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Kujbus Tibor
tag
Lánchíd Klub

vélemény

Új sü te tű Lánc híd Klub-tag ként mind járt egy
olyan szín vo na lú kon fe ren ci án ve het tem részt
(Bu si ness Dinner Csányi Sán dor ral és Gráf Jó -
zsef fel), ame lyet már rég óta hi á nyol tam, vár -
tam. Az el múlt évek sok szor si ral mas szin tű
kon fe ren ci ái után fel üdü lés ként ha tott, és jó
idő re vissza szo rí tot ta az e té ren ki ala kult
szkep ti ciz mu so mat. Úgy gon do lom, nagy sze -
rűbb nyi tányt ma gam ré szé ről nem is vár hat -
tam klub tag sá gom te kin te té ben (nem gon dol -
va per sze, hogy csak mi at tam szervezték…).
Ami kor meg kap tam a le he tő sé get, tag já vá vál ni

a Lánc híd Klub nak, elő ször is el gon dol kod tam
azon, mi ért pont rám gon dol tak, il let ve tag ként
mit fo gok tud ni hoz zá ten ni a Lánc híd Klub iden ti -
tá sá hoz, stra té gi á já hoz. Ter mé sze te sen büsz ke -
ség gel töl tött el, hogy is mer ve a klub fel vé te li
sza bá lyát (egy han gú sza va zás), egy ál ta lán fel -
me rült a ne vem. Ami kor fel idéz tem ma gam ban,
kik is al kot ják a tag sá got, jöt tek a ne vek egy más
után sor ban, és rá jöt tem, hogy tu laj don kép pen
szin te min den kit is me rek. Ta lán Re ál-be szál lí tó -
ként vagy kon ku rens ként már csa táz tunk is egy -
más sal né hány szor, vé den dő sa ját po zí ci ó in kat.
Ak kor most ez egy olyan klub, ahol el len fe lek
jó kat kva ter káz nak egy po hár bor mel lett?
A vá lasz ter mé sze te sen nem, ugyan is úgy gon -

do lom, hogy mi olya nok va gyunk, mint a spor -
to lók, akik ver seny köz ben akár meg hal ni is ké -
pe sek az ered mé nyért és a má sik le győ zé sé -
ért, egyéb ként meg pá lyán kí vül akár jó ba rát -
ság ban is le het nek egy más sal.
Itt jegy zem meg, hogy aki azt a hit val lás vall ja,
hogy nem az ered mény szá mít, ha nem a rész vé tel
a fon tos, az örök vesz tes. Ne ko pog jon a Lánc híd
Klub aj ta ján, a ma gam ré szé ről nem tá mo ga tom.
Je lölt ként örül tem an nak is, hogy egy olyan
hár mas csa pat tag ja va gyok, amely ben a má sik
két kan di dá ló tár sam Be ne dek Lász ló (Brau
Union) és Rácz Jó zsef (Mórakert). Ta lán nem
kell őket sem be mu tat ni.
Haj rá, Lánc híd Klub! ■
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H azait vagy impor-
tot? Ezt a kérdést

még mindig nem követi
egyszerű válasz, sőt, nem
csak a tudatos vásárlók
aránya nő, de az import
termékek minősége, cso-

magolása is egyre jobb. 
Az elmúlt időszak fokozott ellenőrzé-
sei nyomán egyre több tévéműsor,
újságcikk foglalkozik a témával. Ma
már az egy kézbe, az FVM-hez tarto-
zó élelmiszerbiztonság terén érzékel-
hető a fejlődés. Kereskedő és gyártó
együttműködése közös érdek. Gráf
József agrárminiszter szavait idézve
az a cél, hogy rövid időn belül az itt-
honi élelmiszerbiztonság színvonala
az uniós toplista elejére kerüljön. 
A jelenlegi külkereskedelmi mérle-
günkben a mintegy 3.6 milliárd eurós
exporttal szemben álló, körülbelül 2.6
milliárd eurós importunk kedvező
fedezetet mutat. A számok mögött
pe dig ott tudjuk a legfontosabb ex -
port piacaink közül Németország 15
százalékos növekedését, vagy Auszt -
ria 10 százalékos bővülését is.
És mi az összefüggés a két téma
között? Az élelmiszer bizalmi termék,
amelynek értékesítésében a legfonto-
sabb a megbízhatóság, itthon és kül-
földön egyaránt. Kiváltképp, ha a
nemzetközi helyzet fokozódik... 

Hermann Zsu zsan na, fő szer kesz tő

Kedves Olvasó!

Dear Reader!
Domestic or imported? The answer is not always
simple, since not only the number of highly con-
scious consumers in growing but the quality and
packaging of imported products is also improving. 
As a result of the inspections carried out in the
recent past, imports have been the topic of a grow-
ing number of television programs and press arti-
cles. Progress is noticeable in the field of food safe-
ty, which is now the responsibility of a single organ-
isation, the FVM. It is the shared, common interest
of retailers and manufacturers to co-operate.
Quoting József Gráf, Minister of Agriculture, our
objective is to make domestic food safety one of
the best in the EU.  Our present balance of foreign
trade is favourable, with exports amounting to EUR
3,6 billion, while imports only total 2,6 billion.
Behind the numbers, we can see growth in our most
important export markets, like 15 per cent in
Germany and nearly 10 per cent Austria.  How are
these two topics related? Food is a product which
requires trust. Reliability above everything else is
needed to sell food both in our domestic market
and abroad.  Especially, when the international situ-
ation is „getting hot“...

Zsuzsanna Hermann, 
Editor-in-Chief

A kö zel múlt fo ko zott élel mi szer-biz -
ton sá gi el len őr zé sei so rán egye bek
mel lett az is ki de rült, hogy az el múlt
egy esz ten dő ben nem nö ve ke dett az
üz le tek ben ta lált im por tált élel mi sze -
rek ará nya, ugyan ak kor ja vult a mi nő -
sé gük. Mind er ről a gyár tók és ke res -
ke dők vé le mé nye kis sé el tér.

Ma már jól el lá tot tak a ház tar tá sok
mo dern kis- és nagy gé pek kel, ezért a
vá sár lás fő mo tí vu ma a mi nő ség ug rás.
Az ár köz pon tú szem lé let te hát itt még
gyor sab ban hát tér be szo rul, mint az
FMCG-piacon, jel zik a pi a ci sze rep lők. 

Cit rom és őszi ba rack, a fo gyasz tá si
tren dek hez il lesz ke dő vi szony la gos
drá ga ság, és évi húsz szá za lé kos nö -
ve ke dés – ezek mind a jegesteapiac
jel lem zői. 
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Maiden speech
As a new member of Lánchíd Klub, I had the opportunity to attend

an event right away (Business Dinner with Sándor Csányi and

József Gráf ), which I had been waiting for a long time. It was a

refreshing experience and helped to overcome my scepticism

regarding such events. Of course, it was an honour for me to have

been invited. I was wondering if this is a club where opponents can

sit down and have friendly arguments while having a glass of wine.

Well, I think we are a bit like sports stars, who do everything in their

power to win on the racetrack, but can be good friends with their

biggest rivals off the track. 

As a candidate, I was also happy to have László Benedek (Brau

Union) and József Rácz (Mórakert).as my fellow candidates in our

group of three. They don’t need to be introduced either. ■
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A Trade magazin
auditált átlagos
nyo mott példány -
szá ma 20 200, abből auditáltan terjesztett 20 076.
(2006. II. fv. audit)

Szaklapunkat 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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Hirdetőink ■ Advisors: 
BCE 35. ■ BNR 37. ■ Branaldi 83. ■ Brau Union
B2 ■ Büki Üdítő 7. ■ Coty 41. ■ Dr. Oetker 39.,
81. ■ Fackelmann 61. ■ FÁÜ B4 ■ FVM AMC 14.,
15. ■ Grabowski 5., 21., 77., 86., 87. ■ Guaber
44. ■ Hungexpo 19. ■ Kometa 73. ■ Maspex
Olympos 35. ■ Master Good 47., 48., 49. ■

Metro 63. ■ MONA 27., 31. ■ Nestlé B3 ■

Nielsen 59. ■ PICK 13. ■ PwC 68., 69. ■ Sara
Lee 79. ■ SCA 43. ■ SCJohnson 45., 80. ■

Sealed Air  58. ■ Sió-Eckes B1, 1. ■ Szívbarát
62., 93. ■ Törley 61. ■ Unilever 67., 91.

A mai fi a ta lok nak a Hair cí mű mu si -
cal ben sze rep lő Man ches ter dal már
nem so kat mond. A vá ros ról még csak
nem is a 19. szá za di tex til ma nu fak tú -
rák és az ipa ri for ra da lom jut eszünk -
be. Ha nem min den ki a Man ches ter
Unitedre gon dol elő ször. És mi a hely -
zet a ke res ke de lem mel? Amek ko ra a
kü lönb ség a ma gyar és az an gol fo ci
kö zött, saj nos, ak ko ra a kü lönb ség a
két or szág hi per mar ket jei kö zött is.
Még ha ugyan azt a már kát vi se li is a
két bolt…

Olasz olí va olaj-of fen zí va vár ha tó. Ma -
gyar or szá got Bel gi um mel lett ugyan is
ígé re tes pi ac nak tart ja az ot ta ni ex -
por tot tá mo ga tó Olasz Kül ke res ke del -
mi In té zet. Má jus 23-án nagy sza bá sú,
el adás ösz tön zést szol gá ló ter mék is -
mer te tést és -bemutatót tar ta nak a
bu da pes ti olasz kultúrintézetben. Az
elő ze tes tá jé ko zó dás ér de ké ben mun -
ka tár sun kat meg hív ták a Her ku les ről
el ne ve zett olasz olí va olaj-ver seny
idei dön tő jé re.

TM_2007-05:TM  2007.04.26.  16:56  Page 3



Ha az egy hónapos akció mérle-
gét vizsgáljuk, akkor kiderül,
hogy az éves kilencmillió ton-

násra becsült élelmiszer-fogyasztás
pirinyó részével, 25 tonnával volt csak
baj. 
Bár nagyobb botrány eddig nem volt,
az élelmiszer-biztonsági ellenőrzések
alapján úgy tűnik: az idei szezont meg-
előző ellenőrzések során a tavaly lefog-
lalt árumennyiség tizedét sem kellett
elszállíttatni. A kifogásolt termékek
után pedig összesen 24 millió forintnyi
bírságot szabtak ki az ellenőrök.
Kisebb fogásokat persze jócskán talál-
tak az állat-egészségügyi élelmiszer-
ellenőrök. Lakossági bejelentés alapján
egy ásotthalmi tanyán különféle állati
testrészekre, oszlásnak indult marad-
ványokra bukkantak a rendőrök. Pest
megyében, egy érdi hentesüzletben és
egy XVII. kerületi bezárt strandon
találtak illegális feldolgozót. A két
helyen összesen 3,6 tonnányi húst
találtak. Tápiószelén egy családi ház-
ban négytonnányi hamisított címkéjű
húskészítményt foglaltak le. Az itt
készített sonkát, szalonnát és füstölt
húst a környékbeli boltokban forgal-
mazták egy már nem létező cég címké-
jével. A szégyenlista kiegészült egy
gyáli és egy szentmártonkátai feldolgo-
zóval: előbbinél 843 kiló húst, utóbbi-
nál 1,5 tonna zsírt foglaltak le. Illegális
feldolgozás, tisztázatlan árueredet,
hiányos jelölés, raktározási és hűtési
szabálytalanságok miatt egyébként 645
feldolgozónál és 3576 üzletben vizsgá-
lódnak.

Csaknem ötezer kisebb-nagyobb üzle-
tet, vendéglátót ellenőrzött az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) a húsvétot meg-
előző három hétben. Közülük másfél
ezret bírságoltak meg. A kirótt büntetés
több mint 118 millió forint. Többek
között az élelmiszer-kereskedők tiszta-
sági feltételeit, a tej- és húskészítmé-
nyek szavatosságát vizsgálták az
ÁNTSZ szakemberei, de azt is
ellenőrizték, hogy a forgalmazók enge-
délyezett tojásfestéket árulnak-e. A leg-
több probléma a lejárt szavatossággal
volt. A bírságok zömét, 111 millió
forintot emiatt rótták ki a keres-
kedőkre. 
Egyelőre még külön ellenőrzött az
állat- és nép-egészségügyi szolgálat, de
az esztendő második felétől egységes
élelmiszer-ellenőrző szervezetet hoz-
nak létre. Élelmiszer-ipari mérnökök,
vegyészmérnökök, növényorvosok,
közegészségügyi felügyelők és humán
orvosok hada vizsgálja majd az élelmi-
szerlánc mindegyik részét. Az új élel-

miszer-ellenőrző hatóság, beleértve a
növény- és talajvédelmi szolgálatot, a
borminősítő igazgatóságot, az élelmi-
szerek biztonságát és minőségét vizs-
gálja majd. Emellett a fogyasztóvédők a
gazdasági károkozást ellenőrzik majd,
azt, hogy megkárosítják-e a fogyasztót.
Az agrártárcánál már elkészült az a tör-
vénymódosítás-tervezet, amelyik a
jelenlegi enyhe büntetéseken szigoríta-
na. Egyelőre még csak a közigazgatási
egyeztetés folyik, de a kiszivárogtatott
hírekből annyit lehet sejteni, hogy a
kirótt büntetés befizetésének felgyorsí-
tását szeretnék elérni. Ezen kívül azt is,
hogy a megszűnt, nem létező vagy név-
bitorló csalók se bújhassanak el az élel-
miszer-biztonsági büntetés elől.
Ugyanis eddig az ilyen cégekkel, az áru
elkobzásán és megsemmisítésén túl,
nem sokat tudtak kezdeni. De az
újdonságok között szerepel az a javaslat
is, hogy szégyentáblát akaszthassanak
az elmarasztalt boltok vagy üzem bejá-
ratára, így hozva a vásárlók tudomásá-
ra: itt be akarták csapni őket. ■
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Szégyentábla
A húsvéti élelmiszer-biztonsági ellenőrzések eredményei, pon-
tosabban a tavalyi hasonló kampánytól elmaradó elmarasz-
talás egyebek mellett azt is mutatja, hogy az élelmi lánc min-
den szereplője visszafogta magát, s igyekezett a törvényes
mezsgyén maradni. Nemcsak a fogyasztó, hanem a boltosok,
forgalmazók, feldolgozók és a termelők is jól jártak. Rajtuk nem
múlt, hogy finom étkek készülhettek otthon. Az már kiderült,
hogy a bolti forgalomba került élelmiszer biztonságos volt, s
arra még várni kell, hogy a statisztika kiderítse, az élelmiszer-
lánc szereplőinek milyen üzletet hoztak az ünnepet megelőző
napok. 

Label of disgrace
The results of the food safety inspections carried out  before Easter show that all members of the food supply chain made an effort
to comply with the law. Everybody ended up happier than before. Looking at the findings of the one month inspection campaign, we
can see that only 25 tons of food was found to be unsafe, which is a minimal quantity compared to the nine million tons of food con-
sumed annually. The quantity confiscated this year was only a tenth of last year’s quantity, while the total of fines imposed was also
only HUF 24 million. Of course, there were smaller cases, like that of  an illegal meat processing plant in Érd, or four tons of meat with
forged labels in a family house in Tápiószele. Almost five thousand inspections were carried out by the Public Health Office (ÁNTSZ)
during the three weeks preceding Easter and fines totalling HUF 118 million were imposed in one and a half thousand cases. The major-
ity of cases were related to expired products. These two inspection campaigns were carried out separately by the Public Health Office
and the Animal Health Service, but an integrated supervisory organisation will be established in the second half of the year to perform
inspections in all parts of the food supply chain. This new authority will have the competence to monitor and check on everything relat-
ed to food safety. . Sanctions for breaking the rules will also get tougher and it will no longer be easy to evade liability by getting rid of
compromised businesses. There is also a suggestion that stores where illegal practices have been uncovered, should be fitted with
official labels of disgrace. ■
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a szaklap.
the magazine.

Egy FMCG B2B szaklap
Téma – a napi fogyasztási termékek piacának aktualitásai itthon 
és a nagyvilágban, magyar–angol nyelvű cikkek

Célcsoport – az FMCG-piac gyártó cégeinek, kis- és nagy ke res -
kedőinek, a Hotel-Restaurant-Catering csatornának üzleti döntéshozói

Példányszám – lapszámonként 20 200 nyomott példány
(MATESz által auditálva 2006. II. félév), évente 10 lapszám

Terjesztés – folyamatosan ellenőrzött, országos adatbázis fel-
használásával, zártkörűen, névre szólóan, postai úton

Egy FMCG-hírportál:
www.trademagazin.hu 

Virtuális magazin – lapozható formátum, cikkek, illusztrá-
ciók, hirdetések, a magazinra vonatkozó aktuális médiaajánlat és on-line
előfizetési lehetőség

Archívum – keresési lehetőség, korábbi virtuális lapszámok

Napi hírek – hírcsoportokban (céghírek, események, innovációk,
HoReCa, Nielsen-piackutatás, piaci trendek), többfunkciós keresési
lehetőség

Rendezvények – saját és együttműködésben szervezett ren-
dezvények részletes információi, on-line jelentkezési lehetőség

Egy FMCG-
rendezvénysorozat

Business Dinners – a Lánchíd Klubbal együttműködésben,
negyedévente, vállalatvezetők, tulajdonosok számára

Business Days – háromnapos konferencia, a Lánchíd Klubbal
együttműködésben, cégvezetők, különböző területen (értékesítés, mar-
keting, trade marketing, kommunikáció, logisztika…) dolgozó
menedzserek számára

Trade Marketing Klub – médiapartnere, évi egy konfe -
rencia és négy klubülés társszervezője, értékesítő, marketinges és
trade marketinges kollégák számára

An FMCG magazine
for professionals 

Topic – current developments in the FMCG market in Hungary
and world-wide, Hungarian and English language articles

Target group –  decision makers from FMCG manufac-
turers, wholesalers, retailers and the HoReCa business  

Circulation – 20 200 printed copies  (audited by MATESz
for II. half of 2006.), 10 editions per year

Distribution – by direct mail, using constantly up-dated
nation-wide data base   

An FMCG news site:
www.trademagazin.hu 

Virtual issue of magazine – in hyper linked for-
mat, articles, illustrations, advertisements, current media offer,
on-line subscription 

Archive – searchable, previous virtual editions 

Daily news – grouped (corporate news, events, innova-
tions, HoReCa Nielsen market research, market trends), multifunc-
tion search

Events –  detailed info about own events and ones organ-
ised with our partners, on-line registration

A series of 
FMCG events  

Business Dinners – organised jointly with Lánchíd
Klub each quarter of the year, for top management and company
owners

Business Days – three day conference organised jointly
with Lánchíd Klub for top management and executives from vari-
ous fields (sales, marketing, trade marketing, communications,
logistics…)    

Trade Marketing Klub – we are media partners
for the conference held annually and the four club meetings for
sales, marketing and trade marketing professionals

Szerkesztőség és értékesítés:
Grabowski Kiadó Kft.  |  1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Telefon: (1) 441-9000/2424  |  Fax: (1) 201-9490
E-mail: info@trademagazin.hu  |  Internet: www.trademagazin.hu

Editorial office and sales:
Grabowski Publishing Co.Ltd.  |  H-1016 Budapest, Naphegy tér. 8.
Phone: (+36 1) 441-9000/2424 ext.  |  Fax: (+36 1) 201-9490
E-mail: info@trademagazin.hu  |  Internet: www.trademagazin.hu
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Diósdon, az Interspar tő szom széd sá gá ban nyi tott új egy sé get a
dm dro gé ria lánc már ci us 22-én. A 245 négy zet mé te res el adó -
tér ben több mint 8000 ter mék vár ja a vá sár ló kat. A vá ros ban ez
az el ső üz let, ahol a köz ked velt sa ját már kás ter mé kek mel lett
úgy ne ve zett pró ba fal is ta lál ha tó, ahol mi ni ter mé kek kö zül vá lo -
gat hat nak a vá sár lók. Ezek ide á li sak uta zás hoz, hos  szú hét vé -
gék hez, vagy ha csak új don ság ként ki sze ret nénk pró bál ni a ter -
mé ket, mi e lőtt vég leg át té rünk hasz ná la tá ra.
A ma gyar vá sár lók szí ve sen jár nak az el ső sor ban ház tar tá si és il -
lat szer ter mé ke ket for gal ma zó dro gé ri ák ba, ahol 27 szá za lék kal
köl töt tek töb bet az el múlt év hez ké pest. ■

A kör nye zet vé de lem és az ener gia ta ka ré kos ság szem előtt tar -
tá sá val ké szült el és nyílt meg áp ri lis 5-én a do ro gi Tesco szu per -
mar ket.
A tech ni kai, ener ge ti kai újí tá sok kö zül is ki emel ke dő je len tő sé -
gű a geo ter mi kus hő szi vat  tyú, amel  lyel a föld hő je hasz nál ha tó
az áru ház fű té sé re, il let ve a ta laj se gí ti az épü let hű té sét. Ösz  -
szes sé gé ben az áru ház ban al kal ma zott kü lön fé le mű sza ki
meg ol dá sok – egye bek mel lett pél dá ul a kor sze rű, ener gia ta -
ka ré kos fény for rás ok, a ha té ko nyabb hő szi ge te lés stb. – je len -
tős csök ke nést ered mé nyez nek az épü let villamosenergia- és
gáz fel hasz ná lá sá ban, amely a kör nye zet vé de lem szem pont já -
ból is nagy je len tő ség gel bír. Az el ső zöld Tesco ta valy no vem -

ber ben nyílt Sá tor al ja új -
he lyen.
Az 1000 négy zet mé te res
net tó el adó te rű do ro gi
Tesco mint egy há rom-
négy ezer fé le ter mé ket kí -
nál, és a hét min den nap -
ján reg gel 6 órá tól es te 8-
ig tart nyit va. ■

dm store in Diósd
The drugstore chain dm opened its new unit next to Interspar in Diósd on 22. March. Over
8000 products are sold in the 245 square meter store where mini size products – ideal for
travel, long weekends or  for testing – are also available. Drugstores increased their revenues
by 27 per cent last year. ■

A Tesco-Global Áru há zak Zrt. brut tó for gal ma a 2006-os pénz -
ügyi év ben a ne héz gaz da sá gi kö rül mé nyek és az erő sö dő ver -
seny el le né re 544 mil li árd fo rint ra nőtt – áll a cég áp ri lis 17-i saj -
tó köz le mény ében.
– A Tesco szá má ra ki hí vá sok kal te li év volt a ta va lyi Ma gyar or szá -
gon, de bí zunk a gaz da ság fej lő dé sé ben, és to vább ra is el kö te le -
zet tek va gyunk be ru há zá si ter ve ink meg va ló sí tá sá ban – nyi lat -
koz ta James McCann, a Tesco-Global Áru há zak Zrt. ve zér igaz ga -
tó ja. – Biz to sak va gyunk ab ban, hogy ma gyar be szál lí tó ink kal
együtt mű köd ve a jö vő ben is mi nő sé gi és ked ve ző árú ter mé ke -
ket kí nál ha tunk vá sár ló ink nak.
A lánc idén ed dig 6 áru há zat nyi tott, és to váb bi 7 hi per mar ket és
11 szu per mar ket nyi tá sát ter ve zi, va la mint 2 új üzem anyag töl tő
ál lo mást. Így a 2007-es pénz ügyi év vé gé re a ma gyar or szá gi
Tesco hi per mar ke tek szá ma 78-ra, a szu per mar ke te ké 47-re,
ben zin kút há ló za ta pe dig 50 ta gú ra bő vül.

A Tesco-csoport net tó for gal ma
Eu ró pá ban, a 2006-os pénz ügyi
év ben kö zel 19 szá za lék kal, 6,3
mil li árd an gol font ra nö ve ke dett,
míg a pro fit 17 szá za lék kal 318
mil lió an gol font ra.
A cso port szin tű brut tó for ga lom
46,6 mil li árd an gol font volt, ami
az elő ző év hez vi szo nyít va 10,9
szá za lé kos nö ve ke dés. A cso -
port szin tű pro fit pe dig 11,1 szá -
za lék kal, 2478 mil lió an gol font ra
emel ke dett. ■

Tesco announcing
results
Gross total revenues of Tesco-Global
Áruházak Zrt. grew to HUF 544 billion in
the fiscal year 2006. They have opened 6
stores so far this year and they are plan-
ning to open another 7 hyper markets,11
supermarkets and 2 petrol stations till
the end of the year. By the end of the fis-
cal year 2007, the number of hyper mar-
kets will reach 78, that of supermarkets
47, while there will be 50 petrol stations.
Net revenues of the Tesco group in
Europe grew by 19 per cent to GBP 6,3
billion in 2006, while profit grew by 17 per
cent to GBP 318 million. ■

„Green” Tesco in Dorog
The Tesco supermarket opened on 5 April in
Dorog was designed with regard to environmen-
tal considerations and to reducing energy con-
sumption. The geo-thermal heat pump which
uses heat from the ground for heating and cool-
ing the store is a remarkably innovative solution.
The supermarket in Dorog has a floor area of 1000
square meters with an assortment of 3-4 thou-
sand products. ■

„Zöld” Tesco nyílt Do ro gon

Tesco nyílt Csor nán
Az or szág het ven egye dik, Győr-Moson-Sopron me gye ne gye dik
Tesco hi per mar ket áru há za nyílt meg áp ri lis 12-én Csor nán. Az új,
há rom ezer négy zet mé te res el adó te rű áru ház min den nap reg gel 6
órá tól es te 10 órá ig tart nyit va, és mint egy har minc ezer fé le ter mé -
ket kí nál.
Az épü let ben több ki sebb bér üz le tet is ki ala kí tot tak, ame lyek ben
töb bek kö zött köny ves bolt, pénz vál tó, vi rág üz let, lot tó zó és ká vé zó
mű kö dik. Az épü let mel lett
ki ala kí tot tak egy több mint
két száz fé rő he lyes, in gye -
nes par ko lót.
Az áru ház mint egy 150 új
mun ka he lyet te rem tett. ■

Tesco opening in Csorna
The 71st  Hungarian Tesco hyper market opened  on
12. April in Csorna. The 3,000 square meter store has
an assortment of thirty thousand products and
employs 150 people.  There are also some independ-
ent stores in the building. ■

Ered ményt hir de tett a Tesco 

Diósdon nyi tott a dm 

Franz Maasból DSV
A Frans Maas Hun gá ria Kft. 2007 feb ru ár -
já tól DSV Hun gá ria Kft. né ven foly tat ja
to vább si ke res szál lít má nyo zá si és lo -
gisz ti kai te vé keny sé gét.
A dán ér de kelt sé gű DSV Hol ding ugyan is
2006 ta va szán fel vá sá rol ta az egyik leg na gyobb hol land szál lít má -
nyo zá si vál la la tot, a Frans Maas Cso por tot. Az ak vi zí ció után a DSV
ve ze tői az ös  sze tar to zás hang sú lyo zás ára a kö zös név hasz ná lat
mel lett dön töt tek. ■

Franz Maas
becoming DSV
Frans Maas Hungária Kft. has
been continuing its forwarding
and logistic activities under the
name DSV Hungária Kft. since
February 2007. ■

Ér mek kel ju tal maz ták 
a Tör ley-cso por tot
Öt ma gyar érem ből né gyet a Tör ley cég cso port ho zott el a
Chardonnay du Monde nem zet kö zi bor ver seny ről.
A már ci us 14–17. kö zött, im már 14. al ka lom mal meg ren de zett ran -
gos fran cia ver se nyen ezüst ér met ér de melt ki a Kemendy Pázmándi
Chardonnay Barrique 2006-os év já ra tú bo ra és a Tör ley Pezs gő pin -
cé szet top pezs gő je, a Chardonnay Brut. A 2006-os Szent Ist ván Ko -
ro na Chardonnay bor
és a Chapel Hill
Sparkling Chardonnay
pezs gő pe dig bronz ér -
met szer zett. ■

Medals for the Törley group
Törley group received four out of the five medals won by
Hungarian products at the Chardonnay du Monde interna-
tional wine competition. ■
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Már ci us utol só nap ja i ban a MasterCard Europe kár tya tár sa ság
OneSmart MasterCard® PayPass™ tech no ló gi á já val és plasz tik -
ja i val haj tot ták vég re az el ső érin tés nél kü li kár tyás vá sár lást a
McDonald's eu ró pai ét te rem há ló za tá ban. A PayPass™ kár tyá kat
a sváj ci Aduno Group bo csát ja ki. 

A teszt prog ram ban
részt ve vő sváj ci
McDonald's ét ter -

mek ben a MasterCard PayPass™ tech no ló gi át hasz ná ló kár tya -
bir to ko sok nak nem kell töb bé ap ró pénz zel baj lód ni uk, elég, ha
oda érin tik új Aduno Group MasterCard kár tyá ju kat a PayPass™
kár tya ol va só hoz, és 25 euró alat ti ki fi ze té se i ket gyor san, biz ton -
sá go san és kön  nyen vé gez he tik a plasz tik át adá sa és elis mer -
vény alá írá sa nél kül is. ■

Még pes  szi mis ta han gu lat ban
A K&H Bank leg fris sebb fel mé ré se sze rint a kis és kö zép vál lal ko zói
szek tor (kkv) bi zal mi in de xe -61 pont ról -53 pont ra emel ke dett. Ez
8 szá za lékponttal több, mint az elő ző ne gyed év ben, de még min dig
a ne ga tív sáv kö ze pén mo zog. Az in dex emel ke dé sé ben a köz ter -
hek kel és a mo ne tá ris po li ti ká val kap cso la tos vá ra ko zá sok po zi tív
irány ba for du lá sa ját szott ki emelt sze re pet.
A K&H Bank és a GfK Hun gá ria Pi ac ku ta tó In té zet 2004 har ma dik
ne gyed éve óta, ne gyed éves rend sze res ség gel mé ri fel a kis- és
kö zép vál la la tok gaz da sá gi ese mé nyek kel kap cso la tos vá ra ko zá -

sa it. A ku ta tás ered -
mé nyét a K&H kkv bi -
zal mi in dex jel lem zi,
amely nek ér té két -100
és +100 kö zött ál la pít -
ják meg az ered mé -
nyek től füg gő en. ■

A Ma gyar Köz tár sa sá -
gi Ér dem rend Lo vag -
ke reszt jé vel tün tet -
ték ki Mag. Guntram
Drexelt, a Spar Ma -

gyar or szág Kft. fel ügye lő bi zott sá gá nak el nö két, az Austria
Spar Inter national AG (ASPIAG) el nö két. A dí jat a ma gyar ál -
lam el nök ne vé ben Kiss Pé ter szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ad ta át.
A hi va ta los ok le vél sze rint a Spar ál tal kép vi selt ki vá ló mi nő sé -
gű élel mi szer-ke res ke de lem ma gyar or szá gi be ve ze té sét, és
az el múlt 15 év ben folyt el ter jesz té sét mél tá nyol ták ez zel az
el is me rés sel.
– Büszkeséggel tölt el min ket, hogy a ma gas mi nő ség re va ló
tö rek vé sünk az élel mi szer-ke res ke de lem ben ilyen fi gyel met
kap, és ilyen je len tős el is me rés ben ré sze sül – mond ta el Drexel
úr. – Ezt a ki tün te tést a Spar Ma gyar or szág Kft. és az ASPIAG
min den dol go zó ja ne vé ben ve szem át. ■

A medal for the SPAR boss
Mag. Guntram Drexel, chairman of the supervisory board of  SPAR Magyarország Kft., and
president of  Austria SPAR International AG (ASPIAG) has received the Knight’s Cross of the
Republic of Hungary. The medal was awarded in recognition of the excellent quality  repre-
sented by SPAR during the past 15 years. ■

Still in pessimistic mood
According to the latest survey prepared for K&H Bank, the
confidence index of the small and medium enterprise sector
rose from –61 points to – 53 points recently.  K&H Bank and
GfK Hungária Piackutató Intézet  regularly prepare a quar-
terly survey about the expectations of small and medium
enterprises. ■

Purchasing without touchnig
The first touch-free purchase in the European McDonald’s chain was completed at the
end of March, using  OneSmart MasterCard® PayPass™  technology and card.  PayPass™
cards are issued by the Swiss Aduno Group. Card holders using MasterCard PayPass™
technology can effect payments under EUR 25 without handing over their cards and sign-
ing receipts. ■

Idén már ci us 8-22. kö zött im már ne gye dik al ka lom mal ke rül tek
meg ren de zés re az Oszt rák Élel mi szer he tek az Interspar,
Kaiser's és Spar üz le tek ben. Áp ri lis 11. és má jus 2. kö zött pe dig
a Cora hi per mar ke tek ben mu tat koz tak be a „só go rok” élel mi -
sze rei a ma gyar vá sár lók nak.
A ren dez vény ke re té ben egye dül ál ló hús- és sajt kü lön le ges sé -
gek, kol bá szok, son ka spe ci a li tá sok, va la mint kü lön bö ző sajt va -
ri á ci ók, jog hur tok és te jes ve gyes ita lok vo nul tak fel. Ti zen hat
be szál lí tó kö zel 60 ter mé ke sze re pelt a kí ná lat ban, ami je len tős
fej lő dés a 4 év vel ez előt ti két be szál lí tó hoz ké pest.
A már ci u si Spar-ren dez vény meg nyi tó ján je len volt Mag.
Werner Wutscher, az Oszt rák Me ző gaz da sá gi Mi nisz té ri um fő -
tit ká ra, Feiner Pé ter, a
Spar Ma gyar or szág Ke -
res ke del mi Kft. el nök-
igaz ga tó ja és dr. Rej tő
Pé ter, az oszt rák nagy -
kö vet ség ke res ke del mi
ta ná cso sa. ■

Austrian food tour
Austrian Food Weeks were held in Interspar, Kaiser’s
and Spar stores for the fourth time between 8-22.
March this year, as well as in Cora hyper markets
between 11. April and 2. May. Nearly 60 products
from 16 suppliers were presented during the cam-
paign. ■

Vá sár lás érin tés nél kül

Ki tün te tett Spar-vezető Oszt rák élel mi szer tur né 
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Az ASPIAG el nö ke, Mag. Guntram Drexel
(bal ra) és Feiner Pé ter, a Spar Ma gyar or szág
Kft. igaz ga tó sá gá nak el nö ke a Ma gyar 
Köz tár sa sá gi Ér dem rend Lo vag ke reszt jé vel

A mér föld kő nek szá mí tó fi ze té si mű ve le tet 
az al pe si or szág szép ség ki rály nő je, Christa
Rigozzi vé gez te el egy zü ric hi McDonald's-ban
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Áp ri lis 13-án meg kap ták ok le ve lü ket a Bor so di Üz le ti Aka dé mia
el ső év fo lya mán vég zett hall ga tók a Mis kol ci Egye tem Fel nőtt -
kép zé si és Re gi o ná lis In té ze té ben.
A Bor so di Sör gyár Zrt. a Mis kol ci Egye tem mel együtt mű köd ve
két év vel ez előtt in dí tot ta el a Bor so di Üz le ti Aka dé mi át. A Gaz -
da ság tu do má nyi Kar kép zé si prog ram ját a Bor so di Sör gyár igé -
nyei sze rint ala kí tot ták ki és akk re di tál ták. Cél ja, hogy a Bor so di

Sör gyár te het sé ges fi a tal dip lo más
mun ka tár sai ré szé re kor sze rű üz le ti
és ve ze té si is me re te ket nyújt son. A
gya kor lat ori en tált kép zés ér de ké ben
a tár gyak ok ta tá sá ban a Bor so di Sör -
gyár ve ze tői és a Mis kol ci Egye tem
Gaz da ság tu do má nyi Ka rá nak ok ta tói
is részt vet tek. 
Az üz le ti aka dé mia el vég zé se után az
ér dek lő dő hall ga tók a Gaz da ság tu do -
má nyi Kar an gol–ma gyar MBA kép zé -
sé nek má so dik év fo lya mán foly tat -
hat ják ta nul má nya i kat. ■

Mér föld kö vet je lent het a
ma gyar ká vé kul tú ra fej -
lesz té sé ben a 2007. már -
ci us 30-án, több ká vés
cég ös  sze fo gá sá val meg -
ren de zett El ső Ma gyar
Latte Art Fesz ti vál. Ezek a
cé gek – a Piazza d’Oro ká -
vét for gal ma zó Sa ra Lee
Hun ga ry Zrt., a Semiramis
Kft., a Pellini ká vét
for gal ma zó Pellini-il
boun caffé és a
Barista Hun ga ry – fon tos nak tart ják, hogy a ven dég lá tó he lye ken
ma gas szín vo na lon el ké szí tett ká vé ita lok ke rül je nek a fo gyasz -
tók elé. Az El ső Ma gyar Latte Art Fesz ti vál nak az Uta zás Ki ál lí tás
ke re te in be lül a Gasztro Ran de vú adott he lyet.
A meg hí vá sos ver seny részt ve vői idén ne ve zé si díj be fi ze té sé vel
ve het tek részt a meg mé ret te té sen, de a szer ve zők cél ja, hogy a
jö vő ben akk re di tált ver sen  nyé lép tes sék elő a Latte Art baj nok -
sá got, és a nyer tes au to ma ti kus in du lá si jo got sze rez zen a Latte
Art vi lág baj nok ság ra.
A ver senyt Far kas Csa ba, a Sa ra Lee Hun ga ry Zrt. bu da pes ti kép -
vi se lő je nyer te, aki a Piazza d’Oro Barista Te am tag ja ként állt a
zsű ri elé. ■

Vég zett az el ső Bor so di-év fo lyam 

First Borsodi
graduates
The first graduates of Borsodi
Business Academy received
their diplomas in The Adult
Education and Regional Institute
of Miskolc University, on 13.
April.  Borsodi Sörgyár Zrt. and
Miskolc University established
Borsodi Business Academy two
years ago. The curriculum of the
Economics Faculty was devel-
oped and accredited according
to the training requirements of
Borsodi Sörgyár. ■

Már ci us 21-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött nyi tot ta meg a
biatorbágyi rak tá rát a Mirbest-csoport.
A Mirbest-csoportot ki lenc, ha son ló nagy ke res ke del mi pro fil lal
ren del ke ző ma gyar cég hoz ta lét re 2003-ban, a ke res ke de lem -
ben le zaj ló kon cent rá ció és az Eu ró pai Unió vár ha tó ha tá sa i nak
ki vé dé se cél já ból.

A cé gek élel mi szer-nagy ke res ke del mi te vé keny sé get foly tat nak
or szá gos le fe dett ség gel. Sa ját de pók kal, üz let kö tői há ló zat tal,
160 szál lí tó gép ko csival ren del kez nek. A nagy ke res ke del mi te vé -
keny ség olyan áru cso por tok ra ter jed ki, mint a friss és fa gyasz -
tott ba rom fi ter mé kek, tő ke hús ok, sajt kü lön le ges sé gek, hús ké -
szít mé nyek, gyors fa gyasz tott hal ter mé kek, gyors fa gyasz tott
Bonduelle-termékek, va la mint fa gyasz tott sa ját már kás ba rom -
fi- és zöld ség ter mé kek, Kuk ta már ka né ven a gasztroszegmens
ré szé re.
Ala pí tá sa óta a cso port fo lya ma tos és di na mi kus fej lő dést mu -
tat. Nap ja ink ra a top 3 nagy ke res ke del mi szer ve zet kö zé tar to -
zik évi net tó 20 mil li árd fo rin tos for gal má val, 35 ezer ton na ér té -
ke sí tett men  nyi sé gé vel. ■

Új rak tárt nyi tott a Mirbest

Mirbest opening new warehouse
Mirbest Group opened its new warehouse in Biatorbágy on 21. March. The group was estab-
lished by nine Hungarian wholesale businesses in 2003 to compensate for the effects of mar-
ket concentration and the EU accession. They pursue food wholesale activities on a nation-
wide level with their own storage facilities, sales network and delivery fleet. Growth has been
dynamic and turnover reached HUF 20 billion last year. ■

Coffee festival at the travel exhibition 
The First Hungarian Latte Art Festival organised jointly by several companies and held on 30.
March could be a milestone in the development of  Hungarian coffee culture. These compa-
nies – Sara Lee Hungary Zrt.,  Semiramis Kft.,  Pellini-il boun caffé and Barista Hungary –
believe that it is important to serve coffee prepared according to a high standard in bars and
restaurants. The first Latte Art Festival was accommodated by the Travel exhibition. ■

Ká vé fesz ti vál az Uta zás 
Ki ál lí tá son

Egész ség meg őr zés há zon be lül
A két éve si ke re sen mű kö dő, sza bad idő sport-ren dez vé nye ket tá -
mo ga tó „Test éb resz tő” prog ram ja ke re té ben most sa ját al kal ma -
zott jai szá má ra is ki dol goz ta a Co ca-Co la Beverages (Ma gyar or szág)
Kft. egész ség meg őr ző prog ram ját. Ge rinc tor na, táp lál ko zá si szak -
ta nács adás, rend sze res test moz gás, mas  százs – ezek az ele mei az
egész ség fej lesz tő prog ram nak.

Ez zel a cég 1200 mun ka vál -
la ló já nak nyújt fo lya ma tos
se gít sé get ah hoz, hogy tu -
da to san vál toz tas sa nak
élet mód ju kon, és több fi -
gyel met for dít sa nak egész -
sé gük re. ■

In house health program
As a part of its “Testébresztő” project, supporting
amateur sports activities, Coca-Cola Beverages
(Magyarország) Kft. has worked out a health
improvement program for its own employees as
well to assist them in adopting a healthier
lifestyle. ■
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Gávris Iván, a Sa ra Lee Zrt. ká vé szak ér tő je a zsű ri
tag ja ként bí rál ta az el ké szült ká vé kat
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Áp ri lis tól új, a vi lág kü lön bö ző pont ja i ról ér ke zett ízvariációkkal
ké szül fel pör get ni a Fanta már ka az új don ság ra vá gyók fan tá -
zi á ját. El ső ként a Fanta Man gó Thai föld lesz el ér he tő Ma gyar -

or szá gon. Li mi tált da rab -
szám ban lesz el ér he tő a
Man gó ízű él mény, hogy utá -
na még idén fel vált sa egy
újabb íz. Eh hez kap cso lód va
is fel tű nik majd egy al ter na -
tív mar ke ting esz köz a már -
ka ér té kek át adá sá ra: „Fanta
Bő rönd” em be rek jár ják Bu -
da pest ut cá it és pá lya ud va -
ra it, be mu tat va a Fanta Vi -
lág élet ér zés ét, amely Ma -
gyar or szág ra is meg ér ke -
zett.
Cso ma go lás ban új don sá got
je lent a li mi tált szám ban kap -

ha tó Fanta Bo gyó. A
pa lack göm bö lyű
for má ja egy na -
rancs hoz ha son lít,
amely tö ké le te sen
be le il lik a te nye rünk -

be. A ter mék hez kre a tív és fi gye lem fel kel tő ese mé nyek is tár sul -
nak. ■

Si ke res év volt 2006 a Kék kú ti Ás vány víz ZRt. szá má ra: mind a
Theodora ás vány vi ze ket, mind a Nest lé Aquarel for rás vi zet erős
nö ve ke dés jel le mez te.
A ta valy 8,5 mil li árd fo rint for gal mat el érő Kék kú ti Ás vány víz ZRt.
vo lu men ben 15,3 szá za lé kos, ér ték ben 22,5 szá za lé kos pi a ci ré sze -
se dést ért el az ás vány víz pi a con. A Theodora ér té ke sí té se 2006-
ban 32 szá za lék kal, míg a Nest lé Aquarel ér té ke sí té se 48 szá za lék -
kal nőtt (Nilsen, ku mu lált 2006 kis ke res ke del mi in dex, li ter ben).
– Egyre töb ben ér dek lőd nek az egész sé ge sebb ita lok iránt. Akik
ré gen a szén sa vas üdí tők re es küd tek, ma már szép szám mal in -
kább ter mé sze tes ás vány vi zet emel nek le a polc ról – ele mez te a
hely ze tet Jean-Philippe Lebon, a Kék kú ti Ás vány víz ZRt. ve zér igaz -
ga tó ja. – Vá lasz ta ni pe dig nem kön  nyű: zsú fo lá sig meg telt a pi ac.
Mi úgy lát juk, és az ered mé nye ink is ezt bi zo nyít ják, hogy a már kák
ver se nyé ben az lesz do bo gós, aki ér té ket kí nál a pa lack ban.
Íz te rén áp ri lis tól új don sá gok kal ruk kol ki a cég, még pe dig 3 új ter -
mé ket ve zet be: a Theodora szén sav men tes cit rom-gra pe fru it
ízű üdí tő italt, a Theodora al ma-kör te ízű szén sa vas üdí tő italt, va -
la mint a ki fe je zet ten gyer me kek szá má ra ki fej lesz tett eperízű
Nest lé Aquarel üdí tő italt. Az új íze sí tett Theodora ter mé kek 1 li -
te res ki sze re lés ben, a Nest lé Aquarel pe dig 0,33 li te res ki sze re -
lés ben ke rül nek majd a pol cok ra. 
A Theodora már ka áp ri lis ban in du ló kom mu ni ká ci ó já ban a víz
spe ci fi kus sá gát adó ás vá nyi anyag-ös  sze té te len túl az ér zel mek
kap ják a fő sze re pet. Az új szlo gen – „Theodora, me ríts az élet -
ből” – is ezt erő sí ti. ■

Új don sá gok a Fanta 
már kán be lül

Innovations for Fanta
Fanta intends to boost demand from April onwards with new flavours from all over the world.
Fanta Mango Thailand will be the first of these available in Hungary.  Fanta “suitcase people”
will be employed to promote the new flavours in a nation-wide campaign.  Fanta Berry is an
innovation in packaging. The spherical shape of the bottle resembles an orange which fits in
our hands. ■

Bel ső cég ren dez vé nyek al -
kal ma zot tak és csa lád tag ja ik
ré szé re, part ner ta lál ko zók,
ter mék be ve ze té sek, üz let -
nyi tás ok, pro mó ci ók, kon fe -
ren ci ák és ki ál lí tá sok – ilyen,
és eh hez ha son ló ese mé -
nyek re ál lí tot ta ös  sze a Sza -
mos Mar ci pán idei cég aján dék-kí ná la tát. A jól is mert és nép sze -
rű Sza mos des  szer tek és des  szert tor ták igé nyes dísz do bo zok -
ban, fa- és fém do bo zok ban, hol ló há zi por ce lá nok ban, aján dék -
ko sa rak ban kap ha tók. ■

Szamos desserts for company events
Szamos Marcipán has compiled its assortment of gifts this year for company events, part-
ner meetings, products introductions, store openings, promotions, conferences and exhibi-
tions. ■

Theodora and Nestlé Aquarel product lines
expanding
2006 was a successful year for Kékkúti Ásványvíz ZRt. Both Theodora mineral water and Nestlé
Aquarel spring water achieved dynamic growth. Kékkúti Ásványvíz ZRt  achieved sales of HUF
8,5 billion last year, resulting in a market share of  22,5 per cent in terms of value. Sales of
Theodora  grew by 32 per cent, while that of Nestlé Aquarel expanded by 48 per cent. Demand
for healthy beverages is increasing.  Three new flavours will be introduced in April: Theodora car-
bon-free lemon-grapefruit drink, Theodora carbonated apple-apricot drink and Nestlé Aquarel in
strawberry flavour developed specifically for children. New, flavoured Theodora products will be
sold in 1 litre bottles, while Nestlé Aquarel will be available in  0,33 litre bottles. ■

Bő vül a Theodora és a Nest lé
Aquarel csa lád 

Vál to zás köz ben a McDonald’s
A 90 ha zai McDonald’s ét te rem ben ta valy 75 mil lió vá sár ló for dult
meg, ami az elő ző év hez ké pest 10 szá za lé kos nö ve ke dést je lent,
ad ta hí rül a gyorsétteremlánc. A ma gyar há ló zat – a 2005-ben re -
giszt rált ada tok hoz ké pest – 12 szá za lé kos for ga lom nö ve ke dés sel
és 693 mil lió fo rin tos üze mi ered mén  nyel zár ta a 2006-os évet. A
tel jes, 31,8 mil li árd fo rin tos for ga lom 52-48 szá za lé kos arány ban
osz lott meg a sa ját és a fran chise üze mel te té sű ét ter mek kö zött.
A vál la lat leg fon to sabb kül de té sé nek te kin ti, hogy az ed dig meg -
szo kott „gyors éte lek” (fast food) he lyett meg te remt se a „gyor san
ki szol gált, ma gas mi nő sé gű étel (good food fast)” ka te gó ri á ját.
En nek ér de ké ben or szá go san el ér he tő vé tet te reg ge lispe ci a li tá -
sa it, és a reg ge liz te tés
pi ac ve ze tő sze rep lő jé vé
vált. A pré mi um mi nő sé -
gű ká vé kat és sü te -
mény spe ci a li tá so kat kí -
ná ló McCafé lánc is bő -
vült. ■

Changing McDonald’s
The 90 McDonald’s restaurants in Hungary  served 75
million customers last year, which means a 10 per cent
increase compared to the preceding year. Revenues
grew by 12 per cent, while operating profit was HUF 693
million last year. They regard it as their new mission to
create the “good food fast” category. ■

Sza mos des  szer tek 
cég ren dez vé nyek re
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Bu da pest for gal ma sabb cso mó pont ja in a já ró -
ke lő ket Fanta zsong lő rök szó ra koz tat ják, azt
üzen ve, hogy a já té kos ság igen is fon tos ré sze
az éle tünk nek
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Ma gyar or szág – akár csak ta valy – az ös  sze sí tés ben bronz ér mes
lett a pár la tok leg na gyobb kö zép-eu ró pai ver se nyén, a Destillatán. 
A ti ro li Kuf stein ben meg ren de zett dön tőn 8 or szág 170 főz dé jé -
nek 1446 ter mé ke vett részt – Ma gyar or szág ról 14 mű hely 131
pár lat tal ne ve zett. A 16. al ka lom mal tar tott oszt rák meg mé re -
tés ha zai nemzetgyőztese idén a Zimek Ma nu fak tú ra lett, de
ered mé nye sen sze re pelt min den ver seny ző: a nem zet kö zi zsű ri
érem mel ös  sze sen 93 ma gyar pár la tot, 4 ter mé ket pe dig Az Év
Pá lin ká ja ki tün te tés sel ju tal ma zott.
– A ma gyar pár la tok a kri ti kus nem zet kö zi zsű ri szá má ra is meg  -
győ ző ek: a ne ve zett min ták nak több mint 70 szá za lé kát dí jaz ták
érem mel a bí rák – mond ta Wolfgang Lu kas, a ver seny szer ve ző -
bi zott sá gá nak el nö ke. – Re mél he tő leg a főz dék ver seny szel le me
a jö vő ben is tö ret len ma rad, hi szen az el múlt évek egy ér tel mű en
meg mu tat ták a ma gyar gyü möl csök ben lé vő po ten ci ált, va la -
mint a szak em be rek fel ké szült sé gét. ■

Az ese tek 77 szá za lé ká ban az íz a dön tő té nye ző cso ko lá dé vá sár -
lás kor – de rült ki a Ma gyar Édes ség gyár tók Szö vet sé gé nek a
stop.hu internetes por tál lal együtt mű köd ve ké szí tett 2007. már -
ci u si fel mé ré sé ből a ma gyar la kos ság édes ség fo gyasz tá si szo ká -
sa i ról. Az „ízsorrendet” a mo gyo rós/man du lás (44%), a mar ci pá -
nos (40%), a mo gyo ró kré mes (29%), az al ko hol tar tal mú (26%),
va la mint az ep res (25%) íze sí tés ve ze ti.
Íze sí té sé től és ki sze re lé sé től füg get le nül, 10-ből 7 em ber a cso -
ko lá dé ál ta lá nos ke dély ál la pot-, il let ve szel le mi tel je sí tő ké pes -
ség-ja ví tó ha tá sát tart ja a leg fon to sabb nak az élet ta ni ha tá sok
kö zül.
Az 1847 fő be vo ná sá val el vég zett fel mé rés ből ki de rül to váb bá,
hogy a meg kér de zet tek 76 szá za lé ka rend sze re sen fo gyaszt cso -
ko lá dé fé le sé ge ket, 28 szá za lé kuk töl tött os tyá kat és ná po lyi fé le -
sé ge ket, 24 szá za lé kuk pe dig kü lön bö ző kek sze ket is.
– Az ízválaszték szé le se dé se hoz zá já rul a cso ko lá dé fo gyasz tás
bő vü lé sé hez is, ahol mi ma gya -
rok egy elő re a kö zép me zőny -
ben va gyunk. Az egy fő re ju tó
évi cso ko lá dé fo gyasz tás Ma -
gyar or szá gon mind ös  sze 3,2
ki lo gramm, amely el ma rad a
6,5 ki lo gram mos EU-átlagtól,
és a fe lét sem éri el a cso ko lá -
dé-nagy ha ta lom nak szá mí tó
Né met or szág, Ang lia, Svájc
vagy Auszt ria cso ko lá dé fo -
gyasz tá si szint jé nek – nyi lat -
koz ta Halbritter Má tyás, a Ma -
gyar Édes ség gyár tók Szö vet -
sé gé nek el nö ke. ■

Peanut bars are
the most popular
Flavour is the most important factor in
choosing a chocolate, according to the
findings of a recent survey. Peanut/
almond flavoured bars are the most popu-
lar (44 %). 7 out of 10 people regard the
positive effect of chocolate on mood and
mental activity  as the most important
physiological benefit of consumption. 76
per cent of the people interviewed regu-
larly consume chocolate products.
Average per capita consumption of
chocolate in Hungary is only 3,2 kilogram
at the moment, compared to the 6,5 kilo-
gram EU average, and is even further
behind that of the leading markets like
Germany, England or Switzerland. ■

Szé che nyi -kár tya: út ba esik 
jö vet-me net 
Az el ső VOSZ-pon tok meg -
nyi tá sa után, és az Or szá -
gos Ta ka rék szö vet ke ze ti
Szö vet ség gel, va la mint a
Ta ka rék szö vet ke ze ti Bank
Zrt.-vel alá írt kö zös meg ál -
la po dás ered mé nye ként
má ra 64 ta ka rék szö vet ke -
zet csat la ko zott a Szé che -
nyi -kár tya ér té ke sí té si lán -
cá hoz, ez zel to váb bi 118
VOSZ-pon ton ad hat ják
le hi tel igé nye i ket a vál -
lal ko zók – hang zott el a
Vál lal ko zók és Mun kál -
ta tók Or szá gos Szö vet -
sé gé nek már ci us 29-i saj tó be szél ge té sén.
Feb ru ár–már ci us fo lya mán mint egy 150 ta ka rék szö vet ke ze ti mun -
ka társ vett részt a kár tya ér té ke sí té si ok ta tá son, és kap cso lód tak
be a si ke res vizs ga után a mun ká ba. A lánc bő ví té sé től és a kép zett

mun ka tár sak szá má nak je len tős nö ve -
lé sé től a VOSZ sa ját ke re te in be lül a ki -
he lye zett hi tel ke ret mint egy 10 szá za -
lé kos nö ve ke dé sét vár ja.
A Szé che nyi -kár tya tu laj do no sok szá -
ma fo lya ma to san nö vek szik. Je len leg
or szá go san 99 ezer kár tya igény lés
van a hi tel in té ze tek nél, az át adott
kár tyák szá ma meg ha lad ja a 72 ez ret,
ami 335 mil li árd fo rint jó vá ha gyott hi -
tel ke re tet je lent. Te hát mint egy 72
ezer re te he tő azon vál lal ko zá sok szá -
ma, akik nek a do ku men tált, le gá lis
for gal mát és ár be vé tel ét, üz let me -
net ét a hi tel in té ze tek át vi lá gí tot ták,
és rend ben ta lál ták. ■

Széchenyi Card:
always at hand
64 savings co-operatives have
joined the sales network of
Széchenyi Card so far, as a result of
an agreement signed with the
National Alliance of  Savings Co-
operatives and Takarékszövetkezeti
Bank Zrt.  The total number of VOSZ
points is 118 at present. 150
employees from sales co-operatives
attended sales training for the card
in February and March. VOSZ
expects the expansion of the sales
network to bring a 10 per cent
increase in the total of  credit lines
made available to businesses. The
number of Széchenyi card holders is
over 72,000 with a total combined
credit volume of HUF 335 billion. ■

Medals for most of the Hungarian spirits 
Hungary finished in third place in the biggest Central European competition for distillery
products, Destillata. 1446 products from 170 distilleries of 8 countries competed in the final
held in Kufstein. There were 131 spirits from 14 Hungarian distilleries, of which 93 products
were awarded medals, while 4 products received the Palinka of the Year title. Over 70 per
cent of the products entered received a medal. ■

A Brnói Vá sár vá rost nép sze rű sí tő saj tó tá jé koz ta tót tar tott már -
ci us 22-én a vá sár vá ros ve zér igaz ga tó ja, Jin Skrla, és a Cseh Köz -
tár sa ság ma gyar or szá gi nagy kö ve te, Jaromir Plisek. 
A vá sár te rü le tén ki lenc klimatizált, WiFi (ká bel nél kü li) adat át vi -
te li há ló zat tal el lá tott csar nok brut tó 667 000 négy zet mé ter ki -
ál lí tá si te rü let tel, to váb bá 7000 par ko ló hel  lyel vár ja a szak em -
be re ket. E ko moly vá sá ri inf rast ruk tú rát éven te mint egy 12 500
ki ál lí tó és 1,1 mil lió lá to ga tó
ve szi igény be. A Brnói Vá sár -
vál la lat ár be vé te le 60 mil lió
euró volt 2006-ban. Leg ké -
sőbb 2009-re újabb, 15 500
négy zet mé ter nyi ki ál lí tá si te -
rü le tet kí ná ló vá sár csar nok
meg nyi tá sát ter ve zik. ■

Brno Fair presented
A press conference was held by the general
director of the Brno Fair, Jin Skrla and the
Ambassador of the Czech Republic, Jaromir
Plisek. Nine air conditioned exhibition halls
equipped with  WiFi  data communication sys-
tems and covering 667.000 square meters of
exhibition space will be available for partici-
pants. ■

A ma gyar pár la tok zö mét dí jaz ták 

A mo gyo rós cso ki a leg ked vel tebb Be mu tat ko zott 
a Brnói Vá sár vá ros 
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Dr. Dá vid Fe renc, a VOSZ fő tit ká ra (bal ról) és
Csomor Gá bor, a VOSZ ügy ve ze tő igaz ga tó ja
öröm mel szá molt be a Szé che nyi -kár tya el ér -
he tő sé gé nek nö ve ke dé sé ről
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Csak nem 24 szá za lék kal nőtt az idei év el ső ne gye dé ben (2006
ha son ló idő sza ká hoz ké pest) a cé gek fi ze tés kép te len sé gi mu ta -
tó ja, ál la pít ja meg a Coface Hun ga ry leg fris sebb elem zé se. A leg -
in kább koc ká za tos ipar ágak nak to vább ra is az épí tő ipar, va la -
mint a kis- és nagy ke res ke de lem mi nő sül nek. A cé gek szá ma,
már meg szo kott mó don, an nak el le né re is nö ve ke dett, hogy ed -
dig nem lá tott mó don szűn tek meg a cé gek Ma gyar or szá gon.
En nek az oka saj nos nem a gaz da ság élén kü lé se, ha nem fő leg a
baj ba ke rült cé gek „trük kös” át ala ku lá sa.
– A nem fi ze tés mo rá lis ve tü le te a kör be tar to zá si vi ta mi att sem -
le ges sé vált, ma már nem szé gyen. Csak hi vat koz ni kell a kör be -
tar to zás ra, amit érv ként min den ki el fo gad – ál la pí tot ta meg
Mikael C. Szabo, a Coface Hun ga ry ügy ve ze tő igaz ga tó ja. 
A Coface Hun ga ry elő re jel zé se sze rint igen ne héz két-há rom
esz ten dő kö vet ke zik, s az egész gaz da sá gon át íve lő koc ká zat -
nö ve ke dés re kell fel ké szül ni. Csőd szem pont ból to vább ra is a
kény szer vál lal ko zá sok, va la mint a kinn le vő sé ge i ket nem ke ze lő
cé gek van nak a leg na gyobb ve szély ben. ■

Failure to pay no longer a shame
AccAccording to a recent analysis by  Coface Hungary  the insolvency rate for Hungarian
enterprises grew by 24 per cent in the first quarter of the year, compared to the same peri-
od last year. The construction business, retail and wholesale trade are still the businesses
with the highest element of risk in their operations. Non-payment has become a morally neu-
tral issue, it is no longer a shame. We can always say: “I am not paying because I haven’t been
paid either”. The next 2-3 years is expected to be a very hard period for business. ■

Már nem szégyen a nem fizetés ■ Több mint ezer kínai cég készül hozzánk. A kínai külügy mi -
nisz ter Pekingben megerősítette annak szándékát, hogy hazánk
le gyen Kína regionális stratégiai hídfőállása. 
Over a thousand Chineses companies coming. The Chinese prime minister has confirmed their
intention to make Hungary a regional bridgehead. 

■ Sikeres volt a téli invázió. A budapesti szállodákat nép sze rű -
sí tő Winter Invasion elnevezésű akció plusz 5500 vendéget és 25
500 vendégéjszakát hozott – legtöbben Nagy-Britanniából, Né -
met országból és Franciaországból érkeztek, de sok olasz turista
is kihasználta a lehetőséget.
Successful winter invasion. The campaign for promoting Budapest hotels called Winter Invasion
was successful, bringing 5500 extra guests and 25 500 extra nights. Most of the guests came
from Great Britain, Germany, France and Italy.

■ ISO 22000 tanúsítványt kapott a McDonald’s beszállítója. A
Hun garorak Kft. Magyarországon elsőként nyerte el a logisztikai
te vé kenységet folytató vállalatok közül az ISO 22000 szabvány
sze rinti tanúsítványt élelmiszer-biztonsági rendszer mű ködte té -
sére.
ISO 22000 certificate for a supplier of McDonalds.  Hungarorak Kft, has been the first among logis-
tic businesses in Hungary to be granted an ISO 22000 certificate for operating a food safety sys-
tem. 

■ Magyar vegyesvállalatot alakított a francia Hubbard SAS.
A világ három legnagyobbja között számon tartott, a világpiacon
csak nem 20 százalékos részesedéssel rendelkező cég az Agra -
bona Baromfitenyésztő Kft.-vel társult.
Hungarian joint venture established by Hubbard SAS. The company which is one of the three
largest in the world market and has a 20 per cent market share, established a joint venture with
Agrabona Baromfitenyésztő Kft.

■ Magyar bor nyert az olasz Vinitalyn. Aranyérmet kapott rosé
ka tegóriában a Bárdos és Fia Pincészet 2006-os Mátrai Pinot
noir, Kékfrankos roséja Olaszországban.
Hungarian wine winning in Vinitaly. A 2006 Mátrai Pinot Noir, Kékfrankos Rosé wine from Bárdos és
Fia Pincészet won a gold medal in Italy.   

■ Jótékony célt szolgáló bevásárlótáskákkal segíti a Spar a
Mál tai Mentőket. A Spar az áruházaiban eladott nejlon be vá sár -
ló táskák árából darabonként 1 forinttal támogatja a Máltai Men -
tők munkáját. A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.  immár
több mint 10 éve működik eredményesen együtt a Magyar Mál -
tai Szeretetszolgálattal. 
Spar helping Máltai Ambulance with shopping bags for charity.  Spar will devote one forint from
the price of each plastic shopping bag sold in its stores to helping Máltai Ambulance Service. Spar
Magyarország Kereskedelmi Kft has been working successfully with Magyar Máltai
Szeretetszolgálat for 10 years.  

