka, a Ben czúr

Ho tel baristája áll ha tott, aki ez zel a 2006-
os év leg jobb Ma gyar Női Baristája lett. Az
ötö dik he lye zést ki tar tó és lel kes hoz zá ál -
lá sá val Far kas Csa ba, a Sa ra Lee bu da pes -
ti ér té ke sí té si kép vi se lő je sze rez te meg.
– A Sa ra Lee ki emel ke dő tá mo ga tá sá val
azt a kül de té sét erő sí ti, amel  lyel sze ret né
mi nél ma ga sabb szint re emel ni a ma gyar
ká vé zá si kul tú rát úgy, hogy a le he tő leg -
több tá mo ga tást nyújt ja a ven dég lá tós
szak má nak, s ez zel köz ve tett mó don a fo -
gyasz tók el vá rá sa it és igé nyét is ala kít ja –
mond ta Ka tus Lász ló, a Sa ra Lee Hun ga -
ry Zrt. ven dég lá tó üz let ágá nak ügy ve ze tő
igaz ga tó ja.  ■

Ká vé szak ér tők si ke re 
a Sa ra Lee szí ne i ben

Success of baristas from
Sara Lee
Three out of the first five places went to baristas sponsored and
trained by Sara Lee Hungary Zrt., market leader in coffee and
tea, at the Hungarian Championship of Baristas. The team used
Piazza d’Oro Forza and Intenso coffees for the specialities which
were highly appreciated by the jury. Competitors had 15 minutes
to make and serve four espressos, 4 cappuccinos, and 4 spe-
ciality creations of their own for connoisseurs. Antal Kovács of
the Piazza d’ Oro Barista Team won first place, becoming
Hungarian Barista Champion of 2006 and qualifying for the
World Championship of baristas to be held in Tokyo in 2007.  ■

A ké pen lát ha tó csa pat ta gok bal ról jobb ra: Töl -
gye si Zol tán, Far kas Csa ba (5. he lye zett), Ke re kes
Mó ni ka (3.helyezett), Gávris Iván, Paszicsnyek
Emő ke, Ko vács An tal (1. he lye zett), Perna An dor 
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Mi nő ség és árak az uni ós hús pi a con
A pi ac gaz da ság csak ak kor mű kö dik ha té ko nyan, ha a pi ac va la -
men  nyi szek to rá nak meg fe le lő in for má ci ók áll nak ren del ke zé sé -
re dön té se ik hez. In for má ci ók szük sé ge sek –  töb bek kö zött – a
pi ac ra jut ta tott élel mi sze rek ről, azok mi nő sé gé ről, a fo gyasz tói
ke res let ről és az árak ról.
A Pi a ci Ár in for má ci ós Rend szer (PÁIR) – amely alap ján a jö vő -
ben min den lap szám ér té ke lést ad egy-egy ter mék pá lya főbb pi -
a ci fo lya ma ta i ról – ezt a fel ada tot hi va tott tel je sí te ni. A szé les
kör ben for gal ma zott me ző gaz da sá gi ter mé nyek ára i ról és fel vá -
sá rolt (for gal ma zott) men  nyi sé ge i ről ad in for má ci ót. Az adat -

gyűj tés a fel vá sár lók nál, a nagy ba ni és a fo gyasz tói pi a co kon ke resz tül tör té nik, és
ezek az in for má ci ót idő ben és rend sze res idő köz ön ként a kü lön bö ző mé di u mo kon
ke resz tül el jut nak a gaz dál ko dók hoz, a ke res ke dők höz, és má sok hoz is, töb bek kö -
zött a fo gyasz tók hoz. Ezen ke resz tül fo lya ma to san biz to sít ja a me ző gaz da sá gi és in -
put pi a cok át lát ha tó sá gát.
Még a rö vid tá vú  kis ke res ke del mi üz le ti dön té sek előtt is ér de mes pon to san tá jé ko -
zód ni a vár ha tó kül föl di hús pi a ci prog nó zi sok ról is. Ál ta lá ban  gyor san vál toz nak
az eu ró pai hús pi a cok árai, amely nek ada ta it az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet
(AKI) rend sze re sen rög zíti.
A ha zai ser tés pi a con egy elő re úgy tű nik, má sod la gos lett a mi nő ség és ál ta lá ban az
ezt kép vi se lő ma gyar ter mék, leg in kább az ár szá mít. Az el múlt idő szak ban gya kor -
ta elő for dult, hogy kül föld ön a ma gyar nál jó val ala cso nyabb áron le hetett hús hoz
jut ni. Az uni ós csat la ko zás után a ma gyar ser tés tar tók rá döb ben tek, hogy a tel je sen
meg nyí ló eu ró pai pi ac ról nem csak kész ter mék, fél ser tés, ha nem élő ál lat is ér ke zik.
Ám a tel jes igaz ság hoz tar to zik az is, hogy a fel dol go zók egy ré sze az im por tált ál -
la tok hú sát, vagy a be lő lük szár ma zó ké szít mé nye ket ex por tál ja.
A hos  szabb fo lya ma to kat rög zí tő sta tisz ti kai ada tok sze rint a ha zai vá gó hi dak az idei
el ső fél év ben 2-3 szá za lék kal ala cso nyabb áron vá sá rol ták a kül pi ac ok ról szár ma zó
ser té se ket. Az uni ós fo lya ma to kat is elem ző AKI ku ta tói sze rint mind ez azért tör tén -
he tett, mert Len gyel or szág ban je len tő sen csök kent a ser té sek ára. (Az el ső fél év ben
az élő ser tés-im port csak nem 60 szá za lé ka szár ma zott Len gyel or szág ból.) ■

A vá gó ser tés vá gó hí di be lé pé si ára* az Eu ró pai Unió or szá ga i ban („E” mi nő sé gi 
ka te gó ria), Ft/kg, ha sí tott hi deg súly**

2005. 2006. 2006. 38. hét/ 2006. 38. hét/
Or szá gok 37. hét 38. hét 37. hét 38. hét 2005. 38. hét % 2006. 37. hét %  
Bel gi um 323 329 406 402 122,30 99,01
Cseh or szág 375 369 453 445 120,85 98,31
Dá nia 301 303 385 378 124,69 98,09
Né met or szág 360 367 445 435 118,57 97,68
Észt or szág 340 341 408 406 119,11 99,46
Gö rög or szág 468 469 522 517 110,30 99,12
Spa nyol or szág 348 350 445 428 122,34 96,26
Fran cia or szág 329 326 414 414 127,11 100,09
Ír or szág 330 333 408 408 122,61 100,15
Olasz or szág 381 383 471 471 122,93 100,09
Cip rus 462 465 542 542 116,55 100,08
Lett or szág 366 375 461 450 120,14 97,76
Lit vá nia 368 367 442 428 116,59 96,71
Lu xem burg 359 366 471 435 118,83 92,41
Magyarország 370 368 449 444 120,73 98,86
Mál ta 394 397 441 441 111,11 100,09
Hol lan dia 318 323 406 425 131,66 104,84
Auszt ria 347 354 441 432 122,11 97,93
Len gyel or szág 357 361 392 396 109,56 100,85
Por tu gá lia 365 368 477 461 125,28 96,64
Szlo vé nia 380 382 440 440 115,01 100,00
Szlo vá kia 373 375 456 456 121,84 100,01
Finn or szág 333 335 367 369 110,19 100,32
Svéd or szág 337 338 411 413 122,15 100,36
Ang lia 366 368 430 433 117,57 100,65
EU 347 350 427 423 120,92 99,02

* Az ár tar tal maz za a szál lí tá si költ sé get is  ** Át szá mít va az MNB hi va ta los kö zép ár fo lya mán
For rás: EU Bi zott ság, AKI
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SZÁL LÁS HE LYEK:
KE VE SEBB 
VEN DÉG ÉJ SZA KA 
2006 el ső nyolc hó nap já ban a ke res -
ke del mi szál lás he lye ken a kül föl di és
a bel föl di ven dé gek ál tal el töl tött éj -
sza kák együt tes szá ma 3 szá za lék kal
csök kent az egy év vel ko ráb bi idő -
szak hoz vi szo nyít va. A KSH ki mu -
tat ta, hogy ugyan ezen idő szak ban a
szál lás he lyek ös  szes be vé te le fo lyó
áron 5 szá za lék kal nőtt. Ja nu ár–au -
gusz tus ban a ke res ke del mi szál lás -
he lyek re 2,2 mil lió kül föl di ven dég
ér ke zett, akik 7 mil lió ven dég éj sza -
kát töl töt tek el. A ven dé gek szá ma 6,
a ven dég éj sza kák szá ma 8 szá za lék -
kal csök kent a szál lás he lye ken 2005
azo nos idő sza ká hoz ké pest. Az Eu ró -
pai Unió or szá ga i ból ér ke zett ven dé -
gek 11,5 szá za lék kal ke ve sebb éj sza -
kát töl töt tek el a szál lás he lye ken,
mint 2005. ja nu ár–au gusz tus ban. Az
or szág szá má ra a leg je len tő sebb kül -
dő or szá gok kö zül a Né met or szág -
ból, Olasz or szág ból, Hol lan di á ból,
Nagy-Bri tan ni á ból és Auszt ri á ból ér -
ke ző ál lam pol gár ok ven dég éj sza ká i -
nak szá ma 3–17 szá za lék kal csök -
kent, míg az USA-ból ér ke ző ven dé -
gek 8 szá za lék kal több éj sza kát töl -
töt tek a szál lás he lye ken. A szál lo dák -
ban, a pan zi ók ban, a tu ris ta szál lók -
ban és a kem pin gek ben 7–17 szá za -
lék kal mér sék lő dött a kül föl di ek ál tal
el töl tött ven dég éj sza kák szá ma. ■

Quality and prices in EU 
markets
Market Price Information System will serve to provide an outline of
main markets trends for a specific product group in each issue of
the magazine. Information will be available about the prices and
quantities of agricultural products in the market. Data will be col-
lected from merchants, and both wholesale and retail market
places. Compiled information will be communicated to all market
players through various mediums.
The price of meat is generally subject to quick fluctuations in
European markets, monitored by AKI (Agricultural research
Institute). At the moment, quality seems to be of secondary impor-
tance in the domestic swine market and price is the priority. ■

Number of quarters:
declining number of nights
Compared to the 2005 figures, in the first eight months of 2006
commercial lodgings accounted for a 3% drop in the number
of person nights spent. The national Statistics Office (KSH) data
indicate that the return on commercial lodgings grew by 5% in
the same period. Guests arriving from countries that are most
important for Hungary’s tourism (Germany, Italy, Hollnad,
Great Britain and Austria) spent 3-17% less nights in the coun-
try, while the number of nights spent by American tourists
grew by 8%. ■

Dr. Udovecz
Gábor
főigazgató, AKI
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Mér sék lő dik a bel föl di 
ke res let di na mi ká ja 

A GKI Gaz da ság ku ta tó Zrt.-nek az Erste Bank együtt mű kö dé sé -
vel ké szült, ok tó ber 30-án nyil vá nos ság ra ho zott elő re jel zé se azt
fel té te le zi, hogy a bel po li ti kai hely zet sta bi li zá ló dik, a ki iga zí tás
meg tör té nik, a re for mok pe dig be in dul nak és fel gyor sul nak. Ez
eset ben a be fek te tők bi zal ma, s ez zel a fo rint fo ko za to san to vább
fog erő söd ni. Ma gyar or szág meg íté lé sé nek mar káns ja vu lá sá ra
azon ban csak jö vő re le het szá mí ta ni. 
A ku ta tók sze rint Ma gyar or szá gon a GDP idén vár ha tó an 4 szá -
za lék kal emel ke dik (a ta va lyi 4,2 szá za lék és az idei el ső fél évi 4,1

szá za lék után). A bel ső ke res let nö ve ke dé si üte me ugyan las sul, de a gaz da sá gi nö -
ve ke dést leg in kább meg ha tá ro zó ki vi tel gyor san bő vül. A cse re arány vi szont leg -
alább 2 szá za lék kal rom lik, így az áru for gal mi egyen leg a ta va lyi hoz ha son ló an,
hoz zá ve tő le ge sen 2,8 mil li árd euró (a GDP 3,3 szá za lé ka) lesz. 
A költ ség ve té si ki iga zí tás a nö ve ke dé si üte met idén még lé nye gé ben nem érin ti. A
brut tó bé rek nö ve ke dé sé nek di na mi ká ja las sul, a net tó bér nö ve ke dés az egyé ni já ru -
lé kok eme lé se mi att en nél is sok kal erő tel jes eb ben fé ke ző dik. Köz ben az áfaeme lés -
sel és a ház tar tá si ener gia árá nak emel ke dé sé vel ös  sze füg gés ben az inf lá ció gyor sul.
Így az év el ső fe lé ben jel lem ző 5 szá za lék fe let ti re ál bér-nö ve ke dés az év vé gé re csök -
ke nés be megy át, mi köz ben az év egé szé ben 3 szá za lé kos re ál bér-nö ve ke dés vár ha tó.
A nyug dí jak re ál ér té ke idén mint egy 4 szá za lék kal emel ke dik. A má so dik fél év től a
la kos ság job ban tö rek szik a pénz meg ta ka rí tás ra, ke vés bé kezd új be ru há zá sok ba, eh -
hez ke ve sebb új hi telt vesz fel, mi köz ben meg pró bál ja meg őriz ni fo gyasz tá si szín vo -
na lát. Így a fo gyasz tás idei nö ve ke dé se 2-2,5 szá za lék ra las sul, az év vé gén pe dig már
alig emel ke dik. A be ru há zá sok jó eset ben is csak a ta va lyi hoz ha son ló an, 5 szá za lék -
kal nő nek.  A GKI Zrt. az zal szá mol, hogy a pénz pi ac ok egy re hi te le sebb nek te kin -
tik a gaz da ság po li ti kát. Az euró-forint ár fo lyam így az év vé gé ig erő sö dik, a hát ra -
lé vő hó na pok ban 260–275 kö zött, az év egé szé ben 266 kö rül lesz. A je len leg 8 szá -
za lé kos jegy ban ki alap ka mat már va ló szí nű leg nem emel ke dik. ■
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Túl a sok kon
a fo gyasz tók
A jú ni u si drasz ti -
kus vis  sza esés után
szep tem ber ben csu  -
pán cse kély mér ték -
ben csök kent a GfK
Hun gá ria és a Bu -
da pes ti Cor vinus
Egye tem ál tal éven -
te négy al ka lom -
mal mért Fo gyasz tói Bi za lom In -
dex. Míg jú ni us ban 50, szep tem -
ber ben csu pán 3 pont tal csök kent,
és ez zel 149-es ér té ket ért el.
Az FBI 2006. szep tem be ri vál to zá -
sá hoz dön tő en a fel mé rés két kom -
po nen sé ben be kö vet ke zett csök ke -
nés já rult hoz zá. A ház tar tá sok je -
len le gi hely ze té nek, va la mint az or -
szág kö vet ke ző 12 hó nap ra vo nat -
ko zó pénz ügyi hely ze té nek meg íté -
lé se egy aránt 9 pont tal rom lott jú -
ni us hoz ké pest. Ezen kí vül há rom
pon tot csök kent, és ez zel a 2005.
már ci u si szint re állt vis  sza a fo -
gyasz tók tar tós fo gyasz tá si cik kek -
re vo nat ko zó vá sár lá si haj lan dó sá -
ga is.
A hos  szú éve kig tö ret le nül emel ke -
dő Vá sár lá si Haj lan dó ság In dex
(VHI) jú ni ust kö ve tő en is mét csök -
kent, rá adá sul kö zel azo nos mér -
ték ben, mint már ci us ról jú ni us ra.
Így most ér té ke a 2004 el ső fe lé ben
mért hez ha son ló szin ten, 148,6
pon ton áll.
A Fo gyasz tói Vá ra ko zá sok In dex
(FVI) mi ni má li san, alig két pont tal
ja vult. 149,2-es ér té ke még így is ki -
rí vó an ala csony, mint egy a 10 év vel
ez előtt mért hez ha son ló ér té ken áll.
A há rom in dex kö zül ez volt az,
amely ese té ben jú ni us ban a leg na -
gyobb zu ha nást ta pasz tal ták.