■ A mezőgazdasági nyersanyagok drágulása ellenére 5-6
szá zalékos szerves növekedést tervez a Nestlé. A világ ve ze -
tő élelmiszer-ipari konszernje 24,3 milliárd svájci frankos be vé -
telt jelentett az első negyedévről, 6,4 százalékkal többet a ta va -
lyi nál. Változatlan csoportösszetételre számolva 7,4 százalékkal
nőtt a vállalat forgalma.
Nestlé planning 5-6 per cent organic growth in spite of price rises for agricultural raw materials.
The world market leading food industry group reported revenues of CHF 24,3 billion for the first
quarter, 6,4 per cent more than a year earlier. Turnover corrected for changes in the composition
of the group increased by 7,4 per cent.

■ A Carrefour megvásárolja a brazil Atacadaót. A 825 millió
eurós üzlet keretében a Carrefourhoz kerül az Atacadao 34 disz -
kont hipermarketje, és a közel 241 ezer négyzetméternyi ingat -
lan együttes.
Carrefour buying Atacadao of Brazil. In a transaction of EUR 825 million, Carrefour will buy 34 dis-
count hyper markets of  Atacadao, with 241,000 square meters of real estate.

Még je lent kez het nek ma gyar ki ál lí tók az ok tó ber 13-tól 17-ig tar -
tó Anugára, amely Eu ró pa leg na gyobb élel mi szer vá sá ra az idén.
Kakuk Már ta, a köl ni vá sár hi va ta los kép vi se lő jé nek tá jé koz ta tá sa
sze rint a ka ta ló gus jú ni us 1-jei zá rá sá ig le het él ni a le he tő sé gek kel.
Az Ag rár mar ke ting Cent rum (AMC) a mély hű tött élel mi sze rek
csar no ká ban 120, a hús nál 100, tej ter mé kek nél 50, míg a „fine
foodnál” 450 négy zet mé ter nyi ki ál lí tó he lyet fog lalt le.
– A je lek sze rint be vált az új kon cep ció, amely tíz te ma ti ka sze -
rint ta gol ja a ki ál lí tó kat. Az Anuga a szeg men se ket egye sít ve
mint ha gyo má nyo san el is mert szak vá sár vonz za az élel mi szer pi -
ac sze rep lő it, szer te a vi lág ból – ál la pít ja meg Kakuk Már ta. –
Nyolc ma gyar cég úgy gon dol ja, hogy ha té ko nyab ban je len het
meg az Anugán, ha önál ló an ál lít ki. In kább ki fi ze tik a rész vé tel
min den költ sé gét, hogy sa ját szer ve zés ben a le he tő leg job ban
ki hasz nál ják köl ni sze rep lé sü ket. 
A Raj na-par ti vá sár köz pont ve ze tői bíz nak ab ban, hogy a mo der -
ni zált ki ál lí tá si csar no kok és a fel újí tott be já ra tok még kel le me -
seb bé, még att rak tí vab bá te szik a ren dez vényt. 
Ös  sze sen 6294 cég ál lí tott ki a leg utób bi Anugán, ahol 156 or -
szág ból 159 ezer lá to ga tót re giszt rál tak öt nap alatt. ■

Still possible to register for Anuga
Registrations will be accepted for Anuga, the largest food fair in Europe this year, to be held
between 13-17. October, till 1. June. Agricultural Marketing Centre (AMC) has booked 120
square meters of exhibition space in the hall of refrigerated products, as well as 100 for
meat, 50 for dairy products and 450 for “fine food”. The new concept of dividing exhibitors
into ten topics seems to be working. The organisers of the event expect more foreign
exhibitors this year than a year before, when their proportion was 52 per cent. Last year, 6
294 exhibitors attended the event, where 159,000 visitors were registered. ■

Még le het je lent kez ni az Anugára
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BioFach
Az 1990 óta Nürnbergben megrendezés-
re kerülő BioFach Nemzetközi Bio élel mi -
szer és Bioáru Vásár a világ egyik ve zető
bioszakvására. A rendezvényen idén – a
tavalyihoz képest 23 százalékkal több –
összesen 2565 kiállító mutatta be áruvá-
lasztékát mintegy 45 ezer szakmai láto-
gatónak. A vásáron a biotermékek teljes
spektruma bemutatásra került, az élel-
miszerektől kezdve a kozmetikumokon,
textíliákon, háztartási és tisztítószereken
át a bútorokig és játékokig. A rendezvény
erős nemzetközi jellegét támasztja alá az
a tény is, hogy a kiállítók és a látogatók
2/3-a is Németországon kívülről érkezett
a nürnbergi vásárvárosba. A magyar
nemzeti stand – az évek óta hagyomá-
nyosan nagyszámú kiállítói érdeklődés
miatt – idén már 250 m2 nagyságú össz-
területen valósult meg. Magyar országot
26 vállalat, köztük a Biokont roll Hungá -
ria Kht. és a Magyar Biokul túra Szövet -
ség képviselte, a bioszektor termékeinek
igen széles körét reprezentálva. A ma gyar
nemzeti bemutatkozást a vásár hi va talos

nyitódelegációját vezető Mariann
Fischer-Boel EU-biztos asszony is megte-
kintette, és igen elismerően nyilatkozott
a hazai biotermékek széles választékáról.

IFE London
Március közepén immár tizenötödik
alkalommal került megrendezésre Lon -
don ban az IFE London Nemzetközi Élel -
mi szer-ipari Szakkiállítás. A világ vezető
ágazati szakvásárai között számon tartott
rendezvényt 4 napos nyitva tartása alatt

összesen több mint 80 ország közel 26
ezer szakmai látogatója kereste fel. Az
Agrármarketing Centrum támogatásával
12 kiállító mutatkozott be, mézet, teákat,
ételízesítőket, szárított gyümölcsöket,
szalámi termékeket, ko nyakos meggyet,
bioszáraztésztát, gyorsfagyasztott zöld-
ségeket és gyümölcsöket kínálva a szak-
mai vásárlóknak. A kiállított hazai ter-
mékek felhasználásával ké szí tett jelleg-
zetes magyar ételeket a vá sárlátogatók is
folyamatosan megkóstolhatták a magyar
bemutatkozás látványkonyháját üzemel-
tető szakács jóvoltából.

ProWein 
2007. március 18. és 20. között került
megrendezésre Düsseldorfban a 14.
ProWein Borászati és Szeszes Ital
Szakkiállítás. A kiállítás elindítását 1994-
ben az a szakmai igény hívta életre, hogy
egyrészt Németország nem rendelkezett
jelentős szakmai hírnévvel bíró borászati
szakkiállítással, másrészt a legjelen -
tősebb élelmiszer-ipari szakvásár, a kölni
Anuga már áttekinthetetlennek bizo-
nyult a célirányos szaklátogatók számára.
Az elmúlt évtized során a vásár Né met -
ország legfontosabb borászati kiállításá-
vá nőtte ki magát, és a szakemberek állí-
tása szerint a ProWein döntő fontosságú
előnnyel ren delkezik a Veronában és a
Bor deaux-ban rendezett borászati szak-
vásárokkal szemben, mivel itt gyakorlati-
lag valamennyi bortermelő ország képvi-
selteti magát. Ez lehetőséget ad arra,
hogy a szaklátogató átfogó képet alkot-
hasson a világpiaci kínálatról. A szakmai

rendezvény 1994 óta a látogatók és a kiál-
lítók számában is látványos növekedést
ért el. A vásár kizárólag a szakmai közön-
ség előtt áll nyitva. A szakvásáron idén 43
ország több mint 3000 kiállítója mutatta
be áruválasztékát, több mint 32 000
szakmai látogatónak. A magyar borásza-
ti ágazatot ez alkalommal összesen 17
pincészet képviselte, Magyar ország szá-
mos borvidékének kínálatát reprezentál-
va. A magyar nem zeti stand választékát

pezsgők és különféle pálinkakülönleges-
ségek is szélesítették.

Vinitaly
Idén 41. alkalommal került megrende-
zésre Veronában a Vinitaly, a világ egyik
legrangosabb és leglátogatottabb borá-
szati és szeszipari szakkiállítása. A vásárt
minden évben nemzetközi borverseny,
nemzetközi borcsomagolási verseny,
számos kóstolás és szakmai konferencia
is kíséri. Az idei borversenyre benevezett
4000 bor közül 4 magyar bor nyert „Gran
Menzione” elismerő oklevelet, a Bárdos
és Fia Pincészet pedig „Indicazione
Geogra fica” bor kategóriában aranydíj-
ban részesült. A szakkiállításon közel
72 000 négyzetméter területen 32 ország
csaknem 4000 kiállítója vett részt. Az
elsősorban szakemberekből, üzletembe-
rekből, im portőrökből, nagykereskedel-
mi be szer zőkből és média-képviselőkből
kikerülő látogatók létszáma idén megha-
ladta a 150 000 főt. Az Agrármar keting
Cent rum által szervezett magyar nemze-
ti standon 11 magyar borászati vállalat
mutatta be termékeit. 

(x)

Hazai élelmiszer-ipari 
és borászati vállalatok bemutatkozása
nemzetközi szakkiállításokon 
az Agrármarketing Centrum támogatásával

híreink
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Ama gyar hús ipar szá má ra a hús -
vét, a ka rá cso nyi mel lett, az
egyik fon to sabb csúcs idő szak. A

hús vét kö rü li két hó nap ban majd nem
an  nyi füs tölt son kát és hús fé lét ér té ke -
sí te nek, mint amennyit az év más idő -
sza ka i ban ös  sze sen. A Nielsen pi ac ku -
ta tó vál la lat sze rint 2400 ton na füs tölt
csü lök, son ka, la poc ka és egyéb ha son -
ló hús árut for gal maz tak a múlt év már -
ci us–áp ri li sá ban, míg egész év ben
össze sen mint egy 5300 ton nát. A leg -
utób bi hús vé ti sze zon ban a füs tölt áru
mel lett kö zel 2700 ton na főtt son kát és
mint egy 1700 ton na főtt-füs tölt húst
ér té ke sí tett a kis ke res ke de lem. Eb ben
az idő szak ban fő ként ezt a ter mék kört
vizs gál ta a ha zai élel mi szer-biz ton sá gi
ha tó ság.
Süth Mik lós or szá gos főállatorvos az
ér té ke lés nyil vá nos ság ra ho za ta la kor
be szá molt ar ról is, hogy a ta va lyi vizs -
gá lat ide jén – ál ta lá ban – 30 szá za lé kos
im port ré sze se dést ta pasz tal tak. Az
idén ez mint egy 10 szá za lék kal csök -
kent – ál lít ja Süth Mik lós –, ez a szi go -
ro dó el len őr zés nek is kö szön he tő. 

Pluszt ho zott a hús vét 
a ha zai cé gek nek
A Hús szö vet ség tá jé koz ta tá sa sze rint
tag vál la la ta i nak a ta va lyi nál job ban si -
ke rült az idei sze zon. Berczik At ti la
ügy ve ze tő tit kár el mond ta, becs lé sük
sze rint a tel jes hús vé ti hús pi ac a ta va -
lyi hoz ha son ló, 6000 ton nás nagy ság -
ren dű volt, de ezen be lül a szö vet ség
tag ja i nak ré sze se dé se mint egy száz
ton ná val nö ve ke dett. Úgy vé li, hogy
hús vét előtt a ma gyar ter mé kek vé del -

mé ben in dí tott kam pá nyuk járt ered -
mén  nyel. So kan dön töt tek úgy, hogy a
tel je sen biz ton sá gos és el len őr zött ma -
gyar ter mé ket vá laszt ják az ol csóbb, s
mi nő sé gé ben ál ta lá ban gyen gébb im -
port he lyett. Ha el fo gad juk a sta tisz ti -
ka ada ta it, ak kor több tíz ezer olyan
csa lád dön tött a ma gyar áru mel lett,
ame lyik asz ta lán ta valy az im port son -
ka gő zöl gött, ugyan is több mint fél ki -
ló hús vé ti hús ne mű jut hat fe jen ként
min den ki nek. 
Az át me ne ti győ ze lem mel lett a ma -
gyar hús ipar nak to vább ra is szá mol nia
kell fo gyasz tás csök ke nés sel, és az egy -
re éle sebb im port ver sen  nyel. Ez utób -
bi becs lé sük sze rint a bel föl di fo gyasz -
tás mint egy 20 szá za lé kát te szi ki. Az
im por tált hús fé lék 40 szá za lé ka tő ke -
hús. A töb bi pe dig ké szít mény, ame -
lyet el ső sor ban a disz kont, hard disz -
kont üz le tek ben for gal maz nak. A ter -
mé kek több sé ge a né met ízvilághoz
tar to zó kol bász fé le ség. Ez zel egyéb -
ként a ma gyar gyár tók nak a kö zel jö -
vő ben gyű lik meg a ba juk, ami kor
nyá ron in dít ják a grill ak ci ó ju kat. Nem
is kis men  nyi ség ről van szó, mert a
Hús szö vet ség becs lé se sze rint ez az
egy re nö vek vő szeg mens má jus tól au -
gusz tus vé gé ig 2500-4000 ton nás for -
gal mat je lent. Az ügy ve ze tő tit kár be -
szá molt ar ról, hogy kö zös prog ram -
ként pró bál ják nép sze rű sí te ni a gyár -
tók gril le zés re al kal mas spe ci á lis,
kony ha kész ter mé ke it.
A be vá sár lá si haj rá előtt tar tott saj tó -
tá jé koz ta tó ju kon meg tud tuk azt is,
hogy a ko ráb ban csat la ko zott uni ós
tag ál lam ok hoz ké pest Ma gyar or szá -

gon a hús- és hús ké szít mény im port
ré sze se dé se más tren det fut. Míg pél -
dá ul Auszt ri á ban a csat la ko zás utá ni
idő szak ban az im port hús ré sze se dé se
a ko ráb bi 5-10 szá za lék ról 20 szá za lék
kö rü li re ug rott, majd vi szony lag rö vid
idő alatt vis  sza állt a ko ráb bi szint, Ma -
gyar or szá gon ez zel el len tét ben még
min dig 20 szá za lék kö rü li. A be ho za -
talt csak rész ben in do kol ja a ma gyar
ál lo mány csök ke né se. 

El tű nő ma gyar pri mőr
Ma gyar or szág im port ra szo rul a ker té -
sze ti hungarikumokból. Több hagy -
mát, fok hagy mát, pa ra di cso mot, sár -
ga- és fe hér ré pát im por tál az or szág,
mint amen  nyit ex por tál. Azon már
sen ki nem cso dál ko zik, hogy dől a pri -
mőr pa ra di csom az or szág ba, sze zo -
non kí vül már im port ból ké szül a le -
csó. A drá gán ter me lő ma gya ro kat
egy sze rű en ki szo rít ják sa ját pi a cuk ról
a kí na i ak, a ma rok kó i ak és a spa nyo -
lok.
Mártonffy Bé la, a Ma gyar Zöld ség,
Gyü mölcs Ter mék ta nács Szak ma kö zi
Szö vet ség ügy ve ze tő je el mond ta, hogy
a ha zai ker té sze ti szak zsar gon ból el -
tűnt a ma gyar pri mőr fo ga lom. Ma -
gyar or szá gon a té li sze zon ban, már az
uni ós csat la ko zás előtt is fo lya ma to san
kap ha tó volt az ol csób ban elő ál lít ha tó
me di ter rán haj ta tott zöld ség. Jó né -
hány ter mék ese té ben a ma gyar me ző -
gaz dász ok már nem ve szik fel a ver -
senyt kül föl di tár sa ik kal, ezért rész ben
sa ját pi a cu kat is kény te le nek át en ged -
ni. Eb be a kör be tar to zik a pa ra di -
csom, a pap ri ka és a sa lá ta. Mártonffy
Bé la el mond ta azt is, hogy az uni ó hoz
tör té nő csat la ko zá sunk utá ni li dérc -
álom sze rű han gu lat – ami el len a ter -
me lők még de monst rá ci ó val is til ta -
koz tak – má ra nor ma li zá ló dott. Már
ki egyen lí tett és jobb az im por tált zöld -
ség, gyü mölcs mi nő sé gi szín vo na la.
Igaz, eze khez a ter mé kek hez már ma -
ga sabb áron jut nak a be szer zők is. 
Az ügy ve ze tő be szá molt ar ról is, hogy
glo bá lis szin tű je len ség, hogy zöld ség-
és gyü mölcs fé lék ter me lé se és fel dol -
go zá sa ott fo lyik, ahol a leg ol csób ban
le het elő ál lí ta ni. En nek leg újabb fej le -
mé nye, hogy in for má ci ói sze rint az
idei meggy ter més egy ré szét a leg na -
gyobb im por tőr nek szá mí tó Né met or -
szág az idén nyá ron már ma gyar kon -
zerv gyá rak ban fog ja fel dol goz tat ni.
Az im port szem pont já ból az egyik leg -
ked ve zőt le nebb hely zet ben a tej ága zat

kiemelt téma
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Ke ve sebb és
jobb im port áru
az üz le tek ben
A kö zel múlt fo ko zott élel mi szer-biz ton sá gi el len őr zé sei so rán
egye bek mel lett az is ki de rült, hogy az el múlt egy esz ten dő ben
nem nö ve ke dett az üz le tek ben ta lált im por tált élel mi sze rek
ará nya, ugyan ak kor ja vult a mi nő sé gük. Mind er ről a gyár tók és
ke res ke dők vé le mé nye kis sé el tér.
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van. A Tej Ter mék ta nács ada tai sze rint
a bol tok pol ca in fel lel he tő áruk 40 szá -
za lé ka im port ból szár ma zik. Amint
Ba kos Er zsé bet től, a ter mék ta nács
szak ér tő jé től meg tud tuk, a fo lya dék
tej és tej szín im port ja di na mi ku san
nö vek szik. Ta valy – az elő ző év hez ké -
pest – 30 szá za lék kal nőtt a ré sze se dé -
se, ezt is meg ha lad ja a vaj 50 szá za lé -
kos és a tú rót is tar tal ma zó sajt fé lék
kö zel 60 szá za lé kos tér nye ré se. Ba kos
Er zsé bet hoz zá tet te, hogy a kül pi ac ról
ér ke ző ter mé kek el enyé sző ré sze tar to -
zik a pré mi um ka te gó ri á ba, a több sé -
get a kom mersz, ala csony ár fek vé sű
ter mé kek ké pe zik. Ezt iga zol ja, hogy a
ter mék men  nyi sé gé hez kö tött je len tős
nö ve ke dés mel lett a dol lár ban szá molt
ér ték nö ve ke dés csak 20 szá za lé kos. 

Kö rül te kin tőbb fo gyasz tók
Az Élel mi szer-fel dol go zók Or szá gos
Szö vet sé gé nek (ÉFOSZ) ada tai sze rint
ta valy a ter me lés mi ni má li san, 0,7 szá -
za lék kal emel ke dett ugyan, ám az ága -
zat ös  szes ér té ke sí té se 1,8 szá za lék kal
csök kent. Az ága zat ár be vé te le Folláth
Györgyné fő tit kár sze rint meg kö ze lí ti
a kétezermilliárd fo rin tot. A bel föl di
for ga lom ból a ma gyar élel mi szer ipar
ré sze se dé se az ös  szes el adás ból négy
éve még 92 szá za lék volt, ta valy már a
80 szá za lék kö rü li kü szöb alá sül  lyedt.
A fő tit kár sze rint az el múlt esz ten dő
azért ho zott po zi tív vál to zást is, mert
így ér té ke lik azt, hogy nem nö ve ke dett
szá mot te vő en az élel mi szer im port. A

fő tit kár el mon dá sa sze rint a nagy kül -
föl di gyár tók nál meg fi gyel he tő az egy -
re erő sö dő spe ci a li zá ló dás. A ha té -
kony ság nö ve lé se ér de ké ben kon cent -
rál ják a ter me lést, s ha egy or szág ban
több gyá ruk van, ak kor egyik hely ről a
má sik ra vi szik az egyes ter mé kek
gyár tá sát. Ez fi gyel he tő meg a Danone
keksz gyár tá sá ban. Más faj ta je len ség,
ami kor or szá gok kö zött ván do rol nak a
ter mé kek, le gyen szó akár nem ze ti
már kák ról is. 
Vá mos György, az Or szá gos Ke res ke -
del mi Szö vet ség tit ká ra is meg em lí tet -
te, hogy az im port ös  sze té tel ének
elem zé se kor nem csak a ke res ke del mi
be szer zé sek re kell fi gyel ni. Pél dá ul a
nép sze rű és ma gyar nak hitt Bo ci cso -
ko lá dék ról, ha ala po san szem ügy re
ves  szük a cso ma go lá son a szár ma zá si
hely színt, ak kor ki de rül, hogy az EU-
ban ké szült, de van, ame lyi ken ol vas -
ha tó Bul gá ria vagy Cseh or szág is. A
szak em ber vé le mé nye sze rint egy uni -
ós tag ál lam ban egyet len ke res ke dőn
sem kér he tő szá mon, hogy termék -
portfóliójában az im port mek ko ra
rész arányt kép vi sel. Azt azon ban meg -
em lí tet te, hogy az el múlt idő szak szi -
go rúbb el len őr zé se i nek kö szön he tő en
a for gal ma zók és az im por tő rök na -
gyobb kö rül te kin tés sel fog lal koz nak
az ol csóbb ter mé kek kel. Az elő ál lí tó,
el osz tó he lye ket na gyobb fi gye lem mel
el len őr zik. Ál ta lá nos ta pasz ta lat ként
azt is meg je gyez te, hogy az el len őr zé -
sek ről szó ló hí rek mi att a fo gyasz tók is
igé nye seb bek let tek, aki meg te he ti, az
is mer tebb, és ezért drá gább már ká kat
vá laszt ja. Ez azon ban nem csök ken ti a
ke res ke del mi már kák ará nyá nak tö -
ret len ter je dé sét.

A lán cok nál ed dig sem 
az im port do mi nált
A Coop-hálózat alap ve tő üz let po li ti -
ká ja, hogy fő ként ha zai árut for gal -
maz. Mu rá nyi Lász ló, a Co-op Hun ga -
ry Zrt. ál ta lá nos ve zér igaz ga tó-he -
lyet te se el mond ta, hogy ezen a jö vő -
ben sem kí ván nak vál toz tat ni. A kí -
ná la tuk ban ál ta lá ban csak a Ma gyar -
or szá gon nem elő ál lít ha tó ter mé kek
kül föl di ek. Ez azon ban nem zár ja ki,
hogy sze zo ná li san ne vá sá rol ná nak
kül föld ön. Az uni ós csat la ko zás előtt
a Coop-boltok kí ná la tá ban 5-6 szá za -
lé kot kép vi selt az im port, ma tí zet.
Meg tud tuk azt is, hogy ezek kö zött el -
ső sor ban a rizs, tá vol-ke le ti fű sze rek,
étel kon zer vek, édes sé gek, tej ter mé -
kek sze re pel nek.
Kásler Pé ter, a Penny Market ügy ve ze -
tő je sze rint há ló za tuk áru kí ná la tá nak
ös  sze té tel ében nem kel lett az el len őr -
zé sek szi go rí tá sa mi att vál toz tat ni. To -
vább ra is 80:20 szá za lé kos arány ban
osz to zik a bel föl di és az im port áru
ará nya. Vé le mé nye sze rint a saj tó kis sé
el tú loz ta a ha mi sí tás ról és a mi nő ség -
ron tás ról szó ló hí re ket. Be szá molt ar -
ról is, hogy a Penny, ahogy má sok is,
mi nő ség-el len őr ző és biz to sí tá si rend -
sze re ket mű köd tet. A be szál lí tók kal
va ló kap cso lat ban ed dig, és to vább ra
is kel lő óva tos ság gal jár nak el. Ez
azon ban nem zár ja ki, hogy az
internetes li ci tes üz let kö tés ne rej te ne
koc ká za to kat. Azon ban a ke res ke dők,
for gal ma zók kö zött mű kö dő in for má -
lis há ló zat a ve szé lyes ügy fe le ket ha -
mar ki szű ri, és nö ve li a biz ton sá got a
gyár tók kal és ke res ke dők kel meg kö -
tött eti kai kó dex is. ■

Czauner Pé ter
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Less imported products of higher quality
The proportion of imported products on the shelves of food stores did not increase last year, but quality was better than before..
However, manufacturers and retailers do not seem to agree on this point. Easter is almost as important a season for the Hungarian
meat processing industry as Christmas. The quantity of smoked ham and meat sold during the two months around Easter is almost
equal to the quantity sold during the rest of the year. The proportion of imported products had been 30 per cent last Easter, whereas
it was only 20 per cent this April. According to the Meat Association, its members had a more successful season this year than a year
ago. The total quantity sold around Easter was 6000 tons, but member companies sold a hundred tons more, than last year. Campaigns
promoting reliable quality Hungarian products before Easter seem to have worked.. The majority of imported meat products are
sausages reflecting German taste. Hungary needs to import garden Hungaricums. More onions, garlic, tomatoes and carrots are
imported than exported. Cheaper Chinese, Moroccan and Spanish products are displacing Hungarian vegetables. Béla Mártonffy direc-
tor of the Alliance of Hungarian Vegetable and Fruit Council has told us that the term “Hungarian early vegetable” had become extinct.
Hungarian farmers cannot compete with products from the Mediterranean countries. The quality of these has improved, although their
price has also gone up. The milk industry is one of those worst effected by imports. According to data from the Milk Products Council,
40 per cent of products in stores are imported. Imports of both milk and cream are growing dynamically, with an increase of 30 per cent
last year. Only a minor part of imported products belong to the premium category. According to data from the National Association of
Food Processing Companies, production grew by 0,7 per cent last year, but revenues fell by 1,8 per cent. Total revenues generated by
the industry are nearly HUF two thousand billion. While the Hungarian food industry had a 92 per cent market share in domestic sales
four years ago, this share has fallen below 80 per cent  by 2006. The fact that imports did not increase last year is regarded as a po -
sitive development. Specialisation is the current trend among large multinational companies, with production of certain products being
relocated. .As a result of the food safety inspection campaigns completed recently, importers and distributors are now more careful
with cheap products. Private labels are still on the advance, however. It is a basic policy of the Coop chain to sell domestic products
primarily. The proportion of imported products is only 10 per cent in their stores. In Penny Market stores, the ratio of domestic products
to imports is 80:20. ■
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Az im port nö ve ke dé si di na mi ká ja
ez zel szem ben az év fo lya mán
gyen gült. Az év ele jén ta pasz talt

18-20 szá za lék kal szem ben az im port -
bő vü lés éves át la ga vé gül is az ex port
nö ve ke dé sé vel kö zel azo nos szint re
(10,3 szá za lék ra) állt be. Ilyen mér té kű
ex port-im port nö vek mény egye ző ség
sem a csat la ko zást köz vet le nül meg elő -
ző évek ben, sem az azt kö ve tő idő szak -
ban nem for dult még elő. 

Ti zen har ma dik ha vi ag rár ki vi tel
A KSH most köz zé tett, elő ze tes éves
kül ke res ke del mi sta tisz ti kai ada tai sze -
rint ag rár ki vi te lünk 2006-ban hoz zá ve -
tő le ge sen egy tel jes hó nap nak meg fe le -
lő ex port nagy ság rend jé vel lép te túl a
2005. évi ki vi tel szint jét. Ag rár gaz da sá -
gunk 2006-ban is meg őriz te net tó ex -
por tő ri po zí ci ó ját. A 3,7 mil li árd eurós
ex port ár be vé tel mint egy 35 szá za lék -
pont tal ha lad ta meg az ag rár- és élel mi -
szer ter mék im port ját.

Ag rár ter mé ke ink leg je len tő sebb fel ve -
vő pi a ca 2006-ban is az ex por tunk kö -
zel 70 szá za lé kát fel vá sár ló EU-25 tag -
ál la mai vol tak. Jól le het az EU-n be lü li
pi ac bő vü lés el ső sor ban a ve lünk együtt
csat la ko zott or szá gok nak kö szön he tő,
ez nem járt a hát tér be szo ru lá sunk kal:
az EU bel ső pi a cán ve vő re ta lált ter mé -
ke ink 74 szá za lé ka to vább ra is az EU-
15-ök pi a ca i ra ke rült.
Im por tunk mint egy 90 szá za lé ka szár -
ma zott 2006-ban az EU bel ső pi a cá ról.
A be ho za tal azon ban sok kal in kább
országcentrikus volt, mint a ki vi te lünk.
Míg az öt leg je len tő sebb EU-beli vá sár -
lónk az Eu ró pá ba irá nyu ló ki vi te lünk -
nek „csak ” a fe lét kö töt te le, ad dig az öt
leg je len tő sebb im por tőr or szág ból ér -
ke zett az Eu ró pá ból szár ma zó be ho za -
tal mint egy két har ma da.
Az ex port és im port szal dó ja ként lét re -
jött ke res ke del mi mér leg több let meg -
kö ze lí tet te az 1 mil li árd eurót, így az
ag rár- és élel mi szer-gaz da ság 2006-ban

is je len tős po zi tí vum mal já rult hoz zá
az or szág kül ke res ke del mi mér le gé nek
ja ví tá sá hoz, pon to sab ban a ke res ke del -
mi mér leg hi ány mér sék lés hez. 

Jobb áron ad tunk el az év vé gén
Az ag rár ex port-bő vü lés for rá sai kö zött
2006-ban ki ug ró an fon tos sze re pet ját -
szott a ga bo na és a ga bo na ké szít mé -
nyek ki vi te le. Az élel mi szer, ital, do -
hány áru fő cso port éves ki vi te li ér té ké -
nek 22 szá za lé kát (710 mil lió eurót) ez
a ter mék kör ad ta. Ku ko ri cá ból ös  szes -
sé gé ben 2,4, bú zá ból 2,3 mil lió ton nát
ex por tál tunk, ami re kord nak szá mít.
Az év vé gi szál lí tá si csúcs jel lem zé se -
ként el mond ha tó, hogy au gusz tus tól az
év vé gé ig mint egy 1,6 mil lió ton na bú -
za hagy ta el az or szá got, ku ko ri cá ból
pe dig egye dül a ne gye dik ne gyed év ben
több mint 1,1 mil lió ton nát ex por tál -
tunk. A ga bo na ter mék cso port ex por -
tun kon be lü li év vé gi tér nye ré sét jel -
lem zi, hogy a de cem be ri 380 mil lió
eurós ex port tel je sít mény ből 105 mil lió
euró ár be vé telt ez a ter mék cso port
adott. 
A ga bo na ter mé kek ki vi tel ének gyors,
év vé gi fel fu tá sa a ke res le ti pi ac élén kü -
lé sé nek, az ex port ér té ke sí té si át lag árak
me re dek emel ke dé sé nek kö szön he tő.
Pél da ként em lít ve a ku ko ri cát: míg az
ok tó be ri 240 ezer ton nás ki szál lí tás
102,9 euró/tonnás át lag áron kelt el, ad -
dig a no vem be ri 445 ezer ton nás ki vi tel
122, a de cem be ri 436 ezer ton nás ex -
port pe dig 130,2 euró/tonna át lag áron
értékesült. A bú za au gusz tu si 105 eurós
ér té ke sí té si ex port át lag ára de cem ber re
127 euróra nőtt.
A fel dol go zat lan me ző gaz da sá gi ter mé -
kek ex por tun kon be lü li fel fu tá sa el mé -
le ti leg nem túl sze ren csés, hi szen ilyen
eset ben ala csony hoz zá adott ér té kű ter -
mé ket, va ló já ban nyers anya got ex por -
tá lunk. Ám a kí nál ko zó le he tő sé get a
2006 ele jén már 6 mil lió ton ná ra duz -
zadt in ter ven ci ós ga bo na, fő leg ku ko ri -
ca kész let ár nyé ká ban ki nem hasz nál ni
bűn lett vol na. 

Má so dik hely re csú szott 
vis  sza a hús
A ga bo nán kí vül, a nagy ság ren det kép -
vi se lő ter mék kö rök kö zött ki emelt je -
len tő ség gel bír tak még 642 mil lió
euróval a hús és hús ter mé kek (amely a
ga bo na év vé gi haj rá já nak kö szön he tő -
en el vesz tet te ve ze tő he lyét), 580 mil lió
euróval a zöld ség-gyü mölcs fé lék, 294
mil lió euróval az ál la ti ta kar má nyok és
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A ga bo na éve
volt a ta va lyi

Ag rár-kül ke res ke del münk 2006-ban is si ke res évet
zárt. A ki vi tel, az év de re kán mu ta tott gyen gü lő nö -
ve ke dé si pe ri ó dus után, az év má so dik fe lé ben ma -
gá ra ta lált. Vég ered mény ben – a re kor dot re kord ra
hal mo zó har ma dik és ne gye dik ne gyed évi ex port -
tel je sít mény ered mé nye ként – éves át lag ban 10
szá za lék hoz kö ze lí tő ex port bő vü lést pro du kált.

Sza bó Je nő
ag rár köz gaz dász
FVM

EXPORT (millió Euro-ban) INDEX (2006/2005 %)

Exportpiacaink az EU-25-ök szintjén 2006-ban

Forrás: KSH, FVM
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222 mil lió euróval a cu kor és cu kor ké -
szít mé nyek ter mék cso port ja. A nö ve -
ke dé si jel lem ző ket szem előtt tar tó
rang sor azon ban el tér az ár be vé tel
nagy ság rend sze rin ti rang so rá tól. 
A leg gyor sab ban bő vü lő ex port pi a cok
ugyan is sor rend ben a do hány (58%), a
ká vé, tea (32%), a ga bo na (26,3%), a tej
és tej ter mé kek (26%) és a cu kor, il let ve
cu kor ter mé kek (25,3%) vol tak. 
Eb ből is lát ha tó, hogy az ös  szes sé gé ben
10 szá za lé kos ex port nö ve ke dés mö gött
jó né hány ter mék kör ese té ben rend kí -
vül je len tős pi ac bő vü lés zaj lott le 2006-
ban. Ez zel szem ben az ola jos mag-ex -
port, az ál la ti ta kar má nyok nak, il let ve a
hús és hús ké szít mé nyek nek a ki vi te le
vis  sza esett.
A ga bo na ki vi telt 2006-ban igen erő tel -
jes éven be lü li men  nyi sé gi és értékbeni
in ga do zás jel le mez te, ami a ke res let
hul lám zá sán túl a ter mé kek ki vi tel ét
drá gí tó, a ki szál lí tást ne he zí tő lo gisz ti -
kai hi á nyos sá gok ra is fel hív ja a fi gyel -
met. Ép pen ezért a ver seny ké pes sé gün -
ket hát rá nyo san érin tő ma gas szál lí tá si

költ sé gek re du ká lá sá ra a tá mo ga tás po -
li ti ka nyúj tot ta esz kö zök fel hasz ná lá sá -
val gon dot kel le ne for dí ta ni. Ki vált képp
a vas úti és ví zi szál lí tást ne he zí tő kö rül -
mé nyek és a lo gisz ti kai hát rá nya ink
mód sze res fel szá mo lá sá ra.  

Im port nyo más Len gyel or szág fe lől
Az im port be áram lás de cem ber ben to -
vább lany hult, így az ex port- és im port -
nö vek mé nyek kö zöt ti el té rés éves vi -
szony lat ban – a csat la ko zás óta elő ször
– 1 szá za lé kon be lül re ke rült.
Re lá ci ós ös  sze füg gé se ket néz ve meg ál -
la pít ha tó, hogy az EU-25-ök bel ső pi a -
cá ról szár ma zó im port át lag fe let ti
mér ték ben, 12,3 szá za lék kal bő vült. A
ve lünk együtt csat la ko zott or szá gok to -
vább ra is erős, mint egy 20 szá za lék kal
bő vü lő im port nyo más alatt tart ják a
ma gyar pi a cot. Ki vált képp Len gyel or -
szá got in do kolt ki emel ni, hi szen a Né -
met or szág mö gött má so dik hely re szo -
rult len gye lek 25 szá za lé kot meg ha la dó
mér té kű fej lő dést pro du kál tak 2006-
ban irá nyunk ban. ■
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2006 was the year of grain
2006 was a successful year for Hungarian exporters of agricultural products. Exports grew by nearly 10 per cent-over the year, while
imports expanded by 10,3 per cent. Imports from the EU-25 countries grew by 12,3 per cent. Poland is a major exporter to Hungary,
especially of livestock (swine). Export revenues of EUR 3,7 billion exceeded the value of imports of agricultural products by 35 per cent.
The EU-25 countries continued to be the major market for our agricultural products in 2006, with 70 per cent of all agricultural exports.
74 per cent of these products were sold in the markets of the EU-15 countries. Exports of grain and grain products played a major role
in the expansion of agricultural export in 2006, with a value of EUR 710 million. 2,4 million tons of corn and 2,3 million tons of wheat
was exported, which are record figures. Grain export generated revenues of EUR 105 million in December alone. The rapid increase in
export revenues at the end of the year was the result of steep prise rises. While corn was exported at an average price of
EUR102,9/ton,in October, the same was EUR122 in November and EUR 130,2 in December. The average price of wheat grew from EUR
105 in August, to EUR 127 in December. Theoretically, the expansion of the export of unprocessed agricultural products is not a
favourable development. However, as this expansion was the result of a dynamic price increase, it would have been very unreasonable
not to use up intervention stocks which have reached 6 million tons by the beginning of 2006. Product categories of extreme impor-
tance were meat and meat products, which generated export revenues of EUR 642 million, while exports of fruits and vegetables (EUR
580 million), that of animal fodder (EUR 294 million) were also significant. The export markets showing the fastest expansion were
tobacco (58%), coffee, tea (32%), grain (26,3%), milk and dairy products (26%) sugar and sugar products (25,3%). Exports of oil seeds,
animal fodder and meat products however, showed obvious decline. Grain exports were subject to large fluctuations both in terms of
price and volume. These were not only due to fluctuations in demand, but also to logistic problems effecting deliveries. Official policies
should be applied to reduce the high costs of transportation which have an adverse effect on our competitiveness. Without invest-
ment in logistic infrastructure, especially railway and waterways, we might easily find ourselves at a disadvantage compared to our
rivals in the EU or overseas. ■

EXPORT (millió Euro-ban) INDEX (2006/2005)

Import-forrásaink az EU-25-ök szintjén 2006-ban

Forrás: KSH, FVM
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Né met or szág
Né met or szág, mint tra di ci o ná li san a leg na gyobb ag rár ter mék-vá -
sár lónk, 2006-ban is bő vü lő pi a cot je len tett a ma gyar ag rár gaz -
da ság szá má ra.

Etil al ko hol: 100-szo ros nö ve ke dés
Jól le het az 5,5 szá za lé kos pi ac bő vü lés át lag alat ti, de az 536 mil -
lió eurós ex port ár be vé tel ön ma gá ban vé ve is ag rár ex por tunk
mint egy 15 szá za lé ka. Ilyen nagy ság rend mel lett ez az 5,5 szá za -
lék csak nem 30 mil lió eurós nö vek ményt kép vi sel.
A ki vi tel kulcs ter mé kei a 13 szá za lé kos ará nyú, 69 mil lió euró ár -
be vé telt ho zó ba rom fi hús. To váb bi fon tos ag rár ter mé kek a zöld -
ség, a bú za, a rep ce mag, a ku ko ri ca, a nap ra for gó mag, a kol bász
és té li sza lá mi, a gyü mölcs lé, va la mint a bor.
A nagy ság rend mel lett nem lé nyeg te len szem pont az sem, hogy
nö vek vő vagy csök ke nő ten den ci át kö vet az adott ter mék ex -
port ja, il let ve mi lyen di na mi ka jel lem zi.
A je len tős nö vek ményt fel mu ta tó ter mé kek kö zött kell meg em lí -
te ni a 30 szá za lék kö rül bő vü lő ser tés hús, szá rí tott pap ri ka, va la -
mint a fa gyasz tott gyü mölcs ki vi tel ét. 44 szá za lék kal meg ug rott
a bú za, 62 szá za lék kal a tar tó sí tott zöld ség fé lék és 76 szá za lék -
kal a nap ra for gó mag ex port ja egyik év ről a má sik ra.
Ki ug ró an gyors bő vü lés jel le mez te né hány ter mé künk 2006. évi né -
met pi a ci ex pan zi ó ját. Így 12-sze res ex port bő vü lés zaj lott le a tej és
tej szín, 23-szo ros a ci ga ret ta ex port ja ese té ben, sőt ezek nél is me -
re de kebb meg ug rás jel le mez te az etil al ko holt, ahol a 2005-ös 47
ezer eurós ex port 2006-ban kö zel 5 mil lió euróra nőtt.

Köz ve tí tett fej lő dés
A Né met or szág ból szár ma zó im port kö zel 600 mil lió eurós
nagy ság rend je a 2006-os tel jes agrártermékimport 22,5 szá za -
lé kát ad ta. A bő vü lés mér té ke itt is át lag alat ti, 8,7 szá za lék. 
A né met im port 10 szá za lé kát tet te ki a 33 ezer ton nás ser tés -

hús-be ho za tal, ami 15 szá za lék kal ke ve sebb az elő ző évi nél. Je -
len tős (3-8 szá za lék kö zöt ti) rész arány ju tott még a sajt nak, a
cso ko lá dé- és ka kaó tar tal mú ter mé kek nek, a cuk rász sü te mé -
nyek nek, a ká vé- és tea ki vo nat ok nak, a sze szes ita lok nak, ál la -
ti ta kar má nyok nak, a szi var-, ci ga ret ta- és egyéb do hány fé lék -
nek.
Kö zöt tük ta lá lunk nem ti pi ku san né met áru cik ke ket is. A Né -
met or szág ból ér ke ző ag rár im port nak kö zel 30 szá za lé ka har -
ma dik vi lá gi, fő leg a fej lő dő or szá gok ból né met köz ve tí tés sel
ér ke ző ter mék volt.
A né met pi ac ról szár ma zó élel mi szer im port egyes szeg men sei
igen lát vá nyos fej lő dést mu tat tak az el múlt nap tá ri év ben. Hat -
szo ro sá ra nőtt a fel dol go zott do hány be ho za ta la, meg dup lá zó -
dott, és így mint egy 15 mil lió eurós ér té ket ért el a né met köz -
ve tí té sű ba nán im port, más fél sze re sé re nőtt a hús kon zerv-be -
ho za tal. Ugyan csak fi gye lem re mél tó an emel ke dett a sajt, az
al ma és kör te, a sze szes ital, a cso ko lá dé- és ka kaó tar tal mú
ter mé kek, a ká vé- és tea ki vo na tok, a cuk rász sü te mé nyek, va la -
mint a kol bász és sza lá mi im port ja.
Ke vés ki vé tel lel ezek a ter mé kek vagy nem a né met me ző gaz -
da ság, il let ve élel mi szer ipar ter mé kei, vagy re-ex port, il let ve to -
váb bi fel dol go zás cél já ból ke rül nek Ma gyar or szág ra. ■

Germany
Germany, traditionally our largest market for agricultural products continued to show expan-
sion in 2006.  The rate of expansion was  5,5 per cent, which was below the average, but rev-
enues of EUR 536 million still accounted for 15 per cent of our  total agricultural export. The
key product was still poultry, with a share of 13 per cent, while other important products were
vegetables, wheat, corn, wine etc. Exports of pork, dried paprika, sunflower seed, wheat and
frozen fruits grew significantly, while that of ethylene multiplied by more than a hundred!
Agricultural imports from Germany accounted for 22.5 per cent of total agricultural imports in
2006 and amounted to nearly EUR 600 million. Expansion was less than average with 8,7 per
cent. Imports of pork accounted for 10 per cent of the total, showing a decline of 15 per cent
compared to the preceding year. Nearly 30 per cent of imports from Germany were composed
of products from developing countries. Imports of processed tobacco increased six fold, while
that of bananas doubled. ■

Orosz or szág
Ta va lyi orosz ag rár ex por tunk ered mé nye i re rá nyom ta a bé lye gét
az ed dig tra di ci o ná li san vo lu men hor do zó nak te kint he tő zöld ség -
kon zerv mint egy 20 szá za lé kos vis  sza esé se (208,4 mil lió euróra).
Így ki vi te lünk az Eu ró pán be lü li ne gye dik leg na gyobb ex port pi a -
cun kon 2006-ban vég ered mény ben nem nőtt 2005-höz ké pest.

Re mény kel tő jö vő
Hi á ba ta pasz tal hat tunk sok, ki sebb rész arányt kép vi se lő ter mék,
il let ve ter mék cso port ese té ben lát vá nyos fel fu tást, mind ezek
nem kom pen zál ták kel lő en a leg na gyobb ex port té telt kép vi se lő
ter mék kör ki vi tel ének je len tős vis  sza esé sét. Min den kép pen prob -
lé más, hogy egy nagy je len tő sé gű, de ha nyat ló keresettségű ter -
mék pi a cá nak pil la nat nyi ál la po tá tól függ jön az adott re lá ció ala -
ku lá sá nak meg íté lé se.
Ugyan ak kor a sok ki sebb té telt je len tő ter mék ese té ben ta pasz -

tal ha tó lát vá nyos fel fu tás re mény kel tő. Mint a nö vek vő ki vi telt
mu ta tó ter mé kek ex port ada ta i ból ki tű nik, a prog res  szi vi tás vé gül
is ben ne van a le ve gő ben.

Né hány, fej lő dést mu ta tó ex port cik künk az orosz pi a con 2006-ban
Meg ne ve zés Ex port (ezer EUR) Vál to zás (%)

2005 2006
Élő mar ha 1 674 2 704 161,5
Hús, vá gá si ter mék 4 020 6 367 158,4
Tenyésztojás 4 645 5 938 127,8
Kaj szi ba rack 123 2 166 17-sze res
Ku ko ri ca 4 504 14 601 324,0
Ga bo na őr le mény 1 110 1 178 106,0
Kol bász, sza lá mi 1 768 1 931 109,2
Hús kon zer vek 2 018 2 682 132,0
Cu kor ka áruk 1 281 2 243 175,1
Dzsem, gyü mölcs kon zerv 1 874 2 626 140,1
Le ve sek 1 469 2 199 150,0
Bor 3 140 5 239 166,8
Ál la ti ta kar mány 22 554 30 457 135,0

Forrás: KSH, FVM

Az orosz or szá gi im port, a ma ga 640 ezer eurós nagy ság rend jé vel
par ci á lis je len tő sé gű. Im por tunk né hány ter mék re kor lá to zó dik,
pél dá ul hal fi lé, ma dár toll, fa gyasz tott zöld ség, lisz tes áru, élesz -
tő, szesz. ■

Russia
Our exports to Russia, our fourth biggest export market in Europe, stagnated in 2006. The tra-
ditionally biggest item, canned vegetables showed a decline of 20 per cent. Exports of some
less significant products showed spectacular increase though, which is a positive sign regard-
ing the future.   ■
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Auszt ria
Auszt ria a har ma dik leg na gyobb ex port- és a ne gye dik leg je len -
tő sebb im port pi a cunk. Ag rár ke res ke del mi kap cso la ta ink mind -
két te kin tet ben fej lőd tek ta valy: a kö zel 297 mil lió eurós ex port
10, a 183 mil lió eurós im port pe dig 20 szá za lék kal több az elő ző
évi nél.

Ba rom fi és rep ce a ki vi tel élén
Az ex port sa rok kö vei a 30 mil lió eurós, 12 ezer ton nás ba rom fi -
hús-kon tin gens, a 33,5 mil lió eurós ár be vé telt je len tő, 148 ezer
ton na rep ce, a 40 szá za lék kal bő vü lő, 18 mil lió eurós gyü mölcs -
lé, és a csak nem meg há rom szo ro zó dó, 19,5 mil lió euró be vé telt
ho zó, mint egy 29 ezer ton nás cu kor men  nyi ség. Nö vek vő té tel -
ként je le nik még meg a mér le gen a 12 mil lió eurós ár be vé telt
ho zó, 116 ezer ton nás bú za ex port, va la mint a 15 mil lió eurós for -
gal mú, mint egy 137 ezer ton nás ku ko ri ca ex port.
Az oszt rák im port ban hú zó ter mé ket meg le he tő sen ne héz ta lál -
ni. Ki emel he tő té telt a ká vé im port, a mar ha- és ser tés hús, a cu -
kor és az ás vány víz je lent. ■

Austria
Austria is our third largest export market and it is our fourth biggest supplier. Exports of EUR
297 million were 10 per cent up last year, while imports of EUR 183 million grew by 20 per
cent. The most important export items were poultry (EUR 30 million) and rape (EUR 33,5 mil-
lion). Exports of fruit juice increased by 40 per cent, to EUR 18 million. The most important
import items from Austria were coffee, beef, sugar and mineral water. ■

Ro má nia
Ro má nia 212,4 mil lió euró nagy ság ren dű, sor rend ben az ötö dik
leg je len tő sebb ex port pi a cunk. Ta valy 8,3 szá za lék kal bő vült.

Ser tés kont ra juh
A vo lu men hor do zó ter mé kei kö zött ki emelt je len tő ség gel bírt a
41 mil lió eurós ár be vé telt je len tő, 6 szá za lék kal emel ke dő ser -
tés hús, va la mint a kö zel ugyan ek ko ra nagy ság ren dű, de 24 szá -
za lék kal bő vü lő ál la ti ta kar mány. Ki eme lés re kí ván ko zik még az
5,7 mil lió eurós élő ser tés-ex port, a 8,3 mil lió euró ér té kű (mint -
egy 70 ezer ton nás) bú za-, va la mint a 3,2 mil lió euró ér té kű (17
ezer ton nás) bú za liszt ex port. Kö zel 4 mil lió euró be vé tel szár ma -
zott a ku ko ri ca el adá sá ból a ro mán pi a con.
A ro má ni ai im port nagy ság ren di leg ki sebb ugyan az ex por tunk -
nál (56,4 mil lió euró), de há rom szor olyan di na mi ku san bő vült
2006-ban: 24 szá za lék kal.
Im por tunk leg je len tő sebb, kö zel 11 mil lió eurós té te lét az 54
ezer ton nás szó ja da ra ad ta. Fon tos im port cikk nek szá mí tott a 9
mil lió eurós ös  szeg re rú gó élő juh, amely az elő ző év nél sok kal
ma ga sabb, két és fél sze res ér ték. Ezen kí vül a nap ra for gó mag
kö zel 14 ezer ton nás be ho za ta la ge ne rált je len tős, 7,4 mil lió
eurós for gal mat. ■

Romania
Romania was our fifth biggest export market last year, with export totalling EUR 212,4 mil-
lion and showing an increase of 8,3 per cent. Pork was a very significant export item, gener-
ating revenues of EUR 41 million. Animal fodder represented similar magnitude, but showed
expansion of 24 per cent. Live swine, wheat flour and corn exports were also substantial.
Romanian imports to Hungary grew by 24 per cent last year, to EUR 56,4 million. The most
important items were soya (EUR 11 million), live sheep (EUR 9 million) and sunflower seed
(EUR 7,4 million).  ■
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Hol lan dia
A hol land re lá ció ki vált képp az on nan ér ke ző ag rár áruk mi att kí -
ván ko zik ki eme lés re, ugyan is a har ma dik leg na gyobb im port pi a -
cunk. Ugyan ak kor 2006. évi ex por tunk is ho zott né hány ér de kes -
sé get.

Ki emel ke dő a szó ja da ra im port
A hoz zá ve tő le ge sen 150 mil lió eurós, 2,6 szá za lék kal bő vü lő ki vi -
tel ben ugyan is egy-két ko moly nagy ság ren det kép vi se lő ter mék,
il let ve ter mék kör moz gá sá tól füg gött a hol land pi ac ma gyar ag -
rár ter mék-fel ve vő ké pes sé ge. Ne ve ze te sen a 356 ezer ton nás,
34 szá za lék kal nö ve ke dett, 38,5 mil lió euró ér té kű ku ko ri ca ex -
port tól, a 185 ezer ton nás, 52 mil lió eurós ár be vé telt ered mé nye -
ző, 28 szá za lék kal bő vü lő nap ra for gó mag-ex port tól és a 9 mil lió
euró ár be vé telt ho zó mar ha hús ki vi tel től. Az im port 4,5 szá za lék -
kal csök kent 2005-höz ké pest, és 319,3 mil lió eurót tett ki 2006-

ban. Ki ug ró an nagy té telt je len tett ezen be lül a 74 mil lió euró
nagy ság ren det el ért, 332 ezer ton nás szó ja da ra, a 20,7 mil lió euró
ér té kű, mint egy 160 ezer da ra bot rep re zen tá ló élő ser tés, va la -
mint a 7,5 mil lió euró ér ték ben im por tált, mint egy 4500 ton na
ser tés hús.
Ki eme len dő a hol land be ho za tal kap csán az élő nö vé nyek és dug -
vá nyok, va la mint vá gott vi rág-im port ös  szes sé gé ben mint egy 35
mil lió eurós nagy ság rend je, és az egyéb nö vé nyi sza po rí tó anyag -
ok 12 mil lió eurós té te le. ■

The Netherlands
The Netherlands is our third biggest supplier of agricultural products. Our exports to the
Netherlands grew by 2,6 per cent in 2006, to EUR 150 million. Exports of corn increased by 34
per cent to EUR 38,5 million, while those of sunflower seed and beef also grew significantly.
Imports from the Netherlands declined by 4,5 per cent in 2006 and amounted to EUR 319,3 mil-
lion. Soya was the biggest import item with a value of EUR 74 million, but imports of live swine
and of pork were also substantial. Imports of live plants and flowers accounted for EUR 35 mil-
lion. ■

Len gyel or szág
A len gyel pi ac irá nyá ba di na mi kus, 22,4 szá za lé kos ex port nö ve ke -
dés zaj lott 2006-ban. Így Len gyel or szág az ötö dik leg fon to sabb
ag rár pi a cunk ká vált.

Sok lá bon áll az ex port
A mint egy 152 mil lió eurós ki vi te lünk meg le he tő sen di ver zi fi -
kált. En nek meg fe le lő en az ex port struk tú rát na gyobb rész -
arányt kép vi se lő ter mék vagy ter mék cso port nem iga zán fém -
jel zi.
Ki vé telt ez alól jó sze ri vel egy nem ti pi ku san ma gyar ter me lői
hát te rű ter mék kör, a ká vé-, tea ki vo nat ter mékegyüt tes ké pez
a ma ga 30,7 mil lió eurós nagy ság rend jé vel, amely ön ma gá ban
vé ve is 20 szá za lék nyi ex port nagy ság ren det kép vi sel.
Ezen kí vül je len tős nek mond ha tó ex port al ko tó té nye ző a 12 mil -
lió eurót, ez zel 8 szá za lé kos rész arányt el érő tar tó sí tott zöld -
ség és a 7,2 szá za lé kot kép vi se lő (11 mil lió euró ér té kű) bú za,
amely utób bi egyéb ként 14-sze res ex port bő vü lés ered mé nye -
ként ért el ilyen nagy ság ren det 2006-ban. Ugyan csak a ga bo na
ter mék kör höz kap cso ló dik az 5 szá za lék nyi exportrészarányt
le kö tő, 7-8 mil lió eurós nagy ság ren dű kukoricakivitelünk is.
Né hány szá za lé kos ex port sú lyú ter mék kö rök ből elég sok van.
Ilyen a ser tés hús, a ba rom fi hús, a din  nye, a rep ce és a nap ra for -
gó mag. Emel lett szá mot te vő a méz-, a cu kor ka-, a fagy lalt-, a
do hány- és a bor ki vi te lünk is.
Meg dup lá zó dó ki vi tel jel le mez te a bort, ver mu tot, a fagy lal tot,
a ká vét, a ku ko ri cát és a ba rom fi húst.
Más fél sze re sé re nőtt a gyö kér zöld sé gek, a szá rí tott hü ve lye -
sek, a gyü mölcs, a cu kor ka áru, a már tá sok, szó szok és az ás -
vány víz ki vi te le.
Ki ug ró tel je sít mény nö ve ke dés jel le mez te né hány ki sebb je len -
tő sé gű ter mék ex port ját is, hi szen 14-sze re sé re nőtt pél dá ul a
tej cu kor-, a sör- és a bú za ki vi tel, szin te a sem mi ből több ezer -
sze re sé re nőtt a rep ce ex port, nyolc szo ro sá ra pe dig a cu kor.
Mind ezek azt mu tat ják, hogy len gyel ex por tunk sok lá bon áll,
kel lő kép pen di ver zi fi kált és di na mi ku san fej lő dik. Eb ből adó dó -
an Len gyel or szág a ma gyar ag rár ter mé kek pers pek ti vi kus pi a -
ca még ak kor is, ha – mint mind járt lát juk – a len gyel im port a

ma gyar ag rár ter mék-ki vi tel nél még di na mi ku sab ban és ma ga -
sabb ér ték ha tár men tén fej lő dik.

Meg tíz sze re ző dött az élő ser tés-be ho za tal
A Len gyel or szág ból szár ma zó élel mi szer- és me ző gaz da sá gi ter -
mék im port csak nem 23 szá za lék kal, ezen be lül az élel mi szer, ital,
do hány áru fő cso port ba tar to zó ter mé kek im port ja 25,5 szá za lék -
kal bő vült 2006-ban. Az ex port mér té ké vel kö zel azo nos im port -
nö vek mény az el té rő bá zis kö vet kez té ben a két ol da lú ke res ke de -
lem mér le gé nek to váb bi rom lá sá val járt, hi szen a 152 mil lió eurós
ex port tal szem ben 356 mil lió eurós len gyel im port kép ző dött.
Len gyel or szág ma már a né me tek után a má so dik leg na gyobb
im port pi a cunk.
Ta valy rend kí vü li fej lő dés jel le mez te az élő ser tés-be ho za talt,
amely kö zel 10-sze re sé re nőtt 2005-höz ké pest. A mint egy 45
mil lió eurós (hoz zá ve tő le ge sen fél mil lió da rab) élő ser tés ad ta a
2006. évi len gyel im port 12,6 szá za lé kát.
Meg dup lá zó dott a ta kar mány im port (10 mil lió eurós szin tet el ér -
ve), más fél sze re sé re nőtt a sajt és tú ró be ho za ta la. Kö zel 40 szá -
za lék kal bő vült a gyü mölcs lé im port, to váb bá ko moly fej lő dést tud
fel mu tat ni a ci ga ret ta és a cuk rász sü te mény is.
Az úgy mond ki sebb faj sú lyú ter mé kek ese té ben né hol szin tén
lát vá nyos im port bő vü lés zaj lott. Há rom szo ro sá ra nőtt a kol bász -
fé lék, mint egy 80 szá za lék kal pe dig az élő mar ha be ho za ta la. De
alig ma rad el az utób bi tól a sze mes ká vé, va la mint a tej és tej szín
fej lő dé se. A zöld ség fé lék kö zül nyolc szo ro sá ra nőtt a hagy ma fé -
lék im port ja, a kar fi ol és a ka ra lá bé pe dig 80 szá za lék kal.
Meg fe le ző dött vi szont ta valy a Len gyel or szág ból ér ke zett ba nán
és dé li gyü mölcs for gal ma. ■

Poland
Exports to the Polish market of agricultural products grew by 22,4 per cent. Our export of
EUR 152 million was composed of diverse products. The most significant item among these
was coffee and tea, which accounted for revenues of EUR 30,7 million, while exports of veg-
etables and wheat were also substantial. Exports of wine, ice cream, coffee, corn and poul-
try doubled in 2006. Some less significant products showed remarkable expansion, like lac-
tose (1400 per cent), sugar (800 per cent). Imports of agricultural products from Poland grew
by nearly 23 per cent in 2006. The value of total imports was more than double of our export
to Poland with EUR 356 million, which makes Poland our second biggest supplier of agricul-
tural products. Imports of live swine increased 10 times compared to 2005. Imports of animal
fodder doubled, while that of cheese and curd grew by 50 per cent. ■
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Olasz or szág
Az olasz pi ac az uni ón be lül a má so dik leg je len tő sebb ex port pi -
a cunk. Be ho za tal szem pont já ból pe dig ha to dik he lye zett. Ezért
ér de mel ki emelt fi gyel met. 

Trip lá zott a ma gyar ku ko ri ca
A ta valy 349 mil lió eurós ár be vé telt ho zó, 21,6 szá za lék kal bő -
vült olasz ag rár ex por tunk fő pil lé rei ál ta lá ban vé ve to vább erő -
söd tek.
Meg há rom szo ro zó dott (26 szá za lé kos sá nőtt ex port pi a ci rész -
arány kí sé re té ben) a leg je len tő sebb té telt adó, 755 ezer ton -
nás, 91 mil lió eurós ár be vé telt ered mé nye ző ku ko ri ca ex port ja.
Mint egy 80 szá za lék kal nőtt és így 41 mil lió eurós ár be vé telt ho -
zott az ex port 12 szá za lé kát rep re zen tá ló tej- és tej szín ex port.
A 35 mil lió eurós, mint egy 13 ezer ton nás élő juh-ex port a kis -
mér té kű, 6 szá za lé kos vis  sza esés mel lett is a 2006. évi ex por -
tunk ti ze dét je len tet te.
Ha son ló rész arányt, ez zel pe dig 33,8 mil lió eurós ár be vé telt je -
len tett a 304 ezer ton nás bú za ex port. A 25 mil lió eurós, 11,4
ezer ton nás ser tés hús ki vi tel 7 szá za lék kal já rult hoz zá az
egész hez, és mint egy 6 szá za lék kal bő vült az elő ző év hez ké -
pest.
18,8 mil lió eurót ho zott a kony há ra a mint egy 80 ezer ton nás
nap ra for gó mag-ex port, a mé zé pe dig to váb bi 9,6 mil lió eurót –
ugyan ak kor ez utób bi hát te ré ben je len tős, 43 szá za lé kos fej lő -
dés áll.
A mint egy 155 mil lió eurós, Olasz or szág ból ér ke ző im port oly an  -
nyi ra ös  sze tett, hogy ne héz ki emel ni az im port szer ke ze tet na -
gyobb mér ték ben be fo lyá so ló té te le ket. Mind ös  sze négy, 10–11
mil lió euró kö zöt ti ter mék re ér de mes rá irá nyí ta ni a fi gyel met: a
bor ra, az ás vány víz re, a rizs re és a szó ja da rá ra. Emel lett mint egy
6 mil lió euró ér ték ben élő ser tést is im por tál tunk 2006-ban
Olasz or szág ból. ■

Italy
Italy is our second largest export market in the EU, while it is our sixth biggest supplier in
terms of imports. Export revenues totalled EUR 349, showing growth of 21,6 per cent.
Exports of corn tripled and amounted to EUR 91 million in 2006, while that of milk and cream
increased by 80 per cent. Exports of live sheep represented 10 per cent of our agricultural
export to Italy, like that of wheat. Sunflower seed and honey were also significant export
items. Imports from Italy totalled EUR 155 million in 2006. Products were diverse, with only
four products of true significance: wine, mineral water, rice and soya, each representing a
value of EUR 10-11 million.  ■

Szlo vá kia
A szlo vák pi ac ra irá nyu ló ma gyar ag rár ki vi tel di na mi ku san,
mint egy 48 szá za lék kal bő vült 2006-ban. Ez mint egy 50 mil -
lió euró több le tet ta kar. A di na mi zá ló dás szá mos ter mék, il -
let ve ter mék kör ese té ben tet ten ér he tő a ha to dik leg je len -
tő seb bé elő re lé pett ex port pi a cun kon.