Consumers have got over
the shock
The Consumer Confidence Index has only shown a slight
decrease of 3 points in September, compared to June, stopping
at 149 points. Expectations regarding household income and the
financial position of the country regarding the next 12 months
both declined by 9 points compared to June. Indexes showing
consumer expectations and purchasing desire both indicate
that people feel they have less money to spend than a year ago.
People feel slightly more optimistic about the future than they
did in June, but in general, pessimism prevails. Two thirds of
the people interviewed believed that their household purchas-
ing power will decrease in the next 1-2 years. ■

Growth of domestic demand slowing down
According to a forecast prepared by  GKI with the help of Erste Bank and published on 30. October, the political situation will consolidate, corrections
will be implemented, and reforms will gradually begin and accelerate. Investor confidence and the forint will also get stronger. 
Hungarian GDP is expected to grow by 4 per cent this year. Though the growth of domestic demand  is slowing down, exports are increasing rapid-
ly. The balance of foreign trade will be similar to that of last year (EUR 2,8 billion – 3.3 per cent of the GDP). Budgetary restrictions will not have a
major effect on the growth rate yet. As a result of tax increases, net incomes will not rise significantly, while inflation will accelerate. The growth of
consumption is expected to stop by the end of the year, while investment will not show growth of more than 5 per cent. GKI expects the money mar-
kets to regard economic policy as increasingly credible, which means the exchange rate will improve till the end of the year (with annual average rate
around 266 HUF/EUR) The prime lending rate is not expected to exceed 8 per cent this year.  ■

Bíró Péter
kutatásvezető, GKI

Kozák Ákos
igazgató, GfK

A GKI Gaz da ság ku ta tó Rt. prog nó zi sa a ma gyar nem zet gaz da ság 2006. évi 
fo lya ma ta i ról

2004. 2005. 2006. I–VI II. hó 2006. (elő re jel zés)
1. A GDP vo lu men in de xe (%) 105,2 104,2 104,1* 104
2. Az ipa ri ter me lés in de xe (ös  sze ha son lí tó áron, %) 107,4 107,3 110,3 110
3. Nem zet gaz da sá gi be ru há zá sok in de xe (ös  sze ha son lí tó áron, %) 107,9 105,6 101,8* 105
4. Az épí té si-sze re lé si te vé keny ség in de xe (ös  sze ha son lí tó áron, %) 106,8 116,6 98,4 104
5. A kis ke res ke del mi for ga lom vo lu men in de xe (%) 105,8 105,8 105,1 104
6. A ki vi tel vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 116,0 115
7. A be ho za tal vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 113,2 108,3 114,0 113
8. A kül ke res ke del mi mér leg hi á nya (mil li árd euró) 3,9 2,8 1,7 2,8
9. A fo lyó fi ze té si és tő ke mér leg együt tes hi á nya (mil li árd euró) 6,7 5,3 2,9* 5,3
10. Az euró át la gos ár fo lya ma (fo rint) 251,7 248,0 265,5** 266
11. Az ál lam ház tar tás hi á nya (pénz for gal mi szem lé let ben, 1284,1 984,4 1457,0** 2000***
he lyi ön kor mány zat ok nél kül, mil li árd fo rint)
12. A brut tó át lag ke re set in de xe 106,1 108,8 107,8 106,7
13. Fo gyasz tói ár in dex 106,8 103,6 103,1** 103,9
14. Fo gyasz tói ár in dex az idő szak vé gén (elő ző év azo nos hónap=100) 105,5 103,3 105,9** 106,2
15. Mun ka nél kü li sé gi rá ta az idő szak vé gén (%) 6,3 7,3 7,5**** 7,5
Jel ma gya rá zat: * I. fél év,  ** 2006. I–IX. hó, *** A Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. adós sá ga i nak át vál la lá sá val, **** 2006. III. ne gyed év 

A tény ada tok for rá sa: KSH, MNB, PM
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Ne he zebb lett a ke res ke del mi vál la -
la tok hely ze te az utób bi évek ben,
mi vel a fran cia fo gyasz tók egy re

ér zé ke nyeb bek let tek az árak ra, ál la pít ja
meg a glo bá lis M+M Planet Retail brit

ku ta tó in té zet elem zé se, amit szer kesz tő -
sé günk ren del ke zé sé re bo csá tot tak.
„Mi vel sok em ber szá má ra az árak ha -
tá roz zák meg, hol vá sá rol ja nak, a disz -
kon tok te ret nyer tek a hi per mar ke tek -
kel szem ben. A fo gyasz tók haj la nak ar -
ra, hogy előny ben ré sze sít sék a gaz da -
sá gos ter mé ke ket a drá gább már kák kal
szem ben” – ír ja a ta nul mány.

Vé ge a ter jesz ke dés arany ko rá nak
Mi ért lett a hi per mar ket ti pi kus fran cia
csa tor na? A vá lasz egy sze rű: az 1990-es
évek kö ze pé ig a nagy el adó te rű üz le tek
ter jesz ke dé sét alig kor lá toz ták Fran cia -
or szág ban. Így vál tak do mi náns üz let tí -
pus sá a fran cia élel mi szer-ke res ke de -
lem ben, 40 szá za lék kö rü li pi a ci ré sze -
se dés sel. (Igaz, eb be be le szá mí ta nak a
nagy szu per mar ke tek is.)

A hi per mar ke tek azon ban nem csak az
ár ver seny mi att szen ve dik meg a disz -
kon tok meg je le né sét. A fo gyasz tók nö -
vek vő szá ma szí ve seb ben vá sá rol gyak -
rab ban a hét fo lya mán, la kó he lye kö ze -
lé ben. Ke ve seb bet köl te nek a hiperek-
ben, ame lyek ál ta lá ban a vá ro sok szé -
lén ta lál ha tók. 
„Majd nem min den hi per mar ket tu laj -
do no sa re a gált a disz kon tok fe nye ge té -
sé re. Átpozicionálták ma gu kat ala csony
ára kat kí ná ló lán cok ká, és gaz da sá gos
ter mé kek kel bő ví tet ték vá lasz té ku kat.
Egy sze rű sí tet ték, át te kint he tő vé tet ték
kí ná la tu kat, és ki vet tek be lő le nem ze ti
már ká kat. Köz ben pe dig ag res  szív
mar ke ting kam pá nyo kat bo nyo lí tot tak
le” – fog lal ja ös  sze a vál to zá so kat az
M+M Planet Retail. 
Az új stra té gia be vált. Pél dá ul a
Carrefour és a Casino az el adá sok nö ve -
lé sé ről szá molt be a múlt év má so dik
fe lé től kez dő dő en. Hos  szú tá von azon -
ban úgy lát ják, kö zöl te mind két hi per -
mar ket, hogy ne héz idők elé néz nek. 
Ha el te kin tünk az ár ver seny től, a hi per -
mar ket-csa tor na nö ve ke dé se ak kor is
meg áll ni lát szott, köz li a brit ku ta tó in té -
zet. Az új üz le tek el adó te ré nek jo gi kor -
lá to zá sá val be fe je ző dött a ter jesz ke dés
nagy kor sza ka. Ezért a vál la la tok meg lé -
vő hi per mar ket je ik bő ví té sé nek en ge dé -
lye zé sé ért küz de nek. Ilyen úton azon ban
nem igen nö ve ked nek ér dem ben. 

Carrefour: fó kusz ban az ol csó ság
Nagy or szág ban egy olyan óri á si vál la -
lat, mint a Carrefour, mi lyen stra té gi á -
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Hiperreakció 
a disz kon tok 
árki hí vá sá ra

Ér de kes le gek jel lem zik az élel mi szer-kis ke res ke del -
met Fran cia or szág ban. A hi per mar ke tek ha zá já ban az
egyik leg fej let tebb kon cent rá ci ó val ta lál ko zunk: a bol -
ti for ga lom 70 szá za lé kát az öt leg na gyobb vál la lat bo -
nyo lít ja le. Ott szé kel a leg na gyobb eu ró pai ke res ke -
del mi vál la lat, a Carrefour, amely rá nyom ja bé lye gét a
ver seny re. S az el adá sok szer ke ze tét be fo lyá sol ja,

hogy Eu ró pá ban Né met or szág után az egyik leg na gyobb pi ac a
fran cia, 60,6 mil lió fo gyasz tó val.

Theil Ilka
ügyvezető igazgató,
Idea Zone Hungary
Kft.

A fran cia élel mi szer-ke res ke de lem 
szer ke ze te 2005-ben
Bolt tí pus Ös  szes for ga lom Bol tok 

(mil lió euróban) szá ma
Hiper- és nagy szu per mar ket 85,061 986
Szu per mar ket és la kó hely kö ze li üz let 63,271 5 486
Disz kont 13,870 3 624  
Ké nyel mi üz let 8,961 12 152
Cash & Carry 5 075 234

For rás: M+M Planet Retail
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val mű kö dik? Több lá bon áll; több fé le
csa tor ná ban mű köd tet bol to kat, ké -
nyel mi tí pus tól a 20 ezer négy zet mé te -
res hi per mar ke tig. A hi per mar ket
hoz za a cso port fran cia or szá gi be vé -
tel ének több mint fe lét. A lánc fran cia
net tó for gal ma el ér te a 35,577 mil li árd
eurót ta valy. 
A Carrefour a vá sár ló kért leg na gyobb
har cát a két ke mény disz kont tal vív ja,
az Aldival és a Lidllel. A hiperlánc
imázsának fó ku szá ba most az ala -
csony ára kat he lye zi. Azt kom mu ni -
kál ja, hogy majd nem min de nütt a
leg ala cso nyabb ára kat kí nál ja. Idén új
mar ke ting kon cep ci ót ala kí tot tak ki,
amely min den ed di gi nél job ban
hang sú lyoz za az ára kat és a ter mé ke -
ket. Ha té ko nyab ban hasz nál ják ki a 8
mil lió Carrefour hű ség kár tyá val ren -
del ke ző fo gyasz tó ada ta it is; in kább
őket cé loz zák meg mar ke ting üze ne te -
ik kel, mint a fo gyasz tók szé les tö me -
gét.
„Az árak csa tá já ban erős fegy ver a sa -
ját már ka is, amely mind a lánc szten-
derd, mind a gaz da sá gos ter mé kek vá -
lasz té ká ban nö vek vő sze re pet kap. Je -
len leg a for ga lom 25 szá za lé ka jut a ke -
res ke del mi már kák ra” – ír ja az M+M
ta nul má nya. 

Kis bol tok a pá ri zsi cent rum ban
Aho gyan Ma gyar or szá gon be lül a bu -
da pes ti ke res ke de lem je len tő en kü lön -
bö zik az or szá gos át lag tól, úgy Pá rizs
szin tén nem egyen lő Fran cia or szág -
gal. Sőt, a cent rum is el tér a kül vá ro -
sok tól. 
A mo dern bolt tí pu sok kö zül a szu per -
mar ke tek szá ma nö vek szik a fran cia
fő vá ros ban. A tu ris ták az érem egyik

ol da lát lát ják a bel vá ros ban: kis el adó -
te rű élel mi szer bol tok ha tá roz zák meg
az ut cák ké pét. A nagy vál la la tok kö zül
a Carrefour Shopi és Monoprix, a
Casino Franprix lán cá val van je len a
Szaj ná hoz fu tó bul vá ro kon és kör nyé -
kü kön. 
A disz kon tok szá ma is nö vek szik a fő -
vá ros cent ru má ban, ál ta lá ban 1000
négy zet mé ter alat ti el adó te rek kel. Na -
gyob bak ra ugyan is alig ha kap ná nak
mű kö dé si en ge délyt. A pá ri zsi ak ked -
velt disz kont bolt jai kö zül a Carrefour -
hoz tar to zik az Ed, a Casinóhoz a
Leader Price. 
A sa já tos pá ri zsi ke res ke del mi há ló zat
má sik ol da lán a Lafayette áru ház és a
Le Bon Marché exk lu zív de li ka tesz
rész le gei vár ják a leg te he tő sebb vá sár -
ló kat és a kí ván csi tu ris tá kat. 
A pá ri zsi hi per mar ke tek az elő vá ros -
ok ban épül tek, hogy le gyen elég par ko -
ló hely. Mind egyik je len tős vál la lat mű -
köd tet hi per mar ke tet a fő vá ros szé lén.
Kö zü lük leg fon to sabb a Carrefour, E.
Leclerc, Auchan és Géant. ■
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Hyper markets responding to challenge
by discount chains
70 per cent of French retail trade in food is concentrated in the hands of the five biggest companies. The largest European chain, Carrefour has its HQ
in France and plays a dominant role in the market. France is also the second largest market in Europe, after Germany, with over 60 million con-
sumers. 
According to the British research institute M+M Planet Retail, French consumers have become more price-sensitive than before. Discount chains have
gained ground at the expense of hyper markets, since prices are the main consideration for many people. 
Why have hyper markets become a typically French channel? Because there were hardly any restrictions on building very large stores in France, up
till the mid 90’s. Discount chains are not only popular because of their low prices. Many consumers prefer to go shopping more frequently and near-
er to their homes, which means they spend less in distant hyper markets. Hyper markets responded by offering more economical products  and sim-
plifying their assortment. At the same time, they started aggressive marketing campaigns. Since legal restrictions on store size had come into effect,
hyper markets have been fighting to maintain their positions and no longer hope to expand radically. 
What is the market strategy of Carrefour in a big country like France? They operate stores in several channels, but hyper markets account for over
50 per cent of total revenues. Net revenues totalled EUR 35,57 billion last year. The biggest adversaries among discounts are Aldi and Lidl. The new
Carrefour marketing concept focuses on prices and on targeting marketing campaigns at the 8 million loyalty card holders rather than all consumers.
Private labels with 25 per cent of total revenues are also an effective weapon in this war. 
Small food stores abound in downtown Paris. The number of discount stores with store space usually below 1.000 square meters is also increasing
in the central area. The hyper markets like Carrefour and Auchan are located in the suburbs, where parking space is sufficient. ■
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Az elekt ro ni kus do ku men tu mok -
kal szem ben Ma gyar or szá gon
még min dig nagy a bi zal mat lan -

ság, pe dig ha zánk egyi ke volt azon or -
szá gok nak, ame lyek az uni ós irány el vet
még 1998-ban – igaz, csak ke res ke del -
mi és ipar ka ma rai szin ten – el fo gad ta.
Ha zánk ban 2004. má jus óta a jog sza bá -
lyi hát tér le he tő vé te szi az elekt ro ni kus
szám lá zást. An nak több oka van, hogy
a ma gyar or szá gi gaz da sá gi sze rep lők
mi ért nem él tek ez zel a le he tő ség gel ed -
dig nagy szám ban. Egyik ok pél dá ul az
óva tos meg kö ze lí tés egy új te rü le ten az
adó koc ká za tok mi ni ma li zá lá sa ér de ké -
ben. Más részt ke ve sen vál lal ják az út tö -
rő sze re pet egy ugyan sza bá lyo zott, de
rész let kér dé sek ben még ki ala kult gya -
kor lat tal nem ren del ke ző te rü le ten.
Az Eu ró pai Unió tag ál la mai (Ang lia ki -
vé te lé vel, ahol más utat vá lasz tot tak) az
el múlt év ti ze dek ben je len tős utat tet tek
meg az elekt ro ni kus szám la adás fej -
lesz té sé ben. A túl ter me lés sel küsz kö dő
ága za tok, az éles ver seny ben ál ló kis ke -
res ke del mi csa tor nák fel is mer ték: a
ver senyt az nye ri, aki job ban és ke ve -
sebb költ ség gel szol gál ja ki a vá sár lót.