A ki vi tel ne gye de a cu kor
Az ex por tunk leg je len tő sebb té te lét, a ki vi tel mint egy egy -
ne gye dét ki adó, kö zel 40 mil lió euró ér té kű, men  nyi ség re
néz ve pe dig mint egy 66 500 ton na cu kor ké pez te. A nö vek -
mény a 2005. évi 20 ezer ton nás bá zis idő sza ki szint hez vi szo -
nyít va ki ug ró an ma gas, 327 szá za lé kos. Ki sebb ex port té te le -
ink ese té ben is ko moly fej lő dés zaj lott le 2006-ban. Így a ku -
ko ri ca ex port in de xe 230 szá za lé kos, mi vel a ta valy előt ti 4400
ton nás men  nyi ség 10,5 ezer ton ná ra emel ke dett 2006-ban.
De négy sze re sé re, így 17 ezer ton na fö lé emel ke dett a bú za -
liszt ex por tunk is. A nyolc mil lió eurós szint re emel ke dő nap ra -
for gó olaj-ki vi te lünk mö gött más fél sze res fej lő dés áll. En nél is
job ban tel je sí tett, még pe dig dup lá zott, és így 10 mil lió euró
fö lé ke rült a cso ko lá dé- és ka kaó tar tal mú ké szít mé nyek ex -
port ja. Szin tén meg dup lá zó dó ki vi tel jel le mez te a sző lő bort.
Más fél sze res in dex fém je lez te az ás vány víz és a ká vé-, il let ve
tea ki vo na tok ex port ját.
Vé ge ze tül, de nem utol só sor ban, 2006-ban meg ér tük azt is,
hogy 16 szá za lék kal bő vü lő szál lí tá sok mel lett, mint egy 4,1
mil lió euró ér ték ben, sört szál lí tot tunk a szlo vák pi ac ra.
Ext re mi tás ként em lít he tő, hogy igen ala csony bá zis mel lett
ugyan – 96 ezer eurós ki in du ló ér ték ről –, de vég ered mény -
ben 1,8 mil lió eurós szint re (19-sze re sé re) bő vült a tej föl- és
jog hurt ki vi te lünk.
Az im port is ha son ló ös  sze get tett ki 2006-ban, mint az ex -
port. A KSH elő ze tes in for má ci ói sze rint a 162,7 mil lió eurós,
Szlo vá ki á ból szár ma zó be ho za tal mint egy 10 szá za lék kal bő -
vült. Az im port fő té te lei kö zött el ső he lyen a kö zel há rom -
szo ro sá ra nőtt és 12 mil lió eurót meg ha la dó, hoz zá ve tő le ge -
sen 100 ezer da ra bot ki te vő élő ser tés-be ho za tal em lít he tő,
amely hez ha hoz zá szá mít juk a 4310 ton na ser tés hús im port -
ját, ak kor újabb 86 ezer ser tés sel egyen ér té kű hús ma gyar
pi ac ra va ló be áram lá sá val szá mol ha tunk.
A szlo vák pi ac ha gyo má nyos kí ná la tá hoz tar to zó tej és tej -
szín ter mék kör ben 13,7 mil lió euró ér ték ben vá sá rol tunk. Kö -
zel ilyen nagy ság rend ben im por tál tunk – 28 szá za lé kos fej lő -
dés mel lett – saj tot és tú rót. A kol bász és sza lá mi im port ja is
igen di na mi ku san, kö zel há rom szo ro sá ra bő vül ve, 2,6 mil lió
eurót tett ki. Dup lá já ra nőtt, és 6,4 mil lió euró ér ték ben re a li -
zá ló dott a cu kor im port is, ami a mi 66 500 ton nás, ugyan -
olyan kód szám alat ti cu kor ex por tunk ár nyé ká ban meg le he -
tő sen fur csa je len ség. ■

Slovakia
Hungarian agricultural export to Slovakia, our sixth biggest export market grew by 48 per
cent in 2006. Sugar accounted for a quarter of  our export, totalling EUR 40 million. Increase
was 327 per cent compared to 2005. Exports of corn and wheat flour also expanded dynam-
ically, by 230 and 400 per cent respectively. Total imports from Slovakia amounted to EUR
162,7 million, showing an increase of 10 per cent. A major import item was live swine with a
value of over EUR 12 million. Imports of milk and cream totalled 13,7 million, with cheese and
curd representing a similar value.  ■
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Társ szö vet sé günk fő tit ká ra ma -
gas (hó)labdát adott fel, saj nos
na gyon is ak tu á lis a té ma. Köny  -

nye dén le csap ni vi szont nem tu dom,
mert nem is olyan egy sze rű a vá lasz,
ös  sze tett prob lé má ról van szó. So kan
sok min dent ér te nek „fe ke te ke res ke de -
lem” alatt, én most csak a ha mi sí tás ra
és után zás ra szű kí tem a té mát.

Már ipa ri mé re tek ben
Ami ó ta lé tez nek a már kák, az óta má -
sol ják is őket, de a si ke res ter mé kek
nem csak a fo gyasz tó kat vonz zák, ha -
nem a lel ki is me ret len után zó kat is. A
ma gas költ sé gek kel be ve ze tett már kák
nyo má ban ott lo hol nak a ha mi sít vá -
nyok, a ha son más ter mé kek. Az ezek
el len va ló küz de lem kö zös ér de ke és fe -
le lős sé ge a gyár tók nak, a ke res ke dők -
nek, a ha tó sá gok nak – és a fo gyasz tók -
nak is. A véd jegy jo gok meg sér té sé vel
szem be ni fel lé pés nem csak a gyár tók
ma gán ér de ke, nem csak a ki eső for ga -
lom ról, pro fit ról van szó.
Egy részt sé rül a nem zet gaz da ság, ami -
kor tel jes, amúgy le gá li san mű kö dő
ipar ágak szű kül nek vagy men nek
csőd be az il le gá lis ter mé kek mi att.
Csök ken nek az ál la mi be vé te lek is,
csor bul a ver seny ké pes ség. Az OECD
és az EU sze rint is a vi lág ke res ke de lem
10-12 szá za lé ká ra te he tő a fe ke te ke res -
ke de lem, mun ka he lyek ez rei szűn nek
meg éven te a ka lóz ipar mi att. To váb bá
ezek az il le gá lis te vé keny sé gek má ra
bi zo nyít ha tó an ös  sze füg ge nek a szer -
ve zett bű nö zés sel vagy ép pen a nem -
zet kö zi ter ro riz mus sal. A nem zet biz -
ton sá gi, fog lal koz ta tá si, ál la mi be vé te li
szem pont ok mel lett leg alább ilyen fon -
tos a fo gyasz tók vé del me is. Az el múlt
évek uni ós sta tisz ti kái sze rint ro ha mo -
san nő a rossz mi nő sé gű vagy ha mi sí -
tott élel mi sze rek, gyógy sze rek, já té kok
il le gá lis for gal ma zá sa. Már rég nem ar -

ról van szó, hogy drá ga lu xus- vagy di -
vat ter mé ket utá noz nak, koppintanak.
Saj nos, je len leg ipa ri mé re tek ben fo -
lyik a na pi fo gyasz tá si cik kek ha mi sí tá -
sa, le gyen szó au tó al kat ré szek ről, mo -
só por ok ról vagy ép pen cso ko lá dé ról.
En nek a ten den ci á nak me gálljt kell pa -
ran csol ni, a fo gyasz tók, a la kos ság vé -
del mé ben is.
Ma gyar or szá gon ipar ágan ként, il let ve
ka te gó ri án ként el té rő a kár oko zás mér -
té ke. Ha min den el sőd le ges kö vet kez -
ményt (pél dá ul a gyár tók ki sebb for gal -
mát), va la mint át té te les kárt (ál la mi
be vé te lek és mun ka he lyek szá má nak
csök ke né sét, ver seny ké pes ség rom lá -
sát) fi gye lem be ve szünk, va ló szí nű leg
több tíz mil li ár dos kár oko zás ról be szél -
he tünk éven te. A ha mi sí tás az FMCG-n
be lül leg in kább a do hány, szesz, koz -
me ti ka te rü le te it érin ti. Ko ráb ban ke -
vés bé „tá ma dott” ka te gó ri ák már ká it is
ha mi sít ják már.

A már ka épí tés po tya uta sai
A di rekt ha mi sí tás mel lett lé te zik egy
ta lán még alat to mo sabb és kár té ko -
nyabb prak ti ka is, a ha son más ter mé -
kek („copy brand, look-alike”) gyár tá -
sa és for gal ma zá sa. A ha son más ter -
mék olyan áru cikk, amely a jól is mert
már kás ter mék ál ta lá nos meg je le né sé -
re em lé kez tet, az zal, hogy an nak meg -
kü lön böz te tő vi zu á lis jel lem ző it eny -
hén mó do sí tott for má ban al kal maz za,
kom bi nál ja, s vég ered mény ként nagy -
fo kú ha son ló sá got ér el. Ilyen le het a
cím ke for má ja, szí ne, a fel irat, a már -
ka név ti pog rá fi á ja, a logó vagy a meg -
ne ve zés. To váb bá fon tos is mer te tő jegy
a cso ma go lás for má ja, szí ne, vagy ma -
gá nak a ter mék nek az alak ja. Az után -
zás a fo gyasz tót meg té vesz ti, aki azt
hi szi, hogy a ha son más ter mék nek
ugyan olyan a mi nő sé ge, ös  sze té te le,
mint az ere de ti nek, ugyan olyan in no -

Ake res ke dők rend kí vül fon -
tos nak tart ják a fe ke te ke res -
ke de lem el le ni fel lé pést, hi -

szen – a szak ma előtt ez is mert –
mér he tet len ká ro kat okoz nem csak
a ke res ke dők nek, ha nem a szál lí tók -
nak is. 
Fe ke te Zol tán tól (Ma gyar Már ka -
szö vet ség) kér de zem, mi lyen le he -
tő sé ge ket lát ezen a te rü le ten az
ös  sze fo gás ra, fi gye lem mel egye -
bek mel lett ar ra is, hogy a tisz tes -
sé ges, eti kus gaz dál ko dás ra tö rek -
vő vál lal ko zá sok tá bo ra ta lán ez -
zel is erő sít he tő len ne.

Fe ke te Zol tán
fő tit kár
Ma gyar Már ka szö vet ség

Aki válaszol:Aki kérdez:

Vámos 
György
főtitkár
Országos
Kereskedelmi
Szövetség

Az olcsó utánzatok gyártói „potyautasként”
takarítják meg a piacra vezetés költségeit
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vá ci ós tar ta lom mal
és ér té kek kel ren del -
ke zik, mint az ere de -
ti. A ha son más ter -
mék ös  sze za var ja a
fo gyasz tót, így köz -
vet ve is meg ká ro sít ja
az ere de ti, után zott
ter mék gyár tó ját. Az
ol csó után za tok gyár -
tói és for gal ma zói
„po tya utas ként”, a
kész hely ze tet ki hasz -
nál va ta ka rít ják meg
a ter mék pi ac ra tör té -
nő be ve ze té sé nek hos  szú és költ sé ges
fo lya ma tát. Az Eu ró pai Már ka szö vet -
ség 1990 óta fo lya ma to san mo ni to roz -
za az uni ós pi a cot. Leg utób bi fel mé ré -
sük sze rint 20 tag ál lam már ka gyár tói
je lez ték, hogy az után za tok ko moly
gon dot je len te nek. A vá lasz adó cé gek
fe le ál lí tot ta, hogy ter mé ke i ket fo lya -
ma to san kop pint ják. Az érin tett cé gek
a re giszt rált ese tek 48 szá za lé ká ban
tet tek ál ta lá ban jo gi el len lé pé se ket,
ezek több sé ge (86 szá za lék) pe dig si -
ker rel járt.

A lob bi zás ered mé nyei
A Ma gyar Már ka szö vet ség sze rint a fe -
ke te ke res ke de lem, a ka lóz ko dás el le ni
ha té kony fel lé pés hez alap ve tő en há -
rom do log kell: jó sza bá lyo zá sok, ha té -
kony vég re haj tás, vé gül egy faj ta tu da -
tos ság mind fo gyasz tói, mind gyár tói-
ke res ke dői ol da lon. Ezért a szer ve zet
min den olyan jog sza bályt vé le mé nyez,
ala kít, amely ha tás sal van a szer zői jo -
gok, a véd jegy jo gok vé del mé re. Egyik
leg na gyobb si ke rünk az a lobbi tevé -
kenység, ame lyet a bün te tő el já rás ról
szó ló tör vény mó do sí tá sa so rán fej tet -
tünk ki. En nek kö szön he tő en bő vül tek
a VPOP jog kö rei: min den olyan ügy -
ben vé gez het nyo mo zást, ame lyek re a
Btk. szer zői jo gi pa ra gra fu sai vo nat -
koz nak. A na pok ban pe dig a már ka -
szö vet ség ép pen a bün te tő tör vény -
könyv mó do sí tá sa kap csán lob bi zott,
ha té ko nyabb vég re hajt ha tó sá got kér ve
a jog al ko tók tól. Uni ós szin ten is ta -
pasz ta lunk elő re lé pést, ilyen le het pél -
dá ul az a di rek tí va ter ve zet, amely a
szer zői jo gok meg sér tő it mi nő sí tett
ese tek ben akár több éves sza bad ság -
vesz tés sel és 300 000 eurós pénz bír ság -
gal is sújt hat ja. Meg em lít he tem még az
Eu ró pai Már ka szö vet ség lob bi ját, en -
nek ha tá sá ra a tisz tes ség te len ke res ke -
del mi gya kor lat ról szó ló di rek tí vá ban

is meg je le nik a ha -
son más ter mék fo -
gal ma mint fél re ve -
ze tő és tisz tes ség te -
len gya kor lat. En nek
a sza bá lyo zás nak a
ha zai át vé te le most
fo lyik. A már ka szö -
vet ség fon tos cél ja,
hogy ne sik kad jon el
ez az elem, hogy Ma -
gyar or szá gon is ha -
té ko nyan le hes sen
majd fel lép ni a gyár -
tói vagy ke res ke del -

mi már ka után za tok el le né ben.

Fü le sek a VPOP fe lé
Ami a ha té kony vég re haj tást il le ti, ez
egy részt az ál la mi erő for rás ok kér dé se
is, más részt az ál lam tu da to sabb sze -
rep vál la lá sáé is. Már nem ar ról van szó,
hogy pár lu xus már kát ha mi sí ta nak, és
ez bo csá na tos bűn len ne. Min dent má -
sol nak, ami le gyárt ha tó, for gal maz ha -
tó: já té ko kat, gyógy sze re ket, élel mi sze -
re ket. Ép pen ezért nagy a ve szély, hogy
a fo gyasz tók di rekt mó don is ká ro sod -
nak, az ő egész sé gük ről, éle tük ről van
már szó. Per sze az ál la mi költ ség ve té si
szem pont ok is fon to sak. A kor mány fő
a na pok ban az Economist kon fe ren ci á -
ján ki is emel te a fe ke te ke res ke de lem
vis  sza szo rí tá sá nak, a jö ve dé ki be vé te -
lek nö ve ke dé sé nek sze re pét a konver -
gen ciaprogram vég re haj tá sá ban. Ha a
ve szé lyez te tett ipar ágak és a ha tó sá gok
ös  sze fog nak, kö vet ke ze tes együtt mű -

kö dé sük kel jó ered mé nye ket le het el ér -
ni. Így pél dá ul az adó zat lan, csem pé -
szett ci ga ret ták pi a ca prak ti ku san fe lé re
csök kent az el múlt két év ben. Az ilyen
si ke rek mi att is dön tött úgy a már ka -
szö vet ség, hogy hi va ta los együtt mű kö -
dé si meg ál la po dás ke re té ben kí ván ja
tá mo gat ni a VPOP te vé keny sé gét. En -
nek fon tos ele me a fo lya ma tos in for -
má ció cse re, a tag vál la la tok jel zik, hol
lát nak gon do kat, le gyen szó akár a ke -
vés sé ha té kony sza bá lyo zá sok ról, vagy
ép pen az olyan konk rét „fü le sek ről”,
ame lyek egy-egy gya nít ha tó an il le gá lis
cse lek mény re vo nat koz nak.

A meg bíz ha tó ság be épül 
a kom mu ni ká ci ó ba
Vé gül ér de mes ki emel ni a tu da tos ság,
a szem lé let vál tás sze re pét is a fe ke te ke -
res ke de lem vis  sza szo rí tá sá ban. Köz -
hely, hogy a ha zai pi ac na gyon árér -
zékeny, a fo gyasz tók vá sár ló ere je kor -
lá to zott. De ez nem je lent he ti azt, hogy
szó nél kül el le het men ni a tu da tos mi -
nő ség rom bo lás, a túl haj tott disz kont -
szem lé let mel lett. A szö vet ség ál tal
min  den év ben meg ren de zett már ka -
kam pá nyok pél dá ul a mi nő ség re irá -
nyít ják a fo gyasz tók fi gyel mét, azt üze -
nik, hogy ne dől jünk be a gagyi, a bóv -
li csá bí tá sá nak. Az is re mény re ad
okot, hogy az in ten zív ver seny, az ár há -
bo rús ko dás da cá ra is van olyan ke res -
ke del mi lánc, amely a jobb mi nő sé get,
a meg bíz ha tó sá got eme li ki üz let po li ti -
ká já ban és mar ke ting kom mu ni ká ci ó -
já ban. ■

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 Fekete Zol -
tán, a Magyar Márka -
szö vetség főtitkára te -
szi fel kér dé sét.

Question:
Retailers regard measures to be taken
against illegal trade as extremely
important, as it is causing enormous
damage to both retailers and their
suppliers as well. The question I have
for Zoltán Fekete (Hungarian Brands
Association) is: what possibilities
does he see for joint action?

Answer:
There is no simple answer to this question. I will only talk about forgery and imitation in my
answer, though many other actions may be regarded as “illegal trade practices”. Brands
have been copied ever since they exist. Fighting the abuse of trade marks is not only the
interest of the owners of trade marks, but also the interest of the whole economy of the
nation. Whole industries may collapse and tax revenues disappear as a result of large scale
illegal trade. According to OECD and  EU surveys, 10-12 per cent of world trade is illegal. In
addition to macro-economic considerations, the protection of consumers is equally impor-
tant. Today, not only luxury brands are copied, but everyday products as well. The damage
to various branches of business in Hungary is diverse. If all direct and indirect damages are
taken into consideration, the total sum would probably amount to tens of billions. Illegal
copies of products within the FMCG sector are most frequently seen in the tobacco, alco-
hol and cosmetics businesses. Apart from making direct forgeries, another illegal practice
is the manufacturing of copy brands or look-alike products. These are products which
resemble well known brands to a great extent, as very similar visual design features are
used. Such feature for example, may be the shape, writing or colour of the label, typogra-
phy of the brand or name, or the logo. Such resemblance can mislead consumers into
believing that the look-alike product has identical value to the original. In our opinion, three
things are needed for fighting illegal trade effectively: good laws, effective implementa-
tion, and a certain consciousness by both consumers and retailers/manufacturers. We try
to influence all legislation related to the protection of trade marks and copyright. One of
our greatest successes was the lobbying we did in order to extend the competence of
VPOP to investigate cases where provisions of the Criminal Code related to copyright might
be applied. We have also lobbied to make criminal investigations and sanctions in this field
more effective. When industries threatened by illegal trade and the authorities work
together, results are good. For example, the market of illegal cigarettes has been halved in
recent years. Such successes have lead us to support VPOP in official form, which includes
the continuous exchange of information. We also believe, that retailers should focus on
quality and reliability in their campaigns. 
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Aleg fris sebb, 2006. márci -
us–2007. feb ru á ri ada tok sze -
rint a négy ter mék cso port for -

gal ma együt te sen kö ze le dik az 50 mil -
li árd fo rint hoz. 
Mind a négy ter mék cso port kis ke res -
ke del mi el adá sai nö ve ked tek men  nyi -
ség ben is, ér ték ben is.

Tej föl: job bá ra ha gyo má nyos 
kis  bol tok ból
A tejföl esetében a na pi be szer zés fon -
tos sá gát mu tat ja, hogy a men  nyi sé gi
el adá sok ból a 400 négy zet mé te res nél
ki sebb, ha gyo má nyos üz le tek lé nye gé -
ben őr zik po zí ci ó ju kat, hi szen 43 szá -
za lék ju tott rá juk a leg utób bi év ben. 
A bol tok ban ér té ke sí tett tej föl zö me,
men  nyi ség ben 73 szá za lé ka, 20 szá za -
lé kos zsír tar tal mú. 
Az egy li ter re ju tó fo gyasz tói át lag -
árak ta valy előtt előbb né mi leg csök -

ken tek, az tán szin tén kis mér ték ben
nö ve ked tek. A nagy ug rás pe ri ó du sa
múlt év szep tem ber-ok tó be re, ami -
kor egy li ter tej föl át la go san 434 fo -
rint ba ke rült a bol tok ban, és 6 szá -
za lék kal drá gult a köz vet len előt te
lé vő jú li us–au gusz tu si idő szak hoz
ké pest.

Bolt tí pu sok pi a ci ré sze se dé se a sa va nyí tott 
tej ter mé kek – men  nyi ség ben mért – 
kis ke res ke del mi for gal má ból, 
2006. március–2007. feb ru ár ban, szá za lék ban
Bolt tí pus Tej föl Tú ró Ke fir Jog -

hurt
2500 nm-nél na gyobb 22 25 26 30
401–2500 nm 33 39 42 42
201–400 nm 11 11 11 12
51–200 nm 22 18 15 12
50 nm és ki sebb 12 7 6 4

For rás: Nielsen

Csök ke nő alu fó li ás tú rók
Tú ró ból a bolt tí pu sok kö zött már erő -
sebb a kon cent rá ló dás, mi vel a 400
négy zet mé ter nél na gyobb bolt tí pu sok
el vi szik a men  nyi sé gi for ga lom két -
har ma dát.
Fi gye lem re mél tó, hogy a ve ze tő alu -
fó li ás ki sze re lés rész ará nya ér zé kel he -
tő en csök kent, míg a do bo zo sé és a ta -
sa ko sé emel ke dett. 
A ke res ke del mi már kás ter mé kek
rész ará nya tú ró ból idén ja nu ár-feb ru -
ár ban el ér te a 41 szá za lé kot, szem ben
az egy év vel ko ráb bi 36, és a két év vel
előb bi 28 szá za lék kal. 
En nek el le né re tú ró nál sem ma radt el
a szep tem ber–ok tó be ri, je len tő sebb
mér té kű ár eme lés. Egy ki ló tú ró fo -

gyasz tói át lag ára a múlt év ki len ce dik-
ti ze dik hó nap já ban 832 fo rint, ami 5
szá za lék kal ma ga sabb a meg elő ző jú -
li us–au gusz tu si pe ri ó dus nál. 

A tú ró – men  nyi ség ben mért – kis ke res ke del mi 
for gal má ból a kiszerelésméretek pi a ci 
ré sze se dé se, szá za lék ban
Ki sze re lés 2005. már ci us– 2006. már ci us–
mé re te 2006. feb ru ár 2007. feb ru ár
250 gramm alatt 3 3
250 gramm 62 59  
500 gramm 30 33
1 ki ló 4 3
5 ki ló 1 1
Egyéb 0 1

For rás: Nielsen

Egy re job ban fogy nak 
a na gyobb ke fi rek
Jel lem ző a kon cent rá ló dás a kefir el -
adá sokra is, mi vel a mo dern üz let tí -
pu sok ra a men  nyi ség ben mért for ga -
lom jó két har ma da ju tott 2006. már -
cius–2007. feb ru ár ban. 
A ki sebb ki sze re lé sek rész ará nya
csök  ke nést mu tat, míg a 400 gramm
fe let ti e ké emel ke dik. 
A ke res ke del mi már kák rész ará nya a
men  nyi sé gi ér té ke sí tés ből 30 szá za lék
volt idén ja nu ár–feb ru ár ban; ugyan -
an  nyi, mint a ta va lyi ha son ló idő szak -
ban.
Egy ki ló át la gos fo gyasz tói ára a no -
vem ber–de cem be ri, majd ja nu ár–feb -
ru á ri 377 fo rint tal a leg ma ga sabb az
el múlt két év so rán. Ta valy ja nu ár-feb -
ru ár ban a Nielsen ada tai 340 fo rin tot
mu tat tak.

Na túr jog hurt: mo dern 
bolt tí pu sok do mi nál nak
A négy ter mék cso port kö zül a na túr
jog hurt ér té ke sí té se a leg kon cent rál -
tabb. A mo dern bolt tí pu sok (400
négy zet mé ter nél na gyob bak) meny  -
nyi sé gi pi a ci ré sze se dé se 72 szá za lék,
a 2006. március–2007. feb ru á ri ada -
tok alap ján. 
A ke res ke del mi már kák rész ará nya
ja nu ár–feb ru ár ban 18 szá za lék, szem -
ben a ta va lyi ha son ló idő szak ban
mért 22 szá za lék kal. 
A fo gyasz tói át lag árak szín vo na la az
el múlt fél év so rán lett ma ga sabb. A
ja nu ár–feb ru á ri, egy ki ló ra ju tó 474
fo rin tos át lag ár ral szem ben egy év vel
ko ráb ban 410, két éve pe dig 398 fo -
rin tot re giszt rált a Nielsen. ■

TRENDEK SAVANYÍTOTT TEJTERMÉKEK

Clotted cream, cottage
cheese, yoghurt: booming sales
Clotted dairy products form an important part of the
assortment of food stores. Among categories measured
by Nielsen, clotted cream took 10th place, while cottage
cheese ended up in 18th place in terms of value of sales.
According to the latest figures, the combined revenues
generated by the four categories approach HUF 50 billion
per year. Retail sales of all four categories grew as result
of  the trend favouring healthy diets.  73 per cent of the
clotted cream sold was of 20 per cent fat content.
Average consumer prices went up by 6 per cent last
September. The over 400 square meter stores took a mar-
ket share of two thirds in retail sales of cottage cheese.
The popularity of aluminium foil packaging has declined.
Kefir sales also grew significantly during the past year.
Modern store types took accounted for two-thirds of total
sales. The market share of  sizes over 400 grams is grow-
ing. Sales of natural yoghurt have risen dynamically. This
category shows the greatest concentration, with modern
store types taking a 72 per cent share of the market. ■

Tej föl, tú ró, ke fir, jog hurt:
fel len dü lés

A sa va nyí tott tej ter mé kek fon tos sze re pet
ját sza nak az élel mi szer üz le tek kí ná la tá ban.
A Nielsen ál tal mért ka te gó ri ák kö zül ugyan -
is az ér ték be li for ga lom alap ján ös  sze ál lí tott
top lis tán a tej föl a 10., tú ró pe dig a 18. he -
lyen állt a múlt évi ada tok alap ján. A ke fir
39., míg a na túr jog hurt 52. lett az ös  sze sen
86 ka te gó ri át tar tal ma zó rang sor ban.

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

▲ ▲ ▲
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Az egész ség tu da tos ság sze re pé -
nek nö ve ke dé se a sa va nyí tott
tej ter mé kek ese té ben is nagy le -

he tő sé ge ket rejt ma gá ban. Ám mint
min den alap élel mi szer nél, itt is meg
kell küz de ni a meg szo kás sal: az év ti ze -
dek alatt be rög zült íze ken, ál la gon, cso -
ma go lá son túl lé pő meg ol dá so kat ne he -
zebb el fo gad tat ni, mint egy fi a tal, fej lő -
dő ka te gó ria ese té ben.
– Olyan ter mé kek ről be szé lünk, ame -
lyek min den na pi táp lál ko zá sunk ré szei.
A fo gyasz tók egy ré sze el vár ja, hogy

eze ket az alap ter mé ke ket a meg szo kott
íz ben, for má ban, ár ban kap ja, ne kell -
jen el gon dol kod nia, hogy mi re jó, ho -
gyan kell fel hasz nál nia, men  nyit cél sze -
rű fo gyasz ta nia be lő le – vi lá gít rá
Paragi Eme se, a Sole-MiZo ZRt. már ka -
me ne dzse re.
Rá adá sul a tej ter mé kek pi a cán az
olyan, ma ga sabb hoz zá adott ér té kű ter -
mé kek fo gyasz tá sa bő vül a leg di na mi -
ku sab ban, mint a saj to ké, az íze sí tett
jog hur to ké vagy a tej des  szer te ké. És
mi u tán a gyár tók is sze ret nék mi nél na -

gyobb mér ték ben ki ven ni a ré szü ket a
gyor sabb meg té rü lés sel ke cseg te tő ka -
te gó ri ák fel len dü lé sé ből, a sa va nyí tott
tej ter mé kek in no vá ció szem pont já ból
ki csit hát tér be szo rul nak. Pe dig a tej föl,
a tú ró, a ke fir és a na túr jog hurt, a ma -
guk 50 mil li árd fo rint fe lé kö ze le dő
éves for gal má val, rend kí vül fon tos sze -
re pet ját sza nak a bol tok kí ná la tá ban.

A kom mu ni ká ci ó tól a ki he lye zé sig
Ter mé sze te sen szó sincs ar ról, hogy ez
a pi ac tel je sen hí ján len ne az újí tó szel -
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Ho gyan 
mond jam 
el ne ked?

A sa va nyí tott tej ter mé kek (azon be lül is az úgy ne ve zett
„fe hé rek”: a ke fir, a tej föl, a tú ró és a na túr jog hurt) kü lö nö -
sen egész sé ge sek – de ezt ne héz kom mu ni kál ni. Más, ma -
ga sabb ár szín vo na lú, több le he tő sé get rej tő ka te gó ri ák job -
ban fej lőd nek – vi szont ez is egy kö zel 50 mil li árd fo rin tos pi -
ac. Az em be rek igény lik az újat – az alap élel mi sze rek nél
még is ra gasz kod nak a meg szo kott hoz. Ez a sok „két ar cú -
ság” ma gya ráz za, hogy mi ért igyek szik min den már ka gyár -
tó je len len ni a sa va nyí tott tej ter mé kek kö zött – ugyan ak -
kor mi ért nagy az óva tos ság az in no vá ci ó kat te kint ve. 
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Alap tól a spe ci á li sig
A MONA Hun ga ry Kft. már ka épí tő stra té -
gi át foly tat a fe hér tej ter mé kek kö zött,
„Montice – együtt a csa lád” er nyő név, il -
let ve szlogen alatt. Ez at tól kü lön le ges,
hogy emel lett mi nő sé gi sa ját már ká kat is
gyárt. 
– Igyekszünk du á lis stra té gi á val har mo ni -
zál ni a már ká ink és a ke res ke de lem ré szé -
re gyár tott ter mé kek „bé kés együtt élé -
sét” – fo gal maz Havasiné Kátai Il di kó, a
MONA Hun ga ry Kft. mar ke ting- és érté ke -
sí tési igaz ga tó ja.
A már ka épí tés az erős ár- és promóciós
ver seny mi att na gyon ne héz, is me ri el az
igaz ga tó, de más rész ről a vá sár lók sze -
mé ben az élel mi szer-biz ton ság, az ál lan -
dó mi nő ség egy re fon to sabb sze re pet
ját szik. Ezért is tud a Montice tej ter mék -
csa lád egy re több hű sé ges vá sár lót ma -
gá hoz von za ni – és per sze az olyan több -

let ér té kek kel, egye di ter mék jel lem zők kel,
mint pél dá ul a Montice tú ró té ge lye,
amely ké nyel mes, nem fo lyik, kön  nyen ke -
zel he tő. Vagy a vis  sza zár ha tó PET-pa lac -
kok, vagy ép pen ség gel a gyár tá si tech no -
ló gi át di csé rő kü lön le ges ízvilág.
– A MONA-cso port mes  sze me nő kig el kö -
te le zett az egész sé ges élel mi sze rek fej -
lesz té sé ben, fi gye lem be vé ve a spe ci á lis
ét ke zé si igé nyek kel ren del ke zők el vá rá -
sa it is (ko lesz te rin csök ken tés, tej cu kor-
és tej fe hér je-ér zé keny ség, glükózér -
zékenység stb.) – eme li ki Havasiné Kátai
Il di kó. – Bi zo nyí ték er re a Joya szó ja ter mé -
kek si ke re, a Montice laktózmentes tej
vagy a Montice zsír sze gény tú ró ked velt -
sé ge.
Te hát az in no vá ci ók tár há za ki fogy ha tat -
lan – a kér dés csak az, hogy a nem zet kö -
zi leg ren del ke zés re ál ló le he tő sé gek ből a
meg szo rí tó in téz ke dé sek után és a sa já -
tos ma gyar íz lés vi lág is me re té ben mer re

ér de mes to vább lép ni, me lyik gyár tó vál -
lal ja fel az egy re koc ká za to sabb és költ -
sé ge sebb ter mék be ve ze té si pro ce dú rát? 
A Montice már ka alap pil lé rei az UHT tej és
a té ge lyes tú ró, az „er nyő” jel leg ha tá roz -
za meg a tra de mar ke ting ak ti vi tá so kat is.
– Fogyasztói saj tó kom mu ni ká ci ó val és ak -
ci ós meg je le né sek kel, má sod ki he lye zé -
sek kel promotáljuk a ka te gó ri át – eme li ki
Havasiné Kátai Il di kó. – Ak tu á lis új don sá -
gunk a Montice té ge lyes tú ró 500 gram -
mos ki sze re lé se, ami még gaz da sá go -
sabb meg ol dás a ház tar tá sok szá má ra. ■

lem nek. Fő leg a na túr jog hur tok és a
ke fi rek kö zött nyert pol gár jo got az
egész sé ges ség, mint hoz zá adott ér ték.
Ez zel együtt po la ri zál ta is a ka te gó ri át,
egyik vé gén az imitátumokkal, má si -
kon (pél dá ul) a probiotikus ter mé kek -
kel. A trend él har co sa a Danone,
amely nek vál la la ti kül ső kap cso la tok
igaz ga tó ja, Kiss Be á ta, sa ját sá gos ki hí -
vá sok ról szá mol be en nek kap csán:
– Különös oda fi gye lést és jo gi gon -
dos sá got igé nyel az ilyen jel le gű ter -
mé kek kom mu ni ká ci ó já nak ki dol go -
zá sa. Az egész ség re ki fej tett jó té kony
ha tá suk (meg fe le lő és ál ta lá nos tu do -
má nyos alá tá masz tott ság ese tén)
kom mu ni kál ha tó, de gyógy ha tás nem
tu laj do nít ha tó ne kik. Ez jo gi ér te lem -
ben egy ér tel mű en kü lön vá lik egy más -
tól, de a fo gyasz tói kom mu ni ká ci ó ban
nem könnyű meg ta lál ni az egész sé ges
ha tár vo na lat, ahol egy részt a ket tő
nem mo só dik össze, más részt az át la -
gos fo gyasz tó szá má ra ért he tő ma rad
a szö veg.
A Danone mint pi ac ve ze tő, fe le lős sé -
gé nek ér zi a fo gyasz tók pon tos tá jé -
koz ta tá sát a friss tej ter mék ka te gó ri á -
ról, ezen be lül pe dig leg fő kép pen a
probiotikus tej ter mé kek ked ve ző élet -
ta ni ha tá sa i ról. Na gyon komp lex csa -
pat mun kát és ös  sze fo gást igé nyel ez
Kiss Be á ta sze rint, hi szen több fel té tel -
nek is meg kell fe lel ni:
a) ez a kom mu ni ká ció tény leg el jus son
a fo gyasz tó hoz;

b) vi lá gos és ért he tő is le gyen szá má ra
(va gyis a tu do má nyos szak nyel vet le
kell for dí ta ni);
c) ér de kes is le gyen an  nyi ra, hogy a fo -
lya ma tos „in for má ció bom bá zás” alatt
lé vő em be rek oda fi gyel je nek az új,
hasz nos in for má ci ók ra. 

– Éppen ezért egy re több al ter na tív
kom mu ni ká ci ós esz közt hasz ná lunk a
klas  szi kus ATL-eszközök mel lett:
internetes tá jé koz ta tó ol dal, szak mai
szak ér tők be vo ná sa a fo gyasz tói kér -
dé sek meg vá la szo lá sá ba stb. De nem
elég csak fej lesz te ni és kom mu ni kál ni.
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From basic to special
MONA Hungary Kft. pursues a brand building strategy
under the slogan “Montice – the family is together”.
According to Ildikó Kátai marketing and sales director of
MONA Hungary Kft., they pursue a dual strategy to
ensure peaceful coexistence of their brands with prod-
ucts manufactured under private labels. Safety, high qual-
ity and other unique features make Montice attractive to
many loyal customers. Their current innovation is Montice
curd in 500 gram jars. ■

A savanyított tejtermékeknél meg kell küz de ni a meg szo kás sal: az év ti ze dek alatt be rög zült íze ken, 
ál la gon, cso ma go lá son túl lé pő meg ol dá so kat ne he zebb el fo gad tat ni, mint egy fi a tal, fej lő dő ka te gó ria
ese té ben
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Sa va nyí tott tej ter mék ről lé vén szó, sok
mú lik a szál lí tá son és a ki he lye zé sen
is.
– A ki he lye zés spe ci fi kus, hi szen
egy részt hű tő ben le het ki he lyez ni,
más részt a minőségmegőrzési idő
rö vid – hang sú lyoz za Kiss Be á ta. –
Ezért fon tos, hogy a ren del ke zés re
ál ló hű tött fe lü le tet az egyes ter mék -
ka te gó ri ák, és azon be lül az egyes
már kák kü lön bö ző for gá si se bes sé -
gé nek fi gye lem be vé te lé vel ala kít sa ki
a ke res ke dő. Az op ti má lis szor ti ment
és polc kép ki ala kí tá sát több ke res ke -
del mi lánc nál pi a ci ada tok kal tá mo -
gat juk.

Ma ga sabb a ma gyar 
mi nő ség
Paragi Eme se sze rint a na túr sa va nyí tott
ter mé kek előtt szá mos in no vá ci ós le he tő -
ség áll akár íz ben, akár cso ma go lás ban.
– A Nyu gat-Eu ró pá ból be gyű rű ző tren -
dek a jö vő ben ná lunk is egy re erő tel je -
s eb ben fog ják ha tá su kat ki fej te ni – jó -
sol ja. – Ugyan ak kor fi gye lem be kell
ven ni a ma gyar sa já tos sá go kat, és a
ket tő öt vö ze té ből kell ki ala kí ta ni a ha -

zai pi ac szá má ra még „emészt he tő”
termékportfóliót.
A Sole-MiZo ZRt. sa va nyí tott tej ter -
mé kek ből is szé les ter mék vá lasz té kot

kí nál mind ki sze re lés ben, mind zsír -
tar ta lom ban, így pró bál ja mi nél szé le -
sebb fo gyasz tói kör szá má ra el ér he tő -
vé ten ni a ka te gó ri át. 
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Fon tos, hogy a ren del ke zés re ál ló hű tött fe lü le tet az egyes ter mék ka te gó ri ák, és azon be lül az egyes
már kák kü lön bö ző for gá si se bes sé gé nek fi gye lem be vé te lé vel ala kít sa ki a ke res ke dő
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– A ke res ke del mi már kás és
im port ter mé kek kel szem -
ben fo lya ma to san ma gas
mi nő sé gű, meg bíz ha tó ter -
mé kek kel és a tu da tos már -
ka épí tés sel kí ván juk fel ven -
ni a ver senyt. Az el múlt idő -
szak bot rá nyai is azt bi zo -
nyít ják, hogy az élel mi szer-
biz ton ság kér dé se mennyi re
fon tos. Az eu ró pai uni ós
elő írá sok nál gyak ran szi go -
rúbb sza bá lyok sze rint ké -
szü lő mi nő sé gi ma gyar tej -

ter mé kek biz ton sá got je len -
te nek a fo gyasz tó ink szá má -
ra – húz za alá Paragi Eme -
se. 
Ak tu á lis új don ság ról is be
tud szá mol ni a már ka me ne -
dzser: az alap élel mi sze rek
kö zé so rolt tú ró ka te gó ri á -
ban hús vét előtt ke rül tek pi -
ac ra a MiZo té ge lyes tú rók
250 gram mos ki sze re lés ben,
fél zsí ros és zsír sze gény vál to -
zat ban. ■

Szalai Lász ló

How should I tell you?
Clotted dairy products are healthy, but this fact is rather difficult to communicate. More
expensive categories show more dynamic development, but  this is also a HUF 50 billion seg-
ment. Increasing health consciousness holds a lot of possibilities for this category. It is how-
ever, harder to get innovation accepted here than in a young and rapidly developing category.
– We are talking about products which are part of our everyday diet and consumers expect to
find these products as they have become accustomed to – says Emese Paragi, brand manag-
er of  SOLE-MiZo ZRt.  In the market of dairy products, consumption of products with more
added value, like cheese or milk desserts is growing the most dynamically. This is why clotted
products have not been subject to much innovation. Of course, there is some innovation in this
category as well. Danone is among the pioneers of healthy, pro-biotic products. The benefits
of consuming these products are hard to communicate, because although they are good for
our health, they cannot cure us. This distinction is quite difficult to express, without mislead-
ing consumers. Danone as the market leader, feels that it is its duty to inform consumers
accurately about fresh dairy products and the beneficial effects of pro-biotic products. They
use a wide range of alternative media apart from classic ATL tools. Placement is also impor-
tant. Available refrigerated space should be used with regard to the differences in the speed
of movement of different products and brands by retailers.  SOLE-MiZo ZRt. uses conscious
brand building and reliable, high quality products to compete against private labels and cheap
imports. Products manufactured according to Hungarian standards are guaranteed to be safe.
A recent innovation by SOLE-MiZo is curd in 250 gram jars, marketed in medium and low fat
versions, introduced before Easter. ■

A Zott is be száll
Friss fej le mény a pi a con, hogy a jog hurt ja i ról, tej des  szert je i ről és
sajt ja i ról is mert Zott, ed di gi si ke re i re ala poz va eb ben a ka te gó ri -
á ban is meg akar ja vet ni a lá bát. A Zott Tej föl 2007 már ci u sá tól
kap ha tó a ke res ke de lem ben. A ter mék 330 gram mos ki sze re -
lés ben kap ha tó, két fé le zsír tar ta lom mal.
– A Zott Tej föl íze és ál la ga más, mint pi a con sze rep lő ver seny -
tár sa ké – eme li ki a leg fon to sabb ter mék előnyt Sa la mon Bor bá -
la, a Zott Hungaria Kft. már ka me ne dzse re. – Egy sa já tos tech no -
ló gi ai el já rás nak kö szön he tő en a ter mék kü lön le ge sen kré mes
ál lag gal ren del ke zik, így nincs is szük ség ar ra, hogy a cso ma go -
lás fel bon tá sa után a tej fölt meg ke ver jük, ös  sze tör jük a po hár -
ban. Az egye di kon zisz ten ci á hoz rá adá sul na gyon fi nom íz pá ro -
sul.
A ter mék be ve ze té sét fo gyasz tói ku ta tás előz te meg, amely
na gyon po zi tív ered mén  nyel zá rult. A tej föl ál la ga nagy szá za -
lék ban ma xi má lis elé ge dett sé get vál tott ki a fo gyasz tók ból. 
A ter mék be ve ze té sét rend kí vü li ár ak ci ó val, és egyéb tra de
mar ke ting ak ti vi tá sok kal tá mo gat ja Zott. ■

Zott joining as well
A recent development is that Zott intends to enter this category as well. Zott clotted cream
will appear in March. Two versions with different fat content will be available in 330 gram
size packaging. The product is said to be exceptionally creamy and consumer tests have
produced promising results. ■
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Ha egy élel mi szer-ka te gó ria
ér té ke sí té sén be lül csök ken a
hi per mar ke tek sú lya, vi szont
a ke res ke del mi már ka ará nya
so ha nem lá tott „ma gas sá -
gok ba” szök ken, ok kal gya na -
kod ha tunk a disz kon tok pi ac -
ala kí tó ha tá sá ra. Nincs ez
más ként a jég kré mek kö zött
sem. A gyár tók idén nyá ron is
min dent be vet nek, hogy sa ját
már ka csa lád ja ik fe lé irá nyít -
sák a ke res le tet.

Adisz kon tok egyik nagy fel fe de -
zé se, hogy nem fel tét le nül az ol -
csó, át la gos mi nő sé gű alap élel -

mi sze rek kel le het ve vőt fog ni, ha nem a
pré mi um jellegűbb ter mék ka te gó ri ák,
exk lu zí vabb imázsú már kák meg fi zet -
he tőbb vál to za ta i val is. Az élet szín vo -
nal las sú emel ke dé sé vel az ön ké nyez te -
tés igé nye erő sö dik, de a pré mi um már -
kák ra még ke ve sek nek van pén ze – így
nem cso da, ha a disz kon tok pél dá ul az
édes sé gek kö zött ér tek el si ke re ket. Az
ol csó, de va ló di cso ko lá dé ból ké szült
táb lák kal épp úgy, mint a jég kré mek kel.
A gaz da sá gi meg szo rí tá sok spó ro lás ra
kész tet nek – ez pe dig to váb bi si ke re ket
ígér a csa tor na tí pus nak.

Idő já rás füg gő kis bol tok
Nem vé let len, hogy a jég krém for ga -
lom nak már most több mint fe le a
401–2500 négy zet mé ter kö zöt ti üz le -
tek ben zaj lik. Ez ugyan is ál ta lá ban a
disz kon tok „mé re te”, ahol pe dig a ke -
res ke del mi már kák do mi nál nak.
A jég kré mek ese té ben – a leg több ilyen
ci pő ben já ró ka te gó ri á val el len tét ben –
a ke res ke del mi már ka (43 szá za lé kot is
el ért) tér nye ré sét nem kí sér te az át lag -
ár szint csök ke né se: a 2007. ja nu á ri 560
fo rin tos (li ter re ve tí tett) át lag ár je len tő -
sen több, mint az egy év vel ko ráb bi
511.
– Az át lag ár-nö ve ke dés hát te ré ben el -
ső sor ban az élel mi sze rek öt szá za lék -
pon tos áfanövekedése, va la mint a kap -
cso ló dó adó emel ke dé sek gyár tó kat
érin tő ha tá sa áll – mond ja Kon koly
Mik lós, az Unilever Ma gyar or szág Kft.
már ka me ne dzser-as  szisz ten se. – Eze -
ket egy gyár tó sem ké pes tel jes mér ték -
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Aje len tő sebb for gal mú csa lá di
ki sze re lés ér té ke sí té se ki sebb,
a pál ci kás (más né ven im pul -

zus) jég kré me ké va la mi vel na gyobb
mér ték ben nőtt. Ér ték ben az éves
for ga lom im már meg ha lad ta a 15
mil li árd fo rin tot. 
Fi gye lem re mél tó a tren dek kö zül,
hogy ér ték ben az el adá sok jó részt a
disz kon tot és szu per mar ke tet tö mö -
rí tő 401–2500 négy zet mé te res bolt tí -
pus ba kon cent rá lód nak. Az elő ző évi
35 szá za lék után 2006. február–2007.
ja nu ár ban 41 szá za lék jut rá juk. 
Az át ren de ző dés ben lé nye ges sze re -
pet ját szik a ke res ke del mi már kás
jég kré mek ma gas és nö vek vő pi a ci
ré sze se dé se. Amíg a men  nyi ség ben
mért bol ti el adás 38 szá za lé ka ju tott
rá juk 2005. február–2006. ja nu ár ban,
ad dig egy év múl va már 43 szá za lék. 
Csök ke nést a hi per mar ket ben re -
giszt rál tunk. 
Az át lag árak el té rő ten den ci á kat mu -
tat nak. A csa lá di ki sze re lés átlagára
ta valy au gusz tus óta emel ke dett. A

2006. december–2007. ja nu á ri 560
fo rint/li ter az egy év vel ko ráb bi nál 10
szá za lék kal ma ga sabb. 
Vi szont az im pul zus jég krém cso ma -
gon ként/da ra bon ként mért át lag ára in -
kább csök kent ta valy nyár óta. A de -
cem ber/ja nu á ri 120 fo rint múlt év már -
ci u sa óta a leg ala cso nyabb. ■

TRENDEK JÉGKRÉM

Impulse for the ice cream
market
The unusually warm weather  had a favourable effect on
the retail sales of ice cream. Retail sales of ice creams
grew by 26 per cent in terms of value last year. Growth
was bigger for impulse ice creams than for family sizes.
Total sales exceeded HUF 15 billion. Sales were mainly
concentrated in the 401-2 500 square meter stores, con-
sisting primarily of supermarkets and discount stores.
These took a market share of 41 per cent compared to
35 per cent a year before. Private label products are play-
ing an increasing role, with their market share up by 5 per
cent to 43 this January/February. While ice cream was
only 19th among the categories measured by Nielsen, it
took 11th place in discount stores. ■

Im pul zust ad nak a disz kon tok
a jégkrémpiacnak

A szo kott nál me le gebb idő já rás elő nyö sen
be fo lyá sol ja a jég krém kis ke res ke del mi for -
gal mát. Ös  szes sé gé ben men  nyi ség ben 23,
ér ték ben 26 szá za lék kal emel ke dett a jég -
krém bol ti el adá sa 2006. február–2007. ja -
nu ár ban, az elő ző ha son ló idő szak hoz ké -
pest. Töb bek kö zött ezt ál la pít ja meg a
Nielsen Kis ke res ke del mi In de xe. 

Far kas Monika
ügy fél kap cso la ti me ne dzser
Nielsen

▲ ▲ ▲
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Bolttípusok piaci részesedése a jégkrémek  
– mennyiségben mért – kiskereskedelmi 
forgalmából, százalékban 
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Családi Pálcikás

A jégkrém – mennyiségben mért – 
kiskereskedelmi forgalmából a pálcikás és 
családi szegmens megoszlása, százalékban 
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ben ha té kony ság nö ve ke dés sel ki gaz -
dál kod ni, így rész ben kény te le nek át -
há rí ta ni a fo gyasz tók ra. 
Te kin tet tel a kö rül mé nyek re, nem cso -
da, ha az Unilevernél nagy si ker ként
köny vel ték el, hogy az utol só Nielsen
ál tal mért pe ri ó dus ban (2005. decem -
ber–2006. ja nu ár) meg tud ták for dí ta ni
a tren det. Mi köz ben a sa ját már ka ré -
sze se dé se csök kent, az Algida pi ac ré sze
nö ve ke dett.
– További si ker, hogy ezt egyet len más
gyár tó sem tud ta kö vet ni – fű zi hoz zá
Kon koly Mik lós. – Szin tén fon tos meg -
em lí te ni, hogy a na gyon si ke res Mag num
5 Ér zék kam pá nyunk kal si ke rült meg ál lí -
ta ni az utób bi évek má sik csök ke nő ten -
den ci á ját, s ta valy új ra bő vült pré mi um
im pul zus jégkrémeink ér té ke sí té se.
Ha már itt tar tunk, ér de mes kü lön-kü -
lön is meg vizs gál ni az im pul zus és a
csa lá di jég kré me ket.
– A csa lá di ki sze re lés el adá sai men  nyi -
ség ben és ér ték ben is jó val meg ha lad -
ják az im pul zus jég kré me két – mond ja
Éli ás Ma ri an na, a Nest lé tra de mar ke -
ting me ne dzse re. – Az im pul zu son be -
lül pe dig a pál ci kás jég kré mek for gal -
ma már évek óta jó val na gyobb, mint a
töl csé re se ké, sa ját el adá sa ink is ezt tá -
maszt ják alá. 

Po ten ci ál a klas  szi kus íze ken túl
Bár a jég kré mek ese té ben na gyon tág
te re nyí lik az ízkísérleteknek, az el adá -
sok zö mét a csokoládé-vanília-eper tri -
um vi rá tus ad ja. A gyár tók újí tó szel le -
me azon ban tö ret len, en nek oká ra
Edouard Damas, a Ledo Ma gyar or szág
Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja ad ta meg a
leg frap pán sabb vá laszt:
– A ma gyar pi a cot is mer ve jól lát szik,
hogy a klas  szi kus ízek meg ke rül he tet -
le nek, ugyan ak kor a nö ve ke dé si po ten -
ci ál a me ré szebb ízvariációkban rej lik.
Ez utób bi azon ban nem csök ken ti a
klas  szi kus ízek kel el ért ered mé nye ket.
Né ha ma ga a klas  szi kus az újí tás, a
Ledo ese té ben pél dá ul a pun csíz ta va lyi
új ra be ve ze té se jó dön tés nek bi zo nyult.
A ma gyar fo gyasz tók ugyan is még nem
fe lej tet ték el. Emel lett egy re nép sze -

rűbb a joghurtíz, és egy re je len tő sebb
sze rep hez jut nak a desszertjégkrémek.
– A ma gyar pi a con ku ri ó zum nak szá -
mí tó ízvariánsoknál kü lö nö sen ügyel ni
kell ar ra, hogy a jég krém ne okoz zon
csa ló dást, te hát azo no sít ha tó le gyen –
emel ki egy fon tos szem pon tot az ügy -
ve ze tő igaz ga tó. – Mi min den új íz tesz -
te lé se kor – leg utóbb pél dá ul a Gundel-
palacsintás Ginissimo ese té ben – úgy
ala kít juk, hogy nem mond juk meg a fo -
gyasz tók nak, mi lyen ízt fog kós tol ni. Ha
e nél kül is fel is me ri, ak kor a ter mék jó,
de ha nem, ak kor to vább kell dol goz ni.
Va la hol ugyan csak a klas  szi kus és az új -
sze rű öt vö zé se az Unilever Car te d’Or
Ger beaud ter mék csa lád ja, hi szen ezek
ré gi ma gyar sü te mé nyek jég krém re
„hang sze rel ve". Ta valy a Car te d’Or
Zser bó sze let mel lé má sik két ízt is pi ac -
ra dob tak: az Es ter házy-sze le tet és a
Rá kó czi -tú róst, majd 2007-ben to vább
nö vel ték a vá lasz té kot a Fe ke te-er dő
tor ta jégkrémdesszerttel.
– A Car te d’Or Ger beaud ter mék csa lád
ha tal mas si kert ara tott, ame lyet nem -
csak az ér té ke sí té si ada tok tá masz ta nak
alá, ha nem az a tény is, hogy ezek az
ízek az ér té ke sí tett men  nyi sé get te kint -
ve ve te ked nek a Car te d’Or alapízeivel –
ál la pít ja meg Kon koly Mik lós. – A si ker
jel zi, hogy bár a fo gyasz tók egy cso -
port ja to vább ra is a klas  szi kus jég -
krém ízeket ré sze sí ti előny ben, nagy ré -
szük nyi tott és fo gé kony az új, sok szor
kü lön le ge sebb va ri á ci ók ra is. 
A Nest lé egy ki csit más hely zet ben van,
mint ver seny tár sai. A köz íz lés „cso ko -
lá décentrikussága” le he tő sé get te remt
szá má ra, hogy a Nest lé táb lás és sze le -
tes már kái ere jét itt is ka ma toz tas sa.
Így pél dá ul a táb lás cso ko lá dék hoz ha -
son ló an most már jég krém for má ban is
kap ha tó a Bo ci ka ra mel lás, sár ga ba rac -
kos-kek szes, va la mint a Bo ci há rom fé le
cso ko lá dé.
Az ízek fej lesz té sé vel együtt a cso ma go -
lás is meg vál to zott, az új ízek már 1 li -
te res do bo zok ban kap ha tók. 
Sze le tes már ká juk, a Kit Kat – lo gi kus
mó don – az im pul zus szeg mens ben kö -
szön vis  sza.

– A Kit Kat mint sze le tes cso ko lá dé
már egy jól is mert és na gyon ked velt,
si ke res már ka. A Kit Kat töl csé res cso -
ko ládéjégkrém kö ze pén is egy va ló di
Kit Kat sze let ta lál ha tó – mond ja Éli ás
Ma ri an na.

Spe ci a li zá ló dó már ka csa lá dok
A gyár tók egye dü li esé lye a ke res ke del mi
már kák kal szem ben, mint az a fen ti ek -
ből is ki de rül, hogy kö vet ke ze te sen épí -
tett már kák kal le gye nek je len a szo rí tó -
ban. Ez azon ban töb bet je lent a jól ki ta -
lált ízek nél. A már kák egy re in kább sza -
ko sod nak. Mi nél job ban kö rül ha tá rol ha -
tó a cél cso port, an nál kön  nyebb el ta lál ni
az íz lé sü ket, és kom mu ni kál ni ve lük.
Jó pél da er re az Unilever stra té gi á ja. A
pré mi um Car te d’Or már ká ján be lül is
szeg men tál. A Car te d’Or Classic
portfólióhoz tar toz nak az alapízek, a
Selectionhöz az ízkülönlegességek. Ez
utób bi csa lád ban a 2007-es új don ság a
Car te d’Or Mozartkugeln, amely a Mo -
zart-év kap csán ke rül be ve ze tés re.
Partnerspecifikus ter mék ként pe dig az
új Car te d’Or Greek Yoghurt and Honey
kü lön le ges sé get kí nál ják.
A Car te d’Or Ger beaud csa lád jel sza va a
tradicionalitás. A light ter mé kek
könnye dén be il leszt he tők a ki egyen sú -
lyo zott ét rend be, a fris sí tő Sorbet jég -
kré mek pe dig tej nél kül ké szül nek.
Az impulz ka te gó ria ve ze tő már ká ját, a
Magnumot sem fe lej tet ték el: a tel jes
for mai meg úju lás mel lett 2007-ben a
Magnum egy új, kü lön le ges íz zel je lent -
ke zik: a Magnum Mé zes te jes jég krém -
mel, tej cso ko lá dé be vo nat tal és
nugátdarabokkal.
Azon ban az Unilever is a „meg éri az
árát” szeg mens ben lát ja a leg na gyobb
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Kü lön le ges sé gek kel kö szönt
be a nyá ri jég kor szak
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le he tő sé get a nö ve ke dés re. Az Algida
Árziccer jég kré mek ér té ke sí té se az el -
múlt két év ben 50 szá za lék kal emel ke -
dett.
– Az egy re erő sö dő pi a ci ver seny meg -
kö ve te li, hogy a tár sa da lom át la gos
vagy ala csony jö ve de lem mel ren del ke -
ző ré te gei szá má ra is meg fe le lő aján la -
tunk le gyen. Szük ség van egy erős már -
ká ra, amely egy szer re kép vi se li a ki vá ló
mi nő sé get és a meg fi zet he tő árat –
mond ja Kon koly Mik lós. – A fel me rült
igény re vá la szul ve zet te be az Algida
2007-ben tel je sen új jégkrémmárkáját,
az Algida Krém kön  nyűt, amel  lyel egy
mi nő sé gi jég kré met biz to sí tunk fo -
gyasz tó ink nak el ér he tő áron. 
Szin tén új íz zel ké szült idén a
Viennetta: a ta va lyi tú ró-mál na nép sze -
rű sé gé től hajt va be ve ze tik a mascar po -
ne-erdei gyü mölcs ízt is. 

Pöt  työk a pa let tán
A Nest lé az egész sé ges élet mód tá mo -
ga tó ja, így in no vá ci ó i val is eb be az
irány ba ha lad. Egész ség tu da tos, a ma -
ga sabb ár fek vé sű ter mé ke ket is meg fi -
zet ni tu dó vá sár lói szá má ra fej lesz tet te
ki a ki zá ró lag ter mé sze tes alap anya go -
kat tar tal ma zó La Cremeria Naturale
ter mék csa lá dot.
– Az idén 3 új íz zel bő vít jük a vá lasz té -
kot, ezek a sző lő, mascarpone-meggy
és a mascarpone-erdei gyü mölcs –
mond ja Éli ás Ma ri an na. 
A gyü möl csös íze ket ked ve lők kö ré ben
szá mít hat si ker re a Fruit Dream ne vű
pál cás joghurtjégkrém, ame lyet er dei -
gyü mölcs-zse lé bo rít, és va ló di gyü -
mölcs da ra bok kal gaz da gí ta nak.
– A Pöt  työs gyár tó já val kö zö sen fej lesz -
tet tük ki a Pöt  työs jég kré met, ami már -
is ha tal mas si ker a vá sár lók és fo gyasz -
tók kö ré ben – be szél az idei év egyik
nagy dur ra ná sá ról a mar ke ting me ne -
dzser. – Ez egy részt szin tén a már ká nak
kö szön he tő, más részt a kö rül te kin tő
gyár tás nak. Nagy fi gyel met for dí tot -
tunk ar ra, hogy a fo gyasz tók va ló ban a
már ked velt ere de ti Pöt  työst kap ják,
csak ép pen hű sí tő for má ban.
Má sik két új don sá guk, a Pók em ber és a
POPs jégkrémbonbon jó pél dá ja an nak,
ami kor az in no vá ció – az új íze ken túl –
ab ban is meg nyil vá nul, hogy a gyár tó
új, al ter na tív ér té ke sí té si csa tor ná kat,
fo gyasz tá si al kal ma kat tár fel.
A Pók em ber jég krém a tör té net leg -
újabb fil mes fel dol go zá sá nak ap ro pó -
ján a ra jon gó kat li mi tált men  nyi sé gű
zse lés-ep res jég krém mel le pi meg. Ezt a

jég kré met akár film né zés köz ben is
nyu god tan le het fo gyasz ta ni, ezért az
egyik jól is mert mozihálózatban is kap -
ha tó lesz. 
A Nestlé-Schöller emel lett gaszt ro nó -
mi ai ki sze re lé sű La Cremeria vá lasz té -
kát 3 új sorbettal – cit rom, kör te és ana -
nász – erő sí ti.
– A gasztrocsatornában már ta valy
meg je len tünk a Mövenpick jég krém -
mel, az idén pe dig né hány ki emelt üz -
let ben csa lá di ki sze re lés ben is el ér he tő
lesz ez a kü lön le ges ter mék – zár ja az
új don sá gok át te kin té sét Éli ás Ma ri an -
na.
Tra de mar ke ting esz kö zök te rén is lesz
új a nap alatt: az egyik hi per mar ket -
lánc ban lát vá nyos kis hű tő ket ter vez -
nek ki he lyez ni a kas  sza zó ná ban, ami
esz té ti kus, ön ma gá ban is fi gye lem fel -
kel tő és kis he lyen el fér.