– El fo gyott a pi ros ce ru zá val ki húz ha tó
költ ség csök ken tő ja vas lat – han goz tat ta
Harald Fraszczak, a Metro Hol ding Hun -
ga ry ve zér igaz ga tó ja, aki egy ben az ECR
társ el nö ke. – Ma gyar or szá gon is ke mény
ár ver seny re kell fel ké szül ni, s ha azt
akar juk, hogy meg őriz zük pi a ci he lye zé -
se in ket, ak kor itt is csök ken te ni kell az
el lá tá si lánc ad mi niszt rá ci ós ki adá sa it.
Nincs okunk, hogy a cse hek és a len -
gye lek után kul log junk, mond ja ne -
künk egy né met tu laj do nú cég né met
állampolgára…
A Metro len gyel or szá gi vál lal ko zá sá nál
a meg ren de lé sek 80 szá za lé ka, míg a
szám la for ga lom 70 szá za lé ka elekt ro ni -
kus úton bo nyo ló dik, de Cseh or szág ban
is alig va la mi vel ala cso nyabb az arány.
Ez zel el len tét ben Ma gyar or szá gon a
meg ren de lé sek 34 szá za lé ka tel je sül
elekt ro ni kus mó don, s a Metro ese té ben
nincs pél da di gi tá lis szám la for ga lom ra. 
Az elő adók rész le te sen ki tér tek töb bek
közt az elekt ro ni kus szám lá zás jo gi
alap ja i ra, a jog sza bály ok meg szü le té sé -
re, az ar chi vá lás jo gi in for ma ti kai kér -
dé se i re, a GS1/Perfekt ma gyar adat -
bank mű kö dé sé re, a kö zös üz le ti nyelv

meg te rem té sé nek rend sze ré re, a törzs -
adat-har mo ni zá ci ó ra, amely ös  sze kö ti
az üz le ti part ner vál la la to kat (20 szek -
tor ban 104 tag szer ve zet ál tal tö mö rí -
tett több mint egy mil lió cég, 5 mil li árd
tranz ak ció na pon ta). Má sok az elek -
tro ni kus szám lá zás jö vő jét ecse tel ték
fel szó la lá suk ban, il let ve be szá mol tak
sa ját pro jekt jük be ve ze té sé nek me net -
rend jé ről és ta nul sá ga ik ról, to váb bá az
adó hi va tal szak ér tő je is mer tet te az el -
ső di gi tá lis szám lás cél el len őr zés lé -
nye gét. ■
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Rajt ra kész 
az elekt ro ni kus 
szám lá zás

Az elekt ro ni kus szám la al kal -
ma zá sa üz le ti pro jekt, s nem in -
for ma ti kai – hang zott el az ECR
Hun ga ry szak mai kon fe ren ci á -
ján, ahol az elekt ro ni kus szám -
la ha zai al kal ma zá sá nak fon -
tos sá gá ról ér te kez tek a kis ke -
res ke del mi és élel mi szer gyár -
tó cé gek szak ér tői. Ma gyar or -
szá gon még gyer mek ci pő ben
sem jár a di gi tá lis szám la for ga -
lom, szem ben a cse hek kel és a
len gye lek kel, ahol a kis ke res -
ke de lem szám lakont roll ing te -
rü le tén már is ne gyed an  nyi az
ad mi niszt ra tív ál lá sok szá ma,
mint ná lunk.

Electronic 
invoicing to come
Electronic invoicing was the subject discussed at the conference
organised by ECR Hungary. Digital invoicing is still practically
unknown in Hungary, whereas Poland and the Czech Republic are
far ahead of us in this area. 
Electronic documents are still not considered really trustworthy in
Hungary, though legislation allowing the use of electronic invoices
has been in effect since May 2004. Few companies wish to be pio-
neers in an area where not much experience to rely on exists. EU
member states have made significant progress in developing elec-
tronic invoicing as it is an excellent way of cutting administrative
expenses. Whereas 80 per cent of orders and 70 per cent of invoic-
ing is administrated electronically in Polish Metro stores, this pro-
portion is only 34 per cent for orders and zero for invoicing in the
Hungarian Metro chain.  ■
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Stefan Skopp, aki ezen a kon -
fe ren ci án át ad ta utó dá nak, Ba -
logh Fe renc nek a fő tit ká ri sta -
fé ta bo tot, nyi lat ko zott a Tra de
ma ga zin szá má ra.

– Hol tart az e-szám la for ga lom al kal ma -
zá sa a ha zai kis ke res ke de lem ben? Mi táp -
lál ja a ve le szem be ni bi zal mat lan sá got? 
– Saj nos Ma gyar or szá gon még az él lo vas
Metro sem dol go zik elekt ro ni kus szám lá -
zás sal. Szá mos be szál lí tó cég fel ké szült a
di gi tá lis tech ni ka al kal ma zá sá ra, ar ra vár -
nak, hogy a kis ke res ke de lem nagy vál lal -
ko zá sai, a Tesco, a Metro, a Spar és a
Baumax ne ki vág jon. Má ra el há rul tak az
utol só jo gi aka dá lyok az e-szám la for ga -
lom be ve ze té se elől, s úgy gon do lom, ha -
ma ro san si ke res át tö rés ta núi le he tünk. 
– Mint az egyik elő adó han goz tat ta, a di -
gi tá lis ala pú szám la for ga lom be ve ze té se
nem in for ma ti kai ügy. Má sok egye ne sen
ki mond ták, ver seny ké pes sé gük áll vagy
bu kik a kés le ke dés től.
– Jól ér tet te az üze ne tet. Jö vő re min den ed -
di gi nél ke mé nyebb ár harc ra le het szá mí ta ni
a kis ke res ke de lem ben, amely csök ken te ni
fog ja az ered mé nye ket. En nek el len sú lyo zá -
sát a meg ren de lés- és szám la for ga lom tel jes
e-ala pú be ve ze té sé vel le het meg te rem te ni.
Gyor sab bá vá lik az ügy in té zés, csök ken ti a
bor zal mas men  nyi sé gű pa pír ala pú ad mi -
niszt rá ci ót, to váb bá az ál ta la vég re hajt ha tó

és  sze rű sí tés sel vis  sza szo rít ha tó a gyár tó tól a
kis ke res ke de le mig tar tó lo gisz ti kai lánc ban
a ma nu á lis be avat ko zás, va gyis szá mos hi -
ba le he tő sé get ki zár ha tunk.
– Ha ez ilyen ké zen fek vő, ak kor mi ma -
gya ráz za, hogy 1998 óta nap ja in kig a jo -

gász ko dás, il let ve az önök ré szé ről a lob bi -
zás jel le mez te a mun kát? Má ra meg nyug -
ta tó an el há rul tak az aka dá lyok?
– Már nem vi tat ko zunk a jog sza bály okon,
leg fel jebb egy-két ki sebb ügy ben kell a
sza bá lyo kon vál toz tat ni. Ma gyar or szág
uni ós csat la ko zá sá val fel gyor sult a jog al -
ko tás, tény le ge sen 2005 vé gé re adap tál tuk
az uni ós irány el ve ket. Má ra pe dig már fel -
so ra koz tak a vál lal ko zá sok, el ér tünk a
meg va ló sí tás kü szö bé re. Töb ben je lez ték,
hogy ter ve ik mel lé for rá so kat is te rem tet -
tek. Ne fe led jük, egy vi ta tott jo gi kör nye -
zet ben a nagy szám la for gal mú cé gek ko -
ráb ban nem vál lal hat ták fel az út tö rő sze -
re pét a nagy koc ká za tok mi att. Ezért tar -
tom je len tős ál lo más nak a mos ta ni szak -
mai kon fe ren ci át, ahol az APEH el nö ke
rá mu ta tott: ne kik is ér de kük az e-szám lá -
zás mi előb bi be ve ze té se. Nem mond ta, de
úgy gon do lom, az adó hi va tal ban is el fo -
gyott a pi ros ce ru zá val alá húz ha tó ta ka ré -
kos sá gi le he tő ség.
– Fel szó la lá sá ban a szol gál ta tó vál lal ko zá -
sok kal szem be ni kö ve tel mé nyek ről szólt.
Ho gyan győ ződ jünk meg fel ké szült sé gé -
ről, te vé keny sé gé ről, ne hogy csa lat koz -
zunk, s vé gül ne künk gyűl jön meg a ba -
junk az adó hi va tal lal? 
– Ma gyar or szá gon je len leg a T-Systems
ne ve a leg is mer tebb, ám to váb bi há rom
rend szer – Synergon, Docca és Seeburger
– is ug rás ra kész. Mind egyi kük je len tős
kül föl di hát tér rel ér ke zett ha zánk ba. Va la -
men  nyi le in for mál ha tó. Oszt rák test vér -
szer ve ze tünk től mi is ér dek lőd tünk,

Auszt ri á ban, Len gyel or szág ban és Cseh -
or szág ban jó mun kát vé gez nek, rend sze -
re ik ki fo gás ta la nul mű köd nek. Be szél ni
kell ve lük, s test re sza bott fej lesz té se ik kö -
zül le het vá lasz ta ni. Úgy gon do lom, egy -
elő re ők is vá ra ko zó ál lás pon tot fog lal nak
el, ám ha be in dul a ma gyar e-szám lá zá si
igény, pil la na tok alatt ké pe sek meg ol dá so -
kat nyúj ta ni.
– Mit ta ná csol, mi le gyen a kö vet ke ző lé -
pés? Jöj je nek az in for ma ti ku sok?
– Ép pen egy in for ma ti kus, a Johnson &
Johnson szak ér tő je han goz tat ta: a di gi tá lis
szám la for ga lom üz le ti pro jekt, s nem in -
for ma ti kai. Mé lyen egyet ér tek ve le, alap -
já ban sze rin tem sem in for ma ti kai ügy,
no ha a fej lesz tés ben lesz nek in for ma ti kai
ré szek, mint aho gyan lo gisz ti kai kér dé sek,
de ke res ke del mi ek is. Az e-szám la for ga -
lom be ve ze té sé hez alap ve tő en a cé gek el -
kö te le zett sé ge és együtt mű kö dé se kell. ■

„El ér tünk a meg va ló sí tás kü szö bé re”

We have reached 
implementation
The legal aspects of electronic invoicing, the IT background of elec-
tronic archives, the operation of the GS1/Perfekt data bank, the
system of working out a common business language, the har-
monisation of basic data and other topics were all discussed in
detail during the conference about electronic invoicing. 
Price competition is going to get tougher next year than ever
before and retailers are going to earn less. This can be compen-
sated by the introduction of fully electronic invoicing and registra-
tion of orders – said Stefan Skopp of Metro stores.
– We are no longer arguing about legislation, only minor changes
are left to be made. – he added. 
At the moment T-Systems is the best known name in this field, but
Synergon, Docca and Seeburger – all with a strong foreign back-
ground – are also ready to enter this market. These companies
will be able to offer tailor made solutions to electronic invoicing
needs, once the market takes off. ■

Az ECR Hungary új főtitkára, Balogh Gábor

Ebben a minőségben utoljára együtt: Stefan Skopp, leköszönt főtitkár és Harald Fraszczak társelnök
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Afej lő dés- és tel je sít ményori en tált
vál la la ti fi lo zó fi ák, cél- és esz -
köz rend sze rek új ala pok ra és el -

vek re he lyez ték a ke res ke del mi te vé -
keny sé get. Gyö ke re sen át ala kul tak az
ad dig meg szo kott mun ka mód sze rek,
meg vál toz tak a pri o ri tá sok.
Hol ki sebb, hol na gyobb (ál ta lá ban na -
gyobb) in ten zi tás sal fe szül tek egy más -
nak a vál la la tok ál tal ki épí tett, nem zet -
kö zi ta pasz ta la to kon, know-how-n
nyug vó „rend sze rek”. Ta pasz tal hat tuk,
hogy sok he lyütt hát tér be ke rült az
„egyén” és az „egyé ni ség” sze re pe, és
so kun kat be szip pan tot ta a rend szer -
szem lé le tű – szür kés ár nya la tú – „tö -
meg ter me lés”, a fu tó sza lag.
Tet tük a dol gun kat, schaffhauseni pon -
tos ság gal vé gez tük a stan dard és rö vi -

de sen meg szo kot tá vált fel ada ta in kat,
még is az ez red for du lót és kü lö nö sen az
EU-csat la ko zást kö ve tő en, egy re gyak -
rab ban szem be sül tünk az zal, hogy az
már nem min dig elég ah hoz, hogy
ered mé nye sen és ha té ko nyan fe lel jünk
meg a ve lünk szem ben tá masz tott el vá -
rá sok nak.
Az utób bi évek ben ta pasz tal tam, hogy
egy re gyak rab ban me rül fel az igény:
tölt sük meg va lós tar ta lom mal ki tű zött
szlo gen je in ket, le gyünk és le hes sünk
má sok, kü lön böz zünk és kü lön böz tes -
sük meg ma gun kat és vál la la ta in kat, le -
gyünk is mét egyé ni ek. 
Ta lán en nek is kö szön he tő, hogy tu da -
to san al kal maz va, eb ben az idő szak ban
ke rült szak mai szó tá runk ba az ér té ke -
sí tő szó és ti tu lus, amely – ta lán csak a
ma gyar nyelv sa já tos sá ga ként – a leg -
pon to sab ban és leg szeb ben fe je zi mun -
kánk lé nye gét: ér té ket nyúj ta ni, ér té ket
te rem te ni.
Ez azon ban a pi ac gaz da sá gi kö rül mé -
nyek kö zött, az éle se dő – szin te ipar ág-
és szek torfüg get len – ver seny hely zet -
ben, egy re na gyobb ki hí vá sok elé ál lít ja
az ér té ke sí té si szer ve ze te ket. Kü lö nö -
sen ak kor, ami kor a gaz dál ko dó szer ve -
ze tek nagy több sé ge ha son ló alap el vek
men tén – úgy mint fenn tart ha tó nö ve -
ke dés, ja vu ló ered mé nyes ség és nö vek -
vő ha té kony ság – fo gal maz za meg cél -
ki tű zé se it.
En nek kö vet kez mé nye ként az ügy fe lek
és fo gyasz tók ke gye i ért fo lyó küz de -
lem ben egy re újabb és újabb ter mé kek,
szol gál ta tá sok je len nek meg, me lyek
ér té ke sí té se is egy re bo nyo lul tab bá vá -
lik. Az sem rit ka, hogy az ös  sze tett
fel ada tok ra és hely zet re va ló te kin -
tet tel a vál la la tok több sé ge –
egyi de jű leg – akár 4-5
kü lön bö ző meg kö ze lí tést is
al kal maz az ér té ke sí té si fo lya ma tok és
tel je sít mény me ne dzse lé se, mé ré se és
fej lesz té se vo nat ko zá sá ban.

Ma gunk is bo nyo lít juk az amúgy sem
kön  nyen át te kint he tő és el len őriz he tő
fo lya ma to kat, meg fe led kez ve a zse ni á -
lis einstei ni mon dás ról:
„Min dent a le he tő leg egy sze rűb bé kell
ten nünk, de an nál már nem egy sze rűb -
bé.”
En nek a gon do lat nak a je gyé ben nyújt
se gít sé get az ér té ke sí té si szer ve ze tek -
nek és ér té ke sí té si mun ka tár sak nak
egy új mód szer tan, az ESP, a Ha té kony
Ér té ke sí tés Prog ram ja, amely új pers -
pek tí vá ból kö ze lí ti meg az ér té ke sí té si
fo lya ma tot:
„Ha té kony ság az egy sze rű ség ré vén”
vagy más kép pen fo gal maz va: „Ne el ad -
junk, ha nem kön  nyít sük meg ügy fe le -
ink nek, hogy tő lünk vá sá rol ja nak.”
Az ESP mód szer ta na, a Sales
interAction (UK) ala pí tói, Steve Mar tin
és Gary Coleran ál tal ki dol go zott rend -
szer az olyan vál la la tok kal, mint a
GlaxoSminthKline, a NIKE, a Pfizer, a
Mic ro soft, az AstraZeneca vagy a Bri -
tish Te le com foly ta tott ér té ke sí tés fej -
lesz té si mun ka ta pasz ta la tai mel lett tu -
do má nyos ku ta tá so kon ala pul. Mél tán
emel he tő ki a sor ból Prof. Rober B.
Cialdni (Regents Professor of
Psychology at Ari zo na State University)

a „Be fo lyá so lás lé lek ta na” c. –
vi lág szer te több mint egy

mil lió pél dány ban el adott –
mű szer ző je.
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Tisz telt Ol va só, 
ked ves Kol lé gák!

Öröm mel kö szön te lek Ben -
ne te ket egy új lap új ro va tá -
nak be mu tat ko zá sa kor. So -
kan is me ri tek a lap in du lá sá -
nak hát te rét, amely nek leg lé -
nye ge sebb ele me az, hogy
egy re több új igény és el vá rás
fo gal ma zó dik meg az ipar ral
és ke res ke de lem mel szem -
ben, és egy re több új igény és

el vá rás fo gal ma zó dik meg ve lünk, ér té ke sí tők -
kel szem ben is.
Lás suk be és lás suk meg, hogy szük sé günk van
az új ki hí vá sok ra, szük sé günk van az elő re lé -
pés re, egy faj ta meg úju lás ra. 
Szük sé günk van ar ra, hogy te ret és le he tő sé get
biz to sít sunk egy más nak, hogy mé lyeb ben is -
mer hes sük meg egy más fel ada ta it, gon do la ta it,
és kö zö sen ke res sük a meg ol dá so kat a kö zös
prob lé mák ra. 
Szük sé günk van ar ra, hogy meg is mer jük és
meg os  szuk egy más sal si ke re in ket, me lyek ré -
vén jó pél dá val, öt le tek kel, ta ná csok kal tá mo -
gat hat juk egy mást, egy szű kebb szak mai kö zös -
ség – az ér té ke sí tők – mun ká já nak fej lő dé sét.
Olyan fó ru mot kí vá nunk te rem te ni, ahol az ér -
té ke sí tés sel és üz let fej lesz tés sel fog lal ko zók
„egy más közt” cse rél nek esz mét, tá jé ko zód nak
új meg ol dá sok ról és le he tő sé gek ről, vá la szo kat
kap nak az őket – min ket – leg in kább fog lal koz -
ta tó kér dé sek re. 
A ro va tot szán dé ka ink sze rint e kö zös fel ada tok
és ér de kek men tén szer keszt jük, amely ben
szá mí tunk ak tív rész vé te le tek re, té mák fel ve té -
sé re, vé le mé nyek, ja vas la tok köz re a dá sá ra. ■

Csak egy sze rű en…
A – rend szer vál to zást kö ve tő – el múlt más fél év ti zed so rán a
nem zet kö zi tu laj do no si hát tér rel ren del ke ző vál la la tok meg je le né -
se, a globalizációs ha tá sok az ipar ban és a kis ke res ke de lem ben az
én ge ne rá ci óm szá má ra – akik pá lyán kat a 70-es évek vé gén, a
80-as évek ele jén kezd tük a ke res ke de lem ben – új idő szá mí tást,
„szak mai rend szer vál to zást” is hoz tak.

Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató,
Grow Sales Kft.
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Az ESP, a Ha té kony Ér té ke sí tés Prog -
ram ja, a vál la la tok te vé keny sé gé nek
egé szé re al kal maz ha tó – egy sé ges ér té -
ke sí té si és ér té ke sí tés fej lesz té si rend -
szer. Ele me i nek kö szön -
he tő en „szisz te ma ti kus”
üz le ti esz köz. 
Az ESP, a Ha té kony Ér -
té ke sí tés Prog ram ja ma -
gyar or szá gi ki zá ró la gos
part ne re a GROW Sales
Kft.
Az ér té ke sí tők és ér té -
ke sí té si szer ve ze tek je -
len tős ré sze kény te len
szem  be  néz ni az ügy fél -
kör fo lya ma tos és rend sze res vál to zá -
sá nak koc ká za tá val, olyan ügy félport -
fó lió-fluk tu á ci ó val, amely je len tős
erő for rá so kat igé nyel mind ma te ri á -
lis, mind pe dig hu mán erő for rás-ol da -
lon.
Eköz ben az ér té ke sí té si szer ve zet re és
mun ka tár sak ra ne he ze dő nyo más egy re
nő, mind az ered mé nyes ség, mind a ha -
té kony ság nö ve lé se ér de ké ben, ame lyet
azon ban több nyi re még min dig kvan ti -
ta tív, mintsem kva li ta tív mód sze rek kel

igyek szünk lát ha tó vá, ér té kel he tő vé és
ily mó don fej leszt he tő vé ten ni.
A vál la la tok több sé ge az el vá rá sok nak
va ló meg fe le lést az ér té ke sí té si mun ka -

tár sak kép zé sé vel, az
ese tek több sé gé ben
újabb és újabb – di dak -
ti kus – kép zé si for mák -
kal tá mo gat ják. A fó -
kusz a sze mé lyes kész -
ség fej lesz tés mel lett az
ér té ke sí té si tech ni kák
bő vü lő esz köz tá rá ra ke -
rül. Nagy kér dés, hogy
a fel gyor sult ér té ke sí té -
si fo lya mat ban áll-e

ren del ke zé sünk re ele gen dő idő ah hoz,
hogy bo nyo lult esz köz tá rak ból „válo-
gassunk” és egy ál ta lán szük sé günk
van-e bo nyo lult esz köz tá rak ra?
Az ESP, a Ha té kony Ér té ke sí tés Prog ram -
ja el ve ti az ér té ke sí té si fo lya ma tot és az
ér té ke sí tés meg kö ze lí té sét bo nyo lí tó lé -
nyeg te len kon cep ci ó kat, tip pe ket és tak ti -
ká kat. Azo kat az alap el ve ket ta nít ja, ame -
lyek az ér té ke sí tés tény le ges ha té kony sá -
ga szem pont já ból el en ged he tet le nek, s
va ló ban vál to zást hoz nak az ér té ke sí tő és

az ügy fél kap cso la tá ban. Tar tal maz ok ta -
tá si és ve ze té si me tó du so kat, út mu ta tást
az ön fej lesz tés hez, tár gya lás tech ni kai ele -
me ket, va la mint a kép zés és fej lesz tés
elem zé sé re hasz nál ha tó esz kö zö ket.
E meg kö ze lí tés ré vén – az az a mód sze -
rek egy sze rű sí té sé vel – ha té ko nyab ban
és ered mé nye seb ben vé gez het jük ér té -
ke sí tői mun kán kat, és egyút tal le he tő -
sé get te rem tünk ar ra is, hogy „ki vál va a
tö meg ből” tág te ret nyis sunk ma gunk
és mun ka tár sa ink sze mé lyes és szak -
mai fej lő dé se előtt. ■

értékesítés és üzletfejlesztés

2 0 0 6 .  n o v e m b e r

85

�	��

��
���)
��������

"!, ��'�
��'(

Keep it simple…
In recent years, I have noticed that performing our duties mechani-
cally, in accordance with internationally accepted “best practices”
was often no longer enough to get the results expected from us.
A new methodology, ESP (Efficient Sales Program) can help sales
organisations and staff to get a new perspective of the sales process.
The basic idea is “Not to sell, but make it easier for our clients to buy
from us”. ESP is based on scientific research, as well as experience
with sales organisations like that of NIKE, Pfizer, Microsoft, or British
Telecom. It is an integrated sales and sales development system
which can be applied to the whole scope of activities within a com-
pany. The exclusive ESP partner in Hungary is GROW Sales Kft. ESP
is limited to those principles which are truly essential for efficient
sales and which can make a real difference in the relationship
between sales executives and their clients. Owing to the simplified
approach used by ESP, sales activities can be made more efficient
and we can also get a chance to “stand out from the crowd”. ■
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GLOBUS Föld ke rek ség ízei
Mik ro hul lá mú sü tő ben 2 perc alatt el ké szít he tők a vi lág szá mos

pont já ról el ne ve zett GLOBUS kész éte lek. Aján lott fo gyasz tói ár:
Csevapcsicsa és Provence-i ser tés ra gu: 439 Ft, Ba jor va das és Pa ler mói puly -

ka ra gu: 499 Ft. Cso ma go lás: 350g mű anyag tál ca; 10 db/kí ná ló kar ton. Ter mék előny: gyors, ké -
nyel mes, gaz da sá gos, 1 évig el tart ha tó hű tés nél kül! Be ve ze tés hó nap ja: 2006. ok tó ber. Be ve ze té si tá -

mo ga tá sok: TV-rek lám, saj tó hir de té sek, el adás he lyi rek lám anya gok, kós tol ta tá sok. Kap cso lat fel vé tel:
Globus Kon zerv ipa ri Nyrt. Kap cso lat tar tó: Botta Di á na tra de mar ke ting manager. T.: (1) 4321-643; F.: (1) 2614-424; E-mail:
botta.diana@globus.hu; www.globus.hu

GLOBUS canned foods named after many places in the world, can be prepared in micro wave ovens within 2 minutes.

KO RO NA 4 to já sos 5 kg-os 
ter mék csa lád 
Az 5kg-os po li e ti lén zsák ba cso ma golt 4 to já sos Ko ro na
szá raz tész ta elő nye, hogy kön  nyen ke zel he tő, op ti má lis ki -
sze re lés ben ke rül for ga lom ba. Be ve ze tés hó nap ja: 2006.
szep tem ber. Kap cso lat fel vé tel: MARY-KER Kft. Kap cso -
lat tar tó: Sajcz Lász ló mar ke ting- és ke res ke del mi igaz ga tó.
T.: (27) 351-740; F.: (27) 351-501; E-mail: mary-ker@mary-
ker.hu; www.koronateszta.hu

The advantage of Korona pasta made with four eggs is that it comes in
5kg size, easy to handle PE bags. 

He lia-D In ten zív Test ápo lók
A He lia-D In ten zív Test ápo lók a nap ra for gó szár-ki vo nat mel -
lett egyéb nö vé nyi ha tó anya go kat és vi ta mi no kat tar tal maz -
nak, ame lyek a bőr ápo lá sát és egész sé ge sen tar tá sát se gí tik.
A nap pa li és éj sza kai test ápo ló 15 faj ta, a bőrfeszesítő 16 faj ta,
eb ben a ka te gó ri á ban ki emel ke dő men  nyi sé gű ha tó anya got
tar tal maz . A tar tal mas test ápo lók re kord se bes ség gel szí vód -
nak fel, emel lett az il la tuk is kü lön le ges. A cso ma go lá suk pe -
dig rend kí vül hi gi é ni kus, mert a fla kon nyí lá sá ban el he lye zett
szilikonmembrán meg aka dá lyoz za a kör nye zet ben lé vő ká ros
anya gok be ju tá sát, és kön  nyí ti az ada go lást. Ki sze re lés: 10
db/karton, 192 karton/raklap. Be ve ze tés: 2006. no vem ber.
Kap cso lat fel vé tel: He lia-D Kft. 1034 Bu da pest, Bé csi út. 60.;
Kap cso lat tar tó: Petke Ló ránt; T/F.: (1) 2610-296

Helia-D Intenzív  Body Lotions contain an exceptionally high proportion of active ingredients, have a unique
fragrance and are absorbed faster than other products. 

Joya Exotic szó ja ital
Joya szó ja ital Exotic 1 li te res ki sze re lés ben. Tej he lyet te sí tő, UHT; el he lye zé se ja va solt szem ma gas ság -
ban; Tetra ha sáb 1l cso ma go lás, vis  sza zár ha tó csa va ros ku pak; 10db/karton, 75 kar ton/rak lap. Ter -
mék előny: Az egész ség tu da tos élet mód ked ve lő i nek íz le tes fi nom ság a Joya szó ja ital csa lád új tag ja a
tró pu si gyü möl csök kel és vi ta mi nok kal ké szült Joya Exotic. A té li idő szak ban kü lö nö sen ked vel tek az
ellenállóképességet nö ve lő, A, C, E vi ta mi no kat tar tal ma zó ké szít mé nyek, így kü lö nö sen jó idő zí tés sel
ke rül be ve ze tés re a ter mék. 100% nö vé nyi, szó ja ala pú, lak tóz-, glutén- és ko lesz te rin-men tes. Gén ma -
ni pu lá ci ó tól men tes, ki zá ró lag oszt rák szó ja bab fel hasz ná lá sá val ké szült ma gas mi nő sé gű ter mék. Ve -
ge tá ri á nu sok, laktózérzékenyek is fo gyaszt hat ják. Be ve ze tés hó nap ja: 2006. no vem ber; Tá mo ga tá sok:
saj tó, kós tol ta tás, ese mé nyek. Kap cso lat fel vé tel: MONA Hun ga ry Kft.; Kap cso lat tar tó: ve vő szol gá -
lat; T.: (1) 4301-368; iroda@monahungary.hu; www.monahungary.hu

The new member of the Joya family of soya drinks, Joya Exotic in 1 litre bottles has a delicious taste with tropical fruits and vita-
mins for people devoted to a health-conscious lifestyle.

Riceland 1 per ces ri zsek
Riceland 1 per ces po ha ras Bar na rizs és Riceland 1 per ces po ha ras Basmati rizs ta va szi zöld sé gek kel. Fo gyasz tói ki -
sze re lés: 2 x 125 g, ke res ke del mi ki sze re lés: 8 cso mag /karton. Aján lott fo gyasz tói ár: 379-399.- Ft. Mi nő sé gét meg őr zi:
1 év. Ter mék előny: Mik ro hul lá mú sü tő ben 1 perc alatt el ké szül; ter mé sze te sen egész sé ge sen, tar tó sí tó szer-men tes, szí -
ne ző a nyag-men tes, gén ma ni pu lált anya got nem tar tal maz, gluténmentes. Be ve ze tés: 2006. nyár. Tá mo ga tá sok: TV-
kam pány, hir de té sek. Kap cso lat fel vé tel: Riceland-Mo. Kft.;
Kap cso lat tar tó: ve vő szol gá lat; T.: (1) 3029-292;
Fax: (1) 3029-291; www.riceland.hu

Riceland 1 minute brown rice and Riceland 
1 minute Basmati rice with spring 
vegetables.

TopJoy 
gyü mölcs ital- 
új don sá gok
A Superbrands dí jas
TopJoy már ka új, tar tó sí -
tó szer és mes ter sé ges
szí ne zék nél kül ké szült,
200 ml-es al ma-, na -
rancs- és őszi ba rack ita -
lo kat kí nál a gyer me kek -
nek. A fur fan gos szí vó -
szál lal el lá tott, prak ti kus
do bo zok kön  nyen el fér -
nek a tás ká ban, uzson -
nás cso mag ban, így
nem csak ott hon, de út -
köz ben, vagy az is ko lá -
ban és a mun ka he lyen is
egész nap fel fris sí te nek.
A gye re kek örö mé re a
cso ma go lást a Bo lon dos
Dal la mok ked velt rajz -
film fi gu rái dí szí tik:
Csőrike, Dodó ka csa és
Szil vesz ter macs ka. Ki -
sze re lés: 27 db/karton;
15 karton/sor; 120 kar-
ton (3240 db)/raklap. Be -
ve ze tés: 2006. de cem ber.
Kap cso lat  fel  vé tel :
Maspex Olympos Kft.
6032 Nyárlőrinc Fő u. 1.
Kap cso lat tar tó: ve vő -
szol gá lat; T.:  (76) 589-
580; F.: (76) 589-505

The Superbrands award win-
nining TopJoy brand offers new,
apple, orange and peach drinks
made without preservatives and
artifical colouring for children, in
200 ml size packaging.  
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Nyisson biosarkot 
üzletében!