Jég krém éj jel-nap pal
Mi vel a Ledo a ma gyar or szá gi jég krém -
pia con még min dig fi a tal már ká nak
szá mít, stra té gi á ja nem is le het más,
mint hogy egy re töb ben kós tol ják és
sze res sék meg a ter mé ke i ket. 
– A Ledo ter mé kei ugyan azt a ma gas
mi nő sé get kép vi se lik, le gyen szó akár
impulz, akár csa lá di ki sze re lés ről. A

csa lá di ter mé kek szor ti ment jé ben el ső -
sor ban a ré gi nagy si ke rek sze re pel nek,
míg az impulz szeg mens ben az új fej -
lesz té se ink hó dí ta nak – fo gal maz za
meg a Ledo ars po e ti cá ját Edouard
Damas.
In no vá ci ós irá nyok te kin te té ben az
ügy ve ze tő igaz ga tó hi tet tesz az egész -
sé ges jég kré mek jö vő je mel lett. Per sze
eh hez el en ged he tet len, te szi hoz zá,
hogy a ter mék – „lightsága” el le né re –
ma xi má lis él ve ze ti ér té ket nyújt son.
A Ledo Update ter mé ke i nek egyik kü -
lön le ges sé ge, hogy mi vel nem tar tal -
maz nak hoz zá adott cuk rot, akár cu kor -
be te gek is fo gyaszt hat ják. Rá adá sul a
ter mék fej lesz tés ben az egyik leg nép -
sze rűbb szak ér tő volt se gít sé gük re:
Schobert Nor bert. 
– Magyarországon egye dül ál ló kez de -
mé nye zés ként az impulz szeg mens ben
is elő ruk ko lunk egy Update ter mék kel
– je len ti be Edouard Damas. – A pál ci -
kás King Update 1 Nor bi élet mód rend -
sze ré ben az 1-es kó dot ér de mel te ki,
ami an  nyit tesz, hogy a nap bár mely
órá já ban fo gyaszt ha tó.
Idén nyá ron emel lett kü lön le ges cso -
ma go lás ban hoz zák for ga lom ba a már
em lí tett Gundel-palacsintás Ginissi -
mot, a négy íz ből ál ló Quattrót 1,6 li te -
res ki sze re lés ben. Az impulz jég kré mek
szeg men sé ben meg je le nik az Auto,
amely nek kü lön le ges sé ge ab ban rej lik,
hogy jég krém és já ték is egy ben. To -
váb bi új don sá gok a Mi ci mac kó és a
King Ext ra joghurt-eper-fehér cso ko lá -
dé jég kré mek.
A Ledo az idei sze zon ra is ren ge teg
meg le pe tés sel ké szül – má jus ele jén
pél dá ul egy egé szen egye dül ál ló fo -
gyasz tói já ték kal ruk kol elő. ■

Szalai Lász ló

Specialities for the summer ice age
When hyper markets lose market share in a category, while private labels are more popular than ever, it is reasonable to suspect dis-
count stores behind this trend. Discounts stores not only sell cheap, average quality basic foods. They also sell more affordable versions
of premium products and brands. It is no wonder that cheap but real chocolate and ice cream are a success. Over half of all ice cream
sales already take place in 401–2500 square meter stores, where private labels dominate. Though private labels account for 43 per cent
of sales in this category, average price has not fallen. In fact, it grew from HUF 511 to 560 last year. This was due to a 5 per cent VAT
increase and the effects of related tax increases, according to Miklós Konkoly from Unilever Magyarország Kft. It is a great success for
Unilever, that the market share of Algida is growing, as well as that of their impulse ice creams. – Sales of family size ice creams far
exceed that of impulse ice creams – says Mariana Éliás, from Nestlé. Sales of family size ice creams dominate in hyper markets, where-
as sales of impulse ice creams are focused in discount stores and traditional stores. – In the Hungarian market, classic flavours are essen-
tial, though potential for growth is concentrated in less orthodox flavours – says Edouard Damas, managing director of Ledo
Magyarország Kft.  Sometimes innovation itself is a classic, like the reintroduction of punch flavour. Innovation and a classic flavour are
also combined in the Carte d’Or Gerbeaud product line of Unilever, which became enormously successful. Since popular taste prefers
chocolate flavours, Nestlé has been able to adapt its Boci products to the ice cream market. The only chance manufacturers of brands
have to fight private labels successfully is to build their brands consistently. Brands are specialising. The better defined a target group
is, the easier it is to communicate with it and to meet its requirements. An example of this is the strategy followed by Unilever. There is
segmentation even in their premium Carte d’Or brand. However, Unilever also sees the greatest growth potential in the “affordable” seg-
ment, where sales of their Algida Árziccer ice creams grew by 50 per cent in the last two years. They also see the need for an afford-
able but strong brand, like Algida Krémkönnyű, which is a quality ice cream. Since Nestlé supports healthy lifestyle, they have developed
the La Cremeria Naturale product line for consumers who are willing to pay more for natural ingredients. As Ledo Update products con-
tain no added sugar, they can be consumed by diabetics. This product line will also continue to expand this year. ■
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Jelentkezés: 
Fax: 482-5059; E-mail: judit.simon@uni-corvinus.hu

Internetes oldalon: (http://marketing.uni-corvinus.hu/konferencia.html) 
Illetve a helyszínen, személyesen.

Médiatámodató:

A Piackutatás Napja – 2007
„Fogyasztói elégedettség – 

vevõelégedettség – lojalitás – megtartás”
2007. május 10-én 8.30–16 óráig 

a Gerbaud Ház (Vörösmarty tér 7-8.) Átrium termében

8.00-8.30 Érkezés, regisztráció

8.30-8.45 Köszöntés, megnyitó 

8.45-9.45 Customer Orientation as a
Managerial Challenge

PROF. DR. DR. H.C.
CHRISTIAN HOMBURG

(Mannheimi Egyetem)

9.45-10.15

Megtérülés a marketingkutatás-
ban – mit akarjunk tudni, és ha
már tudjuk, hogyan ér de mes
hasznosítani az eredményeket?

ŐRI TAMÁS

(Béres Gyógyszergyár Zrt.)
BOD PETRA

(TNS Hungary)

10.15-10.40
Heti olvasói tracking beépítése
a szerkesztõségi munkába 
(eset-tanulmány) 

MATH ANDRÁS

(Ringier Kiadó Kft.)

10.40-11.00 Szünet

11.00-11.30

Versenyképesség, értékek és 
le hetõségek - a frissen szerzett
ügyfél szemével. Elõfizetõi ku tatás
innovatív online eszközökkel.

ANDRÁSI TAMÁS

(BellResearch)
SZŐKE JÓZSEF

(UPC)

11.30-12.00
Felturbózni, de nem 
kisodródni! – Ügyfél elégedett ség-
mérés, mint menetstabilizátor

SZABÓ ZOLTÁN

(Porsche Hungária)
GERGELY FERENC

(Cognative)

12.00-12.20

Csak az ár számít?
(Befolyásolja-e a gyártó és
kereskedõ kapcsolatát a 
gyártóval való elégedettség?)

SASVÁRI GABRIELLA

(Nielsen Magyarország Kft.)

12.20-12.50 Marketing szakirányos hallgatók
kutatási projektprezentációja

12.50-13.45 Ebéd

13.45-14.10
Elégedettségvizsgálat a B2B
szektorban- esettanulmány 
a MOL-ról

SIMON JUDIT

(BCE)

14.10-14.35
Az innováció szerepe a teafo-
gyasztók lojalitásának 
megtartásában

DOBAI ÉVA-VÍGH KATALIN

(Sara Lee)

14.35-15.00
Lojalitás, márka, kommuniká-
ció. Mit tehet a 
reklámügynökség?

LONKAY ATTILA

(Saatchi&Saatchi)

15.00-16.00 Pódiumbeszélgetés

Marketing és Média Intézet
Marketingkutatás és Fogyasztói

Magatartás Tanszék

1093 Budapest, Fõvám tér 8.
Tel.: 482-5284, 482-5039

Fax: 482-5236
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Néha a hagyományok őrzése
nem csak egy régi márka, íz új -
já születésével lehetséges az
FMCG-piacon, hanem modern,
ké nyelmi termékekkel is. A
be főzés, a gyümölcsök házi
el tevése vagy a lek vár ké szí -
tés bizonyára eltűnne lassan a
ma gyar konyhákból, ha az
egy re kevesebb idővel rendel -
ke ző újabb generációk nem
tud nának szüleiknél, nagy -
szü leiknél lényegesen rövi -
debb idő alatt – ráadásul
egész ségesebb, hiszen keve -
sebb cukrot tartalmazó – vég -
ered ményt elérni.

Magyarországon nagyon komoly
hagyománya van a befőzésnek,
a háztartások közel kétharma-

da főz be lekvárt vagy tesz el gyümöl-
csöt. A rohanó világ, az egyre kevesebb
főzéssel töltött idő azonban negatív
hatást gyakorol a hagyományos (akár
órákig tartó) befőzésre.
– Hogy a piac mégis növekszik, annak
hátterében sikeres innovációk állnak –
mondja Nagy Zsolt, a Dr. Oetker Ma -
gyar ország Élelmiszer Kft. trade marke-
ting és kategóriamenedzsere. Ezek a ter-
mékek vonzóvá teszik a befőzést mind
az idősebb, mind a fiatalabb ge ne rációk
számára. Az elkészítési idő mind össze
pár perc, a siker pedig ga ran tált.
A kompakt befőző- és zselésítőszerek
megjelenése háttérbe szorította a tradi-
cionális tartósítószereket (citromsav,
szalicil).
– Megfigyelésünk szerint a háziasszo-
nyok egyre na gyobb bizalommal for-
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Június–július a befőzőszerek kis-
kereskedelmi eladásának csúcs
időszaka. Az éves eladások több

mint fele erre a két hónapra jut.
Utána augusztus–szeptember erős
még, de október–november is kie-
melkedik az év többi periódusának
mutatói közül.
Az értékben mért kiskereskedelmi
forgalomból a felénél nagyobb rész jut
a zseléfixekre, majd a savanyúságtar-
tósító következik. Előbbinél a tenden-
cia növekedést, utóbbinál csökkenést
mutat. A befőzőcukor és a befőtt-tar-
tósító aránya közel egyforma. 
Mennyiségben a növekedést mutató
befőző cukor vezet a csökkenő sava-
nyúságtartósító előtt. Ezeket két
növekvő szegmens, a zseléfix és a
befőtt tartósító követi. 
A szezon olyannyira erős a júniustól
szeptemberig tartó négy hónapban,
hogy akkor adják el az összes
befőzőszer jó háromnegyed részét,
mind mennyiségben, mind értékben. 
A hagyományos üzletek kiemelkedő
szerepet játszottak a savanyúság tar-

tósító és a befőtt tartósító forgalma-
zásában. Továbbra is felülreprezen-
táltak a 400 négyzetméternél kisebb
üzletek; 52 százalék jutott rájuk a
tavaly február és idén január közötti
évben. Ez azonban 5 százalékponttal
kevesebb, mint az előző év hasonló
időszakában. 

A hipermarketek mutatója viszont 5
százalékponttal javult 2006. febru-
ár–2007. januárban, a megelőző ha -
sonló időszakhoz képest. 
Hipermarketben legnagyobb mér-
tékben a befőző cukor eladása kon-
centrálódik.
A modern kereskedelem másik,
401–2500 négyzetméteres szegmen-
se 23 százalékot ért el mindkét szó-
ban forgó, tizenkét hónapos időszak
során. Az átlagot a zseléfix eladása
haladja meg ebben a bolttípusban.
Az átlagárak sajátosan alakultak. A
befőtt tartósító egy kilóra jutó átla-
gos fogyasztói ára csökkent idén
december–januárban, tavalyhoz
képest. A zseléfixé lényegében stag-
nál. A savanyúság tartósító kisebb, a
befőző cukor nagyobb mértékben
drágult. ■

TRENDEK BEFŐZŐSZEREK

Gel fix and preserving
sugar on top of the list
According to the Retail Index of Nielsen, preservation of
fruits at home is becoming more popular. Sales grew by
43 per cent in terms of value between February 2006
–January 2007, compared to the period a year earlier,
approaching HUF 1 billion. June and July is the peak sea-
son for preserving fruits and vegetables. More than a half
of total annual sales are generated in these two months.
.Gel fixes account for over a half of retail sales, while pick-
les are second. The first is a growing category, while the
second is in decline. In terms of quantity, preserving sugar
is the first, ahead of pickles. Three-quarters of annual
sales are generated in the June-September season. ■

Zseléfix és befőző cukor
vezeti a listát

Egyre inkább divatba jön a befőzés. Erre en -
ged következtetni a Nielsen Kis ke res ke del -
mi Indexe, amely a piac jelentős bővülését
re gisztrálta: az eladások mennyiségben 28,
ér tékben 43 százalékkal emelkedtek 2006.
feb ruár–2007. januárban, az előző évhez
ké pest. Így a kiskereskedelmi forgalom kö -
ze le dik az 1 milliárd forinthoz.

Osztoics Bernadett
ügyfélszolgálati 
csoportvezető 
Nielsen

▲ ▲ ▲

A befőzőszerek kiskereskedelmi forgalmából
a bolttípusok mennyiségi piaci részesedése 
az utóbbi két évben, százalékban
Bolttípus 2005. február– 2006. február–

2006. január 2007. január
2 500 nm-nél nagyobb 20 25
401–2 500 nm 23 23
201–400 nm 15 15
51–200 nm 28 27
50 nm és kisebb 14 10

Forrás: Nielsen 

A fiatalabba
befűzik a ko
befőzőszere
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dulnak az új, praktikus,
kényelmi termékek felé,
amelyek csak természetes
alapanyagok felhasználásá-
val készülnek – jelzi
Böröczky Judit, az Ed.Haas
Hungaria Kft. termékme-
nedzsere. – Ezek se gítségével
– miközben „házi” terméket
tudnak előállítani – időt
takarítanak meg.

Nehéz jól felkészülni 
a szezonra
A Nielsen adatai szerint
jelentős változások zajlanak
a befőzőszerek piacán. A zse-
léfixek és a befőzőcukor ko -
moly teret hódít el a sava-
nyúságtartósítóktól. A sava-
nyúságtartósítók értékbeni
értékesítése stagnált az el -
múlt években, míg az édes
be főzőszereké nagyjából
meg duplázódott.
– Igazából az édes befőzősze-
rek, illetve a savanyúságtar-
tósítók nem versenytárs ka -
te góriák, hiszen különböző
fogyasztói igényeket cé loz -
nak meg – állapítja meg
Nagy Zsolt.
– A piacbővülés másik oka,
hogy az elmúlt évben a ko -
rábbi évekhez képest jobb volt
a gyümölcsszezon, volt mit
eltenni – teszi hozzá Bö röczky
Judit. – Ezen kívül a hálózatok
expanziójának kö vetkeztében
több vásárlóhoz is eljutottak a
befőzést segítő termékek a
tavalyi szezonban.
A befőzőszezonra a kereske-
delemnek is nagyon nehéz
jól felkészülni, hiszen az epe-
réréssel egy időben robba-
násszerű kereslet jelentkezik,
amely a kereskedelemben

gyakran készlethiányt, a
fogyasztóknak pedig bosszú-
ságot okoz. Ez általában
május közepe, de az idei
enyhe időjárás néhány héttel
előbbre hozhatja a szezon
indulását. A kereslet egész
augusztus elejéig magas
marad, majd a sárgabarack
és a szilva leérése után
ugyanolyan gyorsan vissza-
esik, mint ahogyan beindult.

Takarékosan a cukorral
Ha az innovációk irányát
nézzük, más élelmiszer-kate-
góriákhoz hasonlóan itt is
megjelentek az egészsége-
sebb táplálkozás tendenciá-
jába illeszkedő termékek,
amelyek segítségével keve-
sebb cukor kell a befőzéshez,
illetve különböző édesítősze-
rek hozzáadásával is elkészít-
hetők a lekvárok, dzsemek.
Ennek szellemében hozta
piacra például a Dr. Oetker
tavaly a Diabetikus be fő ző -
cukrot, amely cukorbetegek
számára is lehetőséget te -
remt a lekvár házi elkészíté-
sére és fogyasztására.
De ugyanezt a trendet követi
az Ed.Haas több terméke is,
amelyek idén arculatváltá-
son esnek keresztül:
– Megújult formában és új
csomagolásban jelennek
meg a boltok polcain termé-
keink: a Haas Quittin 1:1-es
zselésítőszer, a Haas Quittin
2:1-es light és a Haas Quittin
3:1-es, extra cukortakarékos
zselésítőszer, akár lekvárok
készítéséhez is – adja hírül
Böröczky Judit. – Ez utóbbi
húzótermék a kategórián
belül, felhasználásával más-
fél kilogramm gyümölcshöz
csupán 25 deka cukor szük-
séges, hogy ízletes és vitami-
nokban gazdag lekvárt
készítsünk. További előny,
hogy a Haas Quittin 2:1 és
3:1 zselésítő termékek segít-
ségével kimondottan diétás
lekvár is készíthető, ameny-
nyiben cukor helyett éde-
sítőszert használunk.
Újdonság még a Haas Ubor -
ka tartósító, amely kimon-

bakat is
kompakt

erek
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dottan uborkák eltevéséhez való tartó-
sítószer-keverék. 

Sikeres, régi-új marketingeszközök
A Dr. Oetker tavaly kivonult a savanyú-
ságtartósítók piacáról, és csak az édes
befőzőszerekre koncentrál a jövőben.
– A választék kialakításánál a fogyasz-
tói igények kielégítése a legfőbb elv, így
minden felmerülő igényre megpróbá-
lunk egy újabb termékkel válaszolni.
Mára a Dr. Oetker büszkélkedhet a pia-
con az egyik legkomplexebb portfólió-
val az édes befőzés területén – állapítja
meg Nagy Zsolt. – Cégünk nemcsak
széles választékkal, hanem másodlagos
kihelyezésekkel és intenzív marketing-
kommunikációval is támogatja a piac
bővülését.
Külön márkaépítés nem szükséges
ehhez, hiszen a Dr. Oetker név magá-
ban foglalja a minőséget és a garanciát,
mondja a menedzser. Azonban a kate-
gória népszerűsítése és növelése érde-
kében összetett marketingmixet alkal-
maznak. A tavalyi évben először sugár-
zott reklámkampány kiemelkedő
növekményt hozott a Dr. Oetker szá-
mára, mind új fogyasztók tekintetében,
mind az újravásárlás emelésében.
Szintén nagyon népszerűek a befő zés -
ről szóló receptfüzetek, amelyeket saj-
tóbehúzáson és bolti kihelyezéseken
keresztül juttatnak el a fogyasztókhoz.
A kereskedelmi marketing területén is
igyekeznek minél szélesebb eszköztárat
alkalmazni.
– A kereskedők szakmai információk-
kal való ellátása kiemelt fontosságú –
hangsúlyozza Nagy Zsolt. – A forga-
lom hirtelen történő megnövekedésére
legjobban másodlagos kihelyezésekkel

lehet felkészülni, hiszen a polci kihe-
lyezés önmagában nem tudja kiszol-
gálni a vevőforgalmat. Az idei évben
szigetes kihelyezéseket tervezünk,
amely látványos és vonzó termékmeg-
jelenítést tesz lehetővé. Az idei évben a
tv-kampány mellett egy sor látványos
és vonzó eladáshelyi aktivitást terve-
zünk. 

Displayek kitüntetett szerepben
Az Ed.Haas szintén új ötletekkel és esz-
közökkel vág neki a szezonnak.
– Kitárolás, illetve teljes visszavételi
garancia, amivel biztosítjuk a termék
impulzivitása miatti készlethiány elke-
rülését – foglalja össze tömören a
kereskedők életét megkönnyítő ajánla-
taikat Böröczky Judit. – Fontos a
másodlagos kihelyezések és az újságos
megjelenések együttes alkalmazása a
nagyobb hatékonyság érdekében. A

másodlagos kihelyezések gyakran dup-
likáltan jelennek meg: a zöldség-gyü-
mölcs osztályokat is igyekszünk elérni.
Lényeges az elegendő és jól látható
kihelyezés a boltokban, a megfelelő
tájékoztatás a termékről.
A cég trade marketing aktivitásainak
középpontjában az új zselésítőszerei
állnak, mivel itt tudják a legtöbb vásár-
lót elérni. 
A Quittin befőzőcsalád esetében
befőzőszigeten való másodlagos kihe-
lyezéseken van a hangsúly, displaykihe-
lyezésekkel támogatva.
– A displayek nagyon fontosak, hiszen
vásárlásra ösztönöznek, magasabb
facingszámot biztosítanak a termék-
nek, csökkentik a készlethiány
lehetőségét, mert a boltok nagyobb tar-
talékkal rendelkeznek – emeli ki a ter-
mékmenedzser. ■

Sz. L.
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Compact preservatives are for young people
as well
Sometimes modern convenience products serve to preserve traditions. Making jam, or preserving fruits  at home  would probably dis-
appear from kitchens if such processes could not be completed much faster than in the past. Hungary has along tradition of making
jam and preserving fruits. This practice is still pursued in two-thirds of the households.. However, significantly less time is available
nowadays for such activities. According to Zsolt Nagy, a trade marketing and category manager from Dr. Oetker Magyarország
Élelmiszer Kft, innovation is the reason behind the continuing expansion of the market. .Modern products allow preserving tasks to be
completed in a few minutes. Compact preserving and gel making agents have displaced traditional substances. According to data from
Nielsen, major changes are taking place in this market. Preserving sugar and gel fixes are gaining ground at the expense of sour pre-
serving agents. Sales of sour preservatives have stagnated while that of sweet preservatives have doubled in recent years. It is diffi-
cult for retail trade to prepare for the preserving season, because demand is inflated explosively when strawberry is ripe.  Demand
stays high till the beginning of August, then falls off just as suddenly as it appeared. Healthier, low calorie products have appeared in
this segment as well.  Dr.Oetker introduced diabetic preserving sugar last year which allows diabetics to make jam at home. Ed.Haas
products also follow this trend. Products like Haas Quittin 1:1, Haas Quittin 2:1 light and Haas Quittin 3:1 have a new look and packag-
ing. – says Judit Böröczky. Haas Quittin 2:1 and 3:1 also allow the use of sweeteners for making diabetic jam.  Dr. Oetker focuses sole-
ly on sweet preservatives. They have one of the most complex products ranges in the market of sweet preservatives. Last year’s adver-
tising campaign brought excellent results both in terms of new consumers and of boosting regular sales. .Recipes for making jam and
published as inserts in magazines or in store placements, are also very popular A number of spectacular POS activities are planned this
year to support the TV campaign.  Ed.Haas also has new ideas and tools for this season. They offer a full buy-back guarantee for stocks
handed over to retailers to help them avoid shortages. Secondary placements and press publications will be used simultaneously.
Secondary placements will often appear in the fruit sections of stores as well. For Quittin products, they will focus on the use of islets
as secondary placements, supported by displays.  Displays are regarded as very important, since they encourage buying, bring a high-
er number of facings and help to reduce the risk of stock shortage. ■

A kompakt befőző- és zselésítőszerek megjelenése háttérbe szorította a tradicionális tartósítószereket
(citromsav, szalicil)
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Abo rot vál ko zás esz kö zei kö zül a
kis ke res ke del mi ér té ke sí tés ből
men  nyi ség ben az el dob ha tó bo -

rot vá ra jut a leg na gyobb rész (64 szá za -
lék), és a ten den cia nö ve ke dést mu tat.
Utá na a klas  szi kus két élű zsi lett pen ge
kö vet ke zik (24), míg a töb bi részt a pót -
fe jek vi szik el. A két utób bi szeg mens -
ben csök ke nést je lez nek a mu ta tók. 
Ér ték ben más a hely zet: leg ke re set -
teb bek a pót fe jek és az el dob ha tó bo -
rot vák (egy aránt 46 szá za lék kal), a
két élű pen gé re pe dig 8 szá za lék ju tott
a múlt évi ada tok sze rint. 
A pót fe jek és az el dob ha tó bo rot vák
da ra bon kén ti át lag ára né mi leg emel -
ke dett az el múlt két év so rán, a két élű
pen gé ké vi szont lé nye gé ben stag nál. 
A ke res ke del mi már kák eb ben a ka te -
gó ri á ban nö vek vő sze re pet ját sza nak.
2004. no vem ber–de cem ber ben 8, ta -
valy előtt 11, a múlt év ben pe dig 14
szá za lék kal ré sze sed tek a kis ke res ke -
del mi ér té ke sí tés men  nyi sé gé ből. 

Egy re több nő hasz nál ja
Fi gye lem re mél tó, hogy az el dob ha tó
bo rot vák szeg men sé ben nö vek szik a
nők ál tal hasz nált ter mé kek ará nya.
Men  nyi ség ben 15, ér ték ben pe dig 18
szá za lé kot ér tek el ta valy. Va la me lyest
csök kent vi szont a női pót fe jek ará -
nya; men  nyi ség ben is, ér ték ben is 8-8
szá za lék ra.
A bolt tí pu sok kö zött a kon cent rá ció
erő sö dé se fi gyel he tő meg. Mind egyik
szeg mens ben nőtt a hi per mar ket és a
ve gyi áru-szak üz let rész ará nya. Kü lö -
nö sen jel lem ző ez a pót fe jek re, hi szen

– men  nyi ség ben mért – bol ti el adá -
suk ból a hi per mar ket 50, a szak bolt
pe dig 30 szá za lé kot vitt el ta valy. 

Női nye lek: dro gé ria, 
fér finye lek: hi per mar ket
Ugyan ak kor a nye les bo rot vák sok kal
ki sebb, 1 mil li árd fo rint alatt ma ra dó
kis ke res ke del mi for gal ma men  nyi -
ség ben 7, ér ték ben pe dig 21 szá za lék -
kal csök kent egyik év ről a má sik ra. Itt
a nők ál tal hasz nált esz kö zök ará nya
is ki sebb lett: men  nyi ség ben 14, ér -
ték ben 15 szá za lé kot ért el ta valy.
Amíg a férfiborotvanyelek da rab ja át -
la go san 12 szá za lék kal, 1675 fo rint ra
csök kent no vem ber–de cem ber re az
elő ző ha son ló pe ri ó dus hoz ké pest,
ad dig a női bo rot va-nye le ké 13 szá za -
lék kal drá gult, 1957 fo rint ra. 

A men  nyi ség ben mért for ga lom ban a
bolt tí pu sok kö zött a hi per mar ket do -
mi náns sze re pe to vább erő sö dött,
ugyan is a férfiborotvanyeleknél el ér te
a 47 szá za lé kot ta valy. A női bo rot vák
mu ta tó ja 36 szá za lé kot ért el. 
A ve gyi áru-szak üz le tek vi szont a női -
bo rot va-nye lek for gal má ból visz el 47
szá za lé kot, míg a fér fi ak ál tal hasz ná -
la tos esz kö zök ből 30-at. 
A ke res ke del mi már kák sú lya el ma -
rad az át lag tól eb ben a ter mék cso -

port ban. No vem ber–de cem ber ben 5
szá za lék ju tott a ke res ke del mi már -
kák ra a men  nyi ség ben mért bol ti el -
adá sok ból. Igaz, az egy és két év vel
ko ráb bi ha son ló pe ri ó du sok ban csak
2-2 szá za lék. 

Zse lé: kö zel a hab hoz
A bo rot vál ko zás előt ti sze rek ér ték -
ben mért kis ke res ke del mi for gal ma
meg ha lad ta a 3 mil li árd fo rin tot 2006.
már ci us és 2007. feb ru ár kö zött. Eb -
ből 47 szá za lé kot vitt el a leg nép sze -
rűbb ae ro szol hab, majd az ae ro szol
zse lé kö vet ke zett (41) és a krém (12). 
Eb ben a szeg mens ben a ke res ke del mi
már kák ré sze se dé se ta valy nyá ron
kez dett je len tő sen nö ve ked ni, és idén
ja nu ár–feb ru ár ban – men  nyi ség ben –
el ér te a 11 szá za lé kot. ■

TRENDEK BOROTVA

Razor blades disposed of,
sales growing
According to the Retail index of Nielsen, the market of shav-
ing products is expanding. The number of razor blades and
disposable razors sold in 2006 was over 50 million with a
total value of HUF 6 billion. Disposable razors account for
the largest part of  retail sales in terms of volume (64 per
cent) and sales are growing. Classic double edged razor
blades are in second place (24 per cent), while the rest is
composed of  replaceable razor heads. In terms of value,
replaceable heads and disposable razors both hold a 46 per
cent share. The proportion of products used by women
among disposable razors is growing. These accounted for
15 per cent of the total volume sold last year and for 18 per
cent of the total value. Concentration increased last year,
with hyper markets and drugstores increasing their market
share. Sales of razor handles declined by 21 per cent in
terms of value in 2006. While the average price of products
for men fell by 12 per cent, that of products for women rose
by 13 per cent. Hyper markets played an increasingly domi-
nant role in sales measured by volume, with a market share
of 47 per cent for men’s products and 36 per cent for
women’s.  Retail sales of shaving foams, gels and creams
exceeded HUF 3 billion between March 2006 and February
2007. Aerosol foam accounted for 47 per cent, while aerosol
gel had 41 per cent with only 12 per cent for cream.  ■

▲ ▲ ▲

Pótfej

Eldobható borotva

Hagyományos zsilettpenge

A kiskereskedelemben forgalmazott 
borotválkozóeszközök mennyiségi megoszlása,
százalékban
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A bo rot vál ko zás kel lé ke i nek – men  nyi ség ben mért – kis ke res ke del mi for gal má ból a bolt tí pu sok 
pi a ci ré sze se dé se, szá za lék ban
Bolt tí pus Pót fej El dob ha tó Két élű Férfiborotva- Női -

bo rot va zsi lett pen ge nyél bo rot va-nyél
2500 nm fe lett 50 34 8 47 36
401–2500 nm 7 22 5 8 9
201–400 nm 4 6 8 3 2
51–200 nm 9 13 34 10 5
50 nm és ki sebb  1 6 28 1 2
Ve gyi áru-szak üz let 30 19 18 30 47

For rás: Nielsen

Eldobott pengék, növekvő eladások
Összességében bővül a borotválkozás kel-
lékeinek piaca, állapítja meg a Nielsen
Kiskereskedelmi Indexe. A kiskereskedelem-
ben eladott borotvapengék és eldobható
borotvák száma immár meghaladja az évi 50
milliót. Értékben pedig a forgalom 6 milliárd
forint felett jár, a 2006-os adatok alapján. 

Né meth Krisz ti án
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen
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Az el múlt évek fo lya ma tos in -
no vá ci ói nyo mot hagy tak a
borotválkozószerek és -esz -
közök pi a cán. Te ret ve szít a
bo rot va hab, be épül a min den -
nap ok ba a cse rél he tő fe jű
rend szer bo rot va, és az arc -
sze szek kö zött sem min den
már a fér fi as il lat.

Pi ac ku ta tá si ada tok sze rint ta valy
csök kent a rend szer bo rot vák el -
adá sa, de ez nem fel tét le nül rossz

jel, vé le ke dik a pi ac ve ze tő Gillette már -
kát for gal ma zó Procter & Gamble vál la -

la ti kül ső kap cso la tok igaz ga tó ja, Papp
And rás:
– Megfigyelhető, hogy a fo gyasz tók to -
vább hasz nál ják a rend szer bo rot vá kat
– ál la pít ja meg. – Ez a cik lus egyes bo -
rot vák ese té ben akár a 3 évet is el ér he -
ti, mi köz ben a bo rot va fe jek pi a ca nő. A
je len ség mö gött erős fo gyasz tói lo ja li -
tás és ter mék elé ge dett ség hú zó dik meg.
Je len tő sebb el adás csök ke nés a női
rend szer bo rot vák ese té ben zaj lik, míg a
fér fi-rend szer bo rot vák pi a ca sta bil nak
mond ha tó.
Va ló ban, más Nielsen-adatsorok is
utal nak a rend szer bo rot vák „po pu la ri -
zá ló dá sá ra": a ke res ke del mi csa tor nák
kö zül nem a szak csa tor na, va gyis a
dro gé ria erő sö dött, ha nem a hi per -
mar ket, és az át lag ár szín vo na luk is je -

len tő sen esett: ta valy 1500 fo rint kö rül
moz gott, szem ben a 2005-ös 1700-
1800 fo rint tal.

Há rom ról öt re ju tott a Gillette
Ter je dé sü ket elő se gí ti, hogy az el múlt
évek ben fel gyor sult az in no vá ció. A
Gillette két év vel ez előtt 3, idén ta vasz  -
szal pe dig már 5 pen gés rend szer rel
ruk kolt elő. 
– Mivel a ter mé ke ink fej lesz té sé nél a
fo gyasz tó ink meg lé vő igé nye i ből in -
du lunk ki, az új don sá gok el fo ga dá sa
meg le he tő sen gyors – ad ma gya rá za -
tot az újabb „ug rás ra” Papp And rás. –
Ha meg vizs gál juk az el dob ha tó bo rot -
vák pi a cát, az új don sá go kat fel vo nul -
ta tó szu per pré mi um szeg mens a ta va -
lyi év ben négy sze re sé re bő vült.
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A bo rot vál ko zás jel sza vai:
ké nye lem, ápo lás, de sign
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A fej lesz tés má sik irány vo na la a bo rot -
vál ko zá si ké nye lem nö ve lé se. Ez el ső -
sor ban a bo rot va fe jé nek és nye lé nek
egy re ergonomikusabb ki ala kí tá sát je -
len ti. Sőt, mind emel lett na gyon fon tos
té nye ző vé vált a de sign, mond hat ni,
önál ló fej lesz té si irány vo nal. 
Min den in no vá ci ós irány fel lel he tő a
Gillette már ci us ban be ve ze tett Fusion
ter mék csa lád já ban. A be ve ze tés kü lön -
le ges sé gét az je len tet te, hogy a Gillette
tör té ne té ben elő ször nem csak ma nu á -
lis és ele mes bo rot vát, ha nem ve le egy
idő ben koz me ti ku mo kat is pi ac ra do -
bott. 
A női bo rot vál ko zá si pi ac egy tel je sen
önál ló szeg mens, en nek meg fe le lő en a
cég a Gillette Venus ter mé ke it önál ló
már ka ként ke ze li. A kom mu ni ká ci ó ja
is tel je sen más. A női bo rot vák sok kal
kö ze lebb áll nak a „szép ség ápo lás” fo ga -
lom kör éhez, így a női fo gyasz tó kat is
en nek meg fe le lő en kell meg szó lí ta ni.

Kö ze le dik a zse lé a ha bok hoz
Nem csu pán a pen gék kö zött zaj la nak
ko moly vál to zá sok: a bo rot va ha bok is
kény te le nek te ret en ged ni a mo der -
nebb zse lék nek. 
– A zse lé a bo rot va ha bok nál ked ve -
zőbb tu laj don sá gok kal ren del ke zik és
gaz da sá go sabb is, hi szen sok kal ki -
sebb mennyi ség is ele gen dő be lő le. A
gél víz zel érint kez ve dús hab bá vá lik,
meg pu hít ja a szőr szá la kat, és op ti má -
lis hid ra tá ci ót biz to sít a bo rot vál ko zás
ide je alatt – be szél a ter mék elő nyök -
ről Papp And rás. – A Gillette bo rot va -
zse lék hid ra tá ló és lá gyí tó ha tó anya -
ga i nak kö szön he tő en a bo rot va köny  -
nye dén sik lik, a vég ered mény ala pos
bo rot vál ko zás és ke ve sebb bőr ir ri tá -
ció.
A bo rot va sze rek kel szem be ni el vá rá sok
kö zül a bőr nyug ta tó ha tás erő sö dik. Jól
bi zo nyít ja ezt, hogy, bár a Gillette bo -
rot vál ko zás előt ti zse lé csa lád ja 6 ta gú,
az el adá sok nak 30 szá za lé kát az ér zé -
keny bőr re szánt va ri áns te szi ki. 

Il lat mel lé ápo lás
De az „egy ha tás több ter mék ben”
trend for dí tott ja is igaz: egy re több
mul ti funk ci o ná lis ter mék je le nik meg a
ma gyar or szá gi borotválkozószer-
piacon. Ezek prak ti ku sak és ha té ko -
nyak egy szer re.
– A fér fi ak sze re tik a kön  nyen ke zel he -
tő ter mé ke ket, de nem szí ve sen hasz -
nál nak túl sok fé le koz me ti ku mot, ezért
előny ben ré sze sí tik azo kat, ame lyek
több fé le ha tá sát egye sí tik – elem zi a
trend mö gött ál ló fo gyasz tói ma ga tar -
tást Rácz Ber na dett, a Coty Hun ga ry
Kft. ju ni or tra de mar ke ting me ne dzse -
re. – Pél dá ul szí ve sen vá lasz ta nak olyan
after shave bal zsa mot, amely egy szer re
nyug tat ja, hid ra tál ja és vé di a ká ros
kör nye ze ti ha tá sok tól az arc bőrt. 
A bo rot vál ko zás utá ni arc sze szek nél
így a fo gyasz tói tá bor eb ből a szem -
pont ból két párt ra sza kad. Van, aki a
ka rak te res il la tot ré sze sí ti előny ben, így
az adott ter mék csa lád ból vá sá rol ja meg
az „il lat sze re ket:” par fü möt, tus für dőt,
de zo dort és after shave-et, míg má sok
in kább a funk ci o na li tás ra he lye zik a
hang súlyt.
– Az adidas ép pen er re az utób bi fo -
gyasz tói ma ga tar tás ra ve zet te be vá -
lasz ként az il lat köz pon tú arc sze szei
mel lé az adidas Active Skincare ter -
mék csa lá dot, ame lyet spor to lók köz re -
mű kö dé sé vel fej lesz tet tek ki – jel zi
Rácz Ber na dett. – A ter mék csa lád ba
tar to zik egy bo rot vál ko zás utá ni bőr -
nyug ta tó bal zsam és egy hű sí tő gél is.
Az adidas after shave-ek új jel mon da -
ta: „Ápo lás a bőr nek, il lat az ér zé kek -
nek!”  ■

Sz. L.

A bo rot va pi ac in no vá ci ói ál ta lá ban 
vé gig vo nul nak a tel jes ter mék csa lá do kon, így
lesz egy sé ges a de sign, és így tud erő söd ni 
a már ka ere je az egyes rész pi a co kon
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Az elekt ro mos bo rot vák más fél mil li árd
fo rint kö rü li pi a cán a fő el vá rás a ké nye -
lem. A ha zai vá sár lók ezért az tán a ve ze -
ték nél kül is mű köd tet he tő mo del le ket
ré sze sí tik előny ben.
– A tel jes el adá sok ból csak 30 szá za lék jut
a ki zá ró lag ve ze ték kel hasz nál ha tó ké -
szü lé kek nek – ál la pít ja meg Szöllősy Ág -
nes, a PhilipsDAP Hun ga ry mar ke ting me -
ne dzse re. – Az el adá sok 55-60 szá za lé ká -
ra a szak ke res ke dé sek ben ke rül sor, a
fenn ma ra dó rész pe dig a hi per mar ke te ké.
Az elekt ro mos bo rot vák fej lesz té se so rán
a cél a ké nyel mes és iga zán ala pos bo rot -
vál ko zás, még az olyan ne he zen hoz zá -
fér he tő he lye ken is, mint a nyak kör nyé ke.

Így a ké nye lem mel lett a ter mék fej lesz -
tés má sik fő irá nya a tö ké le tes kon túr kö -
ve tés.
A Phi lips élet kor tól és jö ve de lem ka te gó ri -
ák tól füg gő en, de min den bo rot vál ko zó
fér fi em ber nek tud az igé nye i nek meg fe -
le lő bo rot vát aján la ni. ■

Objective: to follow 
contours perfectly
Convenience is the most important requirement in the HUF
1,5 billion market of electric razors. The primary objective
during development is to allow a perfect shave even in
places which are hard to reach, by following contours as
closely as possible. SmartTouch electric razors which
belong to the premium category, use SpeedXL rotating
blades to achieve this objective. ■

Slogans for shaving: convenience, skin care, design
Continuous innovation has left its mark in the market of shaving products. Shaving foam is losing its appeal, after shave lotions
are no longer all about masculine fragrance, while razors with replaceable heads seem to be the trend now. Though sales of
razors with replaceable heads declines slightly last year, this is not necessarily a bad sign, according to András Papp from Procter
& Gamble, distributor of Gillette. – Consumers tend to use these razors for up to 3 years, while the market for razor heads keeps
expanding. Decline of sales is limited to the market of razors for women, while sales of razors for men are stable.  In terms of
market share, hyper markets show progress, while average price fell to HUF 1500 last year. Gillette introduced a 3 blade system
two years ago, whereas this spring they are selling a 5 blade system.  The super premium segment in the market of disposable
razors, where there are lots of innovation, quadrupled last year. Making shaving more convenient is another trend. This is
achieved primarily by giving razors a more ergonomic design. All types of innovation are present in the Fusion product line intro-
duced by Gillette in March. Razors for women is an independent segment of the market, where Gillette Venus products are treat-
ed as an independent brand, with entirely different communication. Razors for women are more closely related to beauty care
than shaving, which calls for a different approach. Shaving gels are slowly displacing shaving foams. Shaving gels are more con-
venient and more economic to use. A major consideration during the development of the Fusion product line was to protect sen-
sitive skin. The number of multifunctional products is growing. Men prefer products which are easy to use and do not like to use
too many of these either – says Bernadett Rácz from Coty Hungary Kft. This why they like after shave balsams with combined
smoothing, hydrating and protective functions. There are basically two types among the consumers of after shave lotions. Some
prefer a specific, characteristic fragrance, while others focus on functionality. Adidas has introduced its Active Skincare product
line for this latter group. ■

Cél a tö ké le tes kon túr kö ve tés
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Ha van FMCG-kategória,
amely nek hasz ná ra vá lik a
glo bá lis fel me le ge dés, ak kor
az a ro var ir tó ké. Ke ve sebb hi -
deg – több ro var, jó pél da er re
a ta va lyi év. Azon ban az el -
adá sok fej lő dé sét hi ba len ne
pusz tán Aigner Szi lárd ra fog -
ni. A mo der nebb elekt ro mos
ro var ri asz tók las san, de biz to -
san ve szik el a te ret az ae ro -
szo los ter mé kek től, és már
kültérre is lé tez nek in no va tí -
vabb meg ol dá sok a ke nés nél.

Aha gyo mány nagy úr a ro var ir tó
sze rek kö zött is, mi vel az el adá -
sok kö zel fe lét még min dig a

spray ad ja. Ám a pi ac haj tó ere je im már
– a re pü lő ro va rok el len fo lya ma tos vé -
del met biz to sí tó – elekt ro mos szeg -
mens, amely nek fej lő dé se az S.C.
Johnson ál tal ren del ke zé sünk re bo csá -
tott MEMBR ada tok alap ján 2006. már -
ci us–ok tó ber kö zött (az elő ző év ha -
son ló pe ri ó du sá hoz vi szo nyít va) 43
szá za lé kos volt ér ték ben.
– A tel jes „ro var el le nes” pi ac a 2005-ös
sze zon hoz ké pest 20 szá za lé kos fej lő -
dést mu ta tott ta valy. Az elekt ro mos ké -
szü lé ke ken be lül di na mi ku san nőtt
mind a lap kás, mind a fo lya dé kos szeg -
mens. To váb bi nö vek vő ka te gó ri ák a
mászórovar-csapdák, il let ve a kül té ri
meg ol dá sok, spi rá lok – kö zöl to váb bi
alap ada to kat 2006-ról Masz lag Jú lia, az
S.C. Johnson Kft. tra de mar ke ting me -
ne dzse re.
– Nyugat-Európában az el adá sok már
igen csak el to lód tak az elekt ro mos szeg -
mens fe lé – árul ja el Tremmel Nó ra, a
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Ave gyi áru-szak üz le tek és a hi -
per mar ke tek sze re pe erő sö -
dött az ér té ke sí tés ben. Mind -

két bolt tí pus 3-3 szá za lék pont tal nö -
vel te – ér ték ben mért – pi a ci ré sze se -
dé sét, egyik év ről a má sik ra. Csök ke -
nést a 400 négy zet mé te res és ki sebb
ha gyo má nyos bol tok mu ta tó i nál re -
giszt rált a Nielsen.
Ér ték ben to vább ra is do mi nál az ae -
ro szol, ha bár csök ke nő ten den ci á val.
Pi a ci ré sze se dé se ér ték ben 51-ről 47
szá za lék ra csök kent a szó ban for gó
két idő szak kö zött. Az elekt ro mos ro -
var ir tó mu ta tó ja vi szont 20-ról 23
szá za lék ra emel ke dett. Utá na sor -
rend ben a csap da, ka zet ta, por-hab,
il let ve spi rál kö vet ke zik. 
A leg na gyobb szeg men sek ben az át -
lag árak vál to za to san ala kul nak. Az
ae ro szol át la gos fo gyasz tói ára ugyan -
is nyár óta emel ke dett a mul ti funk ci -
o ná lis (re pü lő és má szó ro va rok el -
len) új don sá gok mi att. Az elekt ro mo -
sé ös  szes sé gé ben csök kent, mi vel a
lap kás ké szü lé kek ár szín vo na la je len -
tő sen ala cso nyabb lett. Drá gább lett a

csap da is, a re pü lő ro va rok el le ni ter -
mé kek ma ga sabb ára ré vén. 
Egy da rab ae ro szol át lag ára 594 fo -
rin tot ért el idén ja nu ár–feb ru ár ban,
ami 7 szá za lék plusz az elő ző ha son ló
idő szak hoz ké pest. Ugyan ak kor egy
da rab elekt ro mos ro var ir tó ja nu -
ár–feb ru á ri, 848 fo rin tos át lag ára 9
szá za lék kal ala cso nyabb az egy év vel
ko ráb bi nál. ■

TRENDEK ROVARIRTÓ SZEREK

Drugstores selling largest
quantity of insecticides
According to the retail index of Nielsen, the market of
insecticides expanded last year. Sales grew by 15 per cent
in terms of volume, while  by 6 per cent in terms of value.
Total annual sales are nearly HUF 3 billion. Drugstores and
hyper markets played a growing role in sales last year.
Both types of stores increased their market share by 3 per
cent respectively. Aerosols still account for most sales,
though their dominance is diminishing, with market share
down to 47 per cent from 51 a year before. Average prices
were diverse in the largest segments. Aerosol prices grew
as a result of the introduction of universal products, with
an average price of HUF 549 this January/February.
Electric insect killers were 9 per cent cheaper this
January/February than a year ago. ■

A dro gé ri ák ban ad ják el 
a leg több ro var ir tót

A ro var ir tó sze rek pi a cá nak bő vü lé sét jel zi a
Nielsen Kis ke res ke del mi In de xe 2006. már-
cius–2007. feb ru ár ban. Men  nyi ség ben 15,
ér ték ben pe dig 6 szá za lék kal emel ke dett
bol ti el adá suk az elő ző ha son ló idő szak hoz
ké pest. Így az éves kis ke res ke del mi for ga -
lom kö ze le dik a 3 mil li árd fo rint hoz. 

Ju hász Kin ga
ügy fél kap cso la ti me ne dzser 
Nielsen

▲ ▲ ▲

50 m2 alatt

51–200 m2

201–400 m2

401–2500 m2 Vegyiáru-
szaküzlet

2500 m2 felett

A rovarirtók – értékben mért – kiskereskedelmi 
forgalmából a bolttípusok piaci részesedése, 
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Guaber Hun ga ry Kft. mar ke ting me ne -
dzse re. – A jö vő ben Ma gyar or szá gon is
ha son ló vál to zás vár ha tó. A Vape kü lön
szív ügy ének te kin ti ezt, hi szen szlo ge -
nünk a Ba rát sá gos vé de lem, amely épp
azon ala pul, hogy mi nél ke ve sebb ká ros
ha tó anya got bo csás sunk ki. Rá adá sul a
Vape ne vé hez fű ző dik az elekt ro mos
ro var ir tó/ri asz tó ké szü lék ki fej lesz té se. 

Egy füst alatt nem le het
Az el adá si csa tor nák kö zül két – mé ret -
ben, pro fil ban – tel je sen el té rő bolt tí -
pus: a ve gyi áru-szak üz le tek és a hi per -
mar ke tek erő söd tek a Nielsen-adatok
sze rint. En nek oka, hogy fel is mer ték a
sze zo ná lis ter mé kek ben rej lő le he tő sé -
ge ket, így pol ci meg je le nés ben, má sod -
la gos ki he lye zé sek ben és az ár ak ci ók -
ban is ki emel ten ke ze lik a ter mék kört.
A disz kon tok itt azért sem tud nak an  -
nyi ra erő sek len ni, mi vel üz let po li ti ká -
juk ból adó dó an nem dol goz nak fo lya -
ma tos és szé les vá lasz ték kal a sze zo ná -
lis ka te gó ri ák ese té ben – ki zá ró lag a pi -
ac ve ze tő már ka kulcs ter mé ke i vel. A ro -
var ir tók pi a cán vi szont az igé nyek meg -
le he tő sen sok ré tű ek és vál to za to sak.
Má sik ol dal ról jó le he tő sé gek rej le nek
az al ter na tív el adá si csa tor nák ban – a
Vape pél dá ul kap ha tó volt ta valy az
összes Electro World áru ház ban és
MOL-kutaknál is.
Az ir tó sze rek sze zon ja egy ilyen eny he
tél után, mint az idei volt, már ja vá ban
tart, és ha a nyár is a glo bá lis fel me le ge -
dés je gyé ben te lik el, egé szen ok tó be rig
el hú zód hat. 

„In tel li gens” ké szü lé kek
Az S.C. Johnson mind a ro var ir tó, mind
a ro var ri asz tó ka te gó ri á ban for gal maz
ter mé ke ket vi lág szer te, előb bi e ket
Raid, a ri asz tó sze re ket pe dig Off! és
Autan már ka ne vek alatt. Ma gyar or szá -
gon a 2006-os év ben is meg tar tot ta pi -
ac ve ze tő po zí ci ó ját a ro var ir tók és -ri -
asztók pi a cán, ér ték ben.
A Raid szé les vá lasz té ká ból ki eme lés re
kí ván ko zik a Raid Re pü lő ro var-ir tó ae -
ro szol 400 mil li li te res ki sze re lé se, il let -
ve a hos  szabb ha tó ide jű, az el len ál lóbb

re pü lő ro va rok kal szem ben akár 8 órán
át vé del met biz to sí tó Raid Max. A
mászórovar-irtó szeg mens ben pe dig a
Raid Han gya csap da és Mászórovar-irtó
kap ják a leg na gyobb fó kuszt.
A cég for ra dal mi új don sá ga az ele gáns
Raid légy- és szú nyog ir tó elekt ro mos ko -
rong ké szü lék, amely nap köz ben a le -
gyek, éj sza ka pe dig a szú nyo gok el len
biz to sít vé del met. Az el szí ne ző dő jel ző -
gomb fi gyel mez tet az után töl tő cse ré jé re.
– A Raid elekt ro mos fo lya dé kos ké szü -
lék be egy új, il la to sí tott után töl tőt is pi -
ac ra do bunk – szá mol be az idei sze zon
to váb bi új don sá ga i ról Masz lag Jú lia. –
A moly ir tó szeg mens ben be ve zet jük a
Raid Protection 4 év szak ter mé ket,
amely kü lön bö ző il lat- és for ma va ri á ci -
ó val há rom ha von ta em lé kez te ti a vá sár -
ló kat a moly ir tó cse ré jé re. Meg je le nik a
feromontartalmú, nem mér ge ző ha tó -
anya gú Raid Élel mi szer moly ter mé -
künk is, amely a kony ha szek ré nyek ben,
spájz ban tá rolt élel mi sze rek ben meg te -
le pe dő mo lyok tól se gít meg sza ba dul ni.
Meg újul a szú nyo gok és kul lan csok tá -
vol tar tá sá ra ki fej lesz tett ri asz tó sze rek
cso ma go lá sa is. 
A Vape leg na gyobb in no vá ci ó ja – ame -
lyért ta valy Olasz or szág ban az év ter -
mé ke dí jat is meg kap ta – az Open Air
kül té ri ro var ri asz tó spray. A fű re kör be -
per me tez ve fo lya ma to san pá ro log, így

8 órán át tá vol tart ja a szú nyo go kat, ro -
va ro kat.
A fej lesz tés a bőr re fúj ha tó ter mé kek
kö ré ben sem áll le: a Vape Derm Herbal
ter mék csa lád fo lya ma to san bő vül. A
ter mé kek bőr- és kör nye zet ba rá tok,
citronella-, eukaliptuszkivonattal.
In no vá ci ó i nak kö szön he tő en a Vape ta -
valy meg dup láz ta az elő ző év hez vi szo -
nyí tott for gal mát, árul ja el Tremmel
Nó ra.
– Minden főbb ka te gó ri á ban ott va -
gyunk, 25-fé le ter mék kel nyúj tunk
meg ol dást a kü lön bö ző tí pu sú ro va rok
ir tá sá ban/ri asz tá sá ban. Idén ar ra he -
lyez zük a hang súlyt, hogy mi nél több
ter mék vég re ma gyar cso ma go lás sal je -
len jen meg.  ■

Sz. L.

Electricity is the future in fighting insects
This is an FMCG category , where global warming has a positive effect. The warmer the weather gets, the more insects we have to fight.
Aerosols still account for half of the total sales of insecticides. The driving force behind the market is however, the electric segment,
providing constant protection against flying insects. This showed growth of 43 per cent between March and October 2006, compared
to the same period a year earlier, according to MEMBR data from S.C. Johnson. The overall “insect killer” market expanded by 20 per
cent compared to the 2005 season. In Western Europe, sales are dominated by the electric segment and the same is expected to hap-
pen in Hungary. Vape is committed to “environment friendly protection” with minimal emission of poisonous substances. Vape has also
been a pioneer of electric insect traps. Insecticides are a typically seasonal category, since purchases always start when the problem
appears. Segmentation depends on whether crawling or flying insects are targeted and on the place of use being outdoors or indoors.
The last decision usually made is whether an instantaneous or long-term solution is desired. Two very different sales channels, hyper
markets and drugstores are improving their market position, according to data from Nielsen.  The reason behind their success is that
they have recognised the seasonal nature of this category and focus on it appropriately during the season. Discount stores are at a
disadvantage because they do not keep a wide assortment of seasonal categories. There are very diverse requirements to be met in
this category, which is well illustrated by the fact that “universal” insecticides only have a 2-3 per cent market share. The season has
already begun after this extremely warm winter and might last till October. S.C. Johnson has insecticides and insect repellents as well.
Raid, Off! and Autan are their brands. They maintained their leading position in the Hungarian market in 2006. Raid Max offers protec-
tion against flying insects for up to 8 hours, while their Ant traps are also very popular. Raid electric disc device is a major innovation
providing protection against flies during the day and against mosquitoes in the night. Discolouring of the indicator button warns us that
it is time to refill. Raid Protection 4 seasons is an advanced moth killer. The Off! Product line is recommended for families with small
children, while Autan is for people with an active lifestyle and spend a lot of time outdoors. The most important innovation by Vape,
which won an award last year in Italy, is the Open Air outdoor insect repellent spray. When sprayed on the grass, it keeps mosquitoes
and other insects away for 8 hours. As a result of innovation, Vape doubled its sales last year. This year, they will focus on providing
Hungarian packaging for as many of their products as possible. ■

Az elekt ro mos sá gé a jö vő
a ro var el le nes harc ban

Szponzorált illusztráció
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ASzi nap szis Kft. tíz éves múlt tal
ren del ke ző, ki mon dot tan
egész ség ügyi ku ta tá sok ra spe -

ci a li zá ló dott pi ac ku ta tó cég – tud tuk
meg Ka to na Sze ren csés Dó ra ér té ke -
sí té si igaz ga tó tól. Leg in kább or vo sok,
pa ti ku sok és a be te gek kö ré ben vé -
gez nek kva li ta tív és kvan ti ta tív ku ta -
tá so kat, to váb bá rend sze re sen vizs -
gál ják az át lag po pu lá ció kö ré ben az
egész ség gel, be teg sé gek kel kap cso la -
tos at ti tű dö ket, ta pasz ta la to kat,
informáltsági szin tet – egy szó val a
ma gyar la kos ság egész ség tu da tos sá -
gát. 
Im má ron má so dik al ka lom mal ké szí -
tet ték el azt a fel mé rést, amely ben a
ma gyar la kos ság egész ség hez, az
egész sé ges élet mód hoz va ló vi szo -
nyán kí vül töb bek kö zött a gyógy szer -
hasz ná la ti szo ká so kat is vizs gál ták. 

El ső he lyen az Algopyrin
A csa lá dok ál ta lá ban ha vi 15 400 fo rin -
tot köl te nek egész ség ügyi ter mé kek re
és szol gál ta tá sok ra, négy ezer fo rint tal
töb bet, mint egy éve. Ez az el ső re ma -
gas nak tű nő ös  szeg a konk rét gyógy -
szer fo gyasz tá son túl tar tal maz za a kü -
lön bö ző táplálékkiegészítőkre, na túr -
me di ci nák ra, koz me ti ku mok ra ki adott
fo rin to kat, va la mint a pa ra szol ven ci át
is. Leg in kább vény kö te les ter mé ke ket
vá sá rol nak, de a ta va lyi év hez ké pest
emel ked tek az OTC-termékekre és a
gyógy ha tá sú ké szít mé nyek re for dí tott
ös  sze gek is. 
Szin te min den ház tar tás ban tar ta nak
láz- és fáj da lom csil la pí tót, gyul la dás -
csök ken tőt, min den ne gye dik ház tar -
tás ban pe dig van vér nyo más csök ken -
tő pi ru la és/vagy sav le kö tő gyógy szer
is. 

– A pi a cot a vény kö te les Algopyrin
ural ja. De kér dés, hogy ha el fogy nak a
szi go rí tás előtt be szer zett kész le tek, ak -
kor a be te gek fel ke re sik-e az or vo su kat,
vagy in kább OTC-terméket vá lasz ta -
nak, s ha igen, ak kor me lyi ket – jegy zi
meg az ér té ke sí té si igaz ga tó.

Meg ala po zat lan ön te rá pi ák
A fel mé rés ből ki de rült, hogy a ma gyar
la kos ság egész ség tu da tos sá ga fej lő dik,
de haj la mo sak va gyunk a meg ala po zat -
lan ön te rá pi á ra. A ku ta tó cég ta pasz ta la -
tai sze rint a be te gek eny he tü ne tek vagy
is mert be teg sé gek és kön  nyen el ér he tő
gyógy sze rek ese tén gyak ran a ro ko nok -
kal, szom szé dok kal kon zul tál va vá lasz -
ta nak ma guk nak gyógy szert vagy te rá -
pi át. A meg kér de zet tek 20 szá za lé ka
sok szor az or vos sal meg be szélt te rá pi á -
tól is el tér, 15 szá za lé kuk még csak nem
is egyez tet a mó do sí tás ról.
A meg kér de zet tek negy ven szá za lé ka
ar ról szá molt be, hogy gyak ran nem
vált ja ki az or vos ál tal fel írt gyógy szert.
En nek né ha anya gi okai van nak, de a ki
nem vál tók ne gye de ar ra hi vat ko zik,
hogy van már ott hon ilyen gyógy sze re.
Az élet kor emel ke dé sé vel nő a re cep tet
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A rovat támogatója az

Po zi tí van fo gad ták az új 
ér té ke sí té si le he tő sé ge ket

A vény nél kül kap ha tó gyógy ha tá sú
ké szít mé nyek (OTC) ha zai pi a ca évi 70
és 80 mil li árd fo rint kö zöt ti ös  szeg re
be csül he tő. Az új sza bá lyo zás kö vet -
kez té ben a tel jes for ga lom 3-4 szá za -
lék kö rü li ré sze, mint egy 2-2,5 mil li árd
fo rint jut hat az élel mi szer-kis ke res ke -
de lem re. 

Ugyan ak kor az el adá sok to váb bi nö ve ke -
dé se vár ha tó, mi vel éven te 10 szá za lék
kö rü li mér ték ben bő vült az OTC-piac.
Em lí tést ér de mel, hogy az árak az ér té ke -
sí tés ki ter jesz té sé nek kö vet kez té ben vár -
ha tó an az ed di gi nél job ban iga zod nak a
ke res let hez és a kí ná lat hoz. 
Már szé le se dett a lán cok le het sé ges vá -

lasz té ka: amíg ugyan is ja nu ár ban még
289 OTC-termék ér té ke sí té sét en ge dé -
lyez ték az élel mi szer-ke res ke de lem ben,
ad dig áp ri lis ban 407 ter mék ka pott zöld
utat. 
A tel jes – ér ték ben mért – ha zai OTC-
piacból az en ge dé lye zett 407 ter mék az
el múlt hat év so rán vi szony lag egyen le te -
sen, 20 szá za lék kö rü li arány ban ré sze se -
dett. 
Fi gye lem re mél tó, hogy Ma gyar or szá gon a
leg nép sze rűbb fáj da lom csil la pí tók to -
vább ra is hoz zá fér he tet le nek az élel mi -
szer-üz le tek lán ca i ban. Az Algopyrin,
Quarelin, Meristin, Demalgon és Germicid
ugyan is re cept kö te le sek ná lunk, ha son ló -
an egyes to váb bi eu ró pai or szá gok hoz. 

Mi vel a Nielsen szo ro san együtt mű kö dik
az OTC-termékek po ten ci á li san je len tős
diszt ri bú to ra i nak zö mé vel, a for ga lom ala -
ku lá sá nak meg bíz ha tó nyo mon kö ve té se
vár ha tó a kö zel jö vő ben. ■

Melisek Eszter–Turcsán Tün de

More OTC products available
The Hungarian market of OTC products is between HUF 70-
80 billion annually. Food retail trade may take a 3-4 per
cent share from this market. The OTC market shows annu-
al expansion of around 10 per cent. By April, 407 OTC prod-
ucts were authorised for sale in food stores. Regarding the
average of the last six years, these products represent
approximately 20 per cent of the total OTC market. It is
notable, that the most popular pain killers, which require a
prescription in some European countries, are still not avail-
able in food stores. Since Nielsen co-operates closely with
most distributors of OTC products, we expect to be able to
monitor sales accurately. ■

Szé le se dett a le het sé ges OTC-kínálat

A ma gya rok so kat köl te nek gyógy szer re, szin te min den csa lád -
nál van ott hon re cept nél kül is kap ha tó láz- és fáj da lom csil la pí -
tó. Az új me di ci nák ról, te rá pi ák ról el sőd le ge sen a mé di á ból ér -
te sül nek az em be rek – töb bek kö zött ezek de rül tek ki a
legfrisebb, ha zai gyógy szer hasz ná la tot vizs gá ló ku ta tás ból.
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AMas ter Good Kft. 2002-ben lé -
pett a frissba rom fi-pi ac ra. A
Hajdú-Bét brojl erdi ví zi ó já nak

meg vá sár lá sá val az or szág egyik leg -
je len tõ sebb vá gó ka pa ci tá sá hoz ju -
tott. A je len tõs be ru há zást kö ve tõ en
erõ tel je sen nö vel ték a ki bo csá tott
ter mé kek men  nyi sé gét, és ha ma ro san
az or szág egyik meg ha tá ro zó frissba -
rom fi-sze rep lõ jé vé vált.
Az élõál lat-ter me lés ben jó val na gyobb
ha gyo mán  nyal és ta pasz ta lat tal ren -
del kez nek, hi szen a tu laj do nos Bá rány
csa lád 100 éve, négy ge ne rá ci ó ra visz  -
sza me nõ leg fog lal ko zik ba rom fi te -
nyész tés sel. A ter me lés so rán egy tel -
jes in teg rá ci ót va ló sí ta nak meg, ami a
szán tó föld tõl a fo gyasz tó asz ta lá ig
ter jed, ez ál tal to tá lis kont rol lal ren del -
kez nek a ter me lés min den fá zi sá ban.
Part ne re ik kö zött tud hat ják szin te va -
la men  nyi ma gyar hiper- és szu peráru -
ház lán cot. Ter mé ke ik vagy sa ját már -
kás for má ban, vagy Mas ter Good már -
ka név alatt ke rül nek for ga lom ba. Je -
len tõs men  nyi sé gû alap anyag gal be -
szál lí tó ja a ma gyar, az oszt rák és a né -
met McDonald’s be szer zé si rend sze ré -
nek. A leg utób bi si ke res audi tot kö ve -
tõ en meg nyíl tak a le he tõ sé ge ik az an -
gol Tesco irá nyá ba is. A már em lí tett
ve võk ma gas kri té ri umrend sze ré nek
va ló meg fe le lés ér de ké ben iga zol tan
nem al kal maz nak ge ne ti ka i lag mó do -
sí tott ta kar mány-alap anya go kat. Kör -
nye ze tük kel szem be ni fe le lõs sé gü ket
mi sem jel zi job ban, hogy iga zol tan
nem hasz nál nak esõ er dõ tõl el vett te -
rü le ten ter melt szó ját. 

Elő tér ben az 
egész sé ges élel mi szer
A ré gi, ha gyo má nyos ízek re és élel mi -
sze rek re va ló igény egy re in kább elõ -
tér be ke rült Ma gyar or szá gon is a
2000-es évek ele jé re. Ezt a fel is me -
rést kö ve tõ en lép tek pi ac ra 5 év vel
ez elõtt a Red Mas ter ta nya si sza bad -
tar tá sos csir kék kel. A ta nya si csir ke
mint ré gi-új ter mék az áru há zak pol -
ca in új don ság ként ha tott a ha zai fo -
gyasz tók szá má ra. 

A kez de ti lé pé sek ne he zek vol tak,
mert a kiske res ke de lem ré szé rõl so -
kan nem hit tek ben ne, hogy a ma gyar
pi ac ké szen áll egy ilyen ma gas ár fek -
vé sû pré mi um ter mék be fo ga dá sá ra.
Sze ren csé re a ma gyar vá sár lók meg -
cá fol ták eze ket a fé lel me ket. A kez de -
ti he ti 100 kg-os ér té ke sí tés má ra
már el éri a he ti 20 ton nát. Vá sár ló ik
je len leg az ös  szes ha zai és kül föl di
áru ház lán cok ban hoz zá jut hat nak a
ta nya si csir ké ik hez.
Az utób bi idõk élel mi szer-ipa ri bot rá -
nya it kö ve tõ en a vá sár lók egy re in -
kább a meg bíz ha tó ter me lés bõl szár -
ma zó, már ká zott ter mé kek fe lé for dul -
nak, mely nek kö vet kez té ben je len tõs
pi a ci fej lõ dés re szá mít hat nak.
Az el múlt más fél év ben je -
len tõs mar ke ting tá mo ga -
tás sal (hir de té sek, áru há zi
promó ciók, ajándékok stb.) pró -
bál ják ter mé ke i ket nép sze rû sí -
te ni. 

Ter mék ská lá ju kat a ha gyo má nyos
sza bad tar tá sos ba rom fi ter mék kör -
ben is fo ko za to s bõ vü lés jel lem zi. Ter -
ve ik kö zött sze re pel, hogy még a
2007-es év ben ta nya si csir ke alap -
anyag ból szár ma zó, to vább fel dol go -
zott ter mék kel lép nek pi ac ra.

Mester készítmények
A cég ké szít mé nyek kel ta valy õs  szel
je lent meg az üz le tek pol ca in. Már in -
du lás kor el dön töt ték, hogy a mi nõ sé -
get nem ál doz zák fel az anya gi ak ol -
tá rán. 
Mot tó juk: Pré mi um mi nõ ség, meg fi -
zet he tõ áron. En nek je gyé ben szü let -
tek meg Mes ter már ka név alatt el sõ
ter mé ke ik. A Mes ter ba rom fivirs li
79%-os hús tar tal má val és hos  szú el -
tart ha tó sá gá val új mi nõ sé gi ka te gó -
ri át ho no sí tott meg a pi a con. A csa -
lád kö vet ke zõ tag ja a Mes ter ba rom -

fi kol bász, amit pap ri kás és saj tos
íze sí tés ben for gal maz nak. Kü lön le -
ges sé gük, hogy mell hús ból ké szül -
nek, ez ál tal fo gyaszt ha tó vá vá lik
azok szá má ra is, akik az egész sé ges
élet mó d kö ve tõi.
Áp ri lis ban ke rült az áru há zak pol ca i -
ra leg újabb ter mé kük, a Mes ter puly -
ka mellson ka és a pri ta min pap ri kás
csir ke mellson ka. A son kák rúd ban és
sze le tel ve, védõgázas cso ma go lás -
ban egy aránt kap ha tók. A ke nõ má -
jast ked ve lõk szá má ra jó hír, hogy
pri ta min pap ri kás és snid lin ges íze sí -
tés sel szin tén a Mes ter már ka név
alatt két új ter mé ket hoz tak for ga -
lom ba. 

A cég cél ja, hogy ter mé ke ik -
kel új már ka ne vet épít se -
nek a szeg mens ben. A

már ka név mel lé, mint ér té -
ket, a ha gyo mányt és a meg -

fi zet he tõ ma gas mi nõ sé get
kí ván ják tár sí ta ni. 

Imázsépí tés 
mar ke ting tá mo ga tás sal
A brand meg ha tá ro zó al ko tó ele me a
Mas ter Good logójában sze rep lõ ka -
kas. A már ka épí tés re az el kö vet ke zõ
évek ben je len tõs ös  sze ge ket kí ván -
nak ál doz ni. Mar ke tingstra té gi á juk el -
sõ lé pé se ként meg újí tot ták honl ap ju -
kat, amely a www. mas ter good.hu cí -
men lá to gat ha tó meg.
Már ci us kö ze pén új ság hir de té sek re és
rá di ós spot okra épü lõ or szá gos kam -
pányt in dí tot tak. Áp ri lis ele jé tõl egy
nagy sza bá sú nye re mény já ték ke re té -
ben nép sze rû sí tik ter mé ke i ket vá sár -
ló ik kö ré ben. A nye re mény já ték szlo -
gen je: Ke resd a kakast! A já ték ban a
ter mé ke ken sze rep lõ ka ka sok (logók)
ös  sze gyûj té sé vel, majd azok be kül dé -
sé vel ve het nek részt a vá sár lók. A be -
kül dõk kö zött ér té kes nye re mény tár -
gyak ke rül nek ki sor so lás ra. (x)

A ka kas ébredése…A ka kas ébredése…
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ki vál tók ará nya, 65 éves kor kö rül ez
már meg ha lad ja a 70 szá za lé kot. 
A ku ta tás ból ki de rült az is, hogy a la -
kos ság több mint 40 szá za lé ka va la mi -
lyen kró ni kus be teg ség ben szen ved, 22
szá za lé kuk nak ma gas a vér nyo má sa,
sok a moz gás szer vi be teg ség ben szen -
ve dő, de év ről év re nő az al ler gi á sok
szá ma is. A rend sze res gyógy szer sze -
dők vény kö te les ter mék re for dí tott ki -
adá sai ha von ta 7800 fo rint, ugyan ők
OTC-termékekre mint egy két ezer fo -
rin tot köl te nek. 
A pi ac ku ta tás rész le te sen ki tért a la i ku -
sok té má val kap cso la tos in for má ci ós
igé nye i re, va la mint az in for mált ság
szint jé re. A meg kér de zet tek az egyes
gyógy sze rek kel kap cso lat ban ál ta lá ban
az ada go lás sal, ha tás sal, mel lék ha tás sal
kap cso lat ban kap nak tá jé koz ta tást or -
vo suk tól vagy gyógy sze ré szük től. Ez zel
szem ben, ha a be te gek fon tos sá gi sor -
rend jét néz zük, ak kor ki de rül, hogy a
la kos ság leg in kább a vár ha tó mel lék ha -
tá sok ra kí ván csi. A gyógy sze rek kel

kap cso la tos ma gas in for má ci ós igényt
az is bi zo nyít ja, hogy a vá lasz adók több
mint 90 szá za lé ka el ol vas sa a do boz ba
cso ma golt be teg tá jé koz ta tót, kö zel 50
szá za lé kuk pe dig rend sze re sen ta nul -
má nyoz za a ren de lők ben, pa ti kák ban
ki he lye zett tá jé koz ta tó anya go kat, pla -
ká to kat.

OTC: száj ha gyo mány út ján
A ku ta tás azt is vizs gál ta, hogy egész -
ség, be teg ség, gyógy szer té ma kör ben
hon nan, mi lyen in for má ci ós csa tor nán
ke resz tül tá jé ko zód nak az em be rek. A
fel mé rés sze rint el ső he lyen a te le ví zió
és a rá dió sze re pel, köz vet le nül utá na
az új sá gok, pros pek tu sok ke rül nek, és
csak har ma dik he lyen sze re pel a szak -
ma. A for rá sok hi te les sé ge alap ján
azon ban meg for dul a sor rend: leg in -
kább ugyan is a szak or vos ok, or vo sok,
pa ti ku sok ál tal adott tá jé koz ta tás ban
bíz tak az em be rek. 
Ér de kes sze re pe van a száj ha gyo mány -
nak: min den har ma dik meg kér de zett

em lí tet te, hogy az OTC-termékek ese -
té ben szin te min dig elő ze te sen tá jé ko -
zó dik is me rő se i nél az al kal ma zan dó
gyógy szer rel kap cso la tos po zi tív vagy
ne ga tív ta pasz ta la tok ról.

Min den ki tud ró la
Ka to na Sze ren csés Dó ra el mond ta, a
meg kér de zet tek 98 szá za lé ka tisz tá ban
volt ve le, hogy OTC-t már nem csak a
pa ti kák ban le het vá sá rol ni. A fel mé rés -
ből ki de rült, a la i ku sok ös  szes sé gé ben
po zi tí van fo gad ják az új ér té ke sí té si le -
he tő sé get.
A de mog rá fi ai bon tá sok alap ján a „tá -
mo ga tók” leg in kább a fő vá ro si ak, a fi a -
ta lok, a vá ros la kók és a ma ga sabb jö ve -
de lem mel ren del ke zők, míg az „el len -
zők” fő ként az idő seb bek és az ala cso -
nyabb vég zett sé gű ek kö zül ke rül tek ki.
A po ten ci á lis be szer zé si for rá sok kö zül
ki emel ke dő fon tos sá gú ak a ben zin ku -
tak és a szu per mar ke tek, ame lyet leg in -
kább a hos  szabb nyit va tar tás és a
könnyű, gyors hoz zá fér he tő ség mi att
ré sze sí te né nek előny ben. Az új rend -
szer leg na gyobb hát rá nyá nak a meg fe -
le lő sze mély zet hi á nyát tart ják. ■

Erős-Hajdu Szil via
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A vény nél kül kap ha tó
gyógy sze rek egy meg -
ha tá ro zó ré sze ja nu ár -
tól már a pa ti ká kon kí -
vül is el ér he tő, és szá z -
ez res nagy ság ren dű
azon üz le tek kö re, ahol
ily mó don el vi leg le het -
sé ges sé vált a gyógy -
szer for gal ma zás. Ez

idá ig azon ban ke vés pa ti kán kí vü li he lyen
kezd ték meg gyógy sze rek áru sí tá sát.
A GfK Hun gá ria egész ség ügyi és gyógy -
szer ipa ri ku ta tá sok kal fog lal ko zó di ví zi ó ja, a
GfK LHS Healthcare mély in ter júk se gít sé -
gé vel gyűj tött in for má ci ót ar ról, mit gon dol -
nak a pá ci en sek a li be ra li zá ció ha tá sá ról.
A leg gyak rab ban el hang zott vé le mény az
volt, hogy ami ó ta a pa ti kán kí vül is meg -
en ge dett gyógy szert áru sí ta ni, a gyógy -
szer tá rak ban sok kal ud va ri a sab bak és
szol gá lat ké szeb bek a pult túl ol da lán dol -
go zók. A be vett szo ká sok és az újab ban
ta pasz talt po zi tív vál to zá sok mi att a
meg kér de zet tek na gyobb ré sze egy elő re
ne he zen tud ja el kép zel ni, hogy gyógy -
sze re it pa ti kán kí vül vá sá rol ja meg. Leg -
erő sebb in dok ként a pa ti ká ban meg szo -
kott biz ton sá got em lí tet ték, amit más
üz le tek ben nem érez né nek.

Azt ál ta lá ban jó tö rek vés nek tar tot ták a
meg kér de zet tek, hogy bi zo nyos ese tek -
ben az ed di gi ek nél kön  nyeb ben vagy
egy sze rűb ben vá sá rol has sák meg a
szük sé ges gyógy sze re ket. Konk ré tum -
ként azon ban ál ta lá ban szél ső sé ges
hely ze te ket em lí tet tek, pél dá ul na gyon
erős fáj da lom út köz ben, kis gye rek kel
vég zett nagy be vá sár lás, vagy hét vé gén
je lent ke ző meg fá zás.
A meg kér de zés alap ján a pá ci en sek leg -
na gyobb ré sze ma ga még nem lát ja be,
mi lyen sze mé lyes hasz na szár ma zik ab -
ból, ha a pa ti kán kí vül is vá sá rol hat
gyógy sze re ket. E pi a cot te hát – amen  nyi -
ben kel lő en von zó nak ta lál ják – tu da to -
san kell fel épí te nie a ke res ke dők nek. ■

More polite pharmacists
Most OTC products have been available outside pharma-
cies since  January while the magnitude of the number of
stores where such products could be sold theoretically is
measured by hundreds of thousands. However, only a few
of these have began to sell OTC products so far. GfK LHS
Healthcare, a division of GfK Hungária has prepared a sur-
vey about consumer opinion  regarding the effects of lib-
eralisation in OTC trade. The most frequently heard opin-
ion was that service in pharmacies has become much
better and more polite than before. Most people still pre-
fer to buy medicine in pharmacies as they regard these as
a safe source and would only buy OTC products else-
where in extreme emergencies. This segment of the mar-
ket needs to be developed by conscious efforts. ■

Udvariasabb patikusok 

Dr. Lan tos
Zol tán
di ví zió ve ze tő
GfK LHS Healthcare

Welcoming 
new possibilities 
for purchasing
Hungarians spend a lot of money on pharmaceutical prod-
ucts. Practically all families keep pain killers and fever reduc-
ers at home. Young people and city dwellers have welcomed
new legislation which had made OTC products available out-
side pharmacies. Szinapszis Kft. is a market research compa-
ny specialising in pharmaceutical and medical products. They
have prepared a survey of a thousand-strong representative
sample, about consumer habits in the market of pharmaceu-
ticals, for the second time. Families spend an average of HUF
15 400 per month on pharmaceutical products and medical
services, which is four thousand more than a year ago. The
composition of this expenditure is illustrated in the figure
below: Practically all households keep pain killers, fever
reducers and anti-inflammation products. The most popular
product is still Algopyrin, which now requires a prescription. It
is still unclear if it is going to be displaced by OTC products or
not. Health consciousness of the population is growing, but
people still often use groundless self-therapies. 20 per cent
of people interviewed even deviate from the therapy pre-
scribed by doctors. 40 per cent of the sample said that they
often don’t bother to buy the medicine prescribed by doctors.
Patients are primarily interested in the side effects of prod-
ucts and 90 per cent of them read the information enclosed
in packaging. 50 per cent of patients regularly read informa-
tion displayed in pharmacies and clinics. The primary source
of information regarding medicinal products is TV and radio,
while printed publications come second and professionals
only come third. Information from doctors and pharmacists is
however, regarded as the most reliable by patients. 98 per
cent of the people interviewed were aware that OTC prod-
ucts are available outside pharmacies as well and the major-
ity welcomed this change. Among potential sources of OTC
products, petrol stations and supermarkets are preferred as
a result of being open for the longest hours. ■
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A2004–2005-ös idő -
szak ban a szó ra koz -
ta tó elekt ro ni kai ké -

szü lé kek pi a cá nak nö ve ke -
dé si üte me az ed di gi ada tok
sze rint 10 szá za lék hoz kö ze -
lí tett. Az át la gos nál na gyobb
volt a for ga lom min den ből,
ami di gi tá lis. Kü lö nö sen a
DVD-lejátszó, il let ve a hor -
doz ha tó CD-le ját szó pi a ca
erő sö dött. De mind na -
gyobb a ke res let a di gi tá lis
camcorder iránt is, ál la pít ja
meg a GfK er ről az idő szak -
ról ké szült stra té gi ai ta nul -
má nya.
A nö ve ke dés kü lö nö sen an -
nak fé nyé ben volt je len tős,
hogy az elő ző évek ben is
ma ga sak vol tak a bá zist je -
len tő mu ta tók. A szó ra koz -
ta tó elekt ro ni kai ké szü lé kek
pi a ca ugyan is 2004-ben ki -
vé te le sen nagy arány ban, 21

szá za lék kal bő vült az elő ző
év hez ké pest. 
Nö vek vő men  nyi sé gi el adá -
sok mel lett a mos ta ni idő -
szak ban, va gyis 2006–2007-
ben a szó ra koz ta tó elekt ro ni -
kai pi ac ér ték ben ke vés bé fog
nő ni. Okát a GfK ta nul má -
nya ab ban lát ja, hogy egy re
ki seb bek lesz nek az át lag -
árak. A ve vők meg nye ré se
ér de ké ben ugyan is gya ko ri -
ak az ár en ged mé nyek.

Hi tel től füg gő ke res let
Az elekt ro mos ház tar tá si
nagy gé pek for gal ma nem -
igen vál to zik év ről év re. Eb -
ben a szeg mens ben az elöl -
töl tős mo só gé pek, mik ro hul -
lá mú sü tők, pá ra- és szag el -
szí vók a leg ke re set teb bek.
For gal muk 2002-ben, az új
hi tel le he tő sé gek meg je le né -
sé nek évé ben ug rott meg na -

gyon, ér ték ben 18 szá za lé kot
meg ha la dó arány ban. A fej -
lő dés ked ve ző en hat a ház -
tar tá sok el lá tott sá gá ra. Ér zé -
kel he tő en nö vek szik az olyan
ház tar tá sok ará nya, ahol mo -
dern, négy-öt éves ké szü lé -
ke ket hasz nál nak. 
A ház tar tá si kis gé pek for gal -
má nak nö ve ke dé si üte me
2005-ben még emel ke dett,
de a kö vet ke ző két év re, va -

gyis mos ta nra stag ná lás sal
szá mol a GfK. Eb ben a szeg -
mens ben egyéb ként még
2004 ho zott át tö rést, a for ga -
lom 25 szá za lék nál na gyobb
nö ve ke dé sé vel. 

Lán co so dás itt is
A kis ke res ke de lem kon cent -
rá ci ó ját jel lem zi, hogy 1999-
ben még 1300 bolt ban áru sí -
tot tak elekt ro mos ház tar tá si
ké szü lé ket. Két év alatt egy -
har mad dal csök kent a bolt -
szám, az tán 2001 óta csök ke -
nés he lyett in kább át ren de ző -
dés lett a jel lem ző. Az önál ló
szak üz le tek vagy meg szűn -
nek, vagy pe dig csat la koz nak
va la me lyik lánc hoz, eset leg
be szer zé si tár su lás hoz. ■

Cz. P.

Nagy vál la lat ok kis ke res ke del mi el adá sai főbb áru cso por ton ként (mil lió fo rint ban)
2003. 2004.

I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Ház tar tá si cikk 6 937 8 091 9 763 12 855 8 833 10 062 11 779 17 281
Tar tós elekt ro mos ház tar tá si gép 9 059 11 129 13 401 17 149 9 930 11 356 14 527 18 190
Elekt ro mos ház tar tá si kis gép 8 036 8 175 8 447 15 123 8 679 6 299 7 567 10 158
Hír adás tech ni kai ké szü lék 9 400 11 895 14 842 28 548 12 459 13 423 16 653 25 338

2005. 2006.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.

Ház tar tá si cikk 8 173 11 286 10 518 13 201 10 365 9 838 10 904 16 531
Tar tós elekt ro mos ház tar tá si gép 10 705 15 353 15 886 20 289 14 833 15 548 17 736 24 996
Elekt ro mos ház tar tá si kis gép 8 157 8 747 9 690 13 019 8 697 8 896 9 878 15 940
Hír adás tech ni kai ké szü lék 13 498 15 380 17 957 26 252 14 945 16 645 16 882 34 073

For rás: GfK
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Household appliances: over the top
Sales of electric appliances grew dynamically in 2004-2005. Sales continued to rise last year, but
at a slower rate. Prices are falling. A major driving force behind the growth seen in recent years
was the demand for consumer electronics, according to GfK Market Research. During the 2004-
2005 period, the market of consumer electronics expanded by 10 per cent annually. Sales of
everything digital were well above average. DVD and portable CD players were especially popular,
but demand for digital camcorders also grew. As average prices are falling, market expansion will
slow down. Sales of large electric household appliances have been stable for some years. Front
loading washing machines, microwave ovens, vapour and smoke exhaust systems are the most
popular items in this category. Growth is related to the availability of credit. The proportion of
households equipped with modern equipment is growing. Though sales of small electric house-
hold appliances grew in 2005, stagnation is expected for the current period. Concentration is the
trend in this business as well. Independent stores .are either closing or joining retail chains, or sim-
ilar organisations. ■

Ház tar tá si gé pek:
túl a csú cson
Az elekt ro mos ház tar tá si ké szü lé kek for gal ma 2004–2005-ben di na mi -
ku san nö ve ke dett, majd – a kis ke res ke del mi for ga lom ten den ci á já hoz
iga zod va – né mi leg csök kent a di na miz mu sa. De a fej lő dés nem állt meg:
az el adá sok ta valy így is emel ked tek. Emel lett a szek tor egyik jel leg ze -
tes sé ge, hogy mér sék lőd nek az árak. A fej lő dés egyik mo tor ja az utób -
bi évek ben a szó ra koz ta tó elekt ro ni kai ké szü lé kek irán ti élénk ke res let
volt – kö zöl te a GfK Pi ac ku ta tó In té zet.
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To ka ji Zsolt mar ke ting -
me ne dzser tá jé koz ta -
tá sa sze rint a Metro

Ke res ke del mi Kft. ál tal for -
gal ma zott ter mé kek a fel ső
kö zép ka te gó ria szeg men sé be
tar toz nak. A ter mé kek irán ti
ér dek lő dés ál lan dó nak
mond ha tó. Ez vé le mé nyük
sze rint nagy részt a ma gas ár-
ér ték arány nak kö szön he tő.
Mi vel a gé pek meg bíz ha tó
mi nő sé gű ek, a vá sár lók ko -
ráb bi egy ol da lú an ár köz pon -
tú szem lé le tét fel vált ja a hos  -
szú tá vú gon dol ko dás, és haj -
lan dó ak töb bet ál doz ni a ma -
ga sabb mi nő sé gért. A vá sár -
lá si szán dék ál ta lá ban bő ví -
tés sel vagy az ol csóbb, gyen -
gébb mi nő sé gű ter mé kek
cse ré jé vel függ ös  sze, és a ter -
mé kek ki vá lasz tá sá nál a leg -
főbb szem pont az, hogy a ve -
vők olyan be ren de zé sek hez
jus sa nak hoz zá el fo gad ha tó
áron, ame lyek a nor mál hasz -
ná la ti ide jü kön be lül nem
igé nyel nek ja ví tást, ál lan dó
kar ban tar tást, eset leg cse rét.

Egy re ke re set teb bek 
a bü fé gé pek
– A vá sár lók sze ret nek min -
den hez egy he lyen hoz zá jut -
ni, és ez ál tal él ni a men  nyi sé -
gi ked vez mény le he tő sé gé vel
– mond ta To ka ji Zsolt, ez zel
tá maszt va alá a Metro ke res -
ke del mi po li ti ká ját.
Ugyan ak kor be szá molt ar ról
is, hogy a ven dég lá tó-ipa ri

gé pek, be ren de zé sek szé les
szor ti ment je spe ci á lis igé -
nye ket is ki elé gít, ezért el en -
ged he tet len a ve vők ma gas
szin tű tá jé koz ta tá sa, igé nye -
ik fel mé ré se és a ta nács adás.
Ezért egy részt szin te le he tet -
len, más részt vi szont nem is
ér de mes nagy kész le tet rak -
tá ron tar ta ni.
Új ten den ci a ként em lí tet te,
hogy egy re ke re set teb bek a
bü fé-, il let ve kis ven dég lá tó-
ipa ri gé pek, be ren de zé sek,
va la mint a ma ga sabb mi nő -
sé gi ka te gó ri át kép vi se lő
ter mé kek. Az igé nyek ve -
vőn ként kü lön böz nek,
ugyan ak kor nem jel lem ző
az úgy ne ve zett di vat ter mé -
kek meg je le né se és tö me ges
vá sár lá sa.

Fon tos a de sign is
A Phi lips ház tar tá si kis gép-
és szép ség ápo lás-rész le ge ál -
tal for gal ma zott ter mé ke ket
az aláb bi fő cso por tok ba le -
het so rol ni. Szép ség ápo lás:
bo rot va, haj vá gó, sza káll vá -
gó, epilátor, női bo rot va, haj -
szá rí tó, haj for má zó. Kony hai
ké szü lé kek: kony hai ro bot -
gép, ké zi mi xer, botmixer,

tur mix, gyü mölcs cent ri fu ga,
mér leg, ke nyér pi rí tó, víz for -
ra ló, olaj sü tő, ká vé fő ző. Ház -
tar tá si ké szü lé kek: por szí vó,
ta ka rí tó gép, mor zsa por szí vó,
sző nyeg sep rű, gő zö lős va sa -
ló, nagy nyo má sú gőz ál lo -
más, szo lá ri um infralámpa.
Szöllősy Ág nes customer
mar ke ting manager el mon -
dá sa sze rint a Phi lips kis gé -
pek és szép ség ápo lá si cik kek
ér té ke sí té sé nek fő csa tor ná i -
nak a szak ke res ke dé sek és a
hi per mar ke tek mű sza ki osz -
tá lyai szá mí ta nak. A fel ső
ka te gó ri ás mű sza ki ter mé -

kek ese té ben a for ga lom el -
ső sor ban a szak ke res ke dé -
sek re kon cent rá ló dik,
ugyan is a ter mé kek hez kap -
cso ló dó rész le tes in for má ci -
ót a vá sár lók itt biz to san
meg kap ják. Ál ta lá nos ság ban
el mond ha tó az is, hogy a
mű sza ki cik kek cse ré jé re el -
ső sor ban a ko ráb bi ter mék
meg hi bá so dá sa mi att van
szük ség. De fon tos té nye ző
még a meg je le nés is. Bi zo -
nyos kony hai ter mé kek ese -
té ben most már az is fon tos,
hogy jól mu tas son a kony ha
pult ján, ahol rend sze rint tá -
rol ják. 
A Phi lips egyéb ként fo lya -
ma to san fej lesz ti ter mé ke it.
Nagy hang súlyt fek tet a fo -
gyasz tói igé nyek nek, el vá rá -
sok nak iga zán meg fe le lő ter -
mé kek re, for mák ra. A fo -
gyasz tói szo ká sok is vál toz -
nak, jel lem ző, hogy né hány
év vel ez előtt a va sa ló ér té ke -
sí té sen be lül fon tos részt
kép vi selt a nem gő zö lős va -
sa ló. Má ra ez a ka te gó ria
szin te tel je sen el tűnt a pol -
cok ról. ■

Cz. P.
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Time to move on from basics to
extras
Most households are well equipped nowadays, which means the main motive behind new pur-
chases is buying modern technology. The price-focused attitude is becoming even less common
here than in the FMCG market. According to Zsolt Tokaji from Metro Kereskedelmi Kft, their prod-
ucts belong to the upper middle segment of the market. Demand is stable, as a result of the good
price/value ratio. Since their appliances are of good quality, consumers increasingly tend to favour
long-term considerations in purchasing. The main considerations seem to be reliability and
absence of the need for servicing or replacement. Consumers prefer to buy everything in one
place. Appliances used in the HoReCa sector meet a very wide range of requirements, which
means customers need detailed information and consulting. This however, makes keeping large
stocks impossible and unnecessary. Philips makes household appliances for practically all purpos-
es. According to Ágnes Szöllősy, customer marketing manager, the primary sales channels for their
products are specialised electronics stores and the electronics departments of hyper markets.
Sales of premium category products are concentrated in specialised stores, where detailed infor-
mation and advice for customers is available. Design is .an increasingly important consideration in
buying kitchen equipment. Philips is committed to constant innovation and development of their
products in coherence with changes in consumer preferences. ■

Ma már jól el lá tot tak a
ház tar tá sok mo dern
kis- és nagy gé pek kel,
ezért a vá sár lás fő
mo tí vu ma a mi nő ség -
ug rás. Az ár köz pon tú
szem lé let te hát itt
még gyor sab ban hát -
tér be szo rul, mint az
FMCG-piacon, jel zik a
pi a ci sze rep lők. 

Az alap már meg van, 
jö het az ext ra
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Avíz- és ener gia ta ka ré -
kos ság egy re sür ge -
tőb ben meg fo gal ma -

zó dó igé nye és az ága zat ver -
seny ké pes sé gé nek meg őr zé -
se irá nyí tot ta a fi gyel met a
ház tar tá si gé pek pi a cá ra,
ahol je len leg is fel tű nő en
nagy a ré gi, va gyis tíz év nél
ré geb bi ké szü lé kek ará nya.
Az ága zat gyár tói hi á ba köl -
töt tek mil li ár do kat a kör -
nye zet tu da tos tech no ló gia
ki fej lesz té sé re, a pi ac egy -
elő re meg le he tő sen las san
re a gál a vál to zá sok ra. Még
min dig a fö lös le ge sen sok
ener gi át és vi zet igény lő
vagy kör nye ze tet szen  nye ző
ké szü lé ke ket hasz nál ják, te -
kin tet nél kül a kö vet kez mé -
nyek re. 
Pe dig a meg lé vő, el avult
ház tar tá si gé pek cse ré je után
ra di ká li san csök ken het ne az
ener gia- és víz fo gyasz tás,
ami töb bek kö zött se gít het -
né az or szá go kat a kyotói
egyez mény ben fog lalt ér té -
kek el éré sé ben. A kor má -
nyok ál ta lá ban a fo gyasz tó -
kat tá mo gat ják ilyen eset -
ben, de az ered mény kér dé -
ses, hi szen az ak tu á lis gép -
cse re után a pi ac vis  sza -
süllyed ere de ti ál la po tá ba,
anél kül, hogy egy hos  szan
tar tó és tar tós vál to zás men -
ne vég be.

Túl szol gá ló gé pek
Né hány kor mány már új
utak ra lé pett. Az Ame ri kai
Egye sült Ál la mok tör vény -
ho zá sa jó vá hagy ta a kör nye -
zet ba rát ház tar tá si gé pe ket
gyár tók adó-vis  sza té rí té sé re
vo nat ko zó irány elv ét, és Kí -
na is ha son ló ra ké szül – je -
len tet ték be már a múlt év -
ben.
Az eu ró pai ház tar tá si gép-
gyár tók ezek után dol goz ták
ki a kor má nya ik nak szánt ja -
vas la tot. Esze rint a fo gyasz -
tók ne he zen szán ják rá ma -
gu kat a meg lé vő, de még
mű kö dő gé pek cse ré jé re, tu -
laj don kép pen csak ak kor
vesz nek újat, ha a ré gi már
nem mű kö dik, vagy töb bé
nem vál lal ják a ja ví tá su kat.
Az ener gia ta ka ré kos mű kö -
dé sért a vé tel ár ban fel szá mí -
tott több let pe dig csak hosz  -
szabb idő alatt té rül meg,
ezért ke vés bé in dít ja a ház -
tar tá so kat a vá sár lás ra.
Vagyis a gyár tók sze rint egy -
részt a ve vők vá sár lá si ked vét
kell nö vel ni, más részt to vább
kell ösz tö nöz ni a gyár tó kat a
tech no ló gi ai fej lesz té sek re.
A je len le gi sta tisz ti kák sze -
rint egy ház tar tá si gép 15-20
évet is szol gál egy-egy ott -
hon ban, mi köz ben tech no ló -
gi a i lag két-há rom év alatt
tel je sen el avul.

A gyár tók ja vas la ta sze rint a
ter me lés hez adott adó-visz  -
sza té rí tés hos  szú tá vú és tar -
tós pi a ci vál to zást idéz het ne
elő, nyil ván va ló és ha mar je -
lent ke ző elő nyök kel. Az adó-
vis  sza té rí tés pél dá ul a gyár -
tó kat anya gi előny höz jut tat -
ná min den A ka te gó ri ás,
ener gia ta ka ré kos hű tő gép
gyár tá sa és el adá sa  után,
míg a fo gyasz tók ma gas
tech ni kai szín vo na lú ké szü -
lé ket vá sá rol hat ná nak.

Min den ki nek jó len ne
A gyár tók vé le mé nye sze rint
ez a tá mo ga tás mind há rom
ér de kelt cso port elő nyé re
szol gál na.
A kor mány két sze res előnyt
se per het ne be, egy részt ha -
ma rabb te het ne ele get a kör -

nye zet vé del mi egyez mé -
nyek nek, csök kent het nék a
kyotói egyez mény ben elő írt
szint re a szén-di o xid-ki bo -
csá tá su kat, mi köz ben nem,
vagy alig csök ken né nek az
ál la mi be vé te lek.
A fo gyasz tók mo der nebb ké -
szü lé ke ik ré vén csök kent het -
nék ener gia- és víz szám lá i kat.
A gyár tók pe dig a tu laj don -
kép pe ni köz ve tett ál la mi tá -
mo ga tás ré vén töb bet ad hat -
ná nak el ter mé ke ik ből, mi -
köz ben hoz zá já rul ná nak az
ener gia ta ka ré kos sá gi elő írá -
sok tel je sí té sé hez. Az adó -
meg ta ka rí tás pe dig le he tő vé
ten né, hogy újabb fej lesz té se -
ket fi nan szí roz za nak, ame lyek
se gít sé gé vel kom pe ti tív ára -
kon egy re fej let tebb ter mé ke -
ket kí nál hat ná nak, és ma rad -
na pén zük a mar ke ting kam -
pá nyok ra is. A ház tar tá si gé -
pek élet cik lu sá nak le rö vi dí té -
se pe dig fenn tar ta ná a gyár tók
be fek te té si ked vét is.
Ter mé sze te sen az adó-vissza -
té rí tés nem az egyet len mód
a tá mo ga tás ra, de a gyár tók
sze rint még min dig a leg ha -
té ko nyabb faj tá jú tá mo ga tás.
Szám ta lan or szág ban tet tek
kí sér le tet a fo gyasz tói ár ból
va ló vis  sza té rí tés re, de a
hosszú tá vú ha tá sa meg kér -
dő je lez he tő. A gyár tók sze -
rint ugyan is a tá mo ga tás sal
át ven nék az ener gia ta ka ré -
kos ság be ve ze té sé nek kö te le -
zett sé gét is anél kül, hogy ezt
meg síny le né a pi ac. ■ Cz. P.

műszaki részleg

2 0 0 7 .  m á j u s

54

What is a tax refund for?
A tax refund for manufacturers would help them to retain their leading position in the market of
household electric appliances and employees to keep their jobs according to a proposal by CECED
(Conseil Européen de la Construction d’Appareils Ménagèrs). Attention is focused on the market of
household electric appliances by the necessity of saving water and energy and by that of main-
taining the competitiveness of the industry. Though manufacturers have spent millions on pro-
moting environment friendly models, consumers are only responding slowly. Replacement of obso-
lete household machinery would allow a radical reduction in the energy consumption of European
countries. Some governments have already seen the light. A guideline has been accepted in the
USA for granting a tax refund for manufacturers of environment friendly household appliances and
similar measures are planned in China. Since consumers are reluctant to invest in new machines,
while the older ones still function, they should be given incentives to do so. A tax refund for pro-
duction would lead to long term market changes with obvious advantages for both manufacturers
and consumers. Governments would be able to meet their obligations under the Kyoto agreement
more easily, while government revenues would hardly be effected at all. Consumers would pay less
for water and electricity, whereas manufacturers would be able to increase their sales and gener-
ate revenues for financing further innovation. According to manufacturers, a tax refund for them
would be the most practical form of support, since the long term effects of attempts to grant
refunds on the basis of consumer prices have been questionable. ■

Mi re jó az 
adó-vis  sza té rí tés?
A ter me lés hez adott adó-vis  sza té rí tés se gít het ne az eu ró pai gyár tók -
nak ab ban, hogy meg őriz zék ve ze tő sze re pü ket a ház tar tá si gé pek pi a -
cán, és a mun ka he lye ket Eu ró pá ban tart sák – áll a pi a con érin tett gyár -
tók ér de ke it kép vi se lő, brüs  sze li köz pon tú CECED (Conseil Européen de
la Construction d’Appareils Ménagèrs) elő ter jesz té sé ben, ame lyet mind
nem ze ti, mind brüs  sze li szin ten sze ret né nek az eu ró pai ener giataka ré -
kosság és kör nye zet vé de lem, va la mint adó po li ti ka ré szé vé ten ni.
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Az eu ró pai CECED Eu -
ró pai Ház tar tá si
Gépgyártók Bi zott sá -

ga kez de mé nye zé sé re Ma -
gyar or szá gon is el in dult az
ener gia ha té kony sá gi kam  -
pány, a so kak ál tal már jól is -
mert For gó Mor gó fi gu ra fő -
sze rep lé sé vel. For gó Mor gó
kü lön bö ző he lye ken fel tűn ve
győz kö di a fo gyasz tó kat,
hogy iga zá ból drá gább az ol -
csó – kü lö nö sen ilyen árak
mel lett. Mint Mé szá ros Fan -
ni tól, a CECED Ma gyar or -
szág Egye sü lés cég ve ze tő jé -
től meg tud tuk, ta valy csak -
nem 60 mil lió fo rin tot köl -
töt tek ar ra, hogy tá jé koz tas -
sák a fo gyasz tó kat az ener -
gia ta ka ré kos ház tar tá si gé -
pek, kü lö nö sen a két nagy
ener gia fa ló, a mo só gé pek és
hű tő gé pek va ló di üze mel te -
té si költ sé ge i ről.

– Eddigi ta pasz ta la ta ink sze -
rint az em be rek több sé ge
még az zal sincs tisz tá ban,
hogy pon to san mi kor gyár -
tot ták az ott ho ni hű tő jét
vagy mo só gép ét – mond ta az
ügy ve ze tő igaz ga tó.

A na gyi nak jó lesz
Mint meg tud tuk, a ma gyar -
or szá gi fo gyasz tók igen árér -

zé kenyek. Rész ben ez zel is
ma gya ráz ha tó, hogy ilyen
ma gas, 37 szá za lék kö rü li a 10
év nél idő sebb ház tar tá si gé -
pek ará nya. To váb bi ma gyar
spe ci a li tás, hogy az el öre ge -
dett gé pek, ha még mű köd -
nek, de már nem kel le nek, a
nagy ma má hoz vagy a nya ra -
ló ba ván do rol nak, így nem
cso da, hogy Ma gyar or szág

élen jár a ki öre ge dett ké szü lé -
kek kel va ló „el lá tott ság ban”.
Ugyan ak kor a kü lön bö ző pi -
a ci fel mé ré sek sze rint az át -
la gos fo gyasz tó szá má ra nem
ját sza nak sze re pet egy vá sár -
lá si dön tés so rán a kör nye -
zet vé del mi szem pont ok, és
ki csi a haj lan dó ság a va la mi -
vel drá gább, de kör nye zet ba -
rát ter mé kek mel let ti dön -
tés re. 
Ál ta lá ban nem ve szik fi gye -
lem be azt sem, ha egy ter -
mék csu pán re la tí ve drá ga,
va gyis a hasz ná la tá val meg -
spó rolt ener gia kom pen zál ja
a vá sár lás kor fi ze ten dő ma -
ga sabb árat. 
Ezt a faj ta vá sár lói hoz zá ál -
lást sze ret né a CECED Ma -
gyar or szág Egye sü lés ál tal el -
in dí tott kez de mé nye zés
meg vál toz tat ni, el ső sor ban a
kör nye zet tu da tos fo gyasz tói
szem lé let ki ala kí tá sá val és a
kor sze rű, energiahatékony
tech no ló gi ák el ter je dé sé nek
nép sze rű sí té sé vel.
En nek ré sze ként több fé le
kam pányt in dí tot tak, töb bek
kö zött élet re kel tet ték For gó
Mor gót, va gyis a mor cos vil -
lany óra fi gu rá ját is (lásd ke -
re tes írá sunk).

2020: -20 szá za lék
Az el múlt tíz év ben a gyár tók
több mil li árd eurót öl tek az
ener gia ta ka ré kos, víz ta ka ré -
kos és kör nye zet ba rát ház -

Fi a ta lí tó kú rát 
hir det For gó Mor gó
Je len leg Eu ró pa-szer te több mint 188 mil lió, 10 év nél idő sebb ké szü lé -
ket hasz nál nak a ház tar tá sok ban, Ma gyar or szá gon az arány kö zel 40
szá za lék. A ré gi gé pek nem  csak ener gia fo gyasz tá suk mi att okoz nak
kárt, de sok eset ben szen  nye zik a kör nye ze tet is. 

Mi a CECED?
2004. szep tem ber 21-én CECED Ma gyar or -
szág Ház tar tá si Gép Gyár tó és For gal ma zó
Ér dek ér vé nye sí tő és -kép vi selő Egye sü lés
né ven ala pí tott szer ve ze tet ti zen egy ház -
tar tá si ké szü lé ke ket gyár tó és for gal ma zó
cég. Az ala pí tó ta gok a BSH Kft. (a Bosch,
Sie mens és Ufesa már ká jú ház tar tá si ké -
szü lé kek for gal ma zó ja), a DOMETIC Rt., az
Electrolux Le hel Hű tő gép gyár Kft., a Fagor
Hun gá ria Kft., a Go ren je Bu da pest Kft., a
Groupe SEB Central Europe Kft. (a Tefal,
Mo u li nex, Rowenta és Krups már kák for -
gal ma zó ja), a HTM Nem zet kö zi Ke res ke -
del mi Kft. (a Liebherr és Solac már kák for -

gal ma zó ja), az Indesit Company Ma gyar or -
szág Ház tar tás tech ni kai Kft., a Miele Kft.,
a Phi lips Ma gyar or szág Kft. és a Whirlpool
Ma gyar or szág Kft. A Candy Hoover Hun -
ga ry Kft. 2005 ele jén csat la ko zott az
egye sü lés hez, a tö rök Arcelik cég ma gyar -
or szá gi ke res ke del mi kép vi se le te, a Beko
Hun ga ry pe dig az év má so dik fe lé ben. Az
egye sü lés nonprofit ala pon mű kö dő szer -
ve zet ként funk ci o nál, ha son ló an az 1958-
ban ala kult, má ra brüs  sze li köz pont tal mű -
kö dő eu ró pai CECED-hez (Conseil
Européen de la Construction d’Appareils
Ménagèrs), ami azt je len ti, hogy egyet len,
a tár sa sá gi szer ző dé sé ben meg ha tá ro -
zott te vé keny sé ge a szak mai ér dek kép vi -

se let, má sod la gos gaz da sá gi te vé keny sé -
get nem vé gez. ■

What is CECED?
CECED was founded by eleven manufacturers and distribu-
tors of household appliances in 2004. The founders were BSH
Kft. (distributor of the brands Bosch, Siemens and Ufesa ),
DOMETIC Rt., Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft., Fagor
Hungária Kft., Gorenje Budapest Kft., Groupe SEB Central
Europe Kft. (Distributor of Tefal, Moulinex, Rowenta and
Krups),  HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft. (distributor of
Liebherr and Solac),  Indesit Company Magyarország
Háztartástechnikai Kft., Miele Kft.,  Philips Magyarország Kft.,
and Whirlpool Magyarország Kft, while Candy Hoover
Hungary Kft. and Beko Hungary joined in 2005. This is a non-
profit organisation like European CECED(Conseil Européen de
la Construction d’Appareils Ménagèrs). The biggest challenge
for the organisation so far was establishing a system for col-
lecting electric waste. ELECTRO-COORD Magyarország Kht.
has been operating successfully in this field since 2005. ■
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tar tá si gé pek ki fej lesz té sé be
és pi ac ra do bá sá ba. Egy elő re
azon ban az el adá si sta tisz ti -
kák alap ján a szak ér tők meg -
le he tő sen hos  szú meg té rü -
lést kí nál nak szá muk ra. A
gyár tók már több mint tíz
éve meg pró bál tak fel ké szül -
ni az ener gia ta ka ré ko sabb
idők re. Sa já tos ön kor lá to zá -
so kat ve zet tek be, pél dá ul
1995 óta a gyár tók meg ál la -
po dá sa alap ján ke rül ener -
gia cím ke a ter mé kek re, így
tá jé koz tat va a vá sár ló kat a
fo gyasz tás ról. Ön kén tes ala -
pon kor lá toz ták gé pe ik ener -
gia- és víz fel hasz ná lá sát és

kör nye zet szen  nye zé sét. Az
európai uni ós sza bá lyo zás
pe dig elő ír ja a tag ál lam ok
szá má ra, hogy 2020-ra mint -
egy 20 szá za lék kal csök kent -
sék ener gia fel hasz ná lá su kat.
Ter mé sze te sen ezt a célt már
nem le het ön kor lá to zás sal
meg va ló sí ta ni, min den tag -
ál lam nak, így Ma gyar or szág -
nak is el kell ké szí te nie a
nem ze ti ener gia ha té kony sá -
gi ak ció ter vét, amely nek
egyik, nem el ha nya gol ha tó
ré sze lesz a ház tar tá sok és
ezen be lül is a ház tar tá si gé -
pek ener gia fo gyasz tá sá nak a
mér sék lé se. ■

műszaki részleg

2 0 0 7 .  m á j u s

56

Rejuvenating cure with 
Forgó-Morgó
More than 188 million electric appliances which are over 10 years old are used in European house-
holds.  Their proportion is 40 per cent in Hungarian households. Hungary has joined the initiative
from CECED to use less energy in households. The central figure in the campaign is “Forgó Morgó”
who appears in various places to remind people that cheaper is in reality more expensive.
According to Fanni Mészáros, director of CECED Magyarország Egyesülés, they spent HUF 60 mil-
lion last year on informing consumers about the real operating costs of efficient household appli-
ances, especially washing machines and refrigerators. Hungarian consumers are very sensitive to
prices. Another Hungarian speciality is that older machines are often given to the granny or moved
to the weekend house, instead of being disposed of. The average consumer does not care much
about the environment and does not take into consideration that a higher purchase price usually
means lower operating cost. CECED Magyarország Egyesülés launched its initiative to change this
attitude. Manufacturers of household appliances have been preparing for higher energy prices for
over a decade. They introduced labels for energy consumption and voluntarily limited the electric-
ity and water consumption of their machines. As dr Fanni Mészáros has told us, they would like to
get the government to grant tax allowances for purchasing or manufacturing energy and water
efficient household machines. ■

A CECED eb ben a kam pány ban sze ret né
be mu tat ni a fo gyasz tók nak, hogy a ré gi
ké szü lé kek men  nyi vel több ener gi át fo -
gyasz ta nak, mint je len leg kap ha tó ener -
gia ta ka ré kos tár sa ik. A kam pány egyik sa -
já tos sá ga, hogy fel hív ja a fi gyel met az
ener gia ta ka ré kos ság pénz be li ér té ké re,
más részt ar ra, hogy a ré gi ké szü lé ket új
vá sár lá sa kor a ke res ke dő in gyen el szál lít -
ja, vis  sza ve szi, s az kör nye zet ba rát mó don
ke rül majd fel dol go zás ra. 
Mint a szer ve zet nél el mond ták, sze ret nék
meg győz ni az em be re ket, hogy nem kell
meg vár ni, amíg a 15-20 éves mo só gép tel -
je sen tönk re megy ah hoz, hogy ér de mes
le gyen le cse rél ni, hi szen a tech no ló gi ai
fej lesz té sek nek kö szön he tő en már most
bő ven meg éri a cse re. A 2007. évi kam pá -
nyon be lül há rom prog ra mot hir det tek
meg. Egy részt ke re sik Ma gyar or szág leg -

ré geb bi mo só gép ét. Má sod já ra gyer mek -
rajz pá lyá zat nép sze rű sí ti majd az ener gia -
ta ka ré kos sá got. A har ma dik azon ban
pénz ben szá molt előnyt is kí nál. Egy spe -
ci á lis energiahatékony mo só gép-vá sár lá si
ak ci ót, amely nek ke re té ben – új ság ban,
internetes fe lü le ten meg je le nő fel hí vás
út ján – ke res ke del mi cé ge ket kér tek fel
együtt mű kö dés re. Ez ak tív rész vé telt kí -
ván, kö te le zett ség vál la lást a kam pány tá -
mo ga tá sá ra (pél dá ul pla ká tok, wobbler ki -
he lye zé se, sze mély zet kép zé se, anya gi tá -
mo ga tás, ak ció do ku men tá lá sa). Az ak ció
lé nye ge, hogy ha meg ha tá ro zott ak ci ós
idő tar tam alatt a részt ve vő ke res ke del mi
bol tok ban a fo gyasz tó A, A+ vagy A++ ka -
te gó ri á jú mo só gé pet vá sá rol, és vis  sza -
hoz za vagy vissza ad ja a ré gi ké szü lé két, a
ré gi gé pért anya gi kom pen zá ci ót kap.
2004. ok tó ber 8-a óta a ke res ke dők nek

vis  sza vé te li kö te le zett sé gük van, va gyis
az át adás he lyén, ház hoz szál lí tás ese tén
ott hon ról el kell szál lí ta ni uk elekt ro ni kus
hul la dék ként a ré gi mo só gé pet. Eze ket a
fel ada to kat vet te át a gyár tók tól a CECED
Ma gyar or szág tag jai ál tal ala pí tott
ELECTRO-COORD Ma gyar or szág Kht., a
leg na gyobb ha zai, elekt ro ni kai hul la dé kok
ke ze lé sét ko or di ná ló szer ve zet, amely
szin tén tá mo gat ja a kam pányt. ■

Several benefits pointed
out in the campaign
In this campaign, CECED intends to point out how much more
energy is consumed by older household machinery com-
pared to modern and efficient models. It is also emphasised
that retailers remove and dispose of older machines free of
charge when a new one is purchased from them. In their
2007 campaign, they have 3 programs. They are looking for
the oldest household appliance in Hungary. They also have a
drawing competition for children focused on the topic of
using less energy. The third offers a financial benefit, as con-
sumers purchasing a category A, A+ or A++ washing
machine during the campaign, and returning their old
machine to the retailer will receive financial compensation. ■

Több előnyt is ki emel a kam pány

Szá mol ja ki!
A CECED hon lap ján sa já tos fo gyasz tói szol gál ta tást ve zet tek be,
gyár tá si év, ma gas ság alap ján ki szá mol ják, men  nyit fi ze tünk egy ha -
son ló ka te gó ri á jú ré gi és egy új ké szü lék éves fo gyasz tá sá ért.
A leg gyak rab ban vá sá rolt hű tő gép mé re tek ből ál lí tot tuk ös  sze az
aláb bi táb lá za tot.

1. Egy aj tós, fa gyasz tó nél kü li
Gyár tá si év Ma gas ság Éves költ ség Új ké szü lék
1986 85-90 cm 12 768,0 Ft 5 042 Ft
1986 100-110 cm 15 110,0 Ft 5 784 Ft
1986 120-130 cm 17 897,0 Ft 6 041 Ft
1996 85-90 cm 8 905,0 Ft 5 042 Ft
1996 100-110 cm 10 447,0 Ft 5 784 Ft
1996 120-130 cm 11 969,0 Ft 6 041 Ft
2000 85-90 cm 7 359,8 Ft 5 042 Ft
2000 100-110 cm 8 581,8 Ft 5 784 Ft
2000 120-130 cm 9 597,8 Ft 6 041 Ft

2. Két aj tós, kom bi nált, fel ső fa gyasz tó val
1986 140-150 cm 25 011,0 Ft 9 357 Ft
1986 160-170 cm 25 980,0 Ft 10 658 Ft
1996 140-150 cm 17 184,0 Ft 9 357 Ft
1996 160-170 cm 18 319,0 Ft 10 658 Ft
2000 140-150 cm 14 053,2 Ft 9 357 Ft
2000 160-170 cm 15 254,6 Ft 10 658 Ft

3. Fa gyasz tó lá da
1986 90-100 cm 15 318,0 Ft 7 606 Ft
1986 120-130 cm 19 363,0 Ft 9 239 Ft
1986 150-160 cm 23 136,0 Ft 10 614 Ft
1996 90-100 cm 11 462,0 Ft 7 606 Ft
1996 120-130 cm 14 301,0 Ft 9 239 Ft
1996 150-160 cm 16 875,0 Ft 10 614 Ft
2000 90-100 cm 9 919,6 Ft 7 606 Ft
2000 120-130 cm 12 276,2 Ft 9 239 Ft
2000 150-160 cm 14 370,6 Ft 10 614 Ft

Forrás: CECED
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Ajegestea egy re több fo gyasz tó
ál tal ked velt és vá sá rolt, mi nő sé -
gi presz tí zsét to vább erő sí tő ka -

te gó ria, amit jól mu tat az is, hogy a
Nestea – amely a szeg men sen be lül a
pré mi um ka te gó ri á ba tar to zik – pi ac -
ve ze tő. 
A ma gyar jeges teapiac éves nö ve ke dé si
üte me kö zel húsz szá za lé kos. A fo gyasz -
tá si tren de ket il le tő en még min dig a
ha gyo má nyos ízek – cit rom és ba rack –
a leg ked vel teb bek.

Po hár tól a kö té nyig
– Látható, hogy a Nestea előtt még sok
le he tő ség áll. Itt ho ni pi ac ve ze tő po zí ci -
ó ját meg kell őriz nie, il let ve, lát va más
eu ró pai or szá gok ered mé nye it, a le he -
tő sé ge ket fel hasz nál va, a to váb bi nö ve -
ke dés re kell kon cent rál nia – nyi lat koz -
ta a Tra de ma ga zin nak Po gány Éda. A
Co ca-Co la Beverages Ma gyar or szág
Kft. vál la la ti kap cso la tok igaz ga tó ja el -
mond ta, a Nestea ha zánk ban nem csak
az el adá so kat te kint ve pi ac ve ze tő, de a

Aki sze re lésmé re tek kö zött do -
mi nál a 0,5 li te res. Pi a ci ré sze -
se dé se még nőtt is, men  nyi ség -

ben 63, ér ték ben 55 szá za lék ra. A jó -
val ki sebb je len tő sé gű 0,25 li te res ki -
sze re lés rész ará nya szin tén nőtt. 
A má so dik leg na gyobb for gal mú 1 li -
te res po zí ci ó ja job ban, az 1,5 li te re sé
ki sebb mér ték ben gyen gült.
Az ízek kö zül ki emel ke dik a cit rom,
men  nyi ség ben és ér ték ben is 52-52
szá za lék kal. Szá mot te vő még az őszi -
ba rack egy har mad nál na gyobb rész -
ará nya. A to váb bi tíz szá za lé kon osz -
to zik a feketeribizli és az egyéb zöld
tea mel lett né hány egé szen kis rész -
arányt kép vi se lő íz.

Az egy li ter re ju tó át lag árak las san
nö ve ked nek az utób bi két év ben. A
2004. december–2005. ja nu á ri át lag
513 fo rint után egy év múl va 546,
majd leg utóbb 562 fo rint ba ke rült
egy li ter tea a ven dég lá tás ban. ■

TRENDEK JEGESTEA

Icy dynamics in catering
Sales of ice teas increase dynamically in catering.
According to data from Nielsen, the size of the market has
exceeded HUF 5 billion. Growth amounted to 9 per cent in
term of value and 13 per cent in terms of volume. The
most popular size bottle is the 0,5 litre with a 63 per cent
market share. Lemon was the most successful flavour
with a share of 52 per cent. Average prices in catering
show a slow increase over the past two years, reaching
HUF 562/litre in January 2007. ■

Je ges di na mi ka 
a ven dég lá tás ban

Di na mi ku san emel ke dik a je gestea ér té ke sí -
té se a ven dég lá tás ban. A pi ac mé re te túl lé -
pett az 5 mil li árd fo rin ton, a Nielsen 2006.
február–2007. ja nu á ri ada tai alap ján. A nö -
ve ke dés mér té ke ér ték ben 9, men  nyi ség -
ben pe dig 13 szá za lék az elő ző ha son ló idő -
szak hoz ké pest.

1,5 l2 l50 l

0,2 l0,25 l

0,33 l0,5 l1 l

Jeges tea kiszerelés méretek szerinti részesedés
(vendéglátásban)
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Né meth Krisz ti án
ügy fél szol gá la ti 
cso port ve ze tő, Nielsen

Cit rom és őszi ba rack, a fo -
gyasz tá si tren dek hez il lesz ke -
dő vi szony la gos drá ga ság, és
évi húsz szá za lé kos nö ve ke dés
– ezek mind a jegesteapiac jel -
lem zői. Az ét ter mek ben ár -
nyal tabb a kép, mert egy aránt
meg ta lál ha tók a fél li te res PET-
palackos ki sze re lé sű te ák, és a
0,25 li te res üve ges, vis  sza vált -
ha tó ki sze re lés be öl tö zött hű -
sí tők. A fi gyel me sebb, talp ra -
eset tebb gyár tók odá ig is el -
men nek, hogy a jegesteá juk -
hoz öl töz te tik az ét ter met.

Presz tízs már kák 
a jegesteák kö zött
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fon to sabb mé rő szá mok te kin te té ben is,
hi szen „ő” büsz kél ke dik a leg na gyobb
spon tán is mert ség gel és ki pró bált ság -
gal is. Már pe dig ezek olyan szem pon -
tok, ame lyek se gí tik a ven dég lá tó egy sé -
get ab ban, hogy a Nestea mel lett dönt -
se nek.
A Nestea tá bo rá ban ki emel ke dő a na pi
szin tű fo gyasz tók ará nya is, amely egy -
ér tel mű jel a már ka hű ség ki ala ku lá sa
fe lé ve ze tő úton. Er re épít ve ki fe je zet -
ten a HoReCa-szegmens ré szé re hoz ta
for ga lom ba a cég az új 200 mil li li te res,
vis  sza vált ha tó üve ges Nesteát, a nép -
sze rű ba rack- és citromízekben. A
HoReCa-szegmensben ki emel ten fon -
tos, hogy a ven dé ge ket a meg fe le lő hő -
fok ra hű tött és stí lu so san fel szol gált
ter mék kel kí nál ják, és ez a ki sze re lés
min den ben meg fe lel ezek nek az el vá rá -
sok nak. A Nestea már ka 2005-ben el -
nyer te azt az el is me rést, amely csak a
leg si ke re sebb már kák sa ját ja, ne ve ze te -
sen: be vá lasz tot ták a Superbrandek kö -
zé.
– A Co ca-Co la di rekt ér té ke sí té si rend -
sze ré nek nagy sze re pe van a Nestea is -
mert sé gé ben, hi szen a ven dég lá tó egy -
sé ge ket lá to ga tó kép vi se lők ré vén min -
den je len tős HoReCa-helyszínre köz -
vet le nül is el jut tat ják a ter mé ket – eme -
li ki Po gány Éda. – A HoReCa-szeg -
mens el lá tá sá val kü lön üz le ti egy ség
fog lal ko zik, amely nek ki fe je zet ten er re
a szeg mens re sza bott ér té ke sí té si és
mar ke ting stra té gi á ja van, és ez a si ker
má sik té nye ző je.
De sze re pet ját szik a mi nő sé gi ter mék -
kí ná lat és a fo lya ma to san bő vü lő íz vá -
lasz ték is, tet te hoz zá. Az igaz ga tó el -
mond ta még azt is, hogy ér té ke sí tés -
ösztönzéssel egy-egy új ki sze re lés be ve -
ze té sét vagy új ízt tá mo gat nak. Ezek ál -
ta lá ban áru fel töl tő ak ci ók ban öl te nek
tes tet, de a po ha ras promóciók is igen
köz ked vel tek a part ne rek kö ré ben – ek -
kor adott men  nyi sé gű ter mék vá sár lá -
sá hoz biz to sí ta nak po ha ra kat. Me nü -
táb lák, étel- és ital la pok el ké szí té sé ben
is se gí tik part ne re ik mun ká ját, ki egé -
szít ve sa ját mar ke ting te vé keny sé gü ket.
Emel lett a Co ca-Co la az ér té ke sí tés
függ vé nyé ben po hár alá té tek kel, hű tő -
be ren de zé sek kel, cé gé rek kel, rek lám -
anya gok kal (bú to rok, nap er nyők stb.)
is el lát ja a ven dég lá tó egy sé ge ket. Adott
eset ben azon ban még en nél is „to vább -
men nek” vagy in kább fi gyel me seb bek,
cél tu da to sab bak: pél dá ul az öl töz kö -
dés ben is al kal maz nak rek lám fo gá so -
kat, el lát ják a fel szol gá ló kat íz lé ses,

diszk rét már ka jel zés sel el lá tott pin cér -
kö té nyek kel, pó lók kal.

Tál cán kí nált szomj ol tás
A jegestea ka te gó ri á ban ket té le het
bon ta ni az azon na li fo gyasz tá si te rü le -
ten adó dó le he tő sé ge ket. Ilye nek az ét -
ter mek, ahol pin cé rek szol gál ják fel a
jegesteát a ven dég nek. Ilyen he lyek re a
0,25 l-es, vis  sza vált ha tó üve ges ki sze re -
lé sü ket kí nál ják. A má sik ka te gó ri át az
úgy ne ve zett on-the-go (útköz be ni) fo -
gyasz tá si al kal mak ad ják, aho va a
Nestea ízvariánsait 0,5 li te res, PET-
palackos ki sze re lés ben ajánl ja a cég,
amely ide so rol ja a gyors ét ter me ket,
strand bü fé ket, mun ka he lyi ét ter me ket,
ön ki szol gá ló ét ter me ket, hír lap áru so -
kat stb.
– Cégünk erős sé ge szé les vá lasz té ká -
ban rej lik – mond ja Po gány Éda. – A
jegestea mel lett szén sa vas üdí tő ita lo -
kat, ter mé sze tes ás vány vi zet, gyü -
mölcs le ve ket, nek tá ro kat, gyü mölcs ita -
lo kat, sport ita lo kat és je ges ká vét is sze -
re pel te tünk vá lasz té kunk ban.
Mind ezt kü lön fé le cé lo kat prak ti ku san
szol gá ló ki sze re lé sek ben, és kel lő mar -
ke ting tá mo ga tás sal – stí lu so san mond -
hat nánk, hogy tál cán – kí nál ják part ne -
re ik nek. Ez zel ké pe sek ki hasz nál ni azt
az előnyt, hogy a HoReCa-egységek
akár egy be szál lí tó tól is meg ren del he -
tik üdí tő- és ás vány víz szük ség le tü ket.
– Direkt ér té ke sí té si és te le fo nos
rendelésfelvételi rend sze rünk együt te -
sen ga ran tál ják az or szá gos le fe dett sé -
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get, ren de lés ese tén ter mé ke in ket te hát
bár mely pont ra pon to san és gyor san el
tud juk jut tat ni Ma gyar or szá gon – tet te
hoz zá Po gány Éda.