Tanácsot adunk a választék kialakításában.

Mindent megtalál bio nagykereskedésünkben 

a bio alapélelmiszerektől a biocsemegékig.

Kiszállítás 48 órán belül.

Nyitva: H-P 7-18h; Szo 8-13h

Tel.: 06 26 505152, info@biopiackft.hu,

www.biopiackft.hu

Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

Szeretnénk felhívni figyelmét a Tartex+Dr. Ritter
németországi partnerünktől importált mintegy 

60 különböző termékre! 
Közülük mintegy 55 kizárólag BIO termék, a Biokontroll Hungária Kht. által
ellenőrizve. Például 5-féle élesztőmentes Tartex Cremisso pástétom (medve-
hagymás, cukkini-paprikás, paradicsom-bazsalikomos, tormás-almás, pap-
rika-chilis), 3-féle 3,7%-os zsírtartalmú Tartex Balance pástétom túrós alap-
anyaggal, valamint gluténmentes müzliszelet és spanyol mandulából készült
1 l-es mandulaital. Hidegen sajtolt, négyféle, 250 ml-es OMEGA 3  növényi
olaj és az OMEGA 3 biomüzliszelet is kapható az 5, illetve 125 gr-os kiszere-
lésű pástétomok mellett. További biotermékeink, amelyekkel változatosab-
bá tehetik étrendjüket, megtalálhatók a bioboltokban, reform nagykereske-
désekben (HerbaHáz, Mediline, Bioritmus), a Rotschild üzletekben és egyre
több, az egészséges élelmiszerek kínálatára hangsúlyt helyező üzletben.  

Limmat Budapest Kft. 
1125 Budapest, Nógrádi utca 9. Tel.: 06 1 319-3032.

Fenjal ter mék csa lád: test ápo ló, tus für dő, 
go lyós de zo do rok és für dő olaj

A sváj ci Doetsch Grether A.G. ál tal gyár tott Fenjal ter mé kek ma -
gyar or szá gi for gal ma zó ja a CosmoMix Kft. A 2 ter mék vo nal (in -
ten zív ápo lás és gyen géd érin tés) ös  sze sen 9 tag ja kö zül a Fenjal
test ápo lók a man du la olaj, E, C, B5-vitaminok és az aloe vera ápo -
ló ha tá sá val, 200 és 400 ml ki sze re lés ben ke rül for ga lom ba. Ter -
mék előny: bőr ba rát, der ma to ló gi a i lag tesz telt, PH sem le ges.
Kap cso lat fel vé tel: CosmoMix Kft., 1537. Bu da pest, Pf: 377
Tel.: (30) 6379-026. www.cosmomix.hu/fenjal

CosmoMix Ltd. is the Hungarian distributor of Fenjal products manufac-
tured by the Swiss company Doetsch Grether A.G. Portfolio contains 2
product-lines (sensitive touch and intensive care), altogether 9 prod-
ucts, among them: Fenjal body lotions with vitamine E, C, B5, almond-
oil and aloe vera is marketed in 200 and 400 ml sizes. Advantages:
skin-friendly, dermatologically tested, PH neutral. Contacts:
CosmoMix Ltd.

Prémium kategóriás BESTILLO pálinka 
Termékeinket a pálinka készítésre legalkalmasabb, legízletesebb
gyümölcsfajtákból készítettük. Különlegességünk a Gönci barack pálin-
ka, amely eredetvédett termék. Minden termékünk sorszámozott, lim-
itált mennyiségben kerül forgalomba. Az olyan különlegességekből,
mint a málna vagy a szeder csak 1500 üveg készült. Kiszerelés: 6
üveg/karton. Bevezetés hónapja: 2006. november. Kapcsolat felvétel:
Boldogkő-Fruit Kft. Kapcsolattartó: Czakó Gábor ügyvezető igazgató. T.:
(70) 5170-754; F.: (46) 306-628; E-mail: gabor.czako@bestillo.hu;
www.bestillo.hu

The premium category BESTILLO palinka is made from the most delicious fruits. All bot-
tles are numbered and marketed only in limited quantities.  
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Már szak mai köz hely,
bár nem le het elég -
szer is mé tel get ni,

hogy a vá sár lói dön té sek 75
szá za lé ka a vá sár lás he lyén, a
bolt ban dől el. Épp ezért az
el ső mec  cset a hely szín vá -
lasz tás be fo lyá so lá sá val kell
meg nyer ni, és ez egye nes ki -
esé ses rend szer: ha a vá sár ló
a kon ku ren ci á hoz megy, el -
ve szett az adott lánc szá má -
ra.  Mi vel Ma gyar or szá gon a
szó ró la po kat, ak ci ós új sá go -
kat a ré gi ó ban is ki emel ke dő
mó don ol vas sák át a vá sár -
lók, ezért fon tos, hogy egy
lánc már eb ben is kü lön le -
ges, egye di le gyen, és imá -
zsát ezen a csa tor nán ke resz -
tül is kö vet ke ze te sen épít se.

Lé nye ges rész le tek
A SPAR há ló zat ezt a fel ada -
tot út tö rő mó don ol dot ta
meg: hi te les ta nács adó tól,
unikális tar ta lom mal töl töt te
meg ak ci ós új ság já nak ol da -
la it. A kon cep ció egy ér tel mű,
az üze net a lánc ol da lá ról a
fo gyasz tók fe lé a meg bíz ha tó,
hi te les, mi nő sé gi, szak ér tői
ké pet épí ti fel, meg cé loz va
így az igé nyes, mi nő ség tu da -
tos vá sár lói kört.
– Egy re na gyobb szük ség
van te ma ti kus szó ró lap ok ra.
Szeg men se ink nagy ré sze
már olyan mély sé gű, hogy
azt már ér de mes rész le te sen
is be mu tat ni, lásd Bor ka ta ló -

gus, Ínyenckatalógus… – so -
rol ja Barathy Ta más, a  SPAR
Ma gyar or szág Kft. ak ció -
szer ve zé si ve ze tő je.
– Mi ben kü lön bö zik há rom
lán cuk ugyan ar ról a te ma ti -
ká ról szó ló szó ró lap ja?
– Ma xi mum a ter mék szám -
ban le het kü lönb ség. Az üz -
let há ló za ta ink mé ret kü lönb -
sé gé ből adó dó an ter mé sze te -
sen a szor ti ment sem azo -
nos, ezért van nak kü lönb sé -
gek a hir de tés ben. Szó ró lap -
ja ink egy az egy ben el ér he tő -
ek a www.spar.hu-n is, ame -
lyet egy re töb ben bön gész -
nek, hasz nál nak.

Egész ség, sőt azon is túl
Egy re töb ben szen ved nek
ed dig is me ret len, meg ma -
gya ráz ha tat lan nak tű nő be -
teg ség ben, al ler gi á ban, étel -
ér zé keny ség ben. Ez in do kol -
ta, hogy a SPAR au gusz tus 3-
16. kö zöt ti szó ró lap já nak té -
má já ul a laktózérzé keny -
séget vá lasz tot ta. A szak ér -
tők  14-40 szá za lék kö zöt ti re
be csü lik a tej cu kor-ér zé -
keny  ség ben szen ve dők ará -
nyát a tel jes la kos sá gon be -
lül. A laktóz-összeférhetet -
lenség azt je len ti, hogy a tej -
ben ter mé sze te sen elő for du -
ló tej cuk rot (laktózt) a szer -
ve zet nem, vagy csak rész le -
ge sen tud ja meg emész te ni,
ezért a tej és tej ter mé kek fo -
gyasz tá sa szá mos kel le met -
len tü ne tet okoz: puf fa dás,
has me nés stb. A köz nyelv -
ben csak tej ér zé keny ség ként
em le ge tett étel ér zé keny ség
va ló já ban ta kar hat ja az

előbb le írt tej cu kor-ér zé -
keny sé get, vagy a rit káb ban
elő for du ló tej fe hér je-ér zé -
keny sé get is. 
A nö vé nyi tej he lyet te sí tők
leg na gyobb szeg men se a szó -
ja ter mé kek, hi szen a szó ja ita -
lok ki vá ló tej- és tej ital-he -
lyet te sí tők, na gyon ma gas a
fe hér je- , és je len tős a kal ci -
umtar tal muk, rá adá sul ko -
lesz te rin-men te sek, így az
egész sé ges élet mód, be teg -
ség meg elő zés és spor tos, di -
na mi kus élet vi telt vá lasz tó
fo gyasz tók nak is egy re ked -
vel tebb ter mé kük. Tej he lyet -
te sí tő ként még kü lön bö ző
rizs-, rozs- és zab ita lo kat is
meg ta lál hat a vá sár ló a ke res -
ke de lem ben. A tej ter mé kek
he lyet te sí té sé re a ma gas mi -
nő sé gű szó ja ké szít mé nyek
je len te nek íz le tes al ter na tí -
vát. Mind a na túr, mind a

gyü mölcs da ra bos jog hur tok,
mind a jog hurt ita lok he lyet -
te sí té sé re ren del ke zés re áll -
nak im már ki vá ló ter mé kek.
Az au gusz tu si SPAR,
Interspar és Kaiser’s új sá gok -
ban ezek a ter mé kek tel jes
ol da lon, a SPAR dietetikusá-
nak ta ná csa i val je len tek
meg.  

– Mi volt a promóció cél ja? –
kér dez tük új ra Barathy Ta -
mást.
– Szé les szor ti men tünk eme
rész ka te gó ri á já nak be mu ta -
tá sa, laktózérzékeny vá sár -
ló ink fi gyel mé nek fel kel té -
se, to váb bá ét ke zé si ta ná -
csok adá sa a szó já ból ké -
szült ter mé kek fo gyasz tá sá -
ra vo nat ko zó an. Min den bi -
zon  nyal a lán co lat po zi tív
meg íté lé sé hez is nagy ban
hoz zá já rul a spe ci á lis táp -
lál ko zá si igé nyek kel ren del -
ke ző fo gyasz tók fe lé nyúj -
tott gesz tus. Re mél jük elé -
ge dett és vis  sza té rő vá sár ló -
ink lesz  nek. 
– Mi lyen in-store esz kö zök
se gí tet ték a promóciót? 
– Hű tő ká das má sod ki he lye -
zé sek, gon do la vé gek, il let ve
ak ci ós POS anya gok, ár kom -
mu ni ká ció.

– Mi lyen ered mén  nyel zá rult
az ak ció? 
– Vá ra ko zá son fe lü li vel: a
promotált ter mék csa lád sok-
szoros for gal mat pro du kált.
Ez fan tasz ti kus ered mény
egy gya kor la ti lag új don sült
ka te gó ri á ra vo nat ko zó an. Az
ak ci ót jól elő ké szí tet ték a
női és élet mód ma ga zi nok -

Tematikus promóciók 
speciális igényekre
A vi lág ke res ke de lem, vi lág már kák mel lett szük ség sze rű en meg je le nik a vi -
lág pol gár, a tu da tos, kép zett. Ez a globalizáció egyik po zi tív ol da la. Ha nem is
vi lág-, de eu ró pai vá sár ló, aki a szé les vá lasz ték mé lyé re sze ret ne lát ni. Ezt a
tren det fel is mer ve je len te ti meg a Spar te ma ti kus szó ró lap ja it, nagy si ker rel.

A Joya Spu ri lá nyok meg fu tot ták a 17. Szupermaraton Bécs-Pozsony-Budapest
táv ját és a 11. he lyet ér ték el. A moz gás, di na miz mus, a min den nap ok ban meg va ló -
sít ha tó egész ség, a kor ta lan fitt ség a Joya szel le mi sé gé hez is hoz zá tar to zik
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ban meg je le nő szer kesz tő sé -
gi aján lók, hirdetések és a
laktóz-intoleranciával fog -
lal ko zó or vo sok, dietetiku-
sok, va la mint laktózérzéke-
ny be te gek Direct Mailben
va ló el éré se, a Joya szó ja ter -
mé kek ről rész le tes in for má -
ci ók ki kül dé se. Jó pél dá ja ez
a kon cep ció a kom mu ni ká -
ci ós vo na la kon át íve lő
(Through The Line) mar ke -
ting stra té gia meg va ló su lá sá -
nak. 
– Mi lyen vá sár lói vis  sza jel zé -
sek ér kez tek? 
– Vá sár ló ink, köz tük a törzs -
vá sár lók is, öröm mel vet ték,
hogy egy re több olyan ter -
mé ket for gal ma zunk, ame -
lyek nem csak egész sé ge sek,
ha nem spe ci á lis fo gyasz tá si
igé nyü ket is ki elé gí tik.

Igény az in for má ci ó ra
Mit le het ne más kép pen csi -
nál ni, ja ví ta ni? Ér de mes
len ne pél dá ul a  ki he lye zé -
sek nél kü lön tá jé koz ta tó kat
el he lyez ni ar ra vo nat ko zó -
an, hogy mi ért hasz nos és
egész sé ges ezen ter mé kek
vá sár lá sa. A fo gyasz tók nak
óri á si in for má ció igé nyük
van, csak meg kell ta lál ni a
vá sár lás he lyén leg na gyobb
ha té kony ság gal al kal maz -
ha tó esz közt, ami az in for -
má ci ók fo lya ma tos, hi te les
ren del ke zés re ál lá sát biz to -
sít ja.
Lak tóz-, glutén-, ko lesz te rin -
men tes ter mé kek – ezek
azok a te rü le tek, ahol egy re
több termékinnováció meg -
je le né sé re le het szá mí ta ni,
hi szen a fo gyasz tók élet mi -

nő sé gé nek ja ví tá sa a ne mes
cél, ami ért ér de mes újí ta ni,
szem lé let mó dot vál ta ni,

mind a gyár tók nak, mind a
ke res ke dők nek. ■

K. I.

Promotions to meet special
needs
With international trade and international brands, the conscious and well-informed cosmopolitan has also
appeared. European customers wish to see behind the wide assortment of products available to them. This is
why SPAR is successful with its leaflets focusing on various topics. 
SPAR has used a pioneering solution by employing an expert, an authentic source of information, a nurse to
fill the pages of  its leaflet. Contents of the printed publication are always synchronised with that on the Internet.
The concept is clear: to convey a feeling of reliability, credibility and quality to the quality-conscious consumers.
– Most of our segments are so large, that it is worth taking a detailed look at them, like our Wine catalogue,
or our Gourmet catalogue – says Tamas Barathy from SPAR Hungary. 
SPAR has chosen lactose sensitivity to be the topic of its leaflet for the 3.-16. August period. According to esti-
mates, 14-40 per cent of the population is suffering from this problem, which is due to the inability of the body
to digest lactose adequately. Sensitivity to milk protein also exists, though it is less common. Among milk sub-
stitutes, the largest segment is that of soya drinks, which are cholesterol-free and rich in protein and calcium.
Other milk substitutes are rice, rye and oat drinks. Excellent quality soya products with various flavours are
available. 
These products appear on a full page in the August issue of the SPAR, Interspar and Kaiser’s leaflets with
advice from SPAR’s expert nurse. – We believe that our advice for consumers with special dietary needs will
serve to enhance our image as well – ads Tamas Barathy. This promotion resulted in sales of the promoted
products showing a four hundred per cent increase, a fantastic achievement for a practically brand new cat-
egory. The campaign was well prepared, with related articles in women’s and lifestyle magazines, paid adver-
tisements and direct mail to patients suffering from lactose-sensitivity, dieticians and doctors. In short: it was
a good TTL campaign. ■

Hány fo gyasz tót ér el a hir de -
tés? Mi lyen va lós ér té ket ka -
pok azért a pén zért, amit egy
meg je le né sért fi ze tek? Tény leg
meg ér te ott, ak kor és an  nyi -
szor hir det nem? Ezek re a
konk rét kér dé sek re kell meg -
ta lál ni a vá laszt.
A FOCUS mód sze re i vel mér -
he tő a rek lám ér té ke (GAV:
Gross Advertising Value, hoz -
zá adott rek lám ér ték). En nek
ki szá mí tá sá hoz a pros pek tu -
sok pél dány szá ma és ha tó tá -
vol sá ga mel lett a ter mék rek -
lám já nak a fe lü le tét is fi gye -
lem be ve szik. Le he tő vé vá lik a
ROI (return on investment)
szá mí tás: a hir de tés költ sé gé -
nek és ér té ké nek va ló di ösz  -
sze ha son lí tá sa. A hir de tő tud -
ja, hogy men  nyit fi zet. 
Nem a nyom ta tott pél dány szám
a fon tos, ha nem, hogy men  nyi
jut el be lő le a cél kö zön ség nek: a
ház tar tá sok nak.  A szó ró la po kat
a FOCUS sa ját ház tar tá si rend -

sze ré ből kap ja, in nen tud ja pon -
to san meg be csül ni az el osz tás
ha té kony sá gát.
A kép mé ret sze re pe a hir de tés
ér té ké ben má ra már el fo ga -
dott do log nak szá mít: a ke res -
ke del mi lán cok is meg kü lön -
böz te tik az egy re na gyobb ké -
pe ket, például ima ge-egész és
-fél ol da la kat a hir de tés árán
ke resz tül. A hoz zá adott rek -
lámér té ket azon ban (Ma gyar -
or szá gon) még csak most
kezd jük hasz nál ni.
Ezek az in for má ci ók a FOCUS
online rend sze ré ben na pon ta
fris sül nek. 