Még erő sebb a szezonalitás
– A Fő vá ro si Ás vány víz- és Üdí tő ipa ri
(FÁÜ) Zrt. a Lipton Ice Tea ter mé ke i vel
van je len a HoReCa-szektorban, ame -
lyet 0,2 li te res ki sze re lés ben ér té ke sít. A
leg nép sze rűbb va ri án sok a ba rack- és a
cit rom íze sí té sek, ame lyek egyéb ként az
ott ho ni fo gyasz tás ra vá sá rolt ter mé kek
pi a cán is nagy nép sze rű ség nek ör ven -
de nek. Cé günk ter mé sze te sen fo lya ma -
to san bő ví ti az ízválasztékát, s így egy -
re töb ben vá laszt ják új íze in ket, a zöld -
te át és a ta valy a pi ac ra ve ze tett Lipton

Ice Tea Red va ri ánst – fog lal ta ös  sze
egy szusz ra Huszárné An tal Vi rág. A
tár sa ság tra de mar ke ting me ne dzse re
el mond ta, a jegesteapiacon egyéb ként
erős szezonalitás ta pasz tal ha tó, rá adá -
sul a HoReCa-szektorban ez a sze  zo na -
li tás több szö rö sen je lent ke zik. Mint
min den más cég, a FÁÜ Zrt. is el lát ja
bi zo nyos men  nyi sé gű rek lám anyag gal
part ne re it, mert sze re tik, ha a Lipton
Ice Tea ter mé kü ket már ká zott po hár -
ban szol gál ják fel. ■

N. O.

High prestige ice tea brands
Lemon and peach, relative expensiveness and a growth rate of 20 per cent annually – these are all characteristics of the ice tea mar-
ket. Ice tea is a growing category of increasing prestige. Nestea, a premium brand in the segment is the market leader. – Nestea still
has a lot of possibilities. It has to maintain its leading position in the domestic market and we have to focus on further growth – said
Éda Pogány from Coca-Cola Beverages Magyarország Kft. A remarkable number of consumers drink Nestea daily, which is a sign of
developing brand loyalty. It has begun selling its new 200 millilitre returnable bottle, intended especially for the HoReCa segment, in
lemon and peach flavours. The Nestea brand became one of the Superbrands in 2005. The direct distribution system of Coca-Cola
plays a major part in the popularity of Nestea, since all major HoReCa customers are served directly by a separate oranisational unit
with its own sales and marketing strategy. Coca-Cola supports sales in various forms, like providing mats, refrigerators, labels, adver-
tising material (sun shades and furniture) for HoReCa businesses. In some cases, even T-shirts and other pieces of uniform is supplied
by Coca-Cola.The 0,25 litre returnable bottle is used in restaurants where Nestea is served by waiters, whereas “on-the-go” points of
sale are supplied with 0,5 litre PET bottles. Coca-Cola also offers a wide range of products for HoReCa customers, like carbonated soft
drinks, mineral waters, fruit juices, fruit drinks, sports drinks and ice coffee, which enables them to buy their complete assortment from
a single supplier.  Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari (FÁÜ) Zrt. is the distributor of Lipton Ice Tea in the HoReCa sector.  The most popu-
lar flavours are lemon and peach, but green tea and Lipton Ice Tea Red, introduced last year are also successful – said Virág Antal, trade
marketing manager. The market of ice tea shows strong seasonality, which is even more marked in the HoReCa sector. FÁÜ Zrt. also
supplies its partners with various types of advertising materials, since they like Lipton ice tea served in branded glasses. ■
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Agyümölcslé-kategória
szerkezetében jelen-
tős különbségek van-

nak a HoReCa és a kis ke res -
kedelmi piac között. A HoRe -
Cá ban a standolásnak leg-

megfelelőbb kiszerelést jel -
lemzően az egy literes dobo-
zos termékek adják.
– Nyugat-Európával ellen-
tétben hazánkban még min-
dig ez a legjellemzőbb, „po -

hár ba töltögetős” kiszolgá-
lási forma, így ez a forma
még mindig a piac 60 száza-
lékát uralja – hasonlította
össze a két kereskedelmi
kultúrát Szokody Ágnes, a

Sió-Eckes Kft. marketing me  -
nedzsere.
Hozzátette, hogy a minősé-
get jobban szem előtt tartó
kiszolgálás örvendetes je -
gyeit fedezhetjük fel a 2 deci-
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Amen  nyi sé gi és értékbeni trend
kü lönb sé gé nek egyik oka, hogy
az ol csóbb, 0–24 szá za lék gyü -

mölcs tar tal mú szeg mens HoReCa-
részesedése mind két szem pont ból 3
szá za lék pont tal csök kent. Emel ke dett
vi szont a 25–99, va la mint a 100 szá za -
lé kos rész ará nya.
Az ízek kö zül a ven dég lá tás ban leg -
ked vel tebb őszi ba rack, to váb bá na -
rancs és al ma pi a ci ré sze se dé se csök -
kent.  
A ki sebb szeg men sek kö zül va la me -
lyest ja vult a mix, a kör te és az ana -
nász po zí ci ó ja.
Az üz let tí pu sok kö zött men  nyi ség ben
a ve ze tő, úgy ne ve zett vo lu men he lyek
pi a ci ré sze se dé se 37-ről 39 szá za lék ra

emel ke dett egyik év ről a má sik ra.
Ugyan ak kor az ét ter me ké és a
pubjellegű kocs má ké 1-1 szá za lék -

pont tal 32, il let ve 14 szá za lék ra csök -
kent.  
A ki sze re lé sek kö zül a do mi náns pa -
pír do boz mu ta tó ja men  nyi ség ben 9
szá za lék pont tal csök kent, 73 szá za -
lék ra. Majd nem meg dup lá zó dott az
üveg ará nya, és 16 szá za lék ra emel ke -
dett. Né mi leg nőtt a mű anyag pa lack
ré sze se dé se is, 13 szá za lék ra. ■

TRENDEK GYÜMÖLCSLÉ

Market share of more
expensive nectars and juices
growing
While HoReCaA sales of fruit and vegetable juices fell by 4
per cent in terms in volume, the same grew by 3 per cent in
terms of value between December 2005 and November
2006. The total market was worth approximately HUF 24
billion. Fruit juice had a share of 98 per cent in the category,.
The difference between sales in terms of volume and value
is due to the decline in the market share of the cheaper, 0-
24 per cent fruit content segment, while the shares of the
25-99 per cent and 100 per cent segments grew.  ■

Nőtt a drá gább nek tár és
dzsúsz rész ará nya

A gyü mölcs- és zöld ség le vek ven dég lá tó-
ipa ri for gal mában a Nielsen li ter ben 4 szá za -
lék mí nuszt, fo rint ban pe dig 3 szá za lék
pluszt re giszt rált 2005. december–2006. no -
vem ber ben az elő ző ha son ló idő szak hoz vi -
szo nyít va. A pi ac mé re te ér ték ben 24 mil li -
árd fo rint kö rül mo zog. 

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

Az őszilé-uralom ma már a múlté a vendég lá tó -
helyeken: egyenesen dúskálhatunk a gyü -
mölcs levekben. Egy magára valamit is adó ven -
déglőben nem a dobozos változatot öntik po -
hárba, ha a megfáradt vendég valami ros to sat
óhajt. Elegáns két decis, vagy 0,33-as pa -
lackokat bontanak, szigorúan a megrende lő
előtt. A tét nagy, a versenybe több cég is be -
szállt, a kínálat elképesztő. Amire a gyár tók
még egy sor fontos aprósággal rá se gí te nek.

Levek kis
üvegben, 
a stílusos 
felszolgálásért

Ananász

Alma

Körte

Narancs Ôszibarack

Mix

A legkedveltebb ízek piaci részesedése 
a gyümölcslé – mennyiségbe mért – 
vendéglátós eladásaiból, százalékban
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literes üveges termékek di -
namikus részesedésnöveke-
désében, ami 1-2 éve
kezdődött.

Elegánsabb kiszolgálás 
az új Sió üvegekkel
– Az idei sze zonban az üve-
ges Sió termékeink külleme
jelentősen megújul, a koráb-
bihoz ké pest modernebb for-
mát ölt majd. Ez designban a
Sió pohár jegyeihez is igazo-
dik majd, így biztosítva egy
komplett szettet a felszolgá-
lásban – mondta Szokody
Ágnes. 
Az új Sió üveges termékeket
elsősorban az általuk Top
Gasztronak nevezett szeg-
mensnek kínálják majd, ki -
fejezetten széles ízválaszték-
ban. Ezek azok a mai trendet
meghatározó és ma napság
divatos éttermek és kávézók,
amelyek számára a márka
mellett a vendégek kiszolgá-
lásának a módja is meghatá-
rozó fontosságú. Az elegáns
kivitelű üveges termékek
attraktív megjelenést biztosí-
tanak bármely teríték része-
ként, ezzel is emelve a kínált
szolgáltatás színvonalát.
–A Siót túlzás nélkül nevez-
hetjük Magyarország leg-
népszerűbb gyümölcslevé-
nek, így magát a márkát
bemutatni nem szükséges.
Viszont célunk és feladatunk
tudatosítani a vendégben,
hogy mit iszik, miből vá -
laszt hat – mondta Szokody
Ágnes. Hozzáfűzte, erőforrá-
saikat ezért kizárólag olyan
eszközökbe – márkázott po -
harak, menü kártyák, terasz
bútorok, hűtők stb. – fekte-
tik, amelyek mindezt elősegí-
tik. A Sió munkatársától
megtudtuk azt is, hogy új ter-

mékeik bevezetését jelentős
marketingtámogatás kí séri
majd – elsősorban a szezon
alatt –, ennek részleteiről
viszont még korai beszélni.

Kis üvegekre ösztönöz 
a Coca-Cola is
A Coca-Cola Magyarország
is széles palettát kínál a
HoReCának. 0,2 literes visz-
szaváltható kiszerelésben
kerülnek forgalomba a
Cappy gyümölcslevek, és
nektárok őszibarack, na -
rancs, eperkoktél, multivita-
min, körte, sárgabarack,
meggy, alma, ananász, gra-
pefruit, feketeribiszke, para-
dicsom ízekben. Egy űrtar-
talmi kategóriával feljebb, a
0,33 literes visszaváltható
szektorban, narancs, eper,
őszibarack és multimitavin
ízek uralják az asztalokat.
– A Cappy gyümölcsleveket
2002-ben vezettük be a
magyar piacra. Azóta a
márka egyre népszerűbb lett
és egyre előkelőbb helyet
szerzett magának a piacon,
sőt az azonnali fogyasztási
helyszíneken, HoReCában
piacvezetővé nőtte ki magát
az üveges termékek között. A
termékek hosszú távú sike-
rességét egyrészről a kiváló
minőség, másrészről a folya-
matos aktivitások, promóci-
ók, feltöltő akciók, illetve a
termék hűtését és a felszol-
gálást segítő eszközök bizto-
sítása garantálják – avatta be
olvasóinkat a Cappy sikerei-
nek titkába Szabó Ibolya, a
Coca-Cola vállalati közkap-
csolatok vezetője.
A gyümölcslevek, nektárok
tekintetében egyre erősödő
tendencia a kisüveges kisze-
relés elterjedése. Az okok

hasonlóak az ásványvizeknél
tapasztalható változásokhoz:
a 0,25 és 0,33 kiszerelések
egyik jelentős előnye, hogy a
vendég látja a felbontás aktu-
sát, így biztos lehet benne,
hogy azt a minőséget kapja,
amire számít, amit elvár.
Egyéb támogató tényezők a
kisüveges kiszerelésű gyü-
mölcslevek mellett: a napi
fogyás, és elszámolás, köny-
nyebb nyomon követhetősé-
ge, illetve a kisebb volumenű
ízek megjelenésével a széle-
sebb termékkínálat a ven-
déglátóhelyeken. 
– Éppen ezért idén tavasszal
elindított vevőösztönző
prog ramunk a teljes termék-
kategóriából a kisüveges
kiszerelést forgalmazó part-
nerkörünket cé loz za –
mondta Szabó Ibolya. 

Pago: különlegesebb 
ízek felé
A Pago szortiment is igen
sokszínű. A 0,2 literes, eldob-

ható üveges kiszerelésben az
őszibarack, alma, narancs,
multivitamin, ananász, eper,
fekete ribizli, körte, paradi-
csom, kajszibarack, banán és
mangó ízű gyümölcslevek
vannak forgalomban. Ezeken
kívül áprilistól új termékként
a Pink Grapefruit került be a
választékba. A konkurensek
termékválasztékában ilyen

Szponzorált illusztráció

Szokody
Ágnes 
marketing me  nedzser
Sió-Eckes Kft. 

Buday Zsófia
termék- és PR-
menedzser, Törley
Pezsgőpincészet

Szabó Ibolya
vállalati közkapcso-
latok vezetője
Coca-Cola
Magyarország Kft

Purmann Zsolt
értékesítési vezető
Maspex Olympos Kft.
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kiszerelésben ilyen íz nem
található. 
– Háromnegyed literes PET
palackban négy ízt, a Pago
narancsot, ananászt, multi-
vitamint és az őszibarackot
forgalmazunk. Ez idáig csak
egyes szállodák külön kéré-
sére értékesítettük, de sikeré-
nek és a keresettségének
növekedésével e kiszerelésű
termékeink forgalmát és
ismertségét is folyamatosan
növelni szeretnénk. Továbbá
tervezzük egyéb kiszerelésű
Pago gyümölcslevek beveze-
tését is – ismertette Buday
Zsófia, a márkát forgalmazó
Törley Pezsgőpincészet ter-
mék- és PR-menedzsere.
A Pago gyümölcslevek kö zött
is az őszibarack és a narancs
foglalja el a vezető szerepet, de
egyre nagyobb érdeklődés
van az eper és a fekete ribizli
ízű Pago iránt is. Egyre inkább
előtérbe kerülnek az ez idáig
kevésbé fogyasztott ízek is,
jelzi Buday Zsófia, mert a fo -

gyasztók egyre inkább keresik
a különlegességeket:
– A fogyasztó az alapválasz-
tékot mindenhol megtalál-
hatja, és sokszor eszerint,
megszokásból rendel. Ha
megfelelő asztali kommuni-
kációval találkozik, és kellően
van informálva, akkor szíve-

sen választja a különlegesebb
ízű gyümölcsleveket is.
A Törley Pezsgőpincészet
Kft. a márka népszerűsítése
érdekében egy külön, csak
ezzel a termékkel foglalkozó
márkaképviselő személyt
alkalmaz. Továbbá a cég
„gasztrós” területi képvi-
selők is megkeresik a ven-
déglátóhelyeket. 

Nagykereskedőkön
keresztül 
– A TopJoy esetében a literes
dobozos termékeink (alma,

áfonya, narancs, szőlő, ba -
rack), valamint a 0,25 literes
üveges levek (narancs, alma,
fűszeres paradicsom, meggy-
alma, feketeribizli, fehérszőlő)
igen népszerűek. Fűszeres
paradicsomlevünk pedig igazi
különlegességnek számít a
piacon – sorolta Purmann
Zsolt a Maspex Olympos Kft.
értékesítési vezetője. – A
TopJoy Fitness termékek pe -
dig a fitnesztermek látogatói
körében népszerűek.
A gyerekitalok kategóriájá-
ban piacvezető Kubu, vita-
minokban gazdag és tápláló,
rostos ital 0,33, 0,4 és 0,75
literes változata többféle
ízben és kiszerelésben kap-
ható, és az iskolai étkezdék-
ben és a büfékben is megta-
lálható. 
Egyes partnereiknek TopJoy
felirattal ellátott poharakat
és napernyőt biztosítanak a
márka népszerűsítésére.
Stra té gi á juk az, hogy a nagy-
kereskedőkön keresztül érjék
el a HoReCa résztvevőit.
Velük együtt partnerre sza-
bott akciókat terveznek: 4+1
karton akciót, árubemutató-
kat vagy éppen ösztönző
árakciót. ■

Nagy Ottó
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Juice in small bottles for stylish
service
We can enjoy am abundance of fruit juices in bars and restaurants nowadays. In better places, 0,2 or
0,33 litre bottles are served and opened in front of the guest. There are significant differences
between the structure of this category in the retail market and in HoReCa. Unlike in Western Europe,
the 1 litre size is still the most popular version in the Hungarian HoReCa business, holding a 60 per
cent market share – says Ágnes Szokody, marketing manager of  Sió-Eckes Kft. Sió-Eckes Kft has a
50 per cent market share in the HoReCa market. This year, the appearance of Sió bottles will
become more modern. This will adhere to the design of Sió glasses. The new bottles will be used
primarily in the top segment of the HoReCa market, for a wide range of flavours. These are the
trendy places, where service is just as important as the brands served. Coca-Cola Magyarország
also has a wide range of products to offer for the HoReCa market. Cappy fruit juices and nectars will
be sold in 0,2 litre returnable bottles, in thirteen flavours, while four flavours will be available in 0,33
litre bottles. – Cappy fruit juices were introduced in 2002. It has continuously been gaining populari-
ty ever since and it has become the market leader among bottled products in the HoReCa segment
– says Ibolya Szabó from Coca-Cola. Appropriate temperature and service are of extreme impor-
tance in the HoReCa business, which explains why bottles are preferred. Coca-Cola has started a
customer incentive program for partners selling small size bottles, as small bottles are the domi-
nant trend now. The assortment of Pago is also very colourful. They have thirteen flavours in 0,2 litre
disposable bottles, with Pink Grapefruit added to this range in April. This flavour is absent from the
product range offered by their competitors. – We sell four flavours in 0,75 litre PET bottles. This had
only been sold to some hotels so far, but we intend to promote this product to a wider range of
clients. We also intend to introduce different sizes in the future – says Zsófia Buday, brand and PR
manager of Törley Pezsgőpincészet. At the moment, six flavours belong to the 100 per cent fruit
content category, which is an expanding segment. Pago is also linked to promotions of other brands
of Törley Pezsgőpincészet Kft, like Törley champagnes, Campari and Wodka Gorbatschow. - Top Joy
juices in one litre boxes and 0,25 litre bottles are also very popular, while our spicy tomato juice is a
real speciality – says Zsolt Purmann, sales manager of Maspex Olympos Kft. TopJoy Fitness products
are popular in gyms, since they are low calorie products, rich in minerals .Kubu, is the market leader
fruit drink in the children’s segment.  Bottled products are increasingly popular in cities, whereas
boxes are preferred in rural areas. They serve HoReCa clients through wholesalers. ■

Új család a TopJoy márkán belül
A Maspex Olympos Kft. TopJoy termékcsaládja egy innovatív
termékvonalat képvisel a prémium szegmensben. Erre alapozva
vezetik be májusban az új TopJoy Multi Active termékcsaládot,
amely egy ízletes gyümölcsital számos hozzáadott vitaminnal
és ásványi anyaggal. A három változatban kapható TopJoy Multi
Active a felgyorsult életritmus miatt megnövekedett vitamin és
ásványi anyag szükséglet fedezésére nyújt praktikus és ízletes
megoldást. A stressz és a kimerültség csökkentésére a
magnéziumos, a jó közérzet és egész napi erő fenntartásához
az ásványi anyagokkal dúsított, míg a szervezet védelmének
biztosításához az Immunobalance variáns nyújt segítséget. Az
új termékcsalád szintén egy újfajta csomagolásban, egy literes
Tetra Rex dobozban kerül a boltokba. A termékbevezetést erős
ATL kommunikáció, és bolti aktivitás kíséri. ■

New product line within the Top Joy brand
The new product line, Top Joy Multi Active will be introduced in May. These are fruit juices
with added vitamins and minerals, available in three flavours. New packaging, one litre Tetra
Rex boxes will be used for Top Joy Multi Active juices. ■
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Az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té zet (AKI) fo lya ma to san nyo mon
kö ve ti, és rend sze res ki ad vá nya i ban köz re ad ja a vi lág ba rom fi- és
hús pi a ci ten den ci á it. A KSH és az AKI Pi a ci és Ár in for má ci ós
Rend szer (PÁIR) ada ta i ból 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 leg utób bi ba rom fi pi a ci elem zé sük ből ki de rül, hogy az Eu ró pai
Uni ó ban a puly ka hús ter me lé se ta valy csak 3,5 szá za lék kal csök -
kent, ho lott a pi ac ér tői több re, 5,5 szá za lé kos vis  sza esés re szá mí -
tot tak.
Az EU puly ka pi a ca az USDA elő re jel zé se sze rint 2007-ben hely -

re áll. A ma dár inf lu en za előt ti idő szak csök ke nő ter me lé si, ke res ke del mi és fo gyasz -
tá si ten den ci á ja még is to vább foly ta tó dik (bár va la me lyest mér sé kel teb ben), mi vel
az EU pulykahústermelése egy re ke vés bé ver seny ké pes. Ro má nia és Bul gá ria csat -
la ko zá sa vár ha tó an nem lesz je len tő sebb ha tás sal az unió puly ka pi a cá ra, ahogy
vár ha tó an ma gyar or szá gi ma dár inf lu en za-fer tő zés sem, mi vel az Eurostat ada tai
alap ján a ma gyar pulykahúskivitel az EU pulykahúsexportjának alig 5 szá za lé kát
tet te ki 2006-ban. 
Ha zánk ban a puly ka ága zat az el múlt évek ben túl ter me lé si prob lé mák kal küsz kö -
dött. A fo ko za to san be in du ló ter me lés-vis  sza fo gás ered mé nye ként 2006 el ső fe lé -
ben meg állt a fel vá sár lá si ár csök ke né se, majd a má so dik fél év ben a vá gó puly ka ára
fo ko za to san nö ve ked ni kez dett 
Az AKI leg fris sebb hús pi a ci je len té se tar tal maz za azt is, hogy az Eu ró pai Bi zott ság
sze rint a tag ál lam ok har ma dik or szá gok ba irá nyu ló élő ser tés- és ser tés hús ki vi te le
bő vült ta valy, és meg ha lad ta a két mil lió ton nát. A kö zös sé gi ex port ból Orosz or szág
ré sze se dé se 32 szá za lék kal a leg na gyobb volt. A két újon nan be lé pő tag ál lam együt -
tes ta va lyi ser tés hús im port ja meg ha lad ta a 260 ezer ton nát. Az EB egyéb ként 2013-
ig a kö zös sé gen kí vü li ex port csök ke né sé vel szá mol. ■

A pék áruk drá gul tak
leg in kább
Már ci us ban az egy ha vi át la gos
fogyasztóiár-emelkedés 0,8 szá za lék
volt, 2006. már ci us hoz vi szo nyít va
pe dig 9 szá za lék kal nö ve ked tek az
árak. A KSH gyors je len té se sze rint
2007-ben, az el ső há rom hó nap ban,
át la go san 8,5 szá za lék kal vol tak ma -
ga sab bak az árak, mint az elő ző év
azo nos idő sza ká ban. Egy hó nap
alatt – 2007. feb ru ár hoz vi szo nyít va
– az élel mi sze rek árai 0,7 szá za lék -
kal emel ked tek. Nö ve ke dett a pék sü -
te mé nyek (4,8 szá za lék), a liszt (4,0
szá za lék), a ke nyér (1,9 szá za lék), a
tej (1,2 szá za lék), va la mint a mun -
ka he lyi ét ke zés (1,1 szá za lék) ára.
Ár csök ke nés volt meg fi gyel he tő a
ser tés hús (1,9 szá za lék) és a cu kor
(1,0 szá za lék) ese té ben. 
12 hó nap alatt, 2006. már ci us hoz vi -
szo nyít va, az élel mi sze rek árai az át -
la gos nál na gyobb mér ték ben, 12,1
szá za lék kal emel ked tek. Ezen be lül
je len tő sen drá gul tak a pék sü te mé -
nyek 28,9, a liszt 28,6, a cu kor 24,1,
a ke nyér 20,5, a ba rom fi hús 17,8, a
pá ri zsi, kol bász 14,4 szá za lék kal. A
sze szes ita lok, do hány áruk (7,7 szá -
za lék) ár nö ve ke dé se az át la gos nál
ala cso nyabb volt. A tar tós fo gyasz tá -
si cik ke kért át la go san 1,6 szá za lék -
kal kel lett ke ve seb bet fi zet ni, mint
2006 már ci u sá ban. ■

Turkey market:
recession not as bad
as expected
Production of turkey meat in the EU declined by only 3,5 per
cent last year, though 5,5 per cent was expected by experts.
According to a forecast by USDA, the EU turkey market will
recover in 2007. The declining trend in production and con-
sumption will continue however, as competitiveness of pro-
duction in the EU also continues to decline. The Hungarian
turkey business had been suffering from excess production in
recent years, though self-limitation has been accepted by
producers since. EU exports of live swine and pork to third
countries exceeded two million tons last year. ■

Bakery products showing
biggest price rise
Food prices were 9 per cent higher on average in March
than a year before. Prices of bakery products rose by
net 4,8 per cent compared to February. The prices of
bakery products, flour, bread, milk and cafeteria meals
all grew, while only the price of pork and sugar fell
somewhat. Food prices rose by more than average dur-
ing the last 12 months. The price rise of alcoholic bev-
erages was below the average, whereas household
energy prices grew by 32,9 per cent on average. ■

Puly ka pi ac: a várt nál ki sebb 
vis  sza esés

Dr. Udovecz
Gábor
főigazgató, AKI

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**)
Or szá gok 2006. 2007. 2007. 12. hét/ 2007. 12. hét/ 

11. hét 12. hét 11. hét 12. hét 2006. 12. hét % 2007. 11. hét %
Bel gi um 356 369 304 295 80,05 97,22
Bul gá ria n. a. n. a. 442 435 n. a. 98,23
Cseh or szág 347 352 308 306 86,98 99,19
Dá nia 317 328 291 280 85,55 96,25
Né met or szág 393 404 322 315 78,12 97,85 
Észt or szág 350 355 348 343 96,67 98,61
Gö rög or szág 514 519 338 330 63,47 97,56
Spa nyol or szág 406 411 355 347 84,33 97,71
Fran cia or szág 379 383 305 301 78,47 98,51
Ír or szág 345 348 335 327 93,89 97,70
Olasz or szág 408 416 323 315 75,79 97,54
Cip rus 486 491 427 331 67,46 77,54
Lett or szág 402 407 354 344 84,65 97,35
Lit vá nia 349 358 340 326 91,13 96,02
Lu xem burg 392 408 324 320 78,30 98,59
Ma gyar or szág 355 359 329 328 91,22 99,70
Mál ta 420 425 407 401 94,34 98,51
Hol lan dia 346 364 297 278 76,40 93,67
Auszt ria 381 396 325 323 81,57 99,45
Len gyel or szág 320 333 296 294 88,32 99,26
Por tu gá lia 410 423 368 357 84,52 97,17
Ro má nia n. a. n. a. 352 350 n. a. 99,44
Szlo vé nia 358 370 313 309 83,75 98,95
Szlo vá kia 360 362 327 321 88,76 98,31
Finn or szág 345 349 344 339 96,93 98,50
Svéd or szág 341 345 347 342 99,11 98,58
Ang lia 369 370 374 370 99,78 98,96
EU 371 380 323 316 83,23 97,74

For rás: EU Bi zott ság, AKI
* 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. 
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A GKI Gaz da ság ku ta tó ZRt.-nek az Erste Bank együtt mű kö dé sé -
vel ké szült elő re jel zé se sze rint a kon ver gen cia prog ram idei ré sze
szin te biz to san tel je sül. A gaz da sá gi nö ve ke dés kis sé las sul. Az
inf lá ció az I. ne gyed évi csúcs pont után fő leg ősz től je len tő sen
esik, a fo rint tar tó san erős ma rad, mi köz ben a II. ne gyed év ben
las san meg kez dőd het a ka mat csök ken tés idő sza ka. A re ál ke re se -
tek idén 3-3,5 szá za lék kal mér sék lőd nek. 
Az ipar ban ja nu ár ban foly ta tó dott a ta va lyi, 10 szá za lék kö rü li,
ex port ori en tált nö ve ke dés. A me leg idő já rás nak kö szön he tő en

az ener gia ter me lés 3,5 szá za lék kal csök kent, az épí tő anyag-ipar ki bo csá tá sa vi szont
60 szá za lék kal emel ke dett. A ma gyar ex port és im port is 20 szá za lék kö rü li ütem -
ben nőtt ja nu ár ban, ami ki ma gas ló an gyors. Az el ső hó nap ban vi szont még nem
volt ta pasz tal ha tó a ki vi tel el múlt évek ben meg szo kott, be ho za tal nál gyor sabb nö -
ve ke dé se. Az év egé szé ben azon ban ez vár ha tó, mi vel a bel föl di fel hasz ná lás las san
nő, a cse re ará nyok el múlt évek ben ta pasz talt rom lá sa pe dig meg áll. A kis ke res ke -
del mi for ga lom di na mi ká ja to vább las sult, ja nu ár ban már alig ha lad ta meg az egy
szá za lé kot. 
Eköz ben az idei el ső hó nap ban a brut tó ke re se tek 7,1 szá za lék kal, a net tó ke re se tek
0,9 szá za lék kal ha lad ták meg a 2006. ja nu á rit, a re ál ke re set pe dig 6,4 szá za lék kal
csök kent. A brut tó ke re se tek di na mi ká ja meg le he tő sen gyors, a brut tó és net tó ke -
re se tek kö zöt ti ol ló vi szont erő sen szét nyílt. Nagy a kü lönb ség a ver seny- és a költ -
ség ve té si szek tor kö zött is, az előb bi nél 10,4, az utób bi nál 5,6 szá za lé kos emel ke dés
kö vet ke zett be. A ja nu á ri ada tok szá mos egy sze ri té nye zőt tük röz nek, az év egé szé -
ben 3 szá za lék kö rü li net tó ke re set nö ve ke dés vár ha tó. Az inf lá ció feb ru ár ban 8,8
szá za lé kos volt, ez va ló szí nű leg nagy já ból az idei te tő zést is je len ti. A ház tar tá si
ener gia és az élel mi sze rek ár emel ke dé se az el ső két hó nap ban két szám je gyű volt, a
tar tós fo gyasz tá si cik kek ára vi szont csök kent. 
A leg fris sebb ada tok sze rint a kül ső egyen súly 2006-ban je len tő sen, a várt nál is job -
ban ja vult; a hi ány 0,8 mil li árd euróval ki sebb lett a 2005. évi nél. A be áram ló kül -
föl di tő ke azon ban ke ve sebb, míg a ma gyar tő ke ex port ma ga sabb lett a ko ráb bi nál. 
Az ál lam ház tar tás el ső két ha vi hi á nya ma gas, de a kor mány za ti prog nó zis nál ki -
sebb, ami le he tő vé tet te az éves kor mány za ti prog nó zis gesz tus ér té kű, 0,1 szá za lék -
pon tos csök ken té sét. A GKI Zrt. sze rint en nél is va la mi vel ki sebb, a GDP 6,5 szá za -
lé ka kö rü li hi ány lesz el ér he tő. Az alap ka mat már va ló szí nű leg a II. ne gyed év ben
csök ken het, s az év vé gé re 6-6,5 szá za lék ra mér sék lőd het. ■

Waiting for interest
rates to fall
According to a forecast by GKI Gazdaságkutató ZRt made
with the co-operation  of Erste Bank, the objectives of the
convergence program for this year are almost certainly
going to be fulfilled. Economic growth will slow down.
Inflation will fall after the autumn, the forint will stay strong
and reduction of the primary lending rate will begin in the
second quarter. Real incomes will be reduced by 3-3,5 per
cent this year. Export driven growth of industrial production
will continue. Inflation was at 8,8 per cent in February, prob-
ably the highest figure this year. The balance of external
payments improved more than expected in 2006 with the
deficit being EUR 0,8 billion less than in 2005. Foreign invest-
ment was less however, than before.  According to an esti-
mate by GKI Zrt., the deficit will not be more than 6,5 per
cent of the GDP by the end of the year. The primary lending
rate is also expected to be reduced to 6-6,5 per cent by the
end of the year. ■

A kül föl di ek to vább
ma rad tak
Az idei év el ső két 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 5 szá za -
lék kal nőtt az elő ző év azo nos idő -
sza ká hoz vi szo nyít va. A KSH gyors -
je len té se sze rint a szál lás he lyek ös  -
szes ár be vé te le fo lyó áron 9 szá za -
lék kal nőtt, mi köz ben a szál lás hely-
szol gál ta tás te rü le tén az ár emel ke -
dés 7 szá za lé kos volt. Az el ső két hó -
nap ban 280 ezer kül föl di ven dég 770
ezer ven dég éj sza kát töl tött el a ke -
res ke del mi szál lás he lye ken. A ven -
dé gek és a ven dég éj sza kák szá ma
egy szá za lék kal csök kent az elő ző év
azo nos idő sza ká hoz ké pest, ame lyet
a for ga lom ja nu á ri csök ke né se oko -
zott. 
A vizs gált hó na pok ban a ke res ke del -
mi szál lás he lyek 400 ezer bel föl di
ven dé get és 940 ezer bel föl di ven -
dég éj sza kát re giszt rál tak. A ven dé -
gek szá ma 6, a ven dég éj sza kák szá -
ma 11 szá za lék kal ha lad ta meg a
meg elő ző év azo nos idő sza ká ban
mért ada to kat, ami az át la gos tar tóz -
ko dá si idő kis mér té kű nö ve ke dé sét
ered mé nyez te. ■

Foreigners staying longer
The total number of nights spent by foreign and domes-
tic visitors at commercial places of accommodation in
the first two months of the year grew by 5 per cent
compared to the same period last year. Total revenues
of the places of accommodation increased by 9 per
cent, while their average price rose by 7 per cent. The
number of foreign visitors and the number of nights
spent here was 1 per cent less than during the same
period last year, while the number of domestic guest
grew by 6 per cent. ■

Ka mat csök ken tés re vár va 

Bíró Péter
kutatásvezető, GKI

A GKI Gaz da ság ku ta tó Zrt. prog nó zi sa a ma gyar nem zet gaz da ság 2007. évi fo lya ma ta i ról
2004 2005 2006 2007. 2007 

ja nu ár (elő re jel zés)
1. A GDP vo lu men in de xe (%) 105,2 104,2 103,9 n. a. 103,0
2. Az ipa ri ter me lés in de xe (ös  sze ha son lí tó áron, %) 107,4 107,3 110,1 111,0 108
3. Nem zet gaz da sá gi be ru há zá sok in de xe 107, 105,6 98,2 n. a. 104
(ös  sze ha son lí tó áron, %)
4. Az épí té si-sze re lé si te vé keny ség in de xe 106,8 116,6 98,4 97,1 104
(ös  sze ha son lí tó áron, %)
5. A kis ke res ke del mi for ga lom vo lu men in de xe (%) 105,8 105,8 104,4 101,2 101,5
6. A ki vi tel vál to zá sá nak in de xe (fo lyó áron, euróban, %) 115,3 111,4 115,7 120,1 113
7. A be ho za tal vál to zá sá nak in de xe 113,2 108,3 113,4 120,8 110
(fo lyó áron, euróban, %)
8. A kül ke res ke del mi mér leg hi á nya (mil li árd euró) 3,9 2,9 2,1 0,2 1,0
9. A fo lyó fi ze té si és tő ke mér leg együt tes hi á nya 6,7 5,3 4,5 n. a. 4,0
(mil li árd euró)
10. Az euró át la gos ár fo lya ma (fo rint) 251,7 248,0 264,3 253,6* 252
11. Az ál lam ház tar tás hi á nya (pénz for gal mi szem lé let ben, 1284,1 984,4 2034 413* 1550
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 106,1 108,8 108,1 107,1 107
13. Fo gyasz tói ár in dex 106,8 103,6 103,9 108,3* 106,5
14. Fo gyasz tói ár in dex az idő szak vé gén (elő ző év 105,5 103,3 106,5 108,8* 104,5
azo nos hónap=100)
15. Mun ka nél kü li sé gi rá ta az idő szak vé gén (%) 6,3 7,3 7,5 7,4** 7,8
Jel ma gya rá zat: * 2007. I–II. hó   ** 2006. de cem ber–2007. feb ru ár A tény ada tok for rá sa: KSH, MNB, PM
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A GfK Leaflet Mo ni tor je len té sé nek meg ál la pí tá sai sze rint a
ha zai ke res ke del mi lán cok ál tal rend sze re sen ki adott ak ci ós
új sá gok pi a ca mi nő sé gi és tar tal mi fej lő dé sen ment ke resz -
tül. A ki ad vány ok szá ma emel ke dett, ma már – a „ki ra ka -
tok” sze re pét át vé ve – a vá sár lói pre fe ren ci ák ra tu da tos for -
má ló erő vel hat nak.
A GfK Hun gá ria Pi ac ku ta tó In té zet 2003 óta kí sé ri fi gye -
lem mel a ha zai na pi fo gyasz tá si cik ke ket ér té ke sí tő ke res ke -
del mi csa tor nák ál tal meg je len te tett ak ci ós új sá gok pi a cát, s
e meg fi gye lé sek ered mé nye it a Leaflet Mo ni tor éves je len -
tés ben ös  szeg zi. 
Az el múlt év fo lya ma ta it vizs gál va meg ál la pít ha tó, hogy az
ak ci ós ki ad vány ok mind mi nő sé gi leg, mind tar tal mi lag is
fej lőd nek, an nak el le né re, hogy egy re nő a fo gyasz tók és po -
ten ci á lis fo gyasz tók pos ta lá dá ját meg töl tő új ság men  nyi ség.
Így tör tént ez 2006-ban is. A ke res ke dő lán cok fon tos mar -
ke ting esz köz ként tart ják szá mon az ak ci ós új sá go kat – így
pél dá ul az új ter mék be ve ze té sé ről hírt adó leafletek meg je -
le né sé vel egyi de jű leg gyak ran szer vez nek kós tol ta tást, ter -
mék be mu ta tót, ame lyek hely szí né nek és idő pont já nak
kom mu ni ká lá sá ra gyak ran hasz nál ják e fe lü le te ket. Ma már
cél zot tan, tu da to san jut tat ják el rend sze re sen meg je le nő ki -
ad vá nya i kat a fo gyasz tók hoz, fi gye lem be vé ve a von zás kör -
ze tet. 
Kom mu ni ká ci ós esz köz ként hasz nál ja a leafleteket szin te az
ös  szes ke res ke del mi csa tor na. Az egyes ér té ke sí té si csa tor -
nák leafletversenyében a hi per mar ke tek po zí ci ó ja sta bil –
az ál ta luk ki adott leafletek szá ma vi szony la gos ál lan dó sá got

mu tat –, mi köz ben a disz kon tok sze re pe
egy re in kább erő sö dik. A meg je le nő ak -
ci ós új sá gok át la gos ol dal szá ma to vább ra
is nö ve ke dést mu tat, azon ban az itt hir -
de tett ter mé kek át la gos szá ma te kin te té -
ben a ve ze tő ti zen öt lánc kö ré ben van nak
el té ré sek. Az ak ci ók több sé ge to vább ra is
hét vé gén – leg in kább csü tör tö kön-pén te -
ken in dul, ez pe dig szo ros ösz  sze füg gés -
ben van a vá sár lá si szo ká sok ala ku lá sá -
val. Fi gye lem re mél tó új gya kor lat, hogy a spe ci á lis, egy ün -
nep kör höz (far sang, hús vét, ka rá csony), vagy ép pen ak tu a -
li tás hoz (is ko la kez dés, ta va szi ker tész ke dés), té má hoz (or -
szá gok ízei, ba ba-ma ma he tek) kap cso ló dó meg je le né sek
vál tak jel lem ző vé. ■

Promotional leaflets: improving quality and
content
According to the findings published in GfK Leaflet Monitor, the market of promotional leaflets
published regularly by retail chains has seen substantial development. The number of such pub-
lications is growing and they exert a marked influence on consumer preferences.  Last year, devel-
opment continued both in terms of contents and quality, although the number of such publica-
tions found in mailboxes also continued to grow. New product introductions, samplings and pre-
sentations are often communicated this way and distribution has become targeted. Leaflets are
used by practically all sales channels with discount stores increasingly relying on these. The aver-
age number of pages found in leaflets is also growing, but the number of products advertised is
quite diverse among the 15 leading chains. A notable new development is that publications linked
to specific occasions like Easter and Christmas or current topics like the beginning of the school
year or gardening have become dominant. ■

Kui Já nos
te rü let ve ze tő 
GfK Hun gá ria, Custom
Research – 
Ke res ke del mi ku ta tás

Ha el mú lik ka rá csony
2007. ja nu ár ban a kis ke res ke del mi
for ga lom nö ve ke dé si üte me is mét
mér sék lő dött: vál to zat lan áron szá -
mít va 1,2 szá za lék kal ha lad ta meg az
egy év vel ko ráb bi szin tet. A KSH sze -
rint az elő ző hó nap hoz ké pest a kis ke -
res ke del mi el adá sok 0,3 szá za lék kal
csök ken tek. Az or szá gos kis ke res ke -
del mi üz let há ló zat ban, va la mint a cso -

mag kül dő kis ke res ke de lem ben 2007
ja nu ár já ban 404,7 mil li árd fo rint ér té -
kű árut for gal maz tak. A kis ke res ke -
del mi el adá sok 51,5 szá za lé ka az élel -
mi szer és élel mi szer-jel le gű ve gyes
kis ke res ke del mi üz le tek ben bo nyo ló -
dott. To vább las sult az élel mi szer és
élel mi szer-jel le gű ve gyes kis ke res ke -
de lem for gal má nak nö ve ke dé si üte -
me, a 2007. ja nu á ri ér té ke sí tés men  -
nyi sé ge csak sze rény mér ték ben, 0,6

szá za lék kal ha lad ta meg az elő ző év
azo nos hó nap já nak szint jét. ■

When Christmas is over
Growth of the revenues in retail trade slowed down in
January 2007 again. It was only 1,2 per cent more than a year
before. Retail sales totalled  HUF 404,7 billion n January. Food
stores and similar stores accounted for 51,5 per cent of total
sales. Food sales were only 0,6 per cent higher than a year
before. While turnover grew in the stores accounting for the
majority of sales (supermarkets, hyper markets, groceries),
that of specialised stores fell by 2,1 per cent. ■

Ak ci ós új sá gok: tar tal mi és mi nő sé gi fej lő dés

Alig va la mi vel, 72-ről 74 szá za lék ra nőtt a
ma gyar la kos ság bank hasz ná la ta 2005-
ről 2006-ra – ezt ál la pí tot ta meg a GfK
Hun gá ria Pi ac ku ta tó In té zet fel mé ré se.
Ez az arány lé nye ge sen ala cso nyabb a
Nyu gat-Eu ró pá ban ta pasz tal ha tó hely -
zet hez ha son lít va, de ha zánk e te kin tet -
ben sok ke let-eu ró pai or szág tól is le ma -
ra dás ban van.
Leg ma ga sabb arány ban a 30–39 éve sek
ren del kez nek bank kap cso lat tal. Fo lyó -
szám lát a fel nőtt ma gyar la kos ság két -
har ma da vesz igény be. Ér de kes, hogy ez -
zel szem ben csak a la kos ság 53 szá za lé -
ka ren del ke zik a fo lyó szám lá já hoz kap -

cso ló dó bank kár tyá val. 
Más a hely zet a hi te lek kel. A fel nőtt la -
kos ság 22 szá za lé ka vesz igény be va la -
mi lyen ban ki hi telt, és ez zel olyan or szá -

go kat elő zünk meg, mint Auszt ria, Cseh -
or szág, il let ve Szlo vá kia, és csak mi ni má -
li san ma ra dunk el a Né met or szág ban ta -
pasz tal tak tól is.
A 2006. év ben át la go san a fel nőtt la kos -
ság mint egy 7 szá za lé ka vet te igény be
az elektronikus ban ki szol gál ta tást. ■

Banking services stagnate
Hungarian use of services provided by banks only grew
72 to 74 per cent last year according to a survey by GfK
Hungária Piackutató Intézet. This rate is much lower than
in Western Europe. Two-thirds of the adult population
hold current accounts in banks and only 53 per cent have
debit cards. 22 per cent of the adult population has some
sort of loan to repay, which is almost the same percent-
age as in Germany. Electronic banking services were used
by 7 per cent of the adult population in 2006. ■

Stag ná ló bank hasz ná lat
Bankkapcsolattal rendelkezők aránya 
az egyes korcsoportokban, 2006 (az adatok
százalékban kifejezve)
Életkor Bankkapcsolattal 

rendelkezők aránya
15–19 évesek 26
20–29 évesek 79
30–39 évesek 88
40–49 évesek 86
50–59 évesek 80
60 év felettiek 66

Forrás: GfK Hungária, 
Pénzügypiaci Adatszolgáltatások 2006
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A rovat támogatója a

Ama gyar cé gek je len tős ré sze
ugyan ak kor még nincs min dig
tisz tá ban az zal, mi ként le het

ha té ko nyan hasz nál ni egy ta nács adót.
A kül ső szak ér tő fel ké ré sé nek, a kül ső
szem lé let mód át me ne ti in teg rá lá sá -
nak több fé le elő nye le het. Pél dá ul át -
me ne ti leg pó tol hat ja a hi ány zó erő for -
rá so kat. Kül ső szem lé let mó dot hoz hat
a szer ve zet éle té be, le he tő vé té ve a vál -
to zá so kat. Sok eset ben elő for dul, hogy
a ve ze tés lát ja a vál tás szük sé ges sé gét,
de kül ső tá mo ga tás ra van szük sé ge az
adott vál to zás vég hez vi tel éhez.

Az el ső kon tak tus 
meg ha tá ro zó
A mű kö dés fej lesz té si szol gál ta tá sok
egyik fon tos te rü le te az ügy fél kap cso la -
ti me nedzs ment, amely egy re in kább
fel ér té ke lő dik a ver seny éle se dé sé vel az
FMCG-piac sze rep lői kö zött. Mint
Nagy Pé ter, a PricewaterhouseCoopers
ve ze tő me ne dzse re ma gya ráz za, az
egész ipar ág ar ról szól, hogy mi ként le -
het olyan ügy fél kap cso la to kat fel épí te -
ni, ami le he tő vé te szi a mi nél több áru,
mi nél ma ga sabb pro fit tal tör té nő el -
adá sát hos  szú tá von:

– Az ügy fél kap cso lat fel épí té sé nek
alap ja az az él mény, ami éri a fo gyasz -
tót, ami kor be megy az üz let be, ami kor
ta lál ko zik el adó és ve vő. Ha az él mény
ma ra dan dó lesz, ott és ak kor el dől,
hogy leg kö ze lebb is oda megy-e be vá sá -
rol ni a ve vő, vagy rossz él mény ese tén
so ha töb bet a cég fe lé sem néz. Mind   -
össze né hány rö vid pil la nat ról van szó,
az ak kor szer zett él mé nyek a vá sár lás
szem pont já ból meg ha tá ro zók. Ha a
vál la lat ugyan is ezt a kon tak tust el ront -
ja, ak kor nem lesz si ke res, mert az ügy -
fe lek el for dul nak tő le.

El kü lö nü lő stra té gi ák
Az élel mi szer pi a con a harddisz kont -
lán cok na gyon pon to san kör be ha tá rolt
stra té gi át foly tat nak, na gyon ol csón, vi -
szony lag kis vá lasz té kot kí nál nak mi ni -
má lis ké nyel mi szol gál ta tá sok mel lett.
Ez zel ki szol gál nak egy adott vá sár lói
ré te get, de a fi ze tő ké pe sebb vá sár lók
más fé le stra té gi át igé nyel nek. Jó pél da
er re az IKEA meg úju lá sa, nem vá sár -
lást, ha nem csa lá di prog ra mot aján la -

Aver seny ké pes ség egyik kulcs -
sza va vál to zat lan ma radt, ez pe -
dig a költ ség ha té kony ság. A

költ sé gek kö zött azon ban szin te ki vé tel
nél kül az adó zá si költ sé gek sze re pel -
nek, amit csak elő re lá tó ter ve zés sel le -
het mér sé kel ni. De hi ba len ne a nem -

zet kö zi adó ter ve zést pusz tán az adó -
csök ken tés sel azo no sí ta ni. A le he tő sé -
gek szám ba vé te le el ső sor ban op ti ma li -
zált nö ve ke dést tesz le he tő vé a cé gek
szá má ra hos  szú tá von úgy, hogy a le he -
tő leg ha té ko nyab ban ala kít ja ki a vál la -
la ti struk tú rát az egyes or szá gok kö zött.

Az alany ke re sé se
Az adó te her meg ha tá ro zá sa kor nem
ér de mes rög tön az adó kulc  csal kez de -
ni. A ké sőb bi adó ter hek ről sok kal töb -
bet árul el a ho ni sza bá lyo zás ele je,
pon to san szól va az, hogy ki az adó ala -
nya, va gyis ki kö te le zett adó fi ze tés re?
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Adó zá si ki mit tud 
Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban
A nem zet kö zi vé vált üz le ti kör nye zet és a zö mé ben nem ze ti jel le gű adó rend sze rek köz ti el lent mon -
dás ra hív ja fel a fi gyel met a PricewaterhouseCoopers leg újabb, ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok adó -
zá si tör vé nye it ös  sze fog la ló je len té se. Az or szá gok sa ját nem ze ti tör vé nye ik alap ján ve tik ki a tő ke-
és sze mé lyi jö ve del mek re az adót, sok szor fi gyel men kí vül hagy va a be fek te té sek, az üz let nem -
zet kö zi vol tát. Az ered mény pe dig a ket tős adó zás hoz, a kü lön bö ző adó tör vé nyek al kal ma zá sá ból
ere dő el lent mon dá sos hely ze tek hez, vagy ép pen az adó zá si költ sé gek nö ve ke dé sé hez ve zet.

Az ügy fél ért min dent
Ma gyar or szá gon egy elő re a mű kö dés fej lesz té si szol gál ta tá sok
meg ren de lői alap ve tő en két kör ből ke rül nek ki a vál la la ti szek -
to ron be lül. Az el sőt a glo bá lis cé gek ma gyar or szá gi le ány vál la -
la tai je len tik. Õk ál ta lá ban azt vár ják el, amit a kül föl di anya cég.
Sőt, a leg több ször a ma gyar meg bí zást ki adó ve ze tő is kül föl di,
aki hoz za ma gá val ko ráb bi, kint szer zett ta pasz ta la ta it. A má -
sik, nö vek vő kör a nagy ma gyar cé gek ből áll, akik gyak ran re gi -
o ná lis nö ve ke dé si stra té gi át kö vet nek.
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nak. A stra té gi ák jól lát ha tó an el kü lö -
nül nek.
A prob lé ma, va gyis az ár be vé tel vis  sza -
esé se vagy nem meg fe le lő üte mű nö ve -
ke dé se ak kor kö vet ke zik be, ami kor át -
ren de ző dik a pi ac. Pél dá ul új ver seny -
társ ér ke zik, vagy meg vál to zik a sza bá -
lyo zói kör nye zet. Ez utób bi ra pél da Ma -
gyar or szá gon az elekt ro ni kus hul la dé -
kok vis  sza vé tel ét elő író, szi go rúbb sza -
bá lyo zás, ami jó né hány kis ke res ke del -
mi cé get ar ra kész te tett, hogy vé gig gon -
dol ják ér té ke sí té si stra té gi á ju kat. Je le sül
azt, ér de mes-e egy ál ta lán elekt ro ni kus
ter mék áru sí tá sá val fog lal koz ni uk.

Re gi o ná lis szint re lép 
a ke res ke de lem
Ma gyar or szá gon az utób bi évek ben
ki sebb meg tor pa ná sok el le né re is nö -
ve ke dett az át la gos re ál bér. Ta lán en -
nek is kö szön he tő en ki ala kult egy
olyan vá sár lói ré teg, amely már nem
ki zá ró lag az árat fi gye li, ha nem vá sár -
lá si él ményt ke res. En nek meg fe le lő en
a nagy kis ke res ke del mi lán cok egy re
in kább meg pró bál ják sze mé lye sebb re
szab ni a szol gál ta tá sa i kat, hogy el ér -
jék ezt a ré te get, és ez ál tal meg tart sák
a vá sár lók ezen ke vés bé árérzékeny
ré te gét. 

A re gi o ná li san ter jesz ke dő ma gyar kis -
ke res ke del mi lán cok előtt egy még na -
gyobb ki hí vás áll. Mi u tán je len tős po zí -
ci ó kat sze rez tek a kö ze li or szá gok ban,
ezért im má ron nem ma gyar, ha nem
nem zet kö zi lánc ként kell meg je len ni ük
és mű köd ni ük. En nek meg fe le lő en kell
az ér té ke sí té sü ket, az ügy fél szol gá la tu -
kat, a mar ke ting te vé keny sé gü ket át vi lá -
gí ta ni és át ala kí ta ni. ■ La ka tos Má ria
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Kik tar toz hat nak a ki vé te lek kö zé, és
mi lyen más hol tel je sí tett adó kö te le zett -
sé get le het fi gye lem be ven ni, vagy ép -
pen fi gyel men kí vül hagy ni.
Na gyon fon tos már a be fek te tés ele jén
tisz táz ni, hogy a be fek te tő re zi dens or -
szá gá nak, il let ve a be fek te tés re ki vá -
lasz tott or szá gok adó tör vé nyei kö zött
mi lyen kap cso lat jött lét re? Van-e a két
or szág kö zött bár mi lyen, a ket tős adóz -
ta tás el ke rü lé sét szol gá ló egyez mény,
il let ve a két adó rend szer egy más sal mi -
lyen kap cso lat ban van? Rá adá sul az
írott tör vény szö veg és a na pi gya kor lat
is ad hat fél re ér tel me zés re okot, ami vel
jobb mi nél előbb szem be sül ni. 

Jár tas ság a he lyi vi szo nyok ban
Egy üz le ti vál lal ko zás in dí tá sa, fenn tar -
tá sa, nö ve ke dé se vagy ép pen meg szün -
te té se más-más üz le ti stra té gi át kö ve -
tel, ugyan ez kell, hogy tük rö ződ jék az
adó ter ve zés ben. Egy új be fek te tés ese -
tén a hely szín ki vá lasz tá sá ban alap ve tő
a he lyi adó vi szo nyok ala pos is me re te:
pél dá ul nem mind egy, hogy a vesz te -

ség le írá sa mi lyen mó don me het vég be?
A cash-flow-elemzéseknek pe dig te kin -
tet tel kell len ni ük pél dá ul a pro fit re pat -
ri á lást elő se gí tő vagy ép pen gát ló adó -
ren del ke zé sek re. Min den nem zet adó -
ha tó sá ga sa ját or szá gá nak adó be vé te le -
it akar ja ma xi ma li zál ni, va gyis nem árt
elő re fel mér ni, mi lyen a vi szo nya a
nem zet kö zi és a kül föl di adó sza bá lyok -
nak, le het-e és mi kor eset leg nem zet kö -
zi meg ál la po dá so kat al kal maz ni, il let ve
mi lyen vál to zá sok vár ha tók?

Az érem kap ha tó ol da la
Az el ső fá zis ban, a hely szín ki vá lasz tá -
sa kor azon ban nem csak a fi ze ten dő
vagy el en ge dett adó ra, ha nem eset leg
az el ér he tő tá mo ga tá sok ra sem árt fi -
gyel ni. A ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok
több sé ge egyéb ként kü lön bö ző adó -
csök ken tő ked vez mé nye ket kí nál, be -
ru há zá sok hoz nyújt tá mo ga tást, sőt
egyéb ál la mi se gít sé get is ajánl a kül föl -
di be fek te tők nek el ső sor ban a pre fe rált
te rü le te ken, pél dá ul a ku ta tás-fej lesz tés
te rü le tén, vagy ép pen a kör nye zet vé -

del mi fej lesz té sek kor. A ter ve zés kor te -
hát a fi ze ten dő adók mel lé a má sik ol -
dal ra a kap ha tó se gít ség ke rül, akár be -
ru há zá si, akár fog lal koz ta tá si ked vez -
mény ről van szó. ■

L. M.

Taxation quiz in
Eastern Europe
The contradiction between national systems of taxation and
the international business  environment is pointed out in a
recent report by PricewaterhouseCoopers about tax legisla-
tion in Eastern European countries. Taxes are fixed without
regard to the international nature of business, which often
leads to double taxation, contradictory obligations or the
increase of the tax burden. It is not the tax rate which
reveals the most about expected tax burden but rather the
definition of  the organisations subjected to a specific tax.
Who or what might be exempted from tax ? Is there an
agreement against double taxation in effect between the
country of the investor and the country of the investment?
What relations exist between the two systems of taxation?
Investors should also have a detailed knowledge of the tax
allowances and subsidies available, as there are a number of
areas enjoying preferential status in all Eastern European
countries, where even a nominally heavy tax burden may be
offset by these.  Since tax authorities intend to maximise tax
revenues of their own countries, investors should also be
familiar with the relationship between national tax legisla-
tion and international regulations and the possibilities for
applying the provisions of international agreements. ■

Everything for the
client
Clients of consulting services in Hungary are either local sub-
sidiaries of multinationals, which expect  to get the same serv-
ice as anywhere else, or Hungarian companies which are often
in the process of regional expansion. It is however, still unclear
to a significant part of Hungarian companies how consultants
can be used efficiently. Client relations management is an
increasingly important area where a growing number of con-
sultants are employed. Client relations are based on the very
first contact with the client. If this is a negative experience for
the client, no business will follow. In the FMCG market, discount
chains have a very well defined strategy aimed at a specific
group of consumers, whereas other consumers with more pur-
chasing power require a different approach. IKEA is a good
example of this, with the promise of  a family program instead
of simple shopping. A group of consumers has appeared in
Hungary, which needs to find a positive experience in shopping
and is no longer only interested in prices. Large retail chains are
trying to make their services more personalised in order to be
more attractive to this group.  Hungarian retail chains embark-
ing on regional expansion need to face a new challenge in
appearing and operating as international companies. This will
require a large number of consultants to be employed for
reviewing their client relations, sales and marketing activities. ■
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Ma te hát Kö zép-Ang li á ba, Man -
ches ter be, Nantwichbe ka la u -
zo lom el Önö ket.

A United sztár jai, Cristiano Ronaldo,
Wayne Rooney, Edwin Van der Sar a vi -
lág bár mely fut ball csa pa tá ba be fér né -
nek. A globalizáció je le, hogy nem csak
Ang li á ban vagy Eu ró pá ban is me rik az
ang li ai sztá ro kat. Ja pán ban több man -

ches te ri mezt ad nak el, mint egész Ang -
li á ban. A lab da rú gás sze re te te nem csak
ha tá ro kon ível át, ha nem ko ron és ne -
men ke resz tül is. 75 ezer em ber éne kelt
kö rü löt tem, az Old Traffordon, a Baj no -
kok Li gá ja ne gyed dön tő jé nek vis  sza vá -
gó ján. Be csü let sza vam ra, a sta di on ban
mö göt tem ült egy 70 év kö rü li idős pár,
és a na gyi ugyan úgy ug rált fel a he lyé ről

és ugyan úgy éne kelt, mint a nagy apa.
Ronaldóért ugyan úgy ra jon ga nak a
szeb bik nem kép vi se lői, mint egy kor a
szin tén a Unitedben ját szó Beckhamért.

Szur ko lók és le szur ko lók
Az em be rek te hát imád ják a csa pa tot,
és a klub min den ben ki szol gál ja az igé -
nye i ket.
Nos, egy ang li ai hi per mar ket sem csak
ab ban kü lön bö zik egy ha son ne vű ma -
gyar ki adá sá tól, hogy – mond juk – itt
le het Co ca-Co lát kap ni, ná lunk meg az
utóbbi időben nem igazán. Az el ső és
leg fon to sabb kü lönb ség a fo gyasz tó is -
me re te.
So sem fe lej tem el, hogy az egyik ma -
gyar hi per mar ket, mi u tán en ge dé lyez te
(nagy lel kű en), hogy meg kér dez zük a
vá sár ló it, mi a vé le mé nyük a vá lasz ték -
ról és a ki szol gá lás ról, nem ta lált kö zel
6 hó na pig 1 órát, hogy az ered mé nye -
ket meg hall gas sa. Az ered mé nyek,
ame lye ket füg get len pi ac ku ta tó ké szí -
tett, ér de kesek és ta nul sá gosak vol tak

Anyu ka vagy és gyü mölcs le vet sze ret nél ven ni?
Gye rek kel vagy, ezért sa ját ér de ked ben nem 
ka nya rodsz a já ték osz tály fe lé. De a 
gyü mölcs le vek mel lett ott lóg nak für tök ben 
a matchboxok. Egy kis au tó iga zán nem nagy
dolog…

Tea fű mel lett szű rő, a bo rok mel lett spe ci á lis
boroszacskó, sü tik mel lett szülinapi gyer tya
stb. stb. Mind-mind azt mu tat ja, hogy men  nyi re
is me rik a fo gyasz tót. Né ha (mint a kis au tó 
ese té ben) ez a po fát lan ság ha tá rát sú rol ja, 
de az üz let az üz let

Nincs időd, és csak egy kis gyors ha rap ni va lót
akarsz? Nem kell 2 ki lo mé tert ro han gál ni, míg
össze sze ded a szend vi cset, az italt, az al mát. 
A be já rat nál a hű tő pult ban mind ezt meg ta lá lod

store-check

2 0 0 7 .  m á j u s

70

A mai fi a ta lok nak a Hair cí mű mu si -
cal ben sze rep lő Man ches ter dal már
nem so kat mond. A vá ros ról még
csak nem is a 19. szá za di tex til ma -
nu fak tú rák és az ipa ri for ra da lom jut
eszünk be. Ha nem min den ki a Man -
ches ter Unitedre gon dol elő ször. És
mi a hely zet a ke res ke de lem mel?

Amek ko ra a kü lönb ség a ma gyar és az an gol fo -
ci kö zött, saj nos, ak ko ra a kü lönb ség a két or -
szág hi per mar ket jei kö zött is. Még ha ugyan azt
a már kát vi se li is a két bolt…

Ba ja Sán dor
ex port üz let ág-
igaz ga tó
Eckes granini GmbH
& Co.

Man ches ter,
England,
England…
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(let tek vol na). A fo gyasz tót az an go lok
meg akar ják is mer ni. Nem va la mi ma -
gasz tos cél ér de ké ben. „Csak ” töb bet
akar nak el ad ni ne ki.

Be há lóz va
A Tescónak 1950 bolt ja van az Egye sült
Ki rály ság ban. Az ext ra nagy bol tok
mel lett (mint egy 120 van be lő le) 445
szu per mar ke tet is üze mel tet, de a vá -
ros köz pon ti convenience (ké nyel mi
szem pon to kat fi gye lem be ve vő) kis
bol tok ban is egy re na gyobb fan tá zi át
lát (im már 650 Tesco Express er re a bi -
zo nyí ték). 2006-2007-ben kö rül be lül
150 új bol tok nyit nak. Eze ket az unal -
mas szá mo kat csak azért mon dom,
hogy a fej lő dés nem állt meg. Ha azt
his  szük, hogy amíg mi ha la dunk (mert
azért ha la dunk), ők ben nün ket vár nak,
sőt, be vár nak, ak kor na gyon té ve dünk.
A kis ke res ke de lem mel lett a Tesco az
élet min den te rü le tén igyek szik az em -
be re ket be há lóz ni. Ha tal mas for gal ma,
pénz esz kö zei nagy ha tal mat ad nak a
ke zé be, amit az ál lam több-ke ve sebb si -
ker rel pró bál kor lá toz ni. A bolt ban ka -
pott vá sár lá si utal ványt Tesco ben zin -
ku tas ben zin re, Tesco élet biz to sí tás ra
le het be vál ta ni. A né hány font per sze
nem elég, így ter mé sze tes, hogy a ben -
zi nen és az élet biz to sí tá son is ha tal mas
for gal mat re a li zál a lánc.

Az eső víz be fo gá sa
Mi ért csak a Tescóról be szé lek? Mert az
Asda (Wall-Mart) 300, a Sainsbury’s

750, vagy a Morrisons 380 bolt já val a
Tesco kö ze lé be sem ér Ang li á ban.
A lán cok gyil kos ár har ca mel lett (ez leg -
alább is me rős le het itt hon ról) új sze lek
is fúj nak a csa tor nán túl. A kör nye zet -
vé de lem egy re na gyobb és ko mo lyabb
hang súlyt kap. Pél dá ul: min den nagy
bolt ban víz tisz tí tót sze ret né nek, ami
eső víz zel va ló ta ka rí tást tesz le he tő vé.
A vá sár lót ér dek li, hon nan jön a ter -
mék. A man ches te ri pol gár he lyi te jet
sze ret ne, mert a he lyi e ket akar ja tá mo -
gat ni. A bio ter mé kek, a fej lő dő or szá -
gok kal tör té nő igaz sá go sabb ke res ke -
de lem mind egy té ma irá nyá ba men -
nek, ami nek „fe le lős tár sa dal mi ma ga -
tar tás” a ne ve. A fo gyasz tót ez zel is meg
kell nyer ni. Az ár el sőd le ges, de a hi deg
szá mí tás már nem elég.