JOG HUR TOK: 
Al ka te gó ria ré sze se dé sek, 
2006. jú ni us-ok tó ber

Reklám Termék
Érték% Szám%

Gyümölcsjoghurt 79,82% 71,81%
Natúrjoghurt 14,89% 21,67%
Ivójoghurt 5,29% 6,53%
Összesen 100,00% 100,00%

Forrás: FOCUS

A táblázatból jól lát szik,
hogy például a jog hurt-
ka te gó ri á ban míg a gyü -
mölcs jog hur tok nak 80
szá za lék rek lám ér ték-ré sze se -
dé se van, ad dig a hir de tett ter -
mé kek da rab szá ma sze rint ez
a szám csak 72 szá za lék, te hát
ke vés hir de tés sel na gyobb rek -
lám ér té ket si ke rült meg sze -
rez ni. A na túr jog hur tok ese té -
ben ez az arány for dí tott: 21
szá za lék a ter mék hir de té sek -
nek 15 szá za lék rek lám ér ték -
kel ren del ke zik, az az  a „men  -
nyi ség a mi nő ség előtt” el vet
kö vet ve, csak ke vés be ér té kes
he lye ket si ke rült meg sze rez ni.
A hir de tett ter mé kek da rab -
szá mát te kint ve mi ni má lis
szezonalitás fi gyel he tő meg a
nyá ri idő szak ban a jog hurt
(Gyümölcs+Natúr+Ivó) pi a -
con.
Az au gusz tu si promóciós idő -
szak ban a Spar cso port ösz  sze -
sen 37,4 szá za lék nyi rek lám ér -

té ket szer zett a jog hurt pi a con.
Je len tő sen nö vel ve az el múlt
fél éves ös  sze sen 17,4 szá za lé -
kos ered mé nyét. Te hát egy jól
si ke rült ak ci ós fó kusz idő sza -
kot va ló sí tott meg az éves át la -
gá nál ha té ko nyabb hir de té -
sek kel. ■

office@hu.focusmr.com

New pace in 
market research
Times are changing in market research. It is no
longer enough to have campaign leaflets
scanned and processed according to product,
period and retail chain, but more data and
details need to be used in analysis and ques-
tions should be foreseen. How many con-
sumers have been reached? What is the actual
value I get in return for my money spent on a
publication? Questions like these can be
answered using the methods of FOCUS and the
Gross Advertising Value can be calculated. It is
not the number printed from a specific adver-
tising material that matters, rather the number
which actually reaches the target group.  ■

Se bes ség vál tás a pi ac ku ta tás ban
Új sze lek fúj nak a pi ac ku ta tás ban. Ma már nem elég az ak ci ós szó ró lap ok beszken-
nelése, ter mék, idő és ke res ke del mi lánc di men zi ók men tén tör té nő fel dol go zá sa,
ha nem to váb bi ada tok kal, szol gál ta tá sok kal kell se gí te ni az elem zé se ket. Elé men ni a
kér dé sek nek, ame lyek meg vá la szo lá sá hoz sok szor nem ele gen dő ek az em lí tett alap -
ada tok – mondja Sterbinszky Miklós, a FOCUS Piackutató Kft. értékesítési vezetője.
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Min den eset re ma már nincs
olyan bolt az or szág ban, ahol
ne ta lál nánk meg a már kát.

Több mil lió ma gyar há zi as  szony hasz -
nál ta és hasz nál ja ma is, a fő zés el en -
ged he tet len esz kö ze ként. Csu pán alig
6-7 szá za lék ra te he tő azok ará nya,
akik még min dig rend sze re sen zsír ral
kez de nek hoz zá az éte lek el ké szí té sé -
hez.
A már ka név írás mód ja az el múlt öt ven
év so rán több ször mó do sult: elő ször
Venus, majd Vénus, a nyolc va nas
évek től pe dig Vé nusz sze re pelt a cím -
kén. Ma ga a cím ke is gyak ran vál to -
zott, de az alap ve tő gra fi kai ele mek (a
nap ra for gó és az őt idé ző zöld-sárga-
barna szín vi lág) töb bé-ke vés bé mind -
vé gig vál to zat la nok ma rad tak.
A nap ra for gó amúgy, mint ki zá ró la gos
alap anyag, a 70-es évek ben rög zült.
Ko ráb ban, az alap anyag-el lá tás ki -
egyen sú lyo zat lan sá ga mi att, rep ce ola -
jat is ke ver tek hoz zá.
A Vé nusz kez de tek ben pa -
ra fa du gó val le zárt üveg -
pa lack ban, ké sőbb PVC-
pa lack ban ke rült for  ga -
lom ba, sőt, rö vid ide ig há -
rom li te res „után  töl tő” vál -
to zat ban is kap ha tó volt.
1994-ben tér tek át a kör -
nye ze tet job ban kí mé lő
PET-pa lack ra, va la mint a
ké mi ai fi no mí tás ról a kí -
mé le te sebb fi zi kai fi no -
mí tás ra. A Vé nusz már ka
1997 óta sza ba dal mi ol ta lom alatt áll,
és 2001-ben meg kap ta a Ki vá ló Ma -
gyar Élel mi szer véd je gyet.

A jól is mert és köz ked velt 1 li te res, 5
li te res és 10 li te res ki sze re lés mel lett

2004 őszé től kap ha tó a 2
li te res ki sze re lés, amely
prak ti kus mé re te és köny   -
nyű fo gá sa mi att lett
nép sze rű a vá sár lók kö -
ré ben.

Há zi as  szony ok 
és háziférfiak
Az uni ós csat la ko zá sun kig
a Vé nuszt vám ok véd ték.
Utá na ter mé sze te sen nagy
szám ban je len tek meg

kon ku rens ter mé kek, ám egy erős, fel -
épí tett, ki ta lált már ká val ta lál ták ma -
gu kat szem be.

A Vé nusz mint már ka, tra dí ci ó i ra, és a
csa lá di ét ke zé sek ben be töl tött el en ged -
he tet len sze re pé re ala poz. Ezt tük röz te
a kö zel múl tig hasz nált szlo gen je is:
„Vé nusz. A csa lád hoz tar to zik.” A már -
ka új jel mon da ta: „Vé nusz. Min den fo -
gás hoz.”
A Vé nusz sok ol da lú se gí tő társ a kony -
há ban, bár mi lyen étel el ké szí té sé hez
aján lott. Ki vá ló an al kal mas sü tés re, fő -
zés re, pá co lás ra, ma jo néz és kü lön fé le
sa lá ták el ké szí té sé re. Ép pen a több fé le
fel hasz ná lá si le he tő ség ki ak ná zá sa volt
az el múlt évek fő in no vá ci ós irá nya, és
a szlo gen meg vál toz ta tá sá nak fő oka. A
hú sok pá co lá sá hoz, ker ti gril le zés hez,
sa lá ták íze sí té sé hez és kü lön fé le szó -
szok el ké szí té sé hez aján lott, öt fé le íze -
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A Márkaszövetség 
bemutatja Vé nusz, 

a kony ha 
is ten nő je

1952 – Ma gyar or szá gon még tom bol a
sztá li niz mus, ami kor le ke rül a gyár tó sor -
ról az el ső Vé nusz ét olaj. Rej tély, hogy
azok ban az évek ben ho gyan ka pott zöld
utat a ró mai mi to ló gia is ten nő je, és saj nos
azt sem si ke rült ki de rí te ni, hogy mi állt a
név adás mö gött. A nap ra for gó szép sé ge,
vagy az ad dig zsír ral fő ző, el hí zott ma gyar
meg szé pü lé se az olaj tól?

„Je len tem az ol va só nak: te lik!” – dr. Kö ves And rás, a Bunge Zrt. ke res ke del mi és mar ke tingigaz ga tó ja

❞

❞A már ka név írás mód -
ja az el múlt öt ven év
so rán több ször mó -
do sult: elő ször
Venus, majd Vénus, a
nyolc va nas évek től
pe dig Vé nusz sze re -
pelt a cím kén. 
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sí té sű, félli te res ter mé kek
2005 ele jé től kap ha tó ak. A
fok hagy más, pi káns,
ker ti zöld fű sze res,
provanszi és olí va -
ola jat is tar tal ma zó
Vé nusz ét ola jakat
el ső sor ban a kre a -
tív, kí sér le te ző
szel le mű há zi asz  -
szony ok ked ve lik.
– Vagy in kább fo gal -
maz zunk úgy: az
ínyen cek – ja vít ja ki
dr. Kö ves And rás, a
Bunge Zrt. ke res ke -
del mi és mar ke ting -
igaz ga tó ja. – A már -
ka éle té ben elő ször, a
Már ka szö vet ség égi -
sze alatt ha ma ro san
in du ló kam pány ban
ugyan is a Vé nuszt
egy fi ú val rek lá moz -
zuk. Ez a már ka cél -
cso port já nak fi a ta lí -
tá sa, ki ter jesz té se,
egy ap ró re ak ció a fő -
zé si szo ká sok vál to -
zá sá ra.

Ra ci o ná lis és 
emo ci o ná lis 
kö tő dé sek
A Vé nusz éle té ben egy aránt fon tos a ra -
ci o ná lis és az emo ci o ná lis kö tő dés ki -
ala kí tá sa. A ra ci o ná lis elő -
nyö ket biz to sít ják az olyan
kony hai ter mék tu laj don sá -
gok, mint pél dá ul a ház tar -
tás ra sza bott mé ret va ri án -
sok, a szag ta lan ság, va la -
mint a Foodapesten be mu -
tat ko zó új don ság: a ke vés -
bé fröcs kö lő, hab zó ét olaj.
– Ez zel a ter mék kel egy ben egy új mé -
ret va ri áns is de bü tál a Vé nu szon be lül:
a 3 li te res. En  nyi ét olaj fér be le ugyan is
a fritőzbe, amely nek hasz ná lói al kot ják
majd szán dé ka ink sze rint az el sőd le ges
cél cso por tot – árul ja el dr. Kö ves And -
rás.
Az ér zel mi azo no su lást szol gál ják az
íze sí tett Vé nu szok. Ké nyel mi funk ci ó -
ju kon túl fej lesz tik a kony hai kre a ti vi -
tást. Ezen a té ren is van új don ság a
Fooda pes ten: a bor sos Vé nusz.
Az zal, hogy a Vé nuszt fel ru ház ták ra ci -
o ná lis és emo ci o ná lis kö tő dést le he tő vé
té vő ter mék tu laj don sá gok kal, meg kü -
lön böz tet ték a pi a con kap ha tó töb bi ét -

olaj tól. Kü lön ki hí vást je len tett
azon ban, hogy el kü lö nít sék a fe -

jek ben a cég má sik, ma ga -
sabb ra po zi ci o nált már ká -

já tól, a Florioltól. Ezért a
Floriolt az egész ség re
„he gyez ték ki”, mint a
fo gyasz tók szá má ra leg -
ér té ke sebb nek te kint he -
tő ter mék előny re. A Vé -
nusz kéz zel fog ha tó,

köz vet le nül meg ta pasz -
tal ha tó po zi tí vu ma i val
szem ben egy el von tabb,
hos szabb tá von elő -
nyös ter mék jel -
lem ző ke rült
ki eme lés re. A
már ka  épí  tés
esz kö ze i re le -
for dít va: a Vé -
nusszal ké szít -
he tő fi nom éte -
le ket ös  sze gyűj tő
sza kács könyv az
egyik ol da lon,
egy füg get len
szak mai szer -
ve zet (a Ma -
gyar Diateti ku -
sok Szö vet sé ge)

el is me ré se a má -
sik ol da lon.

Gal lért kap hat, gel lert nem
S ha már a már ka épí tés ki hí vá -

sa i nál tar tunk,
nem ke rül het jük
meg a tra de mar -
ke ting esz kö zök
kér dé sét sem. Kü -
lö nö sen mos tan -
ság, ami kor a fel -
han go so dott mé dia zaj -
ból egy re ne he zebb ki hal -

lat szód ni, és ezért a bolt mint küz dő tér,
fel ér té ke lő dik.

Az el adó té ri mar ke ting el ső sor ban fi zi -
kai kor lá tok ba üt kö zik. A ter mék sú lya
és tér fo ga ta ne he zí ti a moz gat ha tó sá -
got, vi szont ét olaj-min ták kal a fo gyasz -
tó nem tud mit kez de ni. A má sod la gos
ki he lye zé se ket foly ton új ra kel le ne töl -
te ni, ilyen szin tű szer vizt a ter mék ka te -
gó ria marginja nem bír ki. Mit le het
len ni? A szó ba jö he tő esz kö zök kö zül az

igaz ga tó a promóciók kel lék -
tá rá nak szí ne sí té sét és a
nyaklogókat, a ter mé kek
„felgallérozását” eme li ki.
Si ke res ter mék kap cso lá -

sok ról is be szá mol: a
ku li ná ris örö mök

men tén más ter -
m é k  k a  te  gó  r i  á k
meg ha tá ro zó gyár -
tó i val mű köd tek
együtt egy-egy

promóció ere jé ig.
Azon ban mér té ket
kell tar ta ni: egy ilyen
alap ve tő élel mi szer
túl zás ba vitt már -
ká zá sa a ter mék
pro fi ta bi li tá sá nak
ká rá ra megy.
– Ha már a Vé -
nusz tör té ne te a
párt ál lam ban kez -
dő dött, nem tu -
dok ki hagy ni egy
csá bí tó me ta fo rát
– mo so lyo dik el
dr. Kö ves And rás.
– A már kát úgy
örö köl tük az elő -
ző rend szer ből,
mint egy mo nu -

men tá lis, kí vül ről
gyö nyö rű, de be lül

üres szob rot. Most meg
kell töl te ni von zó tar ta lom mal. Je len tem
az ol va só nak: te lik! ■

Szalai Lász ló
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Vénusz, goddess of the kitchen
1952 – Stalinism is still raging in Hungary when the first bottle of Vénusz cooking oil comes off the production line. How such a name could be cho-
sen in those times is still a mystery.  In any case, this brand is present even in the smallest stores today. Both the name and the label have under-
gone some changes during the past fifty years, though the style has remained unchanged. Sunflower oil has been the basic ingredient since the 70's.
Before that, rape-oil was added in some quantities, as a result of unpredictable agricultural production. At first, Vénusz was sold in glass bottles with
corks, later PVC bottles were introduced and even a 3 litre, refillable version was also available. Environmentally less hazardous PET bottles have
been in use since 1994. Bottle sizes at the moment are: 1, 2,  5, 10 litres.
Before accession to the EU, Vénusz was protected by import duties. Since then many competitors have appeared, but Vénusz is a strong, well devel-
oped brand with a long tradition. Vénusz is a versatile product, which can be used for making any kind of dish. Venusz versions with various flavours
are popular among creative housewifes. 
Rational and emotional ties are equally important to the brand. Certain properties, like the lack of smell, the bottle sizes and the latest innovation:
reduced splatter, represent rational advantages, while various flavours allow emotional ties to develop and also distinguish Vénusz from other cook-
ing oils in the market. It has not been easy to distance Venusz sufficiently from the other product of the manufacturer, Floriol, which is positioned high-
er and dedicated to the idea of health. To put it simply: Vénusz is praised by cooks, while Floriol is appreciated by dietecians.
In-store marketing of Vénusz is not an easy task. According to András Köves, sales and marketing director of Bunge Zrt., future promotions will be
made even more colourful and bottles will be fitted with a „collar” label. ■

❞

❞A Vé nusz éle té ben
egy aránt fon tos a ra -
ci o ná lis és az emo ci -
o ná lis kö tő dés ki ala -
kí tá sa.
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Szponzoráció tánclépésben

AMegasztár ta nul sá ga i ból ki in dul va a
TV2 a Megatánc in du lá sa kor az
exk lu zív szpon zo ri meg je le né sek re

he lyez te a hang súlyt. Ez zel a mű sor túl lé -
pett a ma már ha gyo má nyos nak szá mí tó
egy sze rűbb in teg rált meg ol dá so kon. A csa -
tor na a szer kesz tők kel együtt mű köd ve úgy
ala kí tot ta ki a hir de tők nek szánt fe lü le te -
ket, hogy a mű sor min den egyes rész le tét
te kint ve – be le ért ve a hir de tői meg je le né -
se ket is – ko he rens egy sé get al kos son. 

Tán cos ko re og rá fi ák szponzorációra
A kü lön le ges ko re og rá fia alap ele me az volt,
hogy a csa tor na a Megatánc min den egyes
szpon zo rá val stra té gi ai együtt mű kö dés ki -
ala kí tá sá ra tö re ke dett. Ez per sze csak úgy
le het sé ges, ha a szpon zor ként meg je le nő
már kák és a mű sor te ma ti ká ja szo ro san il -
lesz ke dik egy más hoz.
„A Megatánc és a Discreet tisz ta sá gi be tét
cél cso port ja kö zött igen nagy az át fe dés, hi -
szen mi is azok hoz a fi a tal nők höz szó lunk,
akik nek fon tos az ápolt kül ső. A ter mék se -
gít kom for tos sá ten ni a min den na po kat,

így hasz ná lói ar ra
kon cent rál hat nak,
ami iga zán fon tos
szá muk ra. A Mega -
tánc sze rep lői is ezt
te szik. A már ka azt
kom mu ni kál ja, hogy
a ma ga biz tos ság a si ker zá lo ga, a szpon-
zorációval ezt az üze ne tet erő sít jük ” – ma -
gya ráz ta a már ka és a mű sor köz ti kap cso -
ló dá si pon tot Mag da Novakova, a Procter &
Gamble brand managere.  
„A Megatánc szpon zo rá lá sa a NES CAFÉ
3in1 fi a ta los, in no va tív imidzsének kom -
mu ni ká lá sá ra re mek le he tő sé get kí nált,  a
mű sor ral igen ha té ko nyan ér het jük el a cél -
cso por tun kat. A leg lel ke sebb tán cos ki tar -
tá sa sem vég te len, ahogy a NESCAFÉ 3in1
fo gyasz tó i nak ener gi á ja sem ki me rít he tet -
len, de egy fi nom ká vé val foly ta tód hat a
pör gés ” – mond ta Fe hér Ka ta, a Nest lé
seni or brandmanagere. 
„Nem könnyű fel adat idő ről idő re olyan
szponzorációs le he tő ség re buk kan ni, ahol a
mű sor és a már ka, ez eset ben a Maybelline

New York cél cso port ja egye zik. A Megatánc
tá mo ga tá sá val kö ze lebb ke rül he tünk a fi a -
ta los, di na mi kus, bu li zós höl gyek hez, akik
éle té nek lét ele me a csá bí tás ” – egé szí tet te
ki az el mon dot ta kat Haj nal Gá bor, a L’Oréal
Ma gyar or szág Kft. mar ke tingcso port -ve ze -
tő je.

Rek lám zaj kikapcs
Az exk lu zív meg je le né sek új don ság nak szá -
mí tó ele me a ma gyar te le ví zi ós pi a con,
hogy a reality mű fajt to vább tematizálva a
TV2 a Megatáncon be lül ro va to kat ala kí tott
ki. A ro va tok a sze rep lő ket és a szpon zo ro -
kat még kö ze leb bi kap cso lat ba hoz zák a né -
zők kel. A mű sor Hét köz nap ok cím mel je -
lent ke ző ro va tá nak part ne re ként a
Maybelline New York lép a tánc par kett re,
bi zo nyít va, hogy a dol gos hét köz nap ok, füg -
get le nül at tól, hogy mennyi re em bert pró -
bá lók, azért le het nek szí ne sek. A Megatánc
„Hét köz nap ja i ból” ki de rül, ho gyan telt a
tán co sok éle te a két dön tő kö zött. A né zők
nyo mon kö vet he tik, ahogy a tán co sok meg -
ta lál ják sa ját stí lu su kat. A már ka, mi köz ben
vé gig kí sé ri a sze rep lő ket a pro fi vá vá lás út -
ján, meg mu tat ja va ló di ar cát. Te he ti mind -
ezt egy olyan kö zeg ben, amely ből szám űz -

tek min den za va ró
té nye zőt. A Mega -
táncban ki zá ró lag a
ze ne és a tánc lé te zik,
a rek lám zaj itt is me -
ret len fo ga lom. 
„A Mega tánc szpon -
zo  rá ciója ha té kony

le he tő sé get biz to sít ar ra, hogy a rek lám zaj -
ból ki tűn ve ér jük el cél cso por tun kat, és szo -
ro sabb, mi nő sé gi kap cso la tot ala kít sunk ki
a po ten ci á lis vá sár ló ink kal” – vi lá gí tot ta
meg az együtt mű kö dés hát te rét Haj nal Gá -
bor, a L’Oréal Ma gyar or szág Kft. mar ke -
tingcso port-ve ze tő je. 
A Megatánc má sik, Sor so lás cí mű ro va tát a
Procter & Gamble Discreet már ká ja tá mo -
gat ja. Eb ben de rül ki, hogy ki vel és mi lyen
stí lus ban tán col nak a kö vet ke ző dön tő ben
a ver seny zők. Emellett a Discreetnek kö -
szön he tő en azt is meg tud juk, ho gyan le het
meg őriz ni a la za sá got és a ma ga biz tos sá -
got, bár mennyi re ne he zí tik is ezt a kül ső
kö rül mé nyek. „A tán co sok nak a mű sor
idő tar ta ma alatt szin te min den pil la nat ban
ös  sze sze dett nek kell len ni ük. A Discreet

Újdonságok az integrált kommunikációs megoldásokban

A Flashdance, a Dirty Dancing, a Chi ca go vagy akár Az alul sem -
mi után ki nek jut na eszé be, hogy két ség be von ja: a tán cos te ma ti -
ká nak nem csu pán a nép sze rű bulihelyeken, de a kép er nyőn is
van lét jo go sult sá ga. Ah hoz azon ban, hogy a té mát kö zép pont ba ál -
lí tó te het ség ku ta tó so ro zat, a Megatánc részt ve vői és a mű sor hoz
kap cso ló dó szpon zo rok va ló ban be tán col ják ma gu kat a né zők szí -
vé be, kü lön le ges ko re og rá fi á ra van szük ség.
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köz ve tet ten bár, de se gít az össz pon to sí tás -
ban, bár mi lyen ki hí vás ról is le gyen szó” –
fo gal ma zott Mag da Novakova, a Procter &
Gamble brand managere.

Össz tánc
A mű sor, va la mint a mű sor ro va tai előtt és
után fu tó szponzorszpotokban, va la mint a
Megatánc promóciójához kap cso lód va
min den egyes tá mo ga tó (Nest lé –
NESCAFÉ, L’Oréal – Maybelline New York,
Beiersdorf – NIVEA, Nike, Procter &
Gamble – Discreet, Or szá gos Ta ka rék szö -
vet ke zet) meg je le nik. A mű sor hoz szer -
kesz tett elekt ro ni kus hír le vél min den szá -
má ban más hir de tő vel is mer ked het nek
meg az ol va sók. A TV2 internetes fe lü le tén
szin tén föl tűn nek ezek a már ka ne vek. A
szpon zo rok bannereken, szpotjaik a
Megatánc internetes videomegjelenéseiben
nem egy más után sor jáz va, ha nem mű sor -
rész le tek kö zé éke lőd ve kö ve tik egy mást. A
NESCAFÉ, a Discreet és a Maybelline New
York a Megatánc ide je alatt bár mely
promócióját ös  sze köt he ti a mű sor ral. A
merchandising esz kö zét a szpon zo rok szin -
tén a sa ját ké pük re for mál va al kal maz ták.
A Nike pél dá ul meg al kot ta Megatánc há ti -
zsák-kol lek ci ó ját, en nek da rab ja it sor sol ják
majd ki a mű sor sza va zói kö zött.
„A Megatánchoz kap cso ló dó szpon zo ri
meg je le né se ket igye kez tünk mi nél ha té ko -
nyab bá ten ni. Rész ben ez in do kol ta, hogy
min den egyes szpon zor szá má ra az igé nye -
i hez, a cél ja i hoz és a márkaimidzshez, va la -
mint az üze net hez tö ké le te sen il lesz ke dő,
in teg rált meg ol dás sal ruk kol tunk elő” –
mond ta Várdy Zol tán, a TV2 ke res ke del mi
igaz ga tó ja. „En nek ér de ké ben a le he tő leg -
több egy más ha tá sát erő sí tő Brand Care
ele met hasz nál tunk” – tet te hoz zá.

Brand Care, Pas-de-bourrée és for gás
A Brand Care ele mei, akár a szirtakit já ró
em be rek, egy más ba ka pasz kod va, egy más
ha tá sát erő sí tik. Ha a hir de tő a rek lám -
blokk ban el he lye zett szpotokat ki egé szít ve a
műsorszponzorációt vá laszt ja, már biz to san
tett egy lé pést afe lé, hogy már ká ját ki emel je
a rek lám zaj ból. Az adott mű sor hoz kap cso -
lód va a TV2 kü lön fé le ese mé nye ket szer vez,
amely mel lé szin tén oda áll hat a már ka. A
hir de tő te le kom mu ni ká ci ós meg ol dá so kat
is be von hat a csa tor ná val kö zö sen ki dol go -
zott kom mu ni ká ci ó ba. Az egyes mű so rok -
hoz il lesz ke dő online tar ta lom mal a webes
fe lü le ten el he lye zett hir de té sek is a kom mu -
ni ká ció ha té kony sá gát erő sí tik. A te le text

be vo ná sá val azo kat is biz to san el érik, akik
még nem ren del kez nek ott hon internet-
hoz zá fé rés sel. A TV2-höz kap cso ló dó ká -
bel té vé ken ke resz tül a te ma ti kus csa tor nák
né ző i hez szól hat a már ka. A mű sor hoz kap -
csolt promóciókkal és a li cenc hasz ná la tá val
egy nép sze rű mű sort meg lo va gol va a már ka
is szár nyal ni fog. A merchandising, a kü lön -
fé le ki ad vány ok, va la mint a TV2 off-air fe -
lü le tei szak mai kom mu ni ká ci ó val kí sér ve
szin tén a ha té kony sá got erő sí tik.

Buk ta tók tánc lé pés ben
„A csa tor na tá mo ga tó együtt mű kö dé se
mel lett a leg na gyobb ki hí vást a hir de tő
szem szö gé ből a szponzorszpot el ké szí té se
je len ti. Ren ge teg jo gi ki té tel nek kell meg fe -

lel ni, ame lyek mind a ha té kony sá got csök -
ken tik. Na gyon ne héz meg ta lál ni ezen a té -
ren az egyen súlyt” –  fo gal ma zott Haj nal
Gá bor a L’Oréal Ma gyar or szág Kft. mar ke -
tingcso port- ve ze tő je. 
„Bár egy-egy szponzorszpot le he tő sé gei va -
ló ban na gyon be ha tá rol tak, a Megatánchoz
kap cso lód va si ke rült a ha gyo má nyos szpo-
toktól el té rő, a jo gi ke re tek nek még is meg -
fe le lő há rom kü lön bö ző tíz má sod per ces
etű döt al kot nunk. A Nest lé a tán cot és a
NESCAFÉ 3in1 már ká ját kap csol ta össze
szponzorszpotjaiban, ame lye ket a tánc és a
ká vé sti mu lá ló ha tá sá ra épí tett” – osz tot ta
meg a Nest lé meg ol dá sát Fe hér Ka ta senior
brandmanager.

„A mű sor szep tem be ri in du lá sa után a
leg főbb cél most a Megatánc né zett sé gé -
nek fo lya ma tos fönn tar tá sa. Az el ső szé ria
után dől majd el, hogy az RTL Klu bon fu -
tó Szom bat es ti láz he lyett a né zők a leg -
jobb tán cos mel lett a Megatánc foly ta tá sá -
ra sza vaz nak-e. Ha a realitybe haj ló tán cos
te ma ti ka az ezt át ka ro ló hir de tői üze ne -
tek kel együtt a Mega sztárhoz ha son ló si -
ker rel de bü tál, az el ső rész szpon zo rai a
má so dik fel vo nás ban elő vé te li le he tő sé get
kap nak. Ez zel szin tén a hos  szú tá vú
együtt mű kö dést és az exk lu zi vi tást sze ret -
nénk erő sí te ni” – fo gal ma zott Várdy Zol -
tán, a TV2 ke res ke del mi igaz ga tó ja. ■

Saliga  Eni kő

Based on the consequences drawn from Megasztár, TV2, at the launch of Megatánc, put an emphasis on the exclusive presence of the sponsors.
As a new element TV2 integrated two sections, called Hétköznapok and Sorsolás in Megatánc. Before and after this sections sponsors could also
be displayed. In sponsor spots, played before and after the show all sponsors are displayed. Sponsor brand names also appear on the TV2 web-
site. In every issue of the newsletter of the show, readers have the possibility to be acquainted with another sponsor. Among Brand Care ele-
ments, merchandising has a special place. Nike has created the Megatánc Backpack Collection, which will be given away at a raffle game, organ-
ized among the voters of the show. "If the reality show-like dancing topic can follow the successes of Megasztár, the sponsors of the first series
will have preemtive right for the second series. With this option, we would like to strengthen the long term co-operation and exclusivity" says
Zoltán Várdy, sales director of TV2. ■

Sponsorship step by step
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Im már har ma dik
éve, hogy a Sealed
Air Cryovac cso -
ma go lás tech ni kai
be mu ta tó köz pont -
ja, a Packforum®

ke res ke del mi saj tó nap nak
adott ott hont, amely re idén
szep tem ber 21-én ke rült sor. Az
ese mé nyen részt  ve vők el ső -
ként is mer ked het tek meg a
meg újult Packforum mal. A saj -
tó nap kö zép pont já ban a friss
élel mi sze rek kis ke res ke del me
és a cso ma go lás eb ben ját szott
sze re pe állt. 