Igaz sá got – ol csób ban
Mind ez per sze né ha még nem tö ké le -
tes. Per ce kig ne vet tem azon, hogy a
nor mál Tesco 100% na rancs lé 99 penny
volt (370 fo rint), az „igaz sá gos árat a
tró pu si ter me lő nek” fel ira tú (szin tén
Tesco 100%) na rancs le vet pe dig 95
pen  nyért árul ták.
A high techről, a szá mí tás tech ni ká ról
so kat ír tak már. Az egyik mel lé kelt ké -

pen lát szik, hogy az elekt ro mos kon zo -
lon a polc fe le lős ho gyan ké szí ti elő a
polc pa ko lást és a ren de lé sét. Hány szor
bosszan ko dom, hogy a gye re ke im ál tal
ren delt (más már ká val sze rin tük nem
he lyet te sít he tő) tej des  szert ép pen nem
kap ha tó a hi per mar ket ben, aho va
járunk…
Az ön ki szol gá ló kas  szá ról nem is be -
szé lek. Gyor san, sor ba ál lás nél kül kint
va gyunk.
A vá lasz ték: so kan van nak azon a vé le -
mé nyen, hogy a ma gyar bol tok ban
nagy vá lasz ték van. Jöj je nek el ve lem
akár Len gyel or szág ig. A fű sze rek, ita -
lok mel lett örök szív fáj dal mam a friss
zöld ség és gyü mölcs. Gyak ran ad nék
ba rac kot (nem gyü möl csöt) a re szor tos
fe jé re, aki át ve szi a csap ni va ló árut,
amit ki rak nak ná lunk. (Tisz te let a ki vé -
tel nek.)

De ne fél je nek! Nem olyan rossz Ma -
gyar or szág. Pél dá ul Ang li á ban nem tu -
dok jó irány ba au tó val be men ni a kör -
for ga lom ba, a bo rot vá mat nem tu dom
be dug ni az ot ta ni kon nek tor ba, s az
elő ke lő ét te rem ben is íz te len az étel. A
sió fo ki Ha lász csár da pontyhalászleve
jut az eszem be, s leg szí ve seb ben már
in dul nék is ha za. ■

Manchester, England, England…
The song from the musical “ Hair” does not mean too much to today’s teenagers.  The football club Manchester United is the first thing
most people think of when they hear the name of this city. Unfortunately, the difference between our hyper markets and those in
Manchester is just as big as the difference between Hungarian and English football, even if the labels on the stores are the same.
People in Manchester love their team and the team does everything to please them. The same goes for local hyper markets. They
know what their customers want. I will never forget a Hungarian hyper market, where management never managed to spare a single
hour in six months to listen to the findings of a customer satisfaction survey prepared by an independent market research company.
The English want to know their customers not because they have some noble sense of mission, but because they want to sell more.
Tesco has 1950 stores in the UK. In addition to the 120 extra large stores, it has 445 supermarkets and 650 Tesco Express convenience
stores. It is not only retail trade that Tesco does for people. A diverse range of services including life insurance, are also provided. Apart
from the murderous price competition between the chains, there are also other challenges for the retail business. Ecology and the pro-
tection of the environment is an increasingly important issue for them. Consumers care about the origin of products. They want to drink
locally made milk because they want to support their local farmers.  Bio products and fair trade with developing countries also matter,
because a new attitude called “responsible social conduct” is spreading. I don’t even want to mention the self-service cash registers.
No lines, no wasting of our time. Assortments are another thing to be envied. Fruit is fresh. But don’t worry, Hungary is not such a bad
place after all. We don’t drive on the wrong side of the road, our electric sockets are also better and we are not served tasteless food
in elegant restaurants. ■

Az an gol hi per mar ke tek ben az ön ki szol gá ló
pénz tár nem szá mít kü lön le ges ség nek

Szá mí tó gé pes polc me nedzs ment a kész let hi ány
mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben
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En nek okán ju tott
eszem be a brit ke res -
ke del mi mi nisz té ri um

ál tal a vi lág nyolc „mi nő ség -
gu ru ja” egyi ké nek ki ki ál tott
ta nács adó és szak ér tő jé nek,
Claus Mollernak, a Ti me Ma -
na ger International (TMI)
ala pí tó já nak „Vál la la ti fut-
ball” című írá sa, ame lyet
mind an  nyi unk oku lá sá ra
sze ret nék köz re ad ni.
„Kép zel jük el, hogy a cég a
klub, az ügy ve ze tő igaz ga tó
az edző, a be osz tot tak a já té -
ko sok.

Az edző
A mér kő zés előtt az edző
össze gyűj ti a já té ko so kat,
hogy uta sí tá so kat ad jon
egyen ként min den ki nek.
Meg egyez nek, hogy ki nek
hány cselt kell vég re haj ta nia,
és hány hos  szú passzt kell
ad nia a terv ben kör vo na la -
zott po zí ci ók sze rint. 
Ké sőbb a meccs fo lya mán
gyak ran ki de rül, hogy az
uta sí tá sok már nem al kal -
maz ha tók, mi vel a já ték
más kép pen ala kult, mint
ami re szá mí ta ni le he tett.
Ilyen kor a já té ko sok nak per -
sze a szü ne tig vár ni uk kell az
új uta sí tá sok ra, ha csak az
edző nek nem akad majd sür -
gő sebb dol ga.
Az edző ugyan is tag ja az Or -
szá gos Edzői Ka ma rá nak,
így a fél idő ben egy ér te kez -
let re kell si et nie, amit nem

sa ját já té ko sa i val tart, ha -
nem más klu bok edző i vel. 
Ilyen kor meg vi tat ják, hogy
mi lyen két ség beej tő a hely zet:
ren ge teg já té kos már csak
pén zért ját szik, nem pe dig a
já ték örö mé ért. Az edzők fi a -
tal ko rá ban a já té ko sok még
»iga zi já té ko sok« vol tak. Esz -
mét cse rél nek, va jon mi kép -
pen le het ne EZE KET – az az a
já té ko so kat – va la hogy mo ti -
vál ni, ha ugyan mo ti vál ja
még őket va la mi! Nem is be -
szél ve ar ról, hogy mi kép pen
bán ja nak a já té ko sok kö zött
lé vő pri ma don nák kal, akik
csak sa ját ma guk kal van nak
el fog lal va. Szó ba ke rül nek az
edzők jo gai is: ők kell, hogy
uta sít sa nak, és ki os  szák a
mér kő zé sen vég re haj tan dó
fel ada to kat. 
Az edző még ép pen idő ben
ér vis  sza er ről a ta lál ko zó ról,
hogy lás son va la men  nyit a
má so dik fél idő ből. Így meg -
erő sö dik az a vé le mé nye,

hogy a já té ko sok in kább a
sze mé lyes si ker ked vé ért ját -
sza nak, mint a csa pat győ zel -
mé ért. 
Van nak olyan edzők is, nem
is ke ve sen, akik »jó val fon to -
sabb« ér te kez le te ken ül nek
az egész meccs alatt.

A já té ko sok
A já té ko sok va la men  nyi en
tag jai a Fut bal lis ták Szö vet -
sé gé nek. Az ő vi ta té má juk a
bé re zés: meg vi tat ják az
egyes cso por tok bé re it, a po -
zí ci ók fel osz tá sát. A szö vet -
ség több ta go zat ra osz lik:
van Ka pus Ta go zat, Hát vé -
dek, Kö zép pá lyá sok és a Csa -
tár Ta go zat (az utób bi per sze
ki csit »elő ke lőbb«, mint a
töb bi).

A ka pus
Fél idő ben a ka pus is ér te kez -
le ten van. Ő sem a csa pat tár -
sa i val, ha nem a töb bi klub
ka pu sa i val. 

Bi zo nyos erők a Ka pus Ta go -
zat ke be lén be lül azt a né ze tet
kép vi se lik, hogy a ka puk in -
do ko lat la nul szé le sek. Szél -
ső sé ges ra di ká li sok úgy vé lik,
hogy nem ár ta na meg vi tat ni,
va jon el fo gad ha tó-e egy nél
több ka pu fa sze re pel te té se.
Má sok meg győ ző dé ses hí vei
an nak az el kép ze lés nek, hogy
az egy sze rű sí tés je gyé ben ér -
de mes vol na meg vizs gál ni,
mi lyen elő nyök kel jár na, ha
ugyan olyan szé les ka pu kat
hasz nál ná nak a fo ci ban, mint
a jég ho ki ban. Egyes ta gok vé -
le mé nye sze rint 15 év szol gá -
la ti idő után a ka pus nak jo got
kel le ne ad ni ar ra, hogy egy
se géd ka pust al kal maz zon. A
se géd ka pus dol ga az len ne,
hogy a 15 km/óra se bes ség nél
las sab ban gu ru ló lab dá kat
fel szed je. Ami kor en nek
szük sé ges sé gét lát ja, a ka pus
há rom rö vid füt  tyel szó lí ta ná
mun ká ra, mely füt  työk elő -
idé zés éhez a meg fe le lő sí pot a
klub nak kel le ne té rí tés men -
te sen a ka pus ren del ke zé sé re
bo csá ta nia. A síp ma gán cé lú
hasz ná la ta és an nak bár mi -
ne mű jog kö vet kez mé nye kí -
vül esik a klub ha tás kö rén.

A hát vé dek
A hát vé dek is ér te kez le ten ül -
nek a szü net ben, még pe dig a
töb bi klub hát véd jé vel. Itt pa -
na szo kat fo gal maz nak meg az
olyan csa tá rok kal szem ben,
akik elő ze tes írá sos be le egye -
zés nél kül vet tek részt a vé de -
ke zés ben, egy sze rű en azért,
mert nem volt mit ten ni ük a
má sik tér fé len. Meg vi tat ják, a
pá lyán mi lyen mély sé gű elő -
re ha to lás vár ha tó el in do kol -
tan egy hát véd től anél kül,
hogy túl óra dí jat kel le ne ér te
fel szá mí ta ni. Mind amel lett a
ta go zat nem rég meg vá lasz tott
fe jé nek az a meg győ ző dé se,
hogy a csa tá rok nem csak
hogy be le avat koz nak má sok
dol gá ba, de meg ala po zat lan
kö ve te lé sek kel is elő áll nak a
hát vé dek irá nyá ban – pél dá ul,
in dí tá so kat vár nak el.
Az ő irány el ve: ha egy csa tár
lab dát sze ret ne tő lünk, ak kor

Vállalati futball
Nemrégiben egy fejlesztési program előkészületeként fia -
tal, tehetséges, néhány év szakmai tapasztalattal rendel ke -
ző munkatársak – területi képviselők – napi operatív felada -
tai val ismerkedtem (ismét). A cél az ESP-képzésük (lefordít-
va: Hatékony Értékesítés Programja) testre szabása volt.
Sok minden változott az elmúlt évek alatt: PDA, kamerás
mo biltelefon a polcképek dokumentálásához, telefonkonfe -

ren ciák, „brandelt” autók. Mégis, bár a fejek újak, a bennük rejtező gon -
do latok bizony a régiek, és nem kevés „folytonosságot” is tapasztaltam.

Tóth Zoltán
ügyvezető igazgató
Grow Sales Kft.
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jöj jön hát ra és vi gye el, de
csak is elő ze tes meg egye zés
ese tén.

A kö zép pá lyá sok
A kö zép pá lyá sok is ér te kez -
le ten van nak a szü net ben,
még pe dig más klu bok
középpályásaival…
…ugye alig ha kell foly tat -
nunk.
Az egyet len do log, ami ben
va la men  nyi en – az edzők és
a já té ko sok is – egyet ér te -
nek, az az, hogy mi lyen kár,
hogy nincs elég né ző a fut -
ball mec  cse ken.”

A nyer tes csa pat
Szel le mes és ta nul sá gos, s ta -
lán töb ben rá is me rünk leg -
alább egy olyan cég re, amit
is me rünk, vagy ahol meg for -
dul tunk pá lyánk so rán.
Azon ban va ló szí nű leg egyet -
ér tünk ab ban is, hogy nem
ez a he lyes út. 
Hi szen a fo ci lé nye ge a le he tő
leg jobb ered mény el éré se

úgy, hogy min den já té kos
ener gi á ját moz gó sít suk. Sze -
rez zünk nyer tes gó lo kat, mi -
köz ben véd jük sa ját ka pun -
kat a gó lok tól, nyer jük meg a
mec  cset. Ugyan ez igaz a vál -
la la tok ra vagy ér té ke sí té si
szer ve ze tek re egy aránt! A
cél, hogy min den mun ka társ
ener gi á ját moz gó sít va biz to -
sít suk a vál la lat ered mé nyes -
sé gét és jö vő jét. Ami kor az
em be rek tu dá suk leg ja vát
nyújt ják, ak kor a sze mé lyes
el kö te le zett ség nek egy rend -
kí vül kü lön le ges vál fa ja szü -
le tik meg. Claus Moller az
ilyen em be rek ből ál ló csa pa -
to kat „mun ka tár sa ság nak”
ne ve zi. 
Az ilyen csa pa tok ban a mun -
ka tár sak ugyan azo kat az el -
ve ket kö ve tik. Az ilyen csa -
pa tok ban nem min de nért a
ve ze tők a fe le lő sek, igaz, cse -
ré ben nem is tu laj do ní ta nak
ne kik min den si kert. Az
ilyen csa pa tok ban min den ki
szív vel-lé lek kel el kö te le zett.
Az ilyen csa pa tok ban az
ener gi át a fel ada tok meg ol -
dá sá ra, nem pe dig a meg lét -
ük iga zo lá sá ra vagy bűn bak -
ok ke re sé sé re for dít ják. Az
ilyen csa pa tok ban min den ki
úgy ját szik, hogy ő ma ga és a
csa pat is nyer jen.
Nyer tes csa pa ton pe dig nem
na gyon vál toz tat nak – még a
rossz edzők sem! ■

Corporate football
Recently, I had the opportunity to become familiar (again) with the daily operative tasks of  talent-
ed sales reps with a few years of experience. The objective was to tailor their ESP training to their
specific tasks. This is how a writing by Claus Moller, the founder of  Time Manager International
(TMI) titled “Corporate football”  came to my mind. Let’s see what we can learn from it. Before each
game, coaches get all players together to give them instructions individually.  Later on, games
often turn out to be quite different from what was expected and instructions are no longer appli-
cable. In such cases, players have to wait for half-time  to be given new instructions, provided that
the coach does not have anything more urgent to do. The coach is a member of the National
Chamber of Coaches and has to attend a meeting during the half-time break. During the meeting,
coaches discuss how hard it is to motivate players and how self-complacent stars should be han-
dled. Sometimes, coaches get back to see the second half of the game and become even more
convinced that their players are only interested in their personal success, instead of the team’s
glory. Some coaches never see the second half. The players are all members of the Players’
Association and are concerned about their salaries and the way money is to be divided among
them. There are several branches in the Association, like one for goalkeepers, one for defenders,
one for midfielders, etc. During the half-time break, they also attend meetings of their own “trade”
organisations and discuss their specific complaints and problems and proposals to make life easi-
er for their colleagues. The only thing they all agree about is that not enough people come to see
them play. The situation is probably familiar to many of us and we can agree that this is not they
way things should be. The objective should be to score and win the game. We should be able to
mobilise all our employees to work for our collective success. When people do their best, a very
special type of personal commitment to the group is born. People in such groups share the same
values. Leaders are not responsible for everything and do not claim all the credits for success.
Energies are devoted to solving problems instead of finding scapegoats or creating ideologies why
these exist. Teams like this play to win. ■
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A dön té sek ha té kony sá gá nak
nö ve lé se egy re gyak rab ban
sze re pel a köz gaz da sá gi üz le -
ti szak iro da lom ban. Más kér -
dés, hogy a va ló ság ban kik,
men  nyi re meg fon tol tan, s fő -
leg mi lyen ered mé nye sen
dön te nek nagy hor de re jű üz -
le ti kér dé sek ben vagy vá sár -
lás kor, kü lön bö ző már kák kö -
zött. A gon dol ko zás fej lesz tés
bo nyo lult fo lya ma tá nak sa já -
tos szem pont ja i ról két elő -
adást is tar tott Edward de
Bono, a vi lág hí rű or vos és
pszi cho ló gus Bu da pes ten,
áp ri lis ban. A brit szü le té sű
szak ér tő in ter jút adott a
Trade ma ga zin nak.

Agon dol ko dás fő ne héz sé ge a
ben nünk lé vő zsú folt ság és ku -
sza ság. Túl so kat pró bá lunk meg

egy szer re csi nál ni. Az ér zel mek, in for -
má ció, lo gi ka, re mény és kre a ti vi tás
mind ott zsú fo lód nak ben nünk, és
mind egy szer re kér szót. Olyan ez,
mint ha egy szer re túl sok lab dá val pró -
bál nánk zsong lőr köd ni – fo gal maz ta
meg az alap hely ze tet Edward de Bono,
akit a könyv fesz ti vál ra a Ma na ger
Könyv ki adó hí vott meg ab ból az al ka -
lom ból, hogy ki ad ta „Hat gon dol ko dó
ka lap – A pár hu za mos gon dol ko dás hat
sza ka sza” cí mű köny vét.

Kri ti zá lók, ötletelők és a töb bi ek
A kö zép-eu ró pai egye te men a gon dol -
ko zás fej lesz té sé ről tar tott elő adá sá -
ban mód sze ré nek új sze rű ség ét né hány
tí pus fel vá zo lá sá val ér zé kel tet te. Pél -
dá ul mind an  nyi an is me rünk olyan
em bert, aki egy meg be szé lé sen foly -
ton, min dent kri ti zál. Mint ha él vez né,
hogy min den ről ne ga tív vé le ményt
nyil vá nít. 
Má sok fá rad ha tat la nul jön nek új és új
öt le tek kel. Leg több ször anél kül, hogy
te kin tet tel len né nek a re a li tá sok ra. Ha
csök ken az el adás, és va la ki egy vál la -
lat nál a rek lám ki adá sok nö ve lé sét ja va -
sol ja, ak kor az újí tók in kább árat csök -
ken te né nek. Ha egy ve ze tő ár en ged mé -

nyes ak ci ók ban lát ja a meg ol dást, ak kor
az öt let em ber in kább egyet fi zet, ket tőt
kap promóciót szor gal maz. 
Egy har ma dik szél ső sé ges tí pus a té -
nyek, in for má ci ók gyűj té sé re es kü szik.
Min den ener gi á já val egy hely zet mi nél
pon to sabb meg ér té sé re tö rek szik. Mi -
köz ben ide je len ne a szin té zis nek, dön -
tés kel le ne a meg ol dás ér de ké ben, és
em be rek vár nak a fel ada tok ki je lö lé sé re. 
Ezt a za vart szün te ti meg Edward de
Bono mód sze re, amely nek lé nye ge,
hogy egy ér te kez le ten vagy meg be szé -
lé sen ne ke ve red je nek a dol gok: a gon -
dol ko dá si fo lya ma tot ugyan is sza ka -
szok ra bont ja. Nem em be re ket cím kéz,
sőt el len ke ző leg: min den kit ké pes sé
tesz ar ra, hogy el tud ja vá lasz ta ni az ér -
zel me ket a lo gi ká tól, a kre a ti vi tást az
in for má ci ó tól és így to vább. 
A gon dol ko dá si fo lya mat sza ka szo lá sát
a Hat Gon dol ko dó Ka lap kon cep ci ó já -
nak ne ve zi az egy sze rűbb meg ér tés
ked vé ért. A ka la pok jel ké pe zik a gon -
dol ko zás egyes tí pu sa i nak ter mé sze tét
és ha tá sa it. 

A gon dol ko zás meg szer ve zé se 
és az in for má ci ók
Edward de Bono ta pasz ta la tai sze rint
egy kö zös vagy egyé ni struktúrált gon -
dol ko zá si fo lya mat so rán ál ta lá ban leg -
el ső sza kasz gya nánt szok ták vá lasz ta ni
ma ga a gon dol ko zás meg szer ve zé sét: a

prob lé ma, a cél és a hoz zá ve ze tő meg -
ol dá sok át te kin té se hasz nos ki in du ló -
pont le het. Jel ké pe a kék ka lap. 
– Itt a fo ku szá lás a lé nyeg – hang sú -
lyoz ta. – A jó gon dol ko dó és a gyen ge
gon dol ko dó kö zöt ti kü lönb ség gyak -
ran a fo ku szá lá si, kon cent rá ló ké pes -
ség ben rej lik. Tud nunk kell, mi ről
szól jon a gon dol ko dás. Nem elég, ha
fe jünk ben csak a gon dol ko dás szé le -
sebb ér te lem ben vett cél ja ala kult ki.
Pél dá ul adott eset ben ar ra aka runk
kon cent rál tan fel ké szül ni, hogy mi -
lyen vá la szo kat ad ha tunk ver seny tár -
sa ink ár le szál lí tá sára. Vagy új szeg -
men se ket ke re sünk üz le te ink for gal -
má nak nö ve lé sé re, és mér le gel jük, ér -
de mes-e rá ven ni az idő sebb ve vő ket
ar ra, hogy csúcs idő sza kon kí vül lá to -
gas sa nak el üz le te ink be. 
Fe hér ka lap jel ké pe zi az el ér he tő és
szük sé ges in for má ci ók szám ba vé tel ét.
Eb ben a fá zis ban az egyén sa ját ma ga
szá má ra vagy több em ber kö zö sen a
kö vet ke ző kér dé se ket vá la szol ja meg:
Mi lyen in for má ci ónk van? Mi lye nek re
van szük sé günk? Mi lyen fon tos in for -
má ci ók hi á nyoz nak? Mi lyen kér dé sek -
re ke res sük a vá laszt? Ho gyan sze rez -
zük meg a szük sé ges in for má ci ó kat? 
Itt a té nyek do mi nál nak. De a vi lág já ró
elő adó fi gyel mez tet:
– Amit tény ként ke ze lünk, az sok szor
csak jó hi sze mű vé le mény, vagy egy
adott pil la nat ban ér vé nyes sze mé lyes
meg győ ző dés.

Ér zel mek a dön tés ho za tal ban
Ki ne vett vol na részt olyan ér te kez le -
ten, ahol üz le ti prob lé mák meg ol dá sán
gon dol koz nak, és egyes részt ve vők
min den mon da tu kat az zal kez dik: Úgy
ér zem, hogy… Ők kép ze let ben szün te -
le nül a pi ros ka la pot vi se lik, az ér zel -
mek és in ten ci ók je lét. Ha azon ban sza -
ka szo san és struktúráltan fo lyik a kö -
zös mun ka, ak kor csak az ér zel mek ki -
fe je zé sé nek ide jén van he lye az ef fé le
meg nyil vá nu lá sok nak, mint pél dá ul:
„Ne kér dez ze tő lem, mi ért. Csak nem
sze re tem ezt az üz le tet, amit kö töt tünk.
Sze rin tem ször nyű.” „Ösz tö nöm azt
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A Hat Gon dol ko dó 
Ka lap rend sze re

Edward de Bono, a vi lág hí rű or vos és
pszi cho ló gus
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súg ja, hogy ön azért el len zi a fú zi ót,
mert meg sze ret né tar ta ni ál lá sát, nem
pe dig azért, mert úgy elő nyö sebb a
rész vé nye sek nek.”
– Minden ér zel met ér de mes ki fe je zés -
re jut tat ni. Ha egy ér te kez let részt ve -
vői fel te szik a kép ze let be li pi ros ka la -
pot, ak kor han got ad hat nak ér zé se ik -
nek és sej té se ik nek – hal lot tuk az elő -
adás ban. – Az ér zel mek a dön tés ho za -
tal szer ves ré szét ké pe zik, te hát el kell
gon dol kod nunk raj tuk. Bu ta ság len ne
ab ban re mény ked ni, hogy az ér zel mek
ma guk tól tá voz nak, és át ad ják a sze re -
pet a tisz ta és lo gi kus gon dol ko dás -
nak. 
S ez zel kap cso lat ban még egy ér de kes
meg jegy zés:
– A pi ros ka lap sza ka sza nem az ér zel -
mek ki kür tö lé sé re va ló, jól le het egye -
sek kí sér tés be es nek, hogy er re a cél ra
hasz nál ják. Ez a sza kasz leg in kább egy
tü kör re ha son lít, amely az ér zel me ket
komp le xi tá suk ban tük rö zi vis  sza.

In do kolt óva tos ság 
vagy sze rep lés vágy?
Az óva tos ság: a ne héz sé gek és prob lé -
mák meg ne ve zé se fe ke te ka la pot ka -
pott a struktúrált rend szer ben. Ezt
hasz nál ják leg gyak rab ban, és va ló szí -
nű leg a leg fon to sabb.
Né hány gya kor la ti pél da ér zé kel te ti,
mi ről van szó:
„Ér té ke sít ésünk ug rás sze rű en meg nőtt
a rek lám kam pány ha tá sá ra. Van va la -
mi, ami ért óva tos nak kel le ne len nünk
ez zel kap cso lat ban? Gon dol juk vé gig
ezt a fe ke te ka lap je gyé ben.” 

„A koz me ti kai ipar ban el töl tött húsz év
után azt kell mon da nom, hogy ta pasz -
ta la ta im sze rint ugyan az a már ka nem
le het pré mi um és tö meg áru szeg mens -
ben is. Ez így nem mű kö dik.”
„Ha le szál lít juk az ára in kat, olyan ve -
szélyt lá tok, hogy a kon ku ren cia ugyan -
csak lej jebb megy az ára i val.” 
Mind ezek kel kap cso lat ban az elő adó
meg em lí tet te:
– Sokkal kön  nyebb kri ti kus nak len ni,
mint konst ruk tív nak. Egye sek ön ké pe
és sa ját fon tos sá gá ba ve tett hi te kri ti kai
haj la mán alap szik. Meg be szé lé se ken az
em be rek sze re pel ni akar nak, azt sze ret -
nék, hogy ész re ve gyék őket. Hoz zá
akar nak szól ni a té má hoz, és er re a leg -
kön  nyebb mód az „Igen, de…” tí pu sú
vé le mény nyil vá ní tás. 
Hoz zá fűz te, ha egy öt let 95 szá za lék ban
ki tű nő, ak kor mu tat koz hat olyan ten -
den cia, hogy a meg be szé lés so rán a ke -
vés bé ki tű nő 5 szá za lék ra össz pon to sí ta -
nak. Ez a ter ve zé si sza kasz ban igen hasz -
nos, de az ér té ke lé si sza kasz ban már a
ki tű nő 95 szá za lé kot kel le ne el is mer ni:
– A fe ke te ka lap túl zott hasz ná la ta, a
vé get nem érő óva tos ság, koc ká zat ke -
rü lés és kri ti ka nem se gít. Jó, ha ezek
fon tos sá gát fel is me rik, de ugyan olyan
lé nye ges, hogy ne ad ja nak ne kik az in -
do kolt nál na gyobb te ret.

Óva tos és po zi tív én
Sár ga ka la pot ka pott a kulcs fon tos sá gú
ötö dik sza kasz: az ér té kek fel is me ré se.
Ez a po zi tív gon dol ko zás vi lá ga, ahol az
elő nyök re össz pon to sí ta nak, és op ti -
mis tán ter ve zik a vég re haj tást. 
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Ha zai tré nin gek 
a lé pés tar tás ért
– Magyarországon is ér zé kel he tő igény
gon dol ko zás fej lesz tő tré nin gek re –
mond ja Sza bó Eri ka, a Ma na ger Könyv -
ki adó stra té gi ai igaz ga tó ja, akit az
FMCG-szektorban so kan is mer nek a
Unilevernél, Pepsinél és Tescónál be töl -
tött ve ze tő po zí ci ó i ból. – Ter jed a fel is -
me rés, hogy az em ber nek sa ját ver -
seny ké pes sé gé nek meg őr zé se, mun -
ka hely ének meg tar tá sa ér de ké ben lé -
pést kell tar ta nia a gyor san vál to zó vi -
lág gal. 
Má sok hoz ha son ló an Sza bó Eri ka is le -
het sé ges nek tart ja, hogy öt-tíz év múl -
va olyan mun ka he lyi tech ni kák kal kell
majd dol goz ni, ame lyek ma még nem is
lé tez nek. Ar ra cél sze rű va la ho gyan fel -
ké szül ni. 
Kez dő és gya kor ló ve ze tők hol tig tar tó
ta nu lá si fo lya ma tá nak fon tos ré sze le -
het „A Hat Gon dol ko dó Ka lap – A pár hu -
za mos gon dol ko dás sza ka szai” cí mű
tré ning, Edward de Bono mód sze ré vel.
A tré nin get együtt mű köd ve szer ve zi és
kí nál ja a Ma na ger Könyv ki adó az Events
Kft.-vel. 
– Első szá mú cél ja, hogy egy sze rű sít se
a gon dol ko zást – hang sú lyoz za Sza bó
Eri ka. – Má so dik, hogy a részt ve vők szá -
má ra le he tő vé te gye gon dol ko dá suk -
ban a vál tást. Azon kí vül, aki el sa já tít ja
a mód szert, az a gya kor lat ban ru tin sze -
rű en hasz nál hat ja. 
Rész le tes in for má ci ók az egy-, il let ve
két na pos tré nin gek ről a kö vet ke ző
hon la po kon ta lál ha tók: www.sichats.hu
és www.debono.hu
Je lent kez ni és to váb bi tá jé koz ta tást
kér ni Sza bó Eri ká tól vagy dr. Wéber Ju li -
an ná tól le het, a kö vet ke ző e-mail cí me -
ken: erika.szabo@mail.datanet.hu vagy
events@t-online.hu ■

Domestic training to
keep up
According to Erika Szabó, strategic director of
Manager Könyvkiadó, there is demand for such pro-
grams in Hungary.  The training course „Six Thinking
Hats – Stages of parallel thinking” offered by  Manager
Könyvkiadó in co-operation with Events Kft can
become an important part of management training. Its
primary objective is to simplify thinking, while the sec-
ond objective is to allow participants to change their
way of thinking. Detailed information about the cours-
es is available on the web sites:
www.sichats.hu and www.debono.hu
Information is also available from Erika Szabó or dr.
Julianna Wéber: erika.szabo@mail.datanet.hu or
events@t-online.hu ■
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Eb ben a sza kasz ban pél dá ul ilyen fel ve -
té sek han goz hat nak el:
„Óva tos sá gom azt súg ja, hogy az ol csó
új ön gyúj tó ár ta ni fog az el adá sa ink -
nak. Po zi tív énem vi szont úgy lát ja,
hogy az ol csó ön gyúj tó ki irt ja a pi ac kö -
zép ső szeg men sét, és így egyes vá sár ló -
kat ar ra kész tet, hogy át men je nek a
drá ga szeg mens be, ami vi szont elő nyös
szá munk ra.”
„Ké rem, mond jon ne kem konk rét ja -
vas la to kat. Mi nél töb bet, an nál jobb.”
Itt a lé nyeg az elő adó sze rint a po zi tív
at ti tűd. A gon dol ko dás a le het sé ges elő -
nyö ket és ér té ke ket igyek szik meg lát ni.
S mi helyt meg fo gal maz za, jö het a fel -
ku ta tás.
A kre a tív gon dol ko dás je le a zöld ka lap.
Eb ben a sza kasz ban árad hat nak az új
öt le tek, új el kép ze lé sek és új fel fo gá sok.
Itt azt ku tat ja az em ber, mi ként sza kad -
hat el ré gi öt le te i től és ru tin ja i tól an nak
ér de ké ben, hogy job ba kat ta lál jon. 
Töb bek kö zött ak kor jön jól a kre a ti vi -
tás, ami kor úgy érez zük, hogy a dol go -
kat egy sze rűb ben vagy job ban is meg
le het ne csi nál ni. En nek el le né re a kre a -

ti vi tás gyen ge lá ba kon áll Edward de
Bono sze rint:
– Úgy tűn het, mint ha nem len ne szük -
sé ges ré sze a gon dol ko dás nak. Pe dig a
zöld ka la pos sza kasz be ik ta tá sá val a
kre a ti vi tás is a gon dol ko dás el is mert
ré szé vé vál hat.
Fo lya ma to san vál to zó vi lá gunk ban a
rög zült szi tu á ci ók és ha gyo má nyos
meg íté lé sek már nem min den eset ben

ér vé nye sek, ér vel Edward de Bono.
Ahe lyett, hogy meg ál la pí ta nánk, mi -
lyen mó don juh ta tunk elő re az úton,
gyak ran ma gát az elő re ve ze tő utat kell
meg ter vez nünk vagy ki ta lál nunk. A
Hat Gon dol ko dó Ka lap rend sze ré nek
lé nye ge, hogy min den em ber ké pes le -
gyen mind egyik gon dol ko zá si sza kasz -
ban ha té ko nyan részt ven ni. ■

Ba jai Er nő

The system of six thinking hats
Improving the efficiency of decision making is ever more frequently a topic of discussion in business literature. In April, two lectures
were given by Edward de Bono about the peculiar aspects of  the complex process of improving our thinking in Budapest. .He also gave
us an interview. – The main difficulty in thinking comes from the congestion and confusion in our minds. We are trying to do too many
things at the same time. It is like trying to juggle too many balls. The essence of de Bono’s method is to avoid getting things mixed up
during meetings. He has divided the process of thinking into stages, which enables people to separate logic from emotions, creativity
from information etc. The segmentation of the thinking process is called the concept of the Six Thinking Hats, where the six hats rep-
resent the nature and effects of certain types of thinking. According to his experience, organisation of thinking is usually the first stage
in the thinking process. Definition of the objective, and possible paths leading there can be a good starting point. This the blue hat. 
– Focusing is the most important thing here – he emphasised. We have to know what we want to think about. Assessment of accessi-
ble and required information is represented by the white hat. Facts dominate here, but: – Sometimes what we believe to be facts, are
only opinions or convictions. Regarding emotions: – all emotions should be expressed. Emotions are an organic part of the decision mak-
ing process, because they do not go away. – The red hat is not about eliminating emotions. This stage is like a mirror, where emotions
are reflected in their complexity. The black hat stands for caution and pointing out problems and difficulties. This is probably the most
frequently used and most important hat. – It’s much easier to be critical than constructive. Excessive use of the black hat, unlimited
caution, criticism and the evasion of risk will not help. It is important not to over-emphasise these. The fifth stage, the recognition of
values is symbolised by the yellow hat. This is positive thinking, when we focus on the advantages and benefits. The green hat is cre-
ative thinking. New ideas, concepts and approaches come in this stage. This is when we try to break away from old routines, in order
to find better ones. In our constantly changing world, old clichés do not always apply. Often it is not enough to know how to follow a
road, but we have to plan the road ourselves. ■

Bi za lom ger jesz tő ud va ri as ság gal fo gad ta az
ér dek lő dő ket a gon dol ko zás fej lesz tés vi lág -
hí rű tu dó sa a Bu da pes ti Kong res  szu si Köz -
pont ban, a könyv fesz ti vá lon. Min den vá la -
szát egy ba rát sá gos mo soly ve ze tett be.
– Hogyan lett ön ből gon dol ko dás ku ta tó?
– Az USA-ban, Madison vá ros ban vé ge z -
tem el az or vo si egye te met, és már ta nul -
má nya im ide jén ér dek lőd tem a gon dol ko -
zás mi ben lé te iránt. Egy részt azért, mert
az óko ri gö rö gök óta el telt 2400 év so rán
há rom do log ma radt vál to zat lan a vi lá gon:
a szan dál, a de mok rá cia és a gon dol ko zás.
Or vos ként utób bi nál lát tam le he tő sé get
ar ra, hogy va la mi újat al kos sak. Más részt
sze ret tem vol na az agy mű kö dést, mint
bio ké mi ai fo lya ma tot meg ér te ni. A fi lo zó -
fu sok sza vak kal kö ze lí te nek a gon dol ko -
zás hoz, de sze rin tem a já ték a sza vak kal
nem visz mes  szi re. 
– Lehet, hogy azért nem vál to zott a gon dol -
ko zás, mert úgy jó, ahogy an nak ide jén ki ala -
kult?
– Kutatásaim alap ján ma már úgy lá tom,
hogy a lé te ző gon dol ko dás nem rossz
ugyan, de nem elég gé át fo gó. A gon dol ko -
dás új el mé le tét dol goz tam ki, és meg ha tá -
roz tam a struktúrált kre a tív gon dol ko dást. A
klas  szi kus gon dol ko zás ér ve ken, il let ve azok

meg vi ta tá sán ala pul. Vi tá zó fe lek csak azt
né zik, mi té ves a má sik ér ve lé sé ben, és úgy
csak ke vés ered ményt ér nek el. Ez sze rin -
tem kez det le ges ah hoz ké pest, hogy a Hat
Gon dol ko dó Ka lap tel jes kö rű en ki ak náz za
az agyunk ban rej lő le he tő sé ge ket. A ré geb -
bi, elő í té le tes gon dol ko dás ból ki tör ve új mó -
don, élet sze rű en gon dol koz ha tunk, ami jól
mű kö dik a min den na pi élet ben. A pár hu za -
mos gon dol ko dás lé nye ge, hogy min den ki
ugyan ab ba az irány ba te kint, kö zö sen ke re -
si a meg ol dást. De per sze az irány vál toz tat -
ha tó.
– Miért ép pen hat sza kasz ra osz tot ta fel a
gon dol ko zá si fo lya ma tot?
– Az em be ri agy ál ta lá ban hét dol got tud
meg je gyez ni, mint egé szet. Így a hat ide á lis -
nak lát szik. Ke ve sebb ka lap pal túl sá go san
komp lex len ne a mód szer. 
– Saját gon dol ko dá sá ban hasz nál ja a mód -
szert? 
– Persze. 
– A gon dol ko zás, plá ne fej lesz té se elég sok
ener gi át kí ván az em ber től. Há nyan haj lan -
dók er re a be fek te tés re?
– Nem lá tom erő fe szí tést igény lő be fek te -
tés nek. Ez egy mód szer, és aki lát ja az ered -
mé nye it, lel ke sen hasz nál ja. Pél dá ul elő for -
dul, hogy egy csa lád ban he te kig nem tud ják

el dön te ni, ho vá men je nek nya ral ni, mert
min den ki mást sze ret ne. Ha va la ki is me ri a
gon dol ko dó ka la pok mód sze rét és al kal -
maz zák, ak kor tíz perc alatt meg egyez het -
nek. Biz tos le het ben ne, hogy meg ked ve lik a
mód szert.
– Hetven éven felül mi mo ti vál ja, hogy utaz -
zon, elő adá so kat tart son, nép sze rű sít se a
gon dol ko zást?
– Rengeteg ten ni va ló van a gon dol ko zás fej -
lesz té se ér de ké ben. 2400 év el ma ra dá sát
kell be hoz nunk. ■

When families argue about
the holiday
– How did you become a researcher of human thinking?
– I studied medicine in the USA, in Madison and I became inter-
ested in the nature of thinking during my time at the university.
– Is it possible that thinking has not changed much because
it is good enough as it is?
- I believe that existing thinking is not bad, but it is not com-
prehensive enough. I have worked out a new theory of think-
ing and I have defined creative thinking. The essence of par-
allel thinking is that many people are looking in the same
direction and try to find a solution together. 
– Why do you use specifically six stages to define the process
of thinking?
–  The human brain can usually remember seven things as a
whole. Six seemed like an ideal number. 
– Do you use your own system? 
– Of course. 
Improving our thinking requires a lot of energy. How many
people are willing to make this effort?
I don’t think it takes a lot of effort. For example, sometimes
families argue about holiday destinations for weeks.
Knowing the method of thinking hats, they can agree in ten
minutes. ■

Ha so ká ig vi táz nak, hol nya ral jon a csa lád
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TopJoy Multi Active
A TopJoy új ter mék csa lád ja a Multi Active a nap min den idő sza ká ban ak tív vá va rá zsol és
erőt ad. A TopJoy Multi Active Ás vá nyi anya gok kal: sok fé le vi ta min- és ás vá nyi anyag-
tar tal má val jó köz ér ze tet biz to sít. A TopJoy Multi Active Mag né zi um mal: ma gas vi ta min-
és mag né zi um tar tal ma csök ken ti a stressz és a ki me rült ség ha tá sát. A TopJoy Multi
Active Immunobalance: a zöld tea és a sző lő ki vo nat fon tos sze re pet ját szik a szer ve zet

vé de ke ző ké pes ség ében. Mind há rom ter mék új, 1 li te res Tetra Rex
cso ma go lás ban ke rül a pol cok ra. Ki sze re lés: 12 db ter mék/kar ton,

13 kar ton/sor, 4 sor/rak lap, 52 kar ton/rak lap, 624 db ter -
mék/rak lap. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. má jus.
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.

Multi Active is the new
product line from
TopJoy, which vitalises
and gives us strength
during the whole day.
The three members of
the TopJoy Multi Active
product line - Minerals,
Magnesium and
Immunobalance –, will
be sold in new 1 litre
Tetra Rex packaging.

adidas Pure Energy ter mék csa lád
A le he tet len nem lé te zik, ha kont rol lá lod és ha kell, fel sza ba dí tod a ben ned rej lő ener -
gi át. Fe dezd fel az erő det, sza ba dítsd fel az ener gi á dat, érd el a le he tet lent! Az erő tel -
jes il lat ere jét jel ké pe zi az egye dül ál ló fe ke te üveg és az ikon sze rű en meg min tá zott
cso ma go lás. A vö rös láng gra fi ka az ener gi át, fér fi as sá got és mo dern sé get köz ve tí ti. Az
il lat: friss, fér fi a san fás. Ki sze re lés: Eau de Toilette: 50 ml, Deo 150 ml, tus für dő 250 ml,
after shave 100 ml, go lyós deo. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve ze té si tá mo ga tá -
sok: tv-rek lám, POS, pr, bol ti promóciók. Kap cso lat fel vé tel: COTY Hun ga ry Kft.; Kap cso -
lat tar tó: Ve vő szol gá lat; T.: (1) 887-2400

Discover your strength,
liberate your energy,
achieve the impossible!
The strength of the
powerful fragrance is
symbolised by the
unique black bottle and
the packaging with icon-
like decoration. The red
flame is a symbol of
energy, masculinity, and
modernity.

innováció
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David Beckham Intense Instinct 
Az el ső David Beckham-illat, az Instinct ha tal mas si ke -
re alap ján meg al ko tott in ten zí vebb il la tú, li mi tált ki -
adás. Erőt su gár zó, vib rá ló, fe lejt he tet len il lat. Jel mon -
da ta: ra gadd meg a pil la na tot, most vagy so ha! Cso -
ma go lás: mind a kar ton do boz, mind az üveg az
Instinct for ma vi lá gát idé zi, az el té rő, in ten zív vö rös
szín jel zi a ki rob ba nó, fel pezs dí tő, új il la tot. Ki sze re lés:
Eau de Toilette: 30 ml. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri -
lis. Be ve ze té si tá mo ga tá sok: outdoor, saj tó, POS. Kap cso lat fel vé tel: COTY Hun ga -
ry Kft.; Kap cso lat fel vé tel: Ve vő szol gá lat; T.: (1) 887-2400 

A limited edition with a more intense fragrance based on the huge success of the first David
Beckham fragrance, Instinct . Both the bottle and the box remind us of the shape of Instinct. The
intense red colour is a sign of the different, exhilarating, explosive new fragrance.

Helia-D Beauté Bronzée Barnító Testápoló
A Helia-D Barnító Testápoló a napraforgószár kivonat mellett
egyéb növényi hatóanyagokat és vitaminokat tartalmaznak, amelyek a bőr ápo lá -
sát és egészségesen tartását segítik. A barnító hatást a testápoló a pigmentáció
élén kítésével éri el, és ezzel biztosítja az egészséges barnaságot. A hidratáló ha tó -
anyagok azt is lehetővé teszik, hogy a kialakult ragyogó barnaság ta rtósan megma -
radj on. A kívánt hatás, barnaság a felvitt mennyi ség gel, illetve a használat időtar-

tamával és periódusságával sza bá lyozható. Bármikor alkalmazható, és
azoknak is ajánlott, akik ér zé kenyek a napsütésre. Kupakja a hi gi -
énikus zárást biztosító szili kon membránnal ellátott. Ka te gó ri ájá ban
az egyik legkiválóbb termék elérhető áron. Kiszerelés: 10 db/kar ton,
192 karton/raklap. Be vezetési támogatások: kereske del mi promóció,
fogyasztási kom munikáció (PR, sajtóhirdetés, pro mó ciók). Bevezetés
hónapja: 2007. április. Kapcsolatfelvétel: Helia-D Kft., 1036 Budapest,

Nagy szombat u. 1. IV./1., Petke Lóránt, T.: (1) 261-0296, F.: (1) 261-0296

Helia-D Body Lotion and Self-Tanning Lotion contain several plant ingredients and
vitamins in addition to sunflower stem extract which help to care for the skin and
keep it clean. The tanning effect is achieved by enhancing pigmentation, thereby
providing a healthy tan.

Celine Dion Spring 
in Pa ris 
Celine Diont mind an  nyi szor el va rá -
zsol ja a pá ri zsi ta vasz, amely nek le -
ve gő jé ben az új já é le dés iz gal ma és
a friss ta va szi me leg leng. Ez a ro -
man ti ka és bi zser gés egye sül Celine
Dion új par füm jé nek, a Spring in
Paris-nak az il la tá ban. Cso ma go lás:
ta va szi üde sé get köl csö nöz a klasz  -

szi kus, kris tály tisz ta ék szer do boz -
nak. Il lat tí pus: friss gyü möl csös-vi rá gos. Ki sze re lés:
Eau de Toilette: 15 ml, 30 ml, 50 ml, Deo Natural
Spray 75 ml. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve -
ze té si tá mo ga tá sok: saj tó, POS, pr. Kap cso lat fel vé -
tel: COTY Hun ga ry Kft.; Kap cso lat tartó: Ve vő szol gá -
lat; T.: (1) 887-2400 

Paris spring with the air of the excitement of new life and fresh warmth appearing in the fragrance
of the new perfume from Celine Dion:  Spring in Paris. Packaging: classic, crystal clear jewel box
with the freshness of spring 

Kométa: Fi nom Gril lek 
Saj tos-fok hagy más, Négyfűszer,
Cse me ge, grill kol bász 
A meg vál to zott, harmónikusabb ízvilág, sok fé le
fel hasz ná lá si le he tő ség gel pá ro sul, így pél dá ul
olaj nél kül, tef lon ser pe nyő ben is süt he tő rossz
idő ese tén. Ki sze re lés: 280 g; sza va tos sá gi idő: 30
nap; ja va solt polc el he lye zés: ön ki szol gá ló hű tő -
pult ban; cikk szá mok: 5072, 5073, 5074. Be ve ze -
tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve ze té si tá mo ga tá sok: ár ak ció,
saj tó hir de tés, kós tol ta tás. Kap cso lat fel vé tel: Kométa '99
Zrt.; Kap cso lat tar tó: Ke res ke de lem; T.: (82) 502-495; 
F.: (82) 502-446; wwww.kometa.hu 

The altered, more harmonious flavours are accompanied by many possible uses, like for example
frying without oil in a teflon pan, in bad weather. Size: 280g; warranty: 30 days; recommended shelf
placement: self-service refrigerator ; article numbers: 5072, 5073, 5074. Month of introduction:
April 2007. Support for introduction: price promotion, press campaign, sampling.

Apenta Optima – Egy csepp nyi jég kor szak
Az Apenta ter mék csa lád az idei sze zon ban új po zi ci o ná lás sal
je lent ke zik, amely meg mu tat ko zik a ter mé kek egye di cso ma -
go lá sá ban, a kom mu ni ká ci ó ban és a már ka ak ti vi tá sok ban is.
Ki sze re lés: 1,5 l PET, 0,5 l PET. Gyűj tő nagy ság: 1,5 l: 6 db/zsu -
gor, 84 zsu gor/rak lap; 0,5 l: 6 db/zsu gor, 216 zsu gor/rak lap.
Be ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. 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 Apenta  product line is repositioned for this season. This is apparent
from the special packaging, communication and brand activities. 

TM_2007-05:TM  2007.04.26.  20:11  Page 78



Pago Pink Gra pef ru it gyü mölcs lé 
A Pago Pink Gra pef ru it 100%-os gyü mölcs tar ta lom -
mal ren del ke zik, és vi ta mi nok ban, il let ve ros tok ban is
igen gaz dag. Egye dül ál ló ter mék, hisz a kon ku ren -
sek ter mék vá lasz té kai kö zött eb ben a ki sze re lés -
ben ilyen íz nem ta lál ha tó. Ki sze re lés: 0,2 l üve ges;
gyűj tő nagy ság: 24 pa lack/tál ca; el tart ha tó ság:
18 hó nap; rak tá ro zás: szá raz, hű vös he lyen. Be ve -
ze tés hó nap ja: 2007. má jus. Be ve ze té si tá mo ga -
tá sok: értékesítésösztönző ak ci ók mind a nagy -
ke res ke dők, mind a HoReCa-szek tor szá má ra,
POS-anya gok. Kap cso lat fel vé tel: Tör ley Pezs -
gő pin cé szet Kft.; Kap cso lat tar tó: Móritz Lász ló
Pago ér té ke sí té si kép vi se lő; T.: (30) 683-0932; F.:
(1) 226-0554; 
E-mail: morila@torley.hu; www.pago.cc

Pago Pink Grapefruit has 100% fruit content and is very
rich in vitamins and fibres. It is a unique product, as no
such flavour is available in this size from the assortments
of its competitors.
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Bő vült a csa lád! Új
Tchibo Family Intense!
A 2006-ban is pi ac ve ze tő Tchibo
Family ter mék csa lád újabb tag -
gal bő vül: a mél tán nép sze rű –
ne vé ben meg újult – Tchibo
Family Classic mel lé meg ér ke -
zett a Tchibo Family Intense,
amely ki tű nő vá lasz tás azok
szá má ra, akik az erő sebb, in ten -
zí vebb ízélményt ré sze sí tik
előny ben. Az új Tchibo Family
Intense-ben a köz ked velt Tchibo

Family ká vé ha gyo má nyo san ki vá ló mi nő sé ge egy
„csi pet nyi” iz ga lom mal pá ro sul. Az új Tchibo Family
Intense 250 és 100 gram mos őrölt-pör költ és 100
gram mos ins tant vál to zat ban ke rül a pol cok ra. Ki sze -
re lés: Tchibo Family Classic és Intense 250 g, (3

kg/gyk; 198 kg/rak lap) 1000 g (6 kg/gyk; 120 kg/rak lap) és 100 g ins tant (0,6
kg/gyk; 208 kg/rak lap). Be ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve ze té si tá mo ga tás: tv,
óri ás pla kát és saj tó kam pány, fo gyasz tói promóció, sales folder és el adás he lyi esz -
kö zök. Kap cso lat fel vé tel: Tchibo Bu da pest Kft., Bu da örs, Ipa ros u. 3-5.; 
T.: (23) 502-041

A new member is added to the Tchibo Family product line, market leaders in 2006: in addition to
Tchibo Family Classic, Tchibo Family Intense is here now, providing a more intense experience for
people who prefer stronger flavours.

Dove Sely mes & Fé nyes
sam pon, haj bal zsam, haj -
krém
Az új Dove Sely mes & Fé nyes sam -
pon, bal zsam és haj krém meg ol dást
kí nál a ra kon cát lan ko dó tin csek
prob lé má já ra. Gyen gé den ki si mít ja a
haj szá la kat, eköz ben ápol ja és fé -
nyes sé va rá zsol ja a ha jat. A Sely mes
& Fé nyes haj ápo lá si csa lád be ve ze -
té sé vel a Dove új fo gyasz tó kat szó lít
meg a nö vek vő „szép ség” szeg mens ből. Be -
ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve ze té si ked vez mé nyek és tá mo ga tá sok: tv-rek lám.
Kap cso lat fel vé tel: Unilever Mo. Kft., Bp., 1138 Vá ci út 182.; Kap cso lat tar tó: Ve vő szol -
gá lat; T.: (40) 400-400; E-mail: zoli.acs@unilever.hu

The new Dove Silk & Sleek shampoo, condicioner and haircream solves the problem of unruly curls of
hair. It gently straightens hair and makes it shinier.

Új Bertolli tész ta szó szok
A Bertolli Originale, Pikáns és Fokhagymás tész taszószok egyedi, innovatív álló-
tasakos cso magolási formáiban „leugranak” a pol cok ról. Az olasz táj szenvedélyes
ízeit fino mí totta a család ízlésére a Bertolli. Új tészta szószait olyan könnyű cso-
magolás öleli kö rül, hogy a háziasszony kosarába belefér min den további hozzávaló,

amit a szószba szeretne tenni – legyen az némi hal vagy fűszeres
hús és sok-sok friss zöldség. Kiszerelés. 400 g/állótasak, 6 db/kar-
ton, 174 karton/raklap Szavatossági idő: 1 év. Bevezetés hónapja:

2007 május. Bevezetési támogatások: bevezetési
árakció, teljeskörű médiatámogatás (TV, CLP, BB, női

és konyhamagazinok, esemény-
marketing, PR, internet, gerilla-
marketing). Kapcsolatfelvétel:
Unilever Mo. Kft. 1138 Budapest
Váci út 182. Tel: 465-9460

info@bertolli.hu

Bertolli Originale, piquant and garlic
sauces in their unique and innovative
pouches „jump off” the shelves. They
are introduced in family flavours to be
enjoyed by children as well. 

Domestos Zé ró Víz kő WC-víz kő ol dó 
Akár 3× sű rűbb a töb bi víz kő ol dó nál. 2 va ri áns: Lime és
Pink. Hos  szan meg ta pad a WC-csé szé ben a víz fö lött
és alatt is, víz szin tes és füg gő le ges fe lü le ten, így ha -
té ko nyab ban tá vo lít ja el a víz kö vet, és pusz tít ja a
ben ne élő kór oko zó kat. Ki sze re lés: 750 ml, 12 db/kar -
ton. Sza va tos sá gi idő: 2 év. Ki he lye zés: a fo lyé kony
WC-tisz tí tók polc ré szé re, a Domestos 3in1 he lyé re ke -
rül jön. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. má jus. Be ve ze té si tá -
mo ga tá sok: erő tel jes ATL-kampány, nyak cím ke a ter -
mé ke ken jú ni us tól 3 hó na pig, Domestos fer tőt le ní tő
du ó val copack szep tem ber től, POS-anyagok. Kap cso -
lat fel vé tel: Unilever Mo. Kft., Bp., 1138 Vá ci út 182.;
Kap cso lat tar tó: Pa ta ki Ju dit Domestos már ka me ne -
dzser as  szisz tens; T.: (1) 465-9682; F.: (1) 350-1294;
E-mail:  judit.pataki@unilever.hu  

Up to 3 times denser than other scale removers. 2 versions: Lime and Pink. Long lasting both above
and below the water in cubicles so that it can remove scale and kill bacteria effectively. 

Új Douwe Egberts 3in1 KID Ins tant Spe ci a li tá sok 
gye re kek nek! 
Az új Douwe Egberts 3in1 KID Milky (tejeskávéízű) és Vanilla (va ní li ás tejeskávéízű) ter -
mé kek ins tant ci kó ria ká vét, ká vé kré me sí tőt és cu krot tartalmaznak egyet len ta sak ban.
Az új koffeinmentes terméket a Douwe Egberts szakértői gyer me kek szá má ra fej lesz -
tet tek ki, hogy szü le ik kel együtt él vez hes sék a ká vé zás pil la na ta it. A fel nőt tek ked venc
3in1 ká vé ja kof fe in men tes for má ban most a leg ki seb bek szá má ra is el ér he tő! Az 1 ada -
gos (stick) ki sze re lésű termék, kön  nyen el ké szít he tő for ró víz zel vagy tej jel egyaránt. A
di na mi ku san fej lő dő 3in1 szeg mens ben a Douwe Egberts ter mé kek mi nő sé ge és si ke re
ga ran cia az új ter mék si ke ré re. Az új gye rek ka te gó ria be ve ze té sé vel bő vül nek a gye rek -
ital-ka te gó ria el adá sai. A köz ked velt KID tig ris fi gu ra a gye re kek ked ven ce lesz, vonz za
a fi gyel met. A 12 ta sa kot tar tal ma zó szí nes gyűj tő al ja tál ca ként is hasz nál ha tó, ez ál tal
ren de zett, szí nes pol ci je len lé tet biz to sít. Ki sze re lés: 10×18 g. Gyűj tő nagy ság: 12 ta -

sak/gyűj tő. Vo nal kó dok: Milky: 5997100020685 és Vanilla:
5997100020678. Ja va solt fo gyasz tói ár: 379-399 Ft. El tart ha tó -
ság: 2 év. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. má jus. Be ve ze té si tá mo ga tá -
sok: Ak ci ók, display - és egyéb má sod ki he lye zé sek, szí nes pol ci el -
vá lasz tók, tv-rek lám, kós tol ta tá sok, min ta szó rá sok kültéren, ren -

dez vé nye ken és bol tok ban. Kap cso lat fel vé -
tel: Sa ra Lee Hun ga ry Zrt.; Kap cso lat tar tó:
Ve vő szol gá lat; T: (1) 237-9280; 
E-mail: vevoszolgalat@saralee.com; 
www.douweegberts.hu

The new Douwe Egberts 3in1 KID Milky coffee
flavour and Vanilla coffee flavour are instant chicory
coffee, cream and sugar in a single pouch, devel-
oped by the experts of Douwe Egberts for children
to allow them to enjoy having a cup of coffee with
their parents.
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PICK Scooby-Doo ter mék csa lád
Ter mé ke in ket úgy ala kí tot tuk ki – mind beltartalmukat, mind a cso ma go lá sok esz té ti ká -
ját il le tő en –, hogy fi nom ízük mel lett a gye re kek szer ve ze té nek táp anyag for rás ként
szol gál jon, ugyan ak kor szí nes cso ma go lá suk kal fi gyel mü ket is meg ra gad ja. Ter mék csa -
lád tag jai: Scooby-Doo virs li, hot dog virs li, pá ri zsi, son ka, má jas, cse me ge és saj tos

snackkolbász. Ke res ke del mi ki sze re lés: 10 db/ta sak
vagy 20 db/szí nes kínálókarton. Ja va -
solt ki he lye zés: gye re kek nek szem ma -
gas ság ban. Be ve ze tés hó nap ja: 2007.
áp ri lis. Be ve ze té si tá mo ga tá sok:  tv-rek -
lám, gye rek új sá gok, sales folder, is ko lai
pla kát, nye re mény já ték, kínálókarton,
ak ci ók, kós tol ta tá sok. Kap cso lat fel vé -
tel: PICK Sze ged Zrt.; Kap cso lat tar tó:
Ve vő szol gá lat; T.: (62) 567-298, 310,
373, 161;  F.: (62) 567-362, 356; E-mail:
vevőszolgalat@pick.hu; www.pick.hu

We have developed our products, both in terms of
contents and of packaging, to serve as a delicious source

of nutrients for children and to captivate their attention. 

Master Good Knéd li, Va dász
knédli/Felvidéki ízek

A knéd li új don sá ga: tra di ci o ná lis fel vi dé ki ízek. A
Va dász knéd li új don sá ga: Ma gyar or szá gon egye -

dül ál ló, ba con nal és hagy má val íze sít ve. Gyűj tő -
cso ma go lás: kar ton; Va dász knéd li: 500 g/db,

20 db/kar ton; Knéd li 500 g/db, 10 db/kar ton;
Be ve ze tés hó nap ja: 2007. má jus. Be ve ze té -
si tá mo ga tá sok: kós tol ta tás, áru há zi
promóciók, szak saj tó. Kap cso lat fel vé tel:
Master Good Kft.; Kap cso lat tar tó: Bag lyos
Zsolt ter mék me ne dzser; T.: (45) 501-163;

F.: (45) 501-146; E-mail: baglyoszs@master-
good.hu; www.mastergood.hu 

Innovation in dumplings: Traditional highland flavours..
Innovation by Vadász knédli: unique in Hungary, flavoured
with bacon and onions.

Dr. Oetker Ristorante
ES Pepperoni
Salame Piccante
Ma gyar or szág leg ked vel -
tebb pizzacsaládja most
egy új, pi káns íz zel bő vül.
A pepperóni-szalámis
piz za íz le te sen csí pős
fel tét jé vel és a
Ristorante piz zák nál
már meg szo kott vé -
kony, ro po gós tész tá -
já val iga zi „ör dö gi csá bí -
tást” je lent a vá sár lók nak. Ki he lye zés:
mély fa gyasz tott olasz tész tás piz zák kö zött. Lo gisz ti kai ada tok:
súly: 320 gr, ki sze re lés: 5 db, net tó lis ta ár: 375 Ft, le já rat: 9 hó nap. Be ve ze tés hó -
nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve ze té si tá mo ga tá sok: in ten zív tv-kam pány, internetes meg -
je le né sek és fi gye lem fel kel tő el adás he lyi ak ti vi tá sok. Kap cso lat fel vé tel: Dr. Oetker
Ma gyar or szág Élel mi szer Kft.; Kap cso lat tar tó:  Ve vő szol gá lat; T.: (1) 489-5740; 
F.: (1) 202-7585; E-mail: pizza@oetker.hu; www.oetker.hu

Hungary’s most popular pizza family has a new piquant flavour: pepperoni-salami pizza. Pepperoni-
salami pizza with its thin and crispy dough and deliciously spicy salami is „sin-

fully tempting” to consumers.

Raid Szú nyog- és légy ir tó ko rong
A for ra dal mi an új tech no ló gi á nak kö szön he tő en a Raid elekt ro mos ké szü lék a szú -
nyo gok és le gyek ir tá sá ra egy aránt al kal mas. Az után töl tő ro var ri asz tó szer rel át -
ita tott pré selt ho mo kot tar tal maz, amely a ké szü lék be he lyez ve akár 240 órán ke -
resz tül vé del met nyújt nap köz ben a le gyek kel, éj sza ka pe dig a szú nyo gok kal szem -
ben. Ki sze re lés: 12 do boz/kar ton. Be ve ze tés hó nap ja: 2007. áp ri lis. Be ve ze té si tá -
mo ga tá sok: tv-kam pány, POS-anya gok, hosztesszpromóció. Kap cso lat fel vé tel:
S.C. Johnson Kft., 1124 Bu da pest, Apor Vil mos tér 6.; Kap cso lat tar tó: Ve vő szol gá -
lat; T.: (1) 224-8400; F.: (1) 224-8405

The Raid electric anti-mosquito and fly device introduces a new state of the art electric device
technology that combines a compact diffuser with an innovative compressed sand refill contain-
ing an additive-free anti-mosquito and fly substance. Once activated it is released in a constant
manner freeing you from both mosquitoes and flies up to 240 hours!

BOM BA! ener gia ital 0,25 l can, Mi ni
promóciós cso ma go lás
A fo gyasz tói nye re mény já ték kód ja a nyi tó fül alatt ta lál ha tó.
Be ve ze tés hó nap ja: 2007. már ci us. Be ve ze té si tá mo ga tá sok:
óri ás pla kát, web, promóció. Kap cso lat fel vé tel: Bü ki Üdí tő
Kft.; T.: (1) 457-0910; F.: (1) 457-0919; 
E-mail: info@bomba.hu; www.bomba.hu

BOMBA! Energy drink in 0,25 l can, The code for the consumer prize
game is under the tab on promotional packaging.