Egy, a CIES World Food Fo rum ál -
tal a kö zel múlt ban el vég zett fel -
mé rés ta nú sá ga sze rint a kis ke -

res ke del mi lán cok szá má ra to vább ra is
sok fej tö rést okoz a meg fe le lő cso ma -
go lás. A leg fon to sabb prob lé má kat a
kö vet ke zők ben ha tá roz ták meg: 
1. ver seny hely zet (például disz kon tok
meg je le né se, kon szo li dá ci ós fo lya ma -
tok, va la mint az egyes ér té ke sí té si csa -
tor nák ös  sze mo só dá sa);
2. kis ke res ke del mi kí ná lat (szol gál ta tá -
sok, gyár tói már kák és sa ját már kás
ter mé kek);
3. tech no ló gia és az el lá tá si lánc ha té -
kony sá ga (költ ség ha té ko nyabb mű kö -
dés);
4. élel mi szer -biz ton ság (hi gi é ni ai elő -
írá sok be tar tá sa, fo gyasz tói bi za lom
meg tar tá sa);
5. a mun ka erő kér dé se.
– A cso ma go lás va la men  nyi fen ti kér -
dés re kí nál meg ol dást, hi szen míg a

ver seny tár sak kal szem ben az egyik leg -
ha té ko nyabb fegy ver ma ga az in no vá -
ció, ad dig a kí ná la ti kér dé sek re a már -
ká zá si, ter mék dif fe ren ci á lá si le he tő sé -
gek ad hat nak vá laszt. A polckész ter -
mé kek, ame lyek ki sebb he lyen
könnyeb ben tá rol ha tók és ke zel he tők,
az el lá tá si lánc ha té ko nyabb mű kö dé sét

horizont
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Fej tö rők meg ol dá sai
a Packforum®-on

Veréb Eszter
ügyvezető igazgató, 
Sealed Air Cryovac
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te szik le he tő vé. A nem ma ni pu lál ha tó,
her me ti kus pultkész cso ma go lá sok pe -
dig az élel mi szer- biz ton ság ga ran ci ái,
és egy ben meg ol dást je len te nek a szak -
kép zett mun ka erő hi á nyá ra – hang zott
el Christophe Gottar, a Cryovac EMEA
kis ke res ke del mi igaz ga tó já nak elő adá -
sá ban.

A leg újabb tren dek
A cso ma go lá si újí tá sok haj tó erői je len -
leg a kör nye zet kí mé lés (új ra hasz no sí -
tás, a cso mag mé re té nek csök ken té se),
a ter mék meg je le nés (ter mék in for má ci -
ók, biz ton ság és már ka épí tés) és a ké -
nye lem (amely a fo gyasz tók egyik el -
sőd le ges szem pont ja). A kör nye zet vé -
de lem szem pont já ból a Sealed Air szá -
mos pro jek ten dol go zik, pél dá ul a kü -
lön bö ző bi o ló gi a i lag le bom ló cso ma go -
ló anya gok ki fej lesz té sén. Ez a pro jekt
kü lön le ges kö rül te kin tést igé nyel, hi -
szen kri ti kus je len tő sé gű té nye ző, hogy
a cso ma go ló anyag nem bo mol hat le
már szál lí tás köz ben, más kü lön ben
ma ga az élel mi szer ká ro sod na. Mind -
há rom fen ti el vá rás nak – kör nye ze ti
ha tás, ter mék meg je le nés és ké nye lem –
meg fe lel pél dá ul a kész éte lek cso ma go -
lá sá hoz hasz nált C-PET hab tál ca. Hasz -
ná la ta a kis ke res ke dő szá má ra azért
elő nyös, mert tel jes mér ték ben új ra fel -
dol goz ha tó, emel lett a szá mos szín és

for ma a merchan-
dising le -

he tő sé ge it erő sí ti. A fo gyasz tó szem -
szö gé ből néz ve, a tál ca ke ve -

sebb ház tar tá si hul la dé kot
ered mé nyez, emel lett ha gyo -

má nyos és mik ro hul lá mú sü -
tő ben is hasz nál ha tó, me le gí tést
kö ve tő en pusz ta kéz zel is meg -
fog ha tó.  

– A Sealed Air Createam 3D
szoft ve re egye dül ál ló le he tő -
sé get kí nál a kis ke res ke dők
szá má ra, hi szen le he tő vé te -
szi szá muk ra, hogy vi zu á li -

san meg je le nít sék ter mé ke i -
ket sa ját kör nye ze tük ben jó val az -

előtt, hogy a ma ket tek vagy pro to tí pu -
sok el ké szül né nek – ma gya ráz ta An na
Cham ber lain kre a tív de sign me ne -
dzser. – A rend kí vül élet hű ké pek és
szá mí tó gé pes gra fi kák se gít sé gé vel po -
ten ci á lis ügy fe le ink rá lá tást kap hat nak
a ter ve zé si mun ka vár ha tó ered mé nye i -
re. Egyet len kat tin tás sal akár pol cok
so ka sá gát tölt het jük fel.
Ez a ru gal mas és idő ta ka ré kos mód szer
le he tő vé te szi az ügy fe lek szá má ra,
hogy kü lön bö ző for má kat, anya go kat,
szí ne ket, min tá za to kat és nyom ta tott
gra fi ká kat ve gye nek gór cső alá, még
mi e lőtt dön tést hoz ná nak. Emel lett
meg vizs gál hat ják és meg old hat ják a
po ten ci á lis ne héz sé ge ket, még mi e lőtt
azok fel me rül nek, il let ve fel mér he tik és
ser kent he tik a ke res le tet az új kon cep -
ci ók iránt, még jó val az előtt, hogy azok
a pi a con is meg je len né nek. ■

V. E.
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Answers to 
puzzles at
Packforum®

This is the third year that  Packforum®, the packaging technology
demonstration centre of Sealed Air Cryovac has hosted a commer-
cial press day on 21. September. The subject presented was the role
of packaging in the retail trade of fresh food products.
According to a fresh survey by CIES World Food Forum,  adequate
packaging still poses many problems for retail chains in general: 
competition (like discount chains etc.), retail assortment (eg.: servic-
es, private labels, manufacturers’ brands); technology and efficiency
of the supply chain (cost effective operation); food safety (regulations
regarding hygiene); issues regarding staff.
„Packaging can provide a solution to all the above problems” – said
Christophe Gottar, retail manager of Cryovac EMEA in his presentation.
Innovations in packaging are mainly related to the protection of the
environment, (recycling, reducing the size of packaging), the appear-
ance of the product (informative packaging, safety and brand build-
ing), and convenience. Sealed Air is involved in several projects
including bio-degradable packaging materials. Their C-PET foam
tray is fully recyclable and is available in many colours and shapes
to support merchandising applications. 
„The Createam 3D software of Sealed Air offers a unique opportu-
nity for retailers to create a visual impression of their products in
their environment before models or prototypes are completed” –
explained Anna Chamberlain creative design manager. “Our poten-
tial clients can fill up their shelves with a click, to get an impression
of the result of their planning work.” ■
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Dobrotka Zsu zsa, az Ag rár mar ke -
ting Cent rum (AMC) ál tal szer -
ve zett kö zös sé gi ki ál lí tás saj tó -

fő nö ke si ke res nek tart ja a ma gyar cé -
gek pá ri zsi rész vé tel ét. 
Az ös  sze sen 430 négy zet mé te res ma -
gyar nem ze ti stan don 28 kö zös sé gi és
nyolc egyé ni ki ál lí tó vál la lat je lent
meg. 

Made in Hun ga ry
Az AMC a ki ál lí tás nyit va tar tá si ide je
alatt lát vány kony hát üze mel te tett, ahol
ma gyar sza kács ké szí tet te el és kós tol -
tat ta a ma gyar vál la la tok ter mé ke i ből
ké szült éte le ket. 
Az in for ma tív, kön  nyen ke zel he tő, két -
nyel vű ma gyar ka ta ló gus ban a kar ca gi
Agrosprinttől a győrasszonyfai Vita -
fruit gyü mölcs fel dol go zó ig ter jedt a
ma gyar cé gek lis tá ja. Leg töb ben, nyol -
can, a bioszegmenst kép vi sel ték, de
szo kás sze rint hang sú lyo san volt je len
a gyors fa gyasz tott kí ná lat is, ez út tal
hat vál la lat tal. Négy-négy cég szá rí tott
gyü mölc  csel, il let ve méz zel ke res te az
üz le ti le he tő sé ge ket. 
– A Sial ki tű nő le he tő sé get nyúj tott, el -
ső sor ban a fran cia pi ac meg is me ré sé -
re, mi vel a szak mai lá to ga tók nagy ré -
sze fon tos im por tőr, nagy- és kis ke res -
ke dő – hang sú lyoz ta Dobrotka Zsu zsa.
– A vá sár erő sen nem zet kö zi jel le ge
mi att egyéb ér té ke sí té si irá nyo kat is
meg le he tett cé loz ni. 
A ma gyar élel mi szer ipar sze rep lői
1996 óta je len het nek meg a Sialon az
AMC ál tal szer ve zett ma gyar nem ze ti
pa vi lon ban. A ki ál lí tók dön tő en két fé le
be mu tat ko zá si for ma kö zül vá laszt hat -

tak: termékspecifikusan vagy nem ze ti
pa vi lon ban. 

Szi go rú an el len őr zött lá to ga tók
A re kord szá mú ki ál lí tó 200 ezer négy -
zet mé ter nyi te rü le tet vett igény be a hat
pa vi lon ban.
A más vá sá rok hoz ké pest szi go rúb ban
el len őr zött szak mai lá to ga tók a vi lág
élel mi szer ipa rá nak tel jes ver ti ku má val
meg is mer ked het tek. Az el ső négy pa vi -
lon ban kap tak he lyet a nem ze ti és re gi -
o ná lis kö zös sé gi ki ál lí tá sok.
Az össz kép hang sú lya it jel zi, hogy kü -
lön szek tort a kö vet ke ző ter mék cso por -
tok kap tak: ital és bor, tej ter mék, gyors -
fa gyasz tott ter mék, kon zerv, édes ség,
cso ma golt élel mi szer, hús és hús ké szít -
mény, ada lék anyag, kész étel, zöld ség-
gyü mölcs, bio- és di a be ti kus élel mi szer,
ba rom fi, ha lak és ten ger gyü möl csei. 

Ke ve sebb zsír, só és cu kor
A gaz dag kí sé rő prog ram ban sze rep lő
kon fe ren ci ák és sze mi ná ri u mok té má it

egyet len mon dat ban így fog lal hat juk
ös  sze: az evés örö me és ha tá sa az egész -
ség re.
A pi a ci sze rep lők ér dek lő dé sé nek kö -
zép pont já ba ke rült, hogy va la mit ten ni
kell az ét ke zés egész sé ges ha tá sá nak fo -
ko zá sa ér de ké ben. Há rom szám jel zi a
ve szélyt: a vi lá gon 300 mil lió em ber
annyi ra túl sú lyos, hogy az zal koc káz -
tat ja az egész sé gét. Kö zü lük 40 mil lió
gye rek kö vér. To váb bi fi gyel mez te tő in -
for má ció: a túl sú lyos em be rek 30 szá -
za lé ka cu kor be teg.
Az Actimel és a ProActive már kák fran -
cia or szá gi ke res ke del mi si ke re mu tat ja,
hogy van meg ol dás az egész sé ges élel -
mi sze rek el ter jesz té sé re – je len tet ték
be az egyik táp lál ko zás tu do má nyi ta -
nács ko zá son. 
A Kraft Foods el nök he lyet te se, Richard
Black ki je len tet te:
– A táp lál ko zás tu do mány még fi a tal
ku ta tá si te rü let, és sok meg vá la szo lat -
lan kér dés sel szem be ke rül. 
Cé ge a Sialon több olyan ter mé ket mu -
ta tott be, amely már a na pi élel mi sze -
rek egész sé ge sebb ös  sze té te lé vel jel zi a
tö rek vé sek fő irá nyát. 
Az Unilever glo bá lis már ka fej lesz té si
igaz ga tó ja ar ról szá molt be, hogy
2005–2006-ra elő irány zott prog ram juk
sze rint a cég cso port 15 ezer ton ná val
csök ken ti a zsír, 10 ezer ton ná val a te lí -
tett zsír, 2 ezer ton ná val a só és 10 ezer
ton ná val a cu kor fel hasz ná lá sát. 
Ilyen in for má ci ók hal la tán a pi ac sze -
rep lő i ben kezd meg fo gal ma zód ni az
igény, hogy a vál to zá so kat szten-
derdizálják. Las san ként na pi rend re ke -
rül az élel mi sze rek ös  sze té tel ének jo gi
sza bá lyo zá sá nak meg újí tá sa is. Meg fo -
gal ma zó dott a Sialon, hogy mind a
gyár tók, mind a ke res ke dők egy re több
se gít sé get vár nak a táp lál ko zás tu do -
mány szak em be re i től. ■
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Sial: Étel 
és tu do mány
A ke res ke de lem ere jé nek glo bá lis se reg szem lé je – így
ne vez te az ok tó ber 22-től 26-ig ren de zett Sialt Peter
Hazelzet, a vá sár szer ve ző tár sa ság igaz ga tó ta ná csá nak
el nö ke egy saj tó tá jé koz ta tón. Ös  sze sen 99 or szág ból
min den ed di gi nél több, 5400 ki ál lí tó, köz tük 36 ma gyar
mu tat ta be élel mi szer-kí ná la tát. Öt nap alatt 180 or -
szág ból 164 ezer szak mai lá to ga tót re giszt rál tak.

Theil Ilka
ügyvezető igazgató,
Idea Zone Hungary
Kft.

Györki Ágnes
ügyvezető igazgató,
Promosalons
Magyarország

Sial: Food and science 
Sial, held between 22-26 October, was referred to as the global review of the power of commerce by Peter Hazelzet, chairman of the board of the
company organising the fair.  5.400 exhibitors, among them 36 Hungarians, from 99 countries attended the event, while the number of visitors was
164.000.
AMC operated a kitchen during the exhibition, where Hungarian cook prepared dishes from the products of Hungarian exhibitors. The bilingual cata-
logue contained Hungarian companies from Agrosprint, to Vitafruit, with eight companies from the bio-product industry and six from the fast frozen
segment. – Sial was an excellent opportunity to discover the French market primarily, as many of the professional visitors represented major
importers, wholesalers and retailers – emphasised Zsuzsa Dobrotka of the AMC. 
Professional visitors to the fair were registered more strictly than usual, but were able to get a good overall picture of the world’s food industry. The
following product groups had sectors of their own in the six halls covering 200,000 square meters: beverages and wine, dairy products, fast frozen
products, canned food, sweets, packaged food, meat and meat products, additives, ready-made food, vegetables and fruits, bio and diabetic food, poul-
try, fish and other sea products. 
Conferences and seminars all dealt with the joy of eating and its effects on our health. The succes of the brands Actimel and ProActive in France
demonstrates that there is widespread demand for healthy food. Kraft Foods presented several products at the Sial which contain healthier ingre-
dients than before. The global brand development manager of Unilever declared that they are cutting their use of fat, salt and sugar by many thou-
sand tons at the moment. The issue of revising the legal standards for food ingredients also came up. Food manufacturers also intend to rely on
nutritional science more than they had in the past. ■
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