Va do na túj SIÓ pré mi um ízek 
A 30 éves szü le tés nap ját ün nep lő SIÓ va do na túj, ma gas gyü mölcs tar tal mú pré mi -
um íze ket kí nál hű sé ges fo gyasz tó i nak. A SIÓ Pré mi um Eper Kok tél, Pré mi um
Meggy Nek tár, Pré mi um Narancs-Maracuja Nek tár, Pré mi um Pink Gra pef ru it nek tár
és az im már 100% gyü mölcs tar tal mú Multivitamin a gyü möl csök va ló di za ma tá val,
a meg szo kott SIÓ mi nő ség ben, egye di, iz gal mas új don sá gok a szé les SIÓ vá lasz ték -
ban. Ki sze re lés: 1 li ter kar ton, gyűj tő nagy ság: 12 × 1 li ter/kar ton, 64 kar ton/rak lap.
Be ve ze tés hó nap ja: 2007. ja nu ár. Be ve ze té si tá mo ga tá sok: tv-kam pány, POS-anya -
gok. Kap cso lat fel vé tel: SIÓ-ECKES Kft., 8600 Sió fok, Má jus 1. út 61.; Kap cso lat tar -
tó: Ve vő szol gá lat; T.: (84) 501-550; F.: (84) 501-560; E-mail: info@sioeckes.hu;
www.sioeckes.hu

SIÓ celebrating its 30th birthday, has brand new, high-fruit content, premium flavours  for its  loyal
consumers.
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Az ár po li ti ka meg vál toz ta tá sá hoz
min den mar ke tin ges kulcs kér -
dé se: men  nyi re árérzékeny a

már kám? A meg bíz ha tó tá jé ko zó dás
ér de ké ben a Nielsen ele mez te a leg fon -
to sabb ka te gó ri ákat. 

Pi a ci ré sze se dés és ár ér zé keny ség
Az elem zé sek alap ján ár ér zé keny ség, il -
let ve le het sé ges stra té gia szem pont já ból
a Nielsen a már ka ter mé kek kö vet ke ző
öt nagy cso port ját kü lön böz te ti meg:

1. Ár kö ve tők. Jel leg ze te sen ala csony pi a ci
ré sze se dés sel, de ma gas ár ér zé keny ség gel
ren del ke ző már kák. Ál ta lá ban ki csi a
már ka ér té kük, és csak ne he zen tud nak
kü lön böz ni ver seny tár sa ik tól, pél dá ul az
egy re in kább ter je dő, leg ala cso nyabb
áron kí nált ke res ke del mi már kák tól.
2. Ár ver seny zők. Nagy men  nyi ség ben
for gal ma zott már kák, ma gas ár ér zé -
keny ség gel, fo gyasz tói haj la nak ar ra,
hogy vá sár lás kor az ár ra fokuszáljanak.

3. Fő áram ba tar to zó már kák. Át la gos
men  nyi ség ben el adott, át la go san
árérzékeny már kák. Pél dá ul egy-egy pi -
a con a má so dik vagy har ma dik leg fon -
to sabb már ka ter mé kek. 
4. Pi ac ve ze tők. Nagy men  nyi ség ben ér -
té ke sí tett, ala csony ár ér zé keny sé gű már -
kák, az adott pi ac el ső szá mú már kái.
5. Pi a ci ré sek már kái. Kis men  nyi ség -
ben ér té ke sí tik őket, és ala csony az ár -
ér zé keny sé gük. Pél dá ul gyak ran tar toz -
nak eb be a cso port ba bio ter mé kek vagy
pré mi um már kák.

Gyor san kell lép ni
A Nielsen ta pasz ta la tai sze rint, ha
adott pi ac ra be lép egy ala csony áron
kí nált ver seny társ, pél dá ul ol csó sa ját
már kás ter mék, ak kor azt leg in kább az
ár kö ve tők és ár ver seny zők szen ve dik
meg, el adá sa ik je len tős csök ke né se i -

vel. Sőt, amúgy is ma gas ár ér zé keny sé -
gük to vább nö ve ked het. En nek kö vet -
kez té ben az ár kö ve tő és ár ver seny ző
már kák nak gyor san kell re a gál ni uk,
hogy mi ni ma li zál ják for gal muk vis  sza -
esé sét.
Az árérzékenyek szá má ra két fenn tart -
ha tó stra té gia kí nál ko zik. Egyik a
gyár tás költ sé ge i nek drasz ti kus csök -
ken té se, hogy a pi a con a leg ala cso -
nyabb fo gyasz tói áron je len hes se nek
meg. Má sik a be fek te tés a mar ke ting -
be, hogy hos  szú tá von nö ve ked jék a
már ka ér té ke. Az az meg pró bál ha tó a
már ka át po zi cionálása az ár ver seny ző
cso port ba.
Mi ja va sol ha tó ala csony áron meg je le -
nő kon ku rens ter mék ese tén az ár ver -
seny zők gyár tó i nak? Ők kény te le nek
csök ken te ni ára i kat, hogy ver seny ben
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Ha ár ral tá mad 
a ver seny társ

Már ka gyár tók mind gyak rab ban szem be sül nek ala -
csony ára kat kí ná ló ver seny tár sak kal. Zö mük a disz -
kont és a ke res ke del mi már kás ter mék ter jesz ke dé -
se kö vet kez té ben kény te len meg újí ta ni ár stra té gi -
á ját. De ho gyan? A vá lasz hoz hasz nos tám pon tot
ad a Nielsen, amely a már ka ter mé ke ket ár ér zé -
keny sé gük sze rint szeg men tál ta. 

Már ka ter mé kek gyár tói ho gyan re a gál hat nak az ala csony árak ki hí vá sa i ra úgy, hogy pi a ci 
po zí ci ó ju kat meg őriz zék vagy erő sít sék?
Árérzékenység szegmense Szegmens fő jellemzői Árstratégia ellenlépései
Árkövető – Kis mennyiségű eladás – Reagál a konkurensre

– Magas árérzékenység – Alacsony költséggel termel, legalacsonyabb ár 
– Alacsony márkaérték a polcon

– Vagy invesztál a márkaépítésbe és az eladás 
növelésébe

Árversenyző – Nagy mennyiségű eladás – Követi a konkurens árát
– Magas árérzékenység – Alacsony árral növeli az eladott mennyiséget
– Alacsony értékű, árra – Vagy invesztál a márkaépítésbe
fokuszált márkák

Főáramba tartozó márkák – Átlagos mennyiségű eladás – Feltárni a fő konkurenseket az árversenyben 
– Átlagos árérzékenység – Megfelelő reagálás az ármozgásokra
– 2., 3. márkák a piacon

Piacvezető – Nagy mennyiségű eladás – Nem reagál az új, alacsony árra
– Alacsony árérzékenység – Folytatja a befektetést a marketingbe; 
– Árat meghatározók vagy a márkaépítést
kezdeményezők

Piaci rések márkái – Kis mennyiségű eladás – Megvizsgálja az olcsó termék hatását a piacra
– Alacsony árérzékenység – Csak akkor reagál, ha kell

– Folytatja a piaci rés előnyének kihasználását
For rás: Nielsen

Turcsán 
Tün de
ügy fél szol gá la ti
osz tály ve ze tő
Nielsen
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ma rad ja nak a pi a con. A je len tős
mennyi sé gi el adás ugyan is fon tos po -
ten ci ál a ver seny ké pes ség fenn tar tá sá -
ban. Itt ugyan csak meg fon to lan dó a be -
fek te tés a mar ke ting be, hogy a már ka -
épí tés ré vén csök ken jen az ár ér zé keny -
ség, és így a már kát átpozicionálják a
fő áram ba tar to zó már kák cso port já ba. 
Meg jegy zen dő, hogy sok in vesz tí ció
szük sé ges egy már ka átpozicio nálá sába,
mi köz ben nincs ga ran cia a si ke ré re.

Lo já lis és il lo já lis fo gyasz tók
A fő áram ba tar to zó már kák men  nyi sé -
gi el adá sa va ló szí nű leg csak kis mér -
ték ben csök ken, ha ol csó ver seny társ
je le nik meg a kí ná lat ban. Leg fel jebb el -
vesz tik a ke vés sé lo já lis vá sár ló kat.
A fő áram ba tar to zó már kák ár ru gal -
mas sá ga nő het, ha a fo gyasz tók az új,
ol csó ter mé ket az ed di gi már kák mel -
lett kez dik el vá sá rol ni; vi szont vál to -
zat lan ma rad hat, ha az új, ol csó ter mé -
ket más már ka he lyett vá laszt ják;
csök ken het az ár ru gal mas ság, ha a
gyár tói már kát az új, ol csó ter mék
ked vé ért több árérzékeny fo gyasz tó
hagy ja el. 
A pi ac ve ze tő már kák ma gas pi a ci ré -
sze se dé se és ala csony ár ér zé keny sé ge
ál ta lá ban érin tet len ma rad az ol csó ver -
seny társ meg je le né sé nek ha tá sá ra. Leg -
ros  szabb eset ben az el adott men  nyi ség
va la me lyest csök ken. Az új ver seny társ
azon ban nem okoz za az ár ér zé keny ség
vál to zá sát, csak eset leg a már ka leg in -
kább árérzékeny, il lo já lis fo gyasz tói kö -
ré ben. 
A pi ac ve ze tők nek ál ta lá ban nem szük -
sé ges re a gál ni uk ér té kes már ká juk ár -
vál to zá sá val. Cél sze rű foly tat ni uk be -
fek te té se i ket a mar ke ting be, hogy to -
vább épít sék már ká ju kat, gya ra pít sák
az ér té két.  
A pi a ci ré sek már ká it ál ta lá ban szin tén
nem érin ti az ala csony áron kí nált ver -
seny társ ter mék meg je le né se, ha csak
nem ugyan ab ban a pi a ci rés ben ke res
ma gá nak ve vőt. A pi a ci ré sek már kái
azon ban rend sze rint túl ki csik ah hoz,
hogy vonz zák az ala csony árak kal ope -
rá ló kon ku ren se ket, akik nagy men  nyi -
sé ge ket kény te le nek for gal maz ni ah -
hoz, hogy pro fi tot ér je nek el. 
Ha azon ban a ver seny társ ol csó ter mé -
ke ugyan azt a pi a ci rést cé loz za meg,
ak kor elő ször leg jobb pi ac ku ta tás sal
fel tár ni, hogy mek ko ra a po ten ci á lis fe -
nye ge tés. Az el len lé pés előtt ér de mes
fel mér ni, hogy vár ha tó an hány fo -
gyasz tó fog már kát vál ta ni. ■

When competitors use price to attack
Manufacturers of brands are ever more frequently faced with competition which uses low prices. Most of them are forced to review their price
strategy as a result of  a challenge by discount stores and private labels. Nielsen has segmented branded products according to their sensi-
tivity to price. Nielsen has set up five groups for branded products according to sensitivity to price and possible strategy: 1. Price followers.
Low market share, but high sensitivity to price. Low brand value.  2. Price Competitors. Big turnover, high sensitivity to price. Consumers tend
to focus on price. 3. Mainstream brands. Sold in average quantity, average sensitivity to price. 4. Market leaders. Sold in large quantities, low
sensitivity to price.  Number ones in the market. 5. Market gap brands. Sold in small quantities, low sensitivity to price. For example: bio and
premium products. When a cheap competitor appears in a market, this usually means a problem for price followers and price competitors.
Their sales might fall and their sensitivity to price may increase even further. They need to respond quickly. Two strategies are possible: one
is to reduce manufacturing costs drastically, while the other is to invest in marketing to boost brand value in the long term, in order to repo-
sition the brand. Price competitors should also consider investing in marketing to reposition their brand into the mainstream category.
However, there is no guarantee for success. Mainstream brands are not much effected by cheap competition, while market leaders are usu-
ally not effected at all. Cheap competitors will not cause a significant increase in sensitivity to price for them. Market leaders usually do not
need to adjust their prices. It is practical for them to continue investing in brand building. Market gap brands are not effected by cheap com-
petition either, unless it happens to enter their little gap. This however, is unlikely to happen, because cheap brands need high turnover. ■
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Ügynökség ■  Agency: Starcom médiaügynökség/
Publicis kreatívügynökség

Megrendelő ■  Customer: Coca-Cola Magyarország 
Kft.

Termék ■  Product: Coca-Cola
Megjelenések ■  Apperance: RTL Klub, Viasat3, Cool, 

VIVA
Időszak ■  Period: 2007. április 2.–május 6. ■  

2 April–6 May 2007

The Life with Coke by my side campaign is
a call to live much more spontaneously, to see the
positive side of life, to make our lives better and to
find our way to happiness! Coca-Cola believes
that the world can be a better place, where every-
body wants to be happy and where love and
openness and acceptance of other people is the
essential rule of life. It is pointed out by the spot
that it is our own decision to find the right way, to
do the right thing, to accept other people the way
they are and to love the world and the people in
the world. The way we behave with the people
around us, the things we do, we say and we think
determine how we are treated by the world. If we
become better, the world is going to become a
better place. 

Az élet Coke oldalán tv-spot 60” és 30”

Ügynökség ■  Agency: Media Edge 
Megrendelő ■  Customer: Coty Hungary Kft.
Termék ■  Product: Kylie Minogue Darling
Megjelenések ■  Apperance: TV2, Viasat3, Hallmark, Romantika, Cool, Viva, MTV, Story TV
Időszak ■  Period: 2007. március 19.–április 8. ■  19 March–8 April 2007

Kylie Minogue Darling tv-spot 20” és 10” 

Az életben a legjobb dolgok egyszerre élve ze te sek és
egy sze rűek. Az Algida ezt az egy szerű örömöt egy
lágy, kré mes, finom jégkrém formájában hozza el ön -
nek. Az új Algida Krémkönnyű tejből és egy csepp tej -
szín ből készül. Mindemellett az ára is nagyon kedvező.

The best things in life are simple and enjoy-
able at the same time. Algida brings you this sim-
ple pleasure in the shape of a smooth, creamy and
delicious ice cream. The new Algida “Krémkönnyű”
ice cream is made from fine milk and smooth
cream and is sold at a reasonable price.

Megrendelő ■  Customer: Unilever Magyarország Kereskedelmi Kft.
Termék ■  Product: Algida Krémkönnyű
Megjelenések ■  Apperance: TV2, RTL Klub, Viasat3, Film+, M1
Időszak ■  Period: 14. hét–30. hét ■  Week 14–Week 30.

Algida Krémkönnyű tv-spot 25” és 10” 

Mindenkinek van játékos oldala. Játssz és
nyerj a Douwe Egberts Karaván kávéval! 

Everybody has a playful side.
Play and win with Douwe Egberts
Karaván coffee!

Ügynökség ■  Agency: BBDO Budapest Zrt. 
Megrendelő ■  Customer: Sara Lee Hungary Zrt. 
Termék ■  Product: Douwe Egberts Karaván 
Megjelenések ■  Apperance: RTL Klub, Viasat 3, Spektrum, Discovery
Időszak ■  Period: 2007. május 7.–június 3. ■  7 May–3 June 2007

Douwe Egberts Karaván tv-spot 20”

A tv-reklám a Coca-Cola új „Az élet Coke oldalán” kam pányának része.
Az élet Coke oldalán kampány egy felhívás arra, hogy éljünk sokkal
spon tánabbul, hogy lássuk meg az élet pozitív oldalát, hogy tegyük job  -
bá az életünket; összességében hogy találjuk meg az utat a bol dog  -
ság hoz! A Coca-Cola hisz ab ban, hogy jobb lehet a világ, egy olyan vi lág,
ahol min den ki boldogságra törekszik, ahol a szeretet, a nyi tottság, a
má sik elfogadása a fő vezérlő elv. A film rámutat arra, hogy az ember
sa ját döntése, hogy mindig a helyes utat keresi, hogy jót cse lekszik,
hogy elfogadja a másikat olyannak, amilyen, hogy szereti a vilá got és az
em bereket benne. Az, ahogy viselkedünk a körülöttünk le vők kel, amit
te szünk, amit mondunk, amit gondolunk, meghatározzák, hogy a világ
ho gyan viselkedik velünk. Ha jók vagyunk, a világ is jobb lesz.

A film megtestesíti mindazt, amit
Kylie Minogue és az első illata kép vi -
sel. Megmutatja, hogy amellett, hogy
világszerte ismert díva, Kylie egy
finom, érzéki nő, egy igazi „darling”.

The film symbolises everything
represented by Kylie Minogue and her
first fragrance. It shows us that apart
from being an international star, Kylie is
also a sophisticated and sensual woman
and a real „darling”.
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Ügynökség ■  Agency: Café Reklám és Média Kft.  
Megrendelő ■  Customer: PICK Szeged Zrt.
Termék ■  Product: Scooby-Doo gyerektermékcsalád
Megjelenések ■  Apperance: TV2, Cartoon Network, Minimax
Időszak ■  Period: 2007. április 28.–június 30. ■  28 April–30 June 2007

The children’s favourite Scooby-Doo,
goes through exciting adventures in the car-
toon serial. From now on, children will be able to
accompany him on his adventures. Stickers can
be collected from the brand new PICK Scooby-
Doo products and exchanged for valuable
prizes, while enjoying healthy and delicious
meat products to the delight of their parents.

Scooby-Doo gyerektermékcsalád tv-spot 15”

Ügynökség ■  Agency: DDB Budapest Reklámügynökség
Megrendelő ■  Customer: SCA Hygiene Products Kft.
Termék ■  Product: Libero Up&Go Bugyipelenka
Megjelenések ■  Apperance: RTL Klub, Viasat 3
Időszak ■  Period: 2007. április 9. ■  9 April 2007

Libero Up&Go Bugyipelenka tv-spot 30”

A gyerekek kedvence, Scooby-Doo izgalmas
ka  lan do kat él át a rajzfilmsorozatban. Ezentúl a
gye rekek is vele kalandozhatnak: a vadonatúj
PICK Scooby-Doo termékcsalád tagjairól ér té -
kes nyere mények ért matricát gyűjthetnek, és
még jól is lakhatnak jó ízű, egészséges hús ké -
szít ményekkel, szüleik leg na gyobb örömére.

A nedvesség természetes, a száraz
érzéshez Libero kell.

It’s natural to be wet, it takes
Libero to be dry.

Ki rá lyi na pok, ki rá lyi aro má val!

A Spar cso port ki je lölt áru há za i ban a Hús vé tot meg elõ zõ két hét vé gén ke rült meg -
ren de zés re a Kraft Foods „Ki rá lyi na pok, ki rá lyi aro má val!” el ne ve zé sû promó ció ja. Az
ak ti vi tás so rán 25 Inter spar, 30 Spar és 15 Kaiser’s üz let ben vol tak je len a Krö nung
hoszt jai és hoszteszei. Míg az Inter sparokban fris sen le fõz ve kós tol hat ták meg a vá -
sár lók a ki rá lyi aro má jú Ja cobs Krö nun got, ad dig a Spar és Kaiser’s áru há zak ban 30g-
os ter mék min ta for má já ban is mer ked het tek meg a fo gyasz tók a ká vé val. Az ak ció
so rán a Krö nung promóterei 159 000 vá sár lót szó lí tot tak meg, kö zü lük 97 000-en
kós tol ták meg a Krö nun got, 40 800-an pe dig ter mék min tá val tér tek ha za. A kós tol -
ta tás és min ta szó rás mel lett azon na li aján dé kok kal is ked ves ked tünk a fo gyasz tók -
nak, még pe dig 500g Ja cobs Krö nung meg vá -
sár lá sá val egy rö vid „flip per”-já ték után egy
Ja cobs bög ré vel, egy mozikupon nal vagy egy
pó ló val tér he tett ha za a vá sár ló. Az ak ti vi tás
tel jes ide je alatt ös  sze sen 8105 azon na li
aján dék ke rült ki osz tás ra. An nak ér de ké ben,
hogy to vább ösz tö nöz zük a fo gyasz tó kat,
aján dék sor so lás ra is je lent kez het tek 750g
Krö nung meg vá sár lá sá val, amely nek so rán
330 da rab 6 sze mé lyes Zsol nay ká vés kész -
let tel aján dé koz tuk meg a sze ren csés nyer -
te se ket. A promóció nagy sikerrel zárult, a
két hetes akciós időszak alatt a Spar csoport-
ban nyolcszoros forgalomnövekedést értünk
el a 250g-os Krönung terméken.

A tibi kü lön le ges tej- és étc sok i jait kós tol hat ták vé gig már ci us
30. és áp ri lis 21. kö zött, pén te ken ként és szom ba ton ként, több
mint 120 al ka lom mal a na gyobb hi per mar ke tek be lá to ga tó vá -
sár lók. Aki vett leg alább 3 táb lá val a 15 kü lön fé le tibi cso ki ból,
egy tibi Choco dra zsét ka pott aján dék ba. 
Áp ri lis el sõ két he té ben reg gel 8 és 9 óra kö zött a Juven tus
rá dió élõ adás ban köz ve tí tet te „tibi” be je lent ke zé se it, aki a
vá ros ut cá it ró va a tibi cso ki hip no ti kus ere jé vel vet te rá a já -
ró ke lõ ket – a mell tar tó juk meg mu ta tá sá tól a tibi dal ope ra -
stí lus ban tör té nõ el ének lé sén át, a sa ját au tó juk vo lán já nak
át adá sá ig – el ké pesz tõ fel ada tok vég re haj tá sá ra. Ez alatt
hosztes zlányok cso kit osz to gat tak a já ró ke lõk nek és a fel -
ada tot vég re haj tók nak is. Egész áp ri lis ban Bu da pes ten és
10 vi dé ki nagy vá ros ban ta lál koz hat tak a já ró ke lõk a há rom -
ke re kû tibi bi cik lit haj tó kék ru hás hosz tokkal és hosz te -
szek kel, akik min den út juk ba ke rü lõ já ró ke lõ nek tibi cso kit
osz tot tak.
A start lap ra lép ve is hip no ti kus kék ka ri kák kal ta lál hat ták
szem be ma gu kat az ol dal ra lá to ga tók, ame lyek re kat tint va át -
lin kel het tek a tibic so k i.hu ol dal ra. Áp ri lis kö ze pé tõl meg újult
web   site-unkon az MMS-ben, e-mai l-ben küld he tõ hip no ti kus
üze ne tek tõl, a kép er nyõ -
vé dõn át, a kü lön fé le
ügyes sé gi és me mó ria já -
té ko kig, szó ra koz ta tó ér -
de kes sé ge ket ta lál hat -
nak az ide lá to ga tók. Aki
elég ma gas pont szá mot
ér el a tibic sok i- va dá szat -
ban, vagy jobb a me mó ri -
á ja mint a töb bi já té kos -
nak, azt ju tal mul tibis
aján dék cso mag ban ré -
sze sít jük.

Kraft Foods Bonbonetti

Royal days with royal aroma!
During the two weeks before Easter, a
promotion named “Royal days with royal
aroma” was held by Kraft Foods in
selected stores of the  Spar group.
Hosts and hostesses from Krönung
were present in 25 Interspar, 30 Spar
and 15 Kaiser’s stores. While consumers
were able to taste fresh espresso made
of Jacobs Krönung in Interspar stores,
30 g samples were handed over in Spar
and Kaiser’s stores. 159 000 consumers
were contacted, of whom 97 000 tasted
Krönung and 40 800 received a sample.
The promotion was a great success, the
sales of 250 gram SKU were 8 times the
regular during the promotional weeks.

Special milk and black chocolates from tibi were sampled
between 30 March and 21 April on Fridays and Saturdays on more
than 120 occasions in major hyper markets. People purchasing at
least 3 bars received tibi Choco bonbons on their way out from
hostesses. During the first two weeks of April every morning,
between 8-9 AM Juventus radio transmitted live reports by “tibi”,
who roamed the streets and used the hypnotic power of tibi
chocolate to persuade people to perform unusual acts. Hosts and
hostesses riding tricycles in blue uniform and handing out tibi
chocolate bars to people on the streets were employed in April, in
Budapest and 10 major cities. Visitors of startlap also saw hypnot-
ic blue circles which took them to the tibicsoki.hu web site, when
clicked on. The renewed web site offers all kinds of interesting fea-
tures from hypnotic messages to be sent in MMS or e-mail, to var-
ious games, where tibi chocolate gift packages can be won. 

Tibi csoki mindenütt
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Jóslatok és tények:
Eu ró pai tren dek és a bõ ví tés
ha tá sa az FMCG pi a con
I. Tra de ma ga zin és IV. Lánc híd Klub 
Bu si ness Days közös konferencia

2007. szeptember 26–28. • Ta pol ca • Ho tel Pelion 
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2007. szep tem ber 26., 13.00
Az élel mi szer-gaz da ság nap ja –
Mit vár tunk, mit lá tunk, mer re
tar tunk?
Élel mi szer-gaz da sá gunk ver -
seny képesége 2007: mak ro- és
mikrogaz dasági, pi ac ku ta tá si ered -
mé nyek ne ves ku ta tók tol má cso lá -
sá ban, majd szak mai be szél ge tés a
Lánc híd Klub tag jai és meg hí vott
ága za ti, in téz mé nyi szak te kin té -
lyek be vo ná sá val.

2007. szeptember 27., 9.30
A kereskedelem és az innovatív márkák napja
– Mit adunk el milyen áron?
A kereskedelem trendjei és az Aldi belépésének
várható hatása, a kereskedelem és az ipar
együttmûködésének sajátosságai, a piaci
környezet hatásai a sikeres márkákra, innová-
ciókra, árakra itthon és más országokban.
Trade Marketing Klub kihelyezett ülés – Még van
idô jó trade marketing tervet készíteni 2008-ra
Hazai és külföldi tapasztalatok, példák, ötletek.
Gálavacsora – díjátadó, ajándékok, meglepetések

2007. szep tem ber 28., 10.00
A kom mu ni ká ció nap ja – 
Mit tud ma az ATL és a BTL?
Mé dia ku ta tá si ada tok, ha té kony -
ság nö ve lés, tren di meg ol dá sok és
új don sá gok sza kértôink pre zen tá ci -
ó já ból és a pó di um be szél ge tés té -
má i ban egy aránt.

Jelentkezzen most! A június elõtt jelentkezõk értékes ajándékban részesülnek!
Rész vé te li díj a tel jes kon fe ren ci á ra: 159 000 Ft + áfa, amely a szál lás és az el lá tás költ sé ge it is tar tal maz za. 
A na pi jegy ára: 79 000 Ft + áfa, amely az az na pi el lá tás költ sé ge it tar tal maz za szál lás nél kül.
Je lent kez ni a je lent ke zé si lap ki töl té sé vel és vis  sza kül dé sé vel le het. Egy je lent ke zé si la pon csak egy sze mély re giszt rál hat. 

To váb bi in for má ció: Kuthy Csil la ki adói re fe rens
te le fon: (1) 441-9000 /2424 mel lék • fax: (1) 201-9490 • e-mail: kuthy.c sil la@ grabows ki.hu vagy info@ trademagazin.hu

Prog ram fel hí vá sun kat és a je lent ke zé si la pot meg ta lál ja hon la pun kon is: www. trademagazin.hu – az FMCG legújabb hírportálján!
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A je lent ke zé si lap vis  sza kül dé se egy ben szám la el le né ben tör té nõ fi ze té si kö te le zett sé get is je lent. A je lent ke zés le mon dá sát csak írás ban, leg ké sõbb 2007.
szep tem ber 1-ig tud juk el fo gad ni. Amen  nyi ben a le mon dás ez után ér ke zik meg, úgy a rész vé te li díj tel jes egé szé ben le szám lá zás ra ke rül.

Returning the registration form shall be considered as acknowledgement of payment obligation. Registrations may only be cancelled in writing, before1September 2007. 
In case we receive notice of cancellation after this date, the full amount will be invoiced. 
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Name: Position:
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Invoicing address:
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I would like a single room for 10% surcharge. Arrived: 2007 26/09 27/09 28/09 Departure: 2007 26/09 27/09 28/09

Dátum: Aláírás, pecsét:
Date: Signature, stamp:

Je lent kez ési lap Registration form Igen, részt kí vá nok ven ni a kon fe ren ci án az aláb bi ada tok alap ján:
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26-28 September 2007 • Ta pol ca • Ho tel Pelion

Prophecies and facts:
European trends and the 
effects of accession on the
the FMCG market
I. Tra de ma ga zin and IV. Lánc híd Klub 
Bu si ness Days joint conference

Day 1. Day 2. Day 3.P
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26 September 2007 , 13.00 pm.
Day of the FMCG business  – What
have we expected, what have we
seen, where are we heading?
Competitiveness of our food busi-
ness in 2007: macro and micro-eco-
nomic market research data interpret-
ed by well-known researchers, followed
by a professional discussion with the
participation of  Lánchíd Klub members
and invited professionals from the busi-
ness and government institutions.

27 September 2007, 09.30 am. 
Day of trade and innovative brands – What are we 
selling and at what price?
Trends in trade and the foreseeable effects of the
appearance of Aldi, peculiarities of co-operation between
trade and industry, effects of the market environment on
successful brands, innovation and prices in Hungary and
in other countries.
Trade Marketing Klub meeting – There is still time to
prepare good trade marketing plans for 2008  
Domestic and international experience, examples, ideas.
Gala dinner – handing over of awards, gifts, surprises

28 September 2007, 10.00 am. 
Day of communication – What is
ATL and BTL capable of today?
Media research data, increasing effi-
ciency, trendy solutions and innova-
tions presented by our experts and in
public discussion as well.

Registrer now! If You register trell the last day of may, You’ll receive a valuable gift!
Price for the whole conference: HUF159,000 + VAT, including accomodation and meals. 
Price of daily ticket: HUF79,000 + VAT, including meals without accomodation.

To register, please return the registration form below. Only one person may register using a single form.

Further information: Csilla Kuthy referens
telephone: (1) 441-9000 /2424 (ext) • fax: (1) 201-9490, e-mail: kuthy.csilla@grabowski.hu or: info@trademagazin.hu

Our program and the application form can also be found on our website: www.trademagazin.hu – the newest FMCG news service!
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A Tra de Mar ke ting Klub „évi
ren des” kon fe ren ci á já nak dél -
előtt jé ről elő ző szá munk ban
ol vas hat tak. Most a dél után
elő adá sa it ele ve nít jük fel. A
dél utá ni szek ció meg hí vott
elő adói Her czeg At ti la, a
Tesco revenue generation ve -
ze tő je, Dunavölgyi Zsolt, az
IMIGe ér té ke sí té si és mar ke -
ting igaz ga tó ja és Tichy Ákos,
az Idea zone ke res ke del mi
igaz ga tó ja vol tak.

Elő ször Herczeg At ti lát kér te fel a
dél utá ni szek ció ve ze tő je, hogy
mond ja el a kö zön ség nek, mit is je -

lent ez a fur csa ti tu lus a név jegy kár tyá ján.
Ha mar ki de rült, hogy At ti la be vé tel -
fejlesztési ve ze tő, va gyis az IMIGe-dzsel
mint ki zá ró la gos mé dia part ner rel,
kom mu ni ká ci ós le he tő sé ge ket, esz kö -
zö ket fej lesz te nek és ér té ke sí te nek a
Tesco égi sze alatt. A Tesco több mint 70
áru há zas há ló za ta a hi per mar ket-el adá -
sok csak nem fe lét és a tel jes kis ke res ke -
del mi for ga lom 17 szá za lé kát ad ja. Ez
rész le te seb ben le bont va azt je len ti,
hogy he ten te több mint 2 mil lió vá sár -
lás tör té nik, ez ha vi át lag ban 8 mil lió,
va gyis olyan kri ti kus em ber tö me get le -
het meg szó lí ta ni itt az esz kö zö kön ke -
resz tül, ami már tö meg kom mu ni ká ci ós
szem pont ból is je len tős, nem is be szél -
ve a tra de mar ke ting szem pont ok ról.
So kak cél cso port já val egy be esik, hi szen
a fő vá sár ló 25–36 éves, B és C jö ve del mi
stá tu sú. A mi nő ség, a meg szó lí tás mód -
ja ki emel ten fon tos a Tesco szá má ra,
ami ről Duna völgyi Zsolt be szélt bő veb -
ben.

In-store pél dák Csehországtól…
A Tesco pi a ci sú lya min den ki szá má ra
is mert, ezért is fon tos, hogy itt kre a tív
mó don je len jen meg egy-egy már ka,
üze net. Saj nos az in-store mé dia nem
iga zán kre a tív nak tar tott mé dia tí pus,
hi szen fő cél ja az el adás, még is ér de mes
át te kin te ni a kü lön bö ző, fő ként szom -
szé dos or szá gok ta pasz ta la ta it. A kre a ti -
vi tás zá lo ga le het a csa tor na- vagy esz -
köz vá lasz tás, pél dá ul a cseh Voda fone
meg je le né se a Tesco áru há zak ban, akik
a nagy szá mú el érés mi att vá lasz tot ták
ezt a le he tő sé get. A cseh Danone a be já -
ra ti és ki já ra ti ka pu kat is hasz nál ta őszi
kam pá nyá ban. Jó hír, hogy ezek az esz -
közök im már Ma gyar or szá gon is el ér -
he tő vé vál tak. A cseh Smetana vaj krém
meg úju lá sa kor egy óri á si, 1 mé te res ter -
mé ket tol tak a be vá sár ló ko csik ban a
hoszteszek, ér de kes mó don be fo lyá sol -
va a vá sár lá si út vo na lat. A Co ca-Co la 3
or szág ban ugyan az zal a kam pán  nyal je -
lent meg, ami egy elő re rit ka ság még a
ré gi ó ban. A Budweiser ese té ben a be vá -
sár ló ko csi al ját „már ká sí tot ták”, így egy
igen meg le pő és új sze rű esz közt hoz tak
lét re. A Dr. Oetker spe ci á lis áll ván  nyal,
be ló ga tott 3D óri ás ter mék kel, pad ló- és
hű tő mat ri ca kom bi ná ci ó já val je lent
meg, igen jó fo gyá si ada tok kal. Az utol -
só pél da a Hellman’s ma jo néz meg je le -
ní té se volt a ter mék ki he lye zés előtt, ami
igen nagy el adá si ada to kat pro du kált
úgy, hogy sem mi lyen más ATL- vagy
BTL-tevékenység nem kí sér te.

…Lengyelországig
Len gyel or szág ban ér de kes ség volt a
Camisse ne ve ze tű fű szer egy shelf stop -
per rel, ami élvilágítós backlight vi lá gí -
tás sal el lá tott, így kü lö nö sen fi gye lem -
fel kel tő. Ugyan ezt az esz közt, polc kö -
ze li meg ol dást vá lasz tot ta a Whiskas is,
hi szen a vá sár lá si dön té sek itt tör tén -
nek meg. Itt hon ilyen for má ban még
nem el ér he tő ez az esz köz.

Az Algida is komp lex kom mu ni ká ci ó -
val je lent meg: a hom lok za ton, be já ra ti
biz ton sá gi ka pu kon és a be vá sár ló ko -
csi kon, így rend kí vü li kon tak tus szá mot
ért el.
A Nest lé a ko csi tá ro lók bel ső fe lét mat -
ri cáz ta, itt hon a tel jes tá ro ló kül ső fe lét
de ko rál ják, így az ös  szes el ha la dó nak
le het üzen ni.
Em lé ke ze tes még a Red Bull-kam pány,
ahol an gol szlo gent kel lett meg je le ní te -
ni (Red Bull gives You wings) ese mény -
kom mu ni ká ci ós cél lal, de mel let te a
rak la pos ki he lye zés is kör be lett épít ve
úgy ne ve zett di gi tá lis mé dia display jel,
aho va bár mi lyen tv-spot vagy au di o vi -
zu á lis anyag fel he lyez he tő. A P&G hasz -
nál ta elő ször az óri á si, 5 négy zet mé te res
pad ló mat ri cát, kom bi nál va be já ra ti ka -
pu és shelf stop per meg je le nés sel.

Csak 8 szá za lé kot za var
Sze lek tál-e a Tesco az egye di kam pá -
nyok kö zött – tet te fel a kér dést a szek -
ció le ve ze tő je. A Tesco az esz kö zö ket
biz to sít ja, az ér té ke sí té si ol dalt a be -
szer zés kép vi se li, de a hir de tő ket nem
kü lön böz te tik meg. Sze re tik-e a vá sár -
lók ezt a faj ta kom mu ni ká ci ót? Ta valy
au gusz tus ban a Szon da Ipsos ku ta tá sa
alap ján csu pán a vá sár lók 8 szá za lé ka
mond ta, hogy za var ja az áru ház ban el -
he lye zett rek lám, az át la gos vá sár ló in -
kább mint in for má ció for rás ra te kint.
Egy re in kább mér he tők is ezek a kam -
pá nyok, ered mé nyes sé gük ös  sze vet he -
tő az ATL ha té kony sá gá val. Ak kor ér -
de mes hasz nál ni, ha ki fe je zet ten el -
adás hely re van szab va. Egy re töb ben
ve szik szá mí tás ba a Tescót ATL-szin -
ten, és je len nek meg ter mék be ve ze tés -
hez kap cso ló dó vagy imázsjellegű,
brand awerness, már ka fris sí tő üze ne -
tek, ös  sze fon va így a tra de mar ke tin ges
és mar ke tin ges cé lo kat.

Kap nak hi de get-me le get
Tichy Ákos Pá rizs ba re pí tett min ket, a
be nyo má sa it mond ta el a Salon Popai
és az Emballage szak vá sá rok ról. 
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In-store 
esz kö zök től 
a promóciókig
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Eb ben a globalizációs „áruboomban”
ki kell tűn nie a ter mék nek, ezért egy -
re je len tő seb bek a cso ma go lás sal fog -
lal ko zó vá sá rok. Fi gye lem fel kel tő,
prak ti kus, esz té ti kus, be szé des, in for -
ma tív, eset leg utó la go san to vább hasz -
nál ha tó – ez mind egye di jel lem ző,
több let ér té ket hor do zó le het a vá sár -
lók sze mé ben. A rek lám- és cso ma go -
ló ipar 2 fő irány adó el ve nap ja ink ban
lát szó lag egy más nak el lent mond: a
kör nye zet vé de lem és a költ ség ta ka ré -
kos ság. Na gyon öt le te sek a gyor san le -
bom ló cso ma go lá sok vagy pél dá ul a
ki la pít ha tó, majd egy moz du lat tal ös  -
sze rak ha tó cso ma go lás. A mély hű tött
ter mé kek nél ma már meg ol dott a vis  -
sza zár ha tó ság is. A hi de get-me le get
meg őr ző thermo ter mé kek szin tén
ter jed nek, vákuumpréselhető po lisz ti -
rol ból.
A Salon Popaion el ső sor ban displa yek
vol tak ki ál lít va, ab ból is a leg több pa pír
alap anya gú. Rek lám tör vé nyek nek, kör -
nye zet vé del mi elő írá sok nak és a kis ke -
res ke de lem el vá rá sa i nak is meg kell fe -
lel ni. Az LCD tér nye ré sé ről le het be -
szél ni, ami egy sze ri na gyobb be ru há -
zás, utá na vi szony lag ki csi a fenn tar tá si
költ ség. A kartondisplayek to vább ra is
a leg nép sze rűb bek, itt volt a leg szí ne -
sebb kí ná lat. 
A Salon Popaion 120 fős zsű ri 22 szem -
pont alap ján bí rál ja el a POP-versenyre
je lent ke zet te ket, akik több mint 300
pá lya mun ká val in dul tak. Ma gyar in du -
ló nem volt (ta lán az 1000 euró kö rü li
ne ve zé si díj mi att) és ki ál lí tó is csak egy
– a Select Kft., szép, egye di displa ye i -
vel.

Amit tud ni akarsz a promócióról
A ke rek asz tal-be szél ge tést Csíkné dr.
Ko vács Klá ra ve zet te, előt te a
promóciókról lát tunk né hány gon do -
lat éb resz tő di át, mint egy sum máz va a
kon fe ren ci án ed dig el hang zot ta kat.
Át la go san az el adá sok 60 szá za lé ka
tör té nik va la mi lyen promóció ha tá sá -
ra. Ezért is fon tos a jó ak ci ók meg szer -
ve zé se, a pon tos cé lok ki je lö lé se mind
gyár tói, mind ke res ke dői ol da lon.
Ter mé sze te sen az elő ké szí tés, a hát tér
is me re te, a stra té gia le kép zé se, a ter ve -
zés ki ter jesz té se a vál la la ton be lü li és
kí vü li kom mu ni ká ci ó ra, a supply
chain be vo ná sa és a meg va ló sí tás rész -
le te i nek el len őr zé se szin tén a si ker zá -
lo ga. Az ak ci ók ki ér té ke lé se, a ta nul sá -
gok le vo ná sa saj nos még most is sok
he lyen el ma rad. A ha té kony ság vizs -
gá la ta ki emel ke dő en fon tos, en nek je -
gyé ben ér de mes a promóció tí pu sát

ki vá lasz ta ni, a promóciók egy más ra
va ló ha tá sát is be ter vez ni. Egyen lő
súllyal kell mér le gel ni a mér he tő és
nem mér he tő ele me ket, és az ered mé -
nyek kom mu ni ká lá sa is na gyon fon -
tos.
A ke rek asz tal-be szél ge tés el ső kér dé -
sé re (Fon tos-e a promóció?) min den ki
buz gón bó lo ga tott. Men  nyi a pro -
móciós arány? A nagy több ség 60 szá -
za lé kot mon dott, de ke res ke dői ol dal -
ról 7-től 50 szá za lé kig sok fé le szám el -
hang zott. Mi lyen együtt mű kö dés van
a gyár tók és a ke res ke dők kö zött, mi
jel lem zi a si ke res együtt mű kö dést?
Szin te ugyan azok a sza vak hang za nak
el min den ki szá já ból: cé lok is me re te,
al kal maz ko dás, ru gal mas ság, elő ké -
szí tés-ter ve zés, idő zí tés, vis  sza csa to -
lás, kor rekt ség, egyen lő ség.
Ma rad kész let, mit le het ve le kez de ni?
Szám ta lan op ció van, vet ték vé gig a
részt ve vők. Egyes ke res ke dők bi zo -
nyos ka te gó ri ák ban elő re meg mond -
ják, men  nyi ak ci ós árut fog nak le ven -
ni, és le is ve szik, de más ka te gó ri á ban
vagy más szál lí tó nak nem. Át vé te li kö -
te le zett sé get na gyon ke vés ke res ke dő -
vel le het el fo gad tat ni, de van rá pél da.
2007 promóciós stra té gi ái is el hang -
zot tak cé gen ként 1-1 mon dat ban. A
ke res ke dők a vá sár lás ösz tön ző nye re -
mény já té ko kat ré sze sí tik előny ben. A
gyár tók már kán ként dif fe ren ci ál nak. A
konk lú zió az együtt mű kö dés mé lyí té -
se. A promóciók te rü le tén is az együtt -
gon dol ko dás a kö zös si ker zá lo ga. ■
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From in-store tools to promotions
In our last issue, we gave you an account of the topics discussed during the morning of the annual meeting of Trade Marketing Klub.
This is what we talked about in the afternoon. First, Attila Herczeg, head of revenue generation from Tesco, was asked to explain what
his peculiar title meant. In fact, he is responsible for developing and selling communication tools with Image as their exclusive media
partner. Over 2 million purchases are generated in Tesco stores each week, which means a very significant number of people can be
reached. Zsolt Dunavölgyi sales and marketing director of Image was next. He talked about experience accumulated regarding in-store
media in neighbouring countries. Among the examples were the appearance of Budweiser, Dr. Oetker, Vodafone and Danone in Czech
Tesco stores. In Poland, shelf stoppers with back light were used for promoting a spice called Camisse and Whiskas. Algida also used
complex in-store communication very successfully. Campaigns and tools by Nestlé and Red Bull were also discussed. One of the ques-
tions asked was if Tesco makes any distinction between campaigns or not. The answer was no. Consumers seem to accept this form
of communication. According to the results of a survey by Szonda Ipsos, only 8 per cent of consumers resent advertising in stores. It is
becoming increasingly feasible to measure the effectiveness of these campaigns and to compare these with ATL campaigns. Ákos
Tichy, sales director of Idea Zone took us to Paris and shared with us his impressions about the Salon Popai and Emballage fairs. Fairs
and exhibitions specialising in packaging are becoming more important. The two main trends in packaging, the protection of the envi-
ronment and cost efficiency seem to be in contradiction. Rapidly decomposing packaging materials, re-sealable packaging, thermal
packaging are all very innovative solutions. At Salon Popai, mostly displays were presented. LCD is the trend now. Though it is a major
investment, it can be operated at a moderate cost later on. – Cardboard displays also continue to be popular. Dr. Klára Kovács lead the
roundtable discussion. The first question was if promotions are important ,or not. Everybody agreed that they are. What is the promo-
tion rate? The majority seemed to agree on 60 per cent. What are the characteristics of successful co-operation between manufac-
turers and retailers? Flexibility, adaptation, planning, timing, feedback, equality etc. What to do with remaining stock? A tough one,
most retailers will undertake no obligations. Regarding promotional strategies for 2007, retailers seem to prefer prize games, while
manufacturers have diverse preferences according to brand. ■

Boros Péter
értékesítési 
divízióvezető
Co-op Hungary 

Csíkné Dr.
Kovács Klára
ügyvezető igazgató
InDeed 

Dunavölgyi
Zsolt
értékesítési és 
marketingigazgató
IMIGe 

Herczeg Attila
revenue generation
manager
Tesco 

Csongovai
Tamás
beszerzési vezető
Spar Magyarország

Major Varga
Éva
marketing igazgató
Sole-MiZo 

Balogné Rudas
Judit
kereske del mi vezető
Fortunate 

Havasi Mónika
beszerzési vezető
Interfruct 

Strasser-Kátai
Bernadett
ügyvezető
MONA Hungary 

Szendrő Tamás
értékesítési 
igazgató
Csemege-Match 

A Tra de Mar ke ting Klub ren dez vé -
nye i  ről rész le te sen a www.trade-
marketing.hu internetes ol da lon
találnak információt az érdeklő dők.
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Angelo Guidobaldi
olasz lé té re nem a
sza vak em be re. Kész -

ség gel ka la u zol csa lá di vál -
lal ko zá sá nak kor sze rű saj-
tolóberendezéséhez. A le he -
tő leg tisz tább, fény től, le ve -
gő től és me leg től óvott, ki vá -
ló mi nő sé gű ola jat ál lít ják itt
elő. Olyan ma gas szín vo na -
lon, hogy ki emel ked nek a
más fél mil lió olasz olí va olaj-
ter me lő gaz da kö zül. 
A rész le tes tá jé koz ta tást signor
Guido baldi azon ban át en ge di
Irene lá nyá nak, aki mond ja is,
mu tat ja is az olaj bo gyó út ját az
ül tet vény től a pa lac kig.

„Nagy apám ma gas 
mi nő ség ben gon dol ko dott”
Ró má tól 150 ki lo mé ter re
észak ke le ti irány ban, Umbria
he gyei kö zött, Trevi kis vá ros

szé lén va gyunk, az Il Frantoio
Societa Agricola Trevi ne vű
csa lá di vál lal ko zás te lep he -
lyén. 
– Ami kor nagy apám 40 éve
lét re hoz ta a cé get, úgy gon -
dol ta, hogy ma gas mi nő sé gű
ter mé kek kel le het si ke res.
Ele jé től fog va er re tö re ke dett
– fog lal ja ös  sze a kez de te ket
ola szos tem pe ra men tum mal
Irene Guidobaldi. 
A ma gas mi nő sé get el is me rő
el ső olasz ta nú sít ványt 1994-
ben kap ták, az tán nyolc év
múl va a má so di kat, idén pe -
dig egy brit ki tün te tést, amely
már a Tescóval ki ala kult jó
kap cso la tot iga zol ja vis  sza.
Ta valy előtt meg nyer ték az
egyik Her ku les kü lön dí jat, bi -
zo nyít va ver seny ké pes sé gü -
ket az erős me zőny ben. 

A si ke rek ből tő ke ko vá cso ló -
dott:
– Min ket vá lasz tot tak a
Tesco be szer zői a leg ma ga -
sabb mi nő sé gű olasz be szál -
lí tó juk nak ta valy. Raj tunk
kí vül Olasz or szág ban Ligu -
riában és Tos ca ná ban szer -
ződ tek még egy-egy vál lal -
ko zás sal.

Nincs meg ál lás 
a fej lesz tés ben
Ele in te no vem ber kö ze pén
kezd ték szed ni az olaj bo gyót,
de vál to zott a klí ma, me le -
gebb lett az ok tó ber, úgy -
hogy egy hó nap pal előbb re
ke rült a szü ret.
– Kéz zel sze dünk le min den
sze met, hogy sem mi lyen sé -
rü lés ne ér je. Így per sze drá -
gább, mint gép pel, de biz tos -

ra me he tünk. Újab ban elég
ne héz em be re ket ta lál ni er re
a gon dos sá got igény lő mun -
ká ra – ma gya ráz za a cég ala -
pí tó uno ká ja.
Dél után ötig gyűj tik kar ton -
do bo zok ba a bo gyót, amit
más nap reg gel nyolc kor kez -
de nek fel dol goz ni. Fon tos,
hogy a szü ret és a saj to lás kö -
zött 24 órá nál több idő ne
tel jen el, mert így op ti má lis
mi nő ség ér he tő el.
A saj to ló üzem be ren de zé sé -
nek fej lesz té sé ben nincs
meg ál lás. A perugiai egye -
tem szak ér tő i vel együtt mű -
köd ve szin tén fo lya ma to san
ke re sik a mi nél jobb tech no -
ló gi ai meg ol dá so kat.
Fel me rül a kér dés: egy csa lá -
di vál lal ko zás ho gyan tud ja
ki elé gí te ni a Tesco men  nyi -

Olasz olí va olaj-of fen zí va vár ha tó. Ma gyar or szá got Bel gi um mel lett
ugyan is ígé re tes pi ac nak tart ja az ot ta ni ex por tot tá mo ga tó Olasz Kül -
ke res ke del mi In té zet. Má jus 23-án nagy sza bá sú, el adás ösz tön zést szol -
gá ló ter mék is mer te tést és -bemutatót tar ta nak a bu da pes ti olasz
kultúrintézetben. Az elő ze tes tá jé ko zó dás ér de ké ben mun ka tár sun kat
meg hív ták a Her ku les ről el ne ve zett olasz olí va olaj-ver seny idei dön tő jé -
re, amit Spoleto vá ros ban tar tot tak, már ci us vé gén. 

„Min ket vá lasz tott 
a Tesco be szál lí tó nak”

A Tescónak beszállító családi 
vállalkozás feje, Angelo
Guidobaldi, Trevi városában

Itt is fontos a márkázás, hiszen az olasz 
olívaolaj-kalauz 900-féle extra virgin olajat mutat be

A márkaértéket növeli a csomagolás, amit különdíjjal jutalmaznak a versenyben
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sé gi igé nye it? Egy sze rű a vá -
lasz: se hogy. Irene Guido -
baldi el me sé li a meg ol dást:
– Az ola szok üz let ben ál ta -
lá ban nem sze ret nek kö zös -
köd ni, de most el tér tek a ha -
gyo mány tól. A kör nyék 300
olaj ter me lő je ös  sze fo gott, és
Aprol Perugia né ven szö vet -
ke ze tet ala pí tottak. Min  den -
ki nek az ola ját itt pa lac koz -
zák, Trevi ben. Így tu dunk
szál lí ta ni a Tescó nak évi hat
ton na ext ra virgin olí va ola -
jat, amely sem mi lyen be le
nem il lő anya got nem tar tal -
maz, mi köz ben za ma tá nak
in ten zi tá sa, vi ta min tar tal -
ma és táp anyag-ös  sze té te le
ide á lis.
A Treviben saj tolt „Tesco
Finest” olí va olaj ki emel ke dő
pi a ci ér té ké ről mind járt az
üzem lá to ga tás után meg győ -
ződ he tünk. A vál lal ko zás sa -
ját bolt já nak pol cán egy más
mel lett kí nál nak tet sze tős
bá dog kan ná ban öt li ter ext ra
virgint (=extra szűz) 36,90
euróért, és fél li ter „Tesco
Finest” ext ra virgint 14
euróért. A ve vők vi szik egyi -
ket is, má si kat is. 

Bar na po hár sem le ge sí ti 
a szí ne ket
A Guidobaldi csa lád nál tett
be me le gí tő lá to ga tás után
más nap a 40 ezer la ko sú
Spoleto kö vet ke zik; dél előtt
meg lá to gat juk a San Lu ca
szál lo dá ban a zsű rit, mun ka
köz ben. 
A Her ku les ver seny re ti zen -
hat tar to mány ból ös  sze sen
365 olí va ola jat ne vez tek,
ame lyek leg jobb jai te rü le ti
erő pró bák után ke rül tek a
dön tő be. Mind egyik tar to -
mány de le gált egy-egy zsű ri -
ta got is. Előt tük az asz ta lon
kis vil lany re zsó, raj ta me le -
gí tik az ola jo kat szag lás hoz
és ke nyér rel va ló kós to lás -
hoz. 
– Leg job ban 28-30 fo kon ér -
vé nye sül nek az olí va olaj al -
ko tó ele mei – ma gya ráz za az
új ság írók nak a zsű ri ko or di -
ná to ra, Tonino Zelinotti. – A
zsű ri tag ok a min tá kat azért
kap ják bar na po hár ban,
mert az sem le ge sí ti a színt.
Az olí va olaj szí ne ugyan is
nem szá mít a mi nő ség nél. A
von zó, szép szín be fo lyá sol -
hat ja a ter mék meg íté lé sét,

ho lott eset leg ke ve sebb po zi -
tív tu laj don ság gal ren del ke -
zik, mint egy ke vés bé tet sze -
tős szí nű olaj.
Az im már ti zen ötö dik al ka -
lom mal le bo nyo lí tott ren -
dez vény lé nye gét és cél ját így
fog lal ja ös  sze:
– A ver seny ösz tön zi a ter -
me lő ket a mi nő ség fej lesz té -
sé re, ugyan ak kor promotálja
az olí va ola jat. Ál la mi in téz -
mé nyek mel lett ke res ke del -
mi ka ma rák is tá mo gat ják az
ese ményt.
A nagy dí jak egyi ké ért a dön -
tő ben csak az a ter mék in -
dul hat el, amely ből éven te
leg alább két ton nát ál lí ta nak
elő.
Tonino Zelinotti meg em lí ti:
az Eu ró pai Uni ó ban lé te zik
egy tö rek vés, hogy az olí va -
olaj ne le gyen lu xus cikk, ha -
nem az át la gos fo gyasz tók is
rend sze re sen vá sá rol has sák.
Élet ta ni ha tá sai ugyan is
rend kí vül ked ve ző ek. 

Bel gák az Eu ró pa-baj no kok
Dél után Umbria tar to mány
egyik ke rü le ti szék he lyén,
Terni vá ro sá ban, a Garden
szál lo da kon fe ren cia ter mé -
ben az olí va olaj észak-eu ró -
pai ér té ke sí té si le he tő sé ge i -
ről tar ta nak tá jé koz ta tót. 
Az olasz kül ke res ke de lem
brüs  sze li ki ren delt sé gén 30
éve dol go zó Martine
Godefroid el mond ja, hogy
újab ban a bel gák az olí va olaj
Eu ró pa-baj no kai. Év ről év re
egy re töb bet fo gyasz ta nak,
és ta valy meg kö ze lí tet ték a
330 ton nát. Ez egy har mad -
dal na gyobb men  nyi ség,

mint az utá nuk kö vet ke ző
ola szo ké. Nem is be szél ve a
hát rább lé vő na gyobb or szá -
gok ról. 
– Bel gi um ban az egész sé ges
ét ke zés erős pro pa gan dá ja
hoz ta di vat ba az olí va ola jat –
ál la pít ja meg a brüs  sze li
meg bí zott. – Az ét ter mek
mel lett fon tos sze re pet ját -
szik a kis ke res ke de lem is,
mert na gyon jó a diszt ri bú -
ció. Olyan nagy a ke res let,
hogy a harddisz kon tok ban is
áru sít ják. 
Ta pasz ta la tai alap ján a fo -
gyasz tó kat két nagy cso port -
ra le het osz ta ni. Az egyik tag -
jai ala csony árat ke res nek, és
az ol csóbb spa nyol ter mé ke -
ket ve szik. A má sik cso port -
ban vi szont a mi nő sé get né -
zik, és meg ad ják az olasz ola -
jo kért az át la go san 20 szá za -
lék kal ma ga sabb árat. 
Sze rin te az el adá so kat a fo -
gyasz tók fel vi lá go sí tá sa, fő -
ző tan fo lyam ok ré vén le het
nö vel ni:
– Több sé gük nem is me ri egy
ext ra virgin olaj mi nő sé gé -
nek a jel lem ző it. Szá má ra az
a lé nyeg, hogy olí va ola jat ve -
gyen, és fel te szi ma gá nak a
kér dést, mi ért fi zes sen töb -
bet bár me lyi kért is – fog lal ja
ös  sze a hely ze tet Martine
Godefroid. 
Rá mu tat, hogy fon tos té nye -
ző a Spa nyol or szág ba irá -
nyu ló tö me ges tu riz mus is.
So kan ot ta ni nya ra lá suk alatt
is me rik meg az ol csó spa nyol
ola jat, és nem is gon dol nak
rá, hogy egyes ter mé kek mi -
lyen nagy mér ték ben kü lön -
böz nek egy más tól. 

A zsűriben Umbria tartományt Melissa Sicurani képviselte. 
Az ízek semlegesítésében neki is ásványvíz, kenyér és alma segített

A vendéglátó Umbria tartomány egyik termelője is a díjazottak köze került
Toscana, az egyik legnagyobb termelőterület, népes küldöttséggel vett
részt a díjátadó ceremónián
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Terni vá ro sá ban 
a ma gyar pi ac ról
Ma gyar or szág, tud juk meg
Terniben, ta valy ér ték ben öt -
ször an  nyi olí va ola jat im por -
tált Olasz or szág ból, mint
Spa nyol or szág ból. Olyan
már kák van nak je len a ma -
gyar pi a con, mint a Cara -
pelli, Bertolli, Olitalia, De
Cecco, Monini és Costadoro.
Guido Magnoni, az Olasz
Kül ke res ke del mi In té zet ró -
mai köz pont já nak élel mi -
szer- és ital di ví zió-ve ze tő je
kép ben van. 

El jött a Her ku les ver seny re,
hogy ta lál koz zon a kül föl di
új ság írók kal. Az in té zet bu -
da pes ti iro dá já nak elem zé sé -
ből tá jé ko zott ar ról is, hogy a
nép sze rű nap ra for gó olaj
mel lett tíz-ti zen öt éve be ve -
ze tett ter mék Ma gyar or szá -
gon az olí va olaj. Jel leg ze tes -
sé ge i ről, ös  sze te vő i ről azon -
ban a fo gyasz tók ke ve set
tud nak.
– Ma gyar or szá gon ugyan
nem esz nek sok zöld sé get
vagy sa lá tát, de nö vek szik a
fo gyasz tás. A mé dia so kat
fog lal ko zik az egész sé ges ét -
ke zés sel. Ezért je len tős fej lő -
dé si po ten ci ált lá tunk a ma -
gyar pi ac ban – mond ja bu -
da pes ti kol lé gá i ra hi vat koz -
va. – Az át la gos ma gyar fo -
gyasz tó nem tud ja, mi ben
kü lön bö zik egy más tól egy jó
és kö ze pes olí va olaj. Szá má -
ra fő fak tor az ár. 
Az el adá si le he tő sé gek nél
fon tos nak tart ja, hogy a ma -
gyar or szá gi bolt lán cok ál ta -
lá ban nem köz vet le nül im -
por tál nak, ha nem nagy ke -
res ke dők től ve szik az olí va -
ola jat. Vagy olasz ter mé kek re
spe ci a li zá ló dott, vagy ál ta lá -
nos im por tő rök től. Szá mot -

te vő ek a pré mi um ter mé ke -
ket im por tá ló cé gek is, ame -
lyek fő leg a gaszt ro nó mi á nak
ér té ke sí te nek. 

Mint ha olim pi át 
nyer tek vol na
A har ma dik nap a dön tő ről
szól. Hely szí ne Spoleto ré -
geb bi, 17. szá za di re ne szánsz
szín há za, a Teatro Caio
Melisso. Ezt a he lyet két éve
már meg hó dí tot ta Treviből a
Guidobaldi csa lád, és győz -
tes ként hagy hat ta el. 
Moz gal mas, nagy sze rű ce re -
mó ni át lá tunk. Amíg szak te -
kin té lyek pó di um be szél ge té -
se fo lyik a szín pa don, ad dig
a hát tér ben há rom ne ves
sza kács olí va olaj fel hasz ná lá -
sá val ké szít att rak tív fi nom -
sá go kat. 
Az egyik má so dik hely ki hir -
de té se hal la tán a Guido -
baldik mel let tünk lé vő pá ho -
lyá ban üdv ri val gás tör ki.
Apa és fel nőtt fia egy más

nya ká ba ug rik. A fiú mo so -
lyog, ap ja csen de sen köny -
nyez ni kezd. Mint ha meg -
nyer ték vol na az olí va ola jok
olim pi á ját. Per sze le het,
hogy eb ben a szép pil la nat -
ban ép pen egy cég ala pí tó
nagy apá ra em lé kez nek. ■

Ba jai Er nő

„We have been chosen to supply
Tesco”
Olive oil from Italy is on the offensive. Product presentation and sampling will be held in the Italian
Cultural Institute in Budapest on 23 May.  We have been invited to the finals of the Italian Olive Oil
Competition held in Spoleto at the end of March. Angelo Guidobaldi showed us the state of the art
pressing machine used by his family business for making olive oil. They make the best quality olive
oil even by Italian standards. His daughter Irene told us all the details: We are 150 kilometres north
of Rome, on the outskirts of a small town called Trevi, in the premises of the family business hold-
ing the name of Il Frantoio Societa Agricola Trevi.  When they started the business 40 years ago,
her grandfather decided to make the best quality. They received the first Italian certificate of pre-
mium quality in 1994, while the second one was awarded eight years later and they also have a
recent British award testifying to the good relationship developed with Tesco, where they have
become the Italian supplier producing the highest quality.  In the beginning, harvest started in mid-
November, but the climate has become warmer since then, bringing harvest forward to October.
All olives are harvested by hand to avoid any damages, which makes the process more expensive,
but quality is guaranteed. Not more than 24 hours elapses between harvesting and pressing, which
also contributes to premium quality. Equipment and technology used in the pressing plant is
improved constantly with help from the experts of the university of Perugia.  300 local farmers
have formed a co-operative under the name of Aprol Perugia to bottle their produce in Trevi, pro-
ducing six tons of extra virgin olive oil annually for Tesco. 365 brands of olive oil from 16 provinces
have been entered for the national competition after local qualifying trials. All provinces had a rep-
resentative in the jury which evaluated fragrance and taste. Samples were served in brown glass-
es to neutralise any differences in colour.  According to Tonino Zelinotti, co-ordinator of the jury, this
competition encourages olive producers to improve quality and also promotes the product.  The
Belgians are the current European champions in olive oil consumption with a total quantity near
330 tons last year. The popularity of olive oil is the result of the intensive promotion of healthy
dietary habits. Hungary imported five times more olive oil in terms of value from Italy than from
Spain last year, with brands like  Carapelli, Bertolli, Olitalia, De Cecco, Monini and Costadoro appear-
ing in the market. The final of the competition was held in  Teatro Caio Melisso, built in the 17th cen-
tury.  This year, the Guidobaldis finished in second place, but looked as if they had won a gold medal
at the Olympic games.  ■

Bejárat az eredményhirdetési
ünnepség színhelyére, a Teatro
Caio Melissóba

A spoletói Szabadság tér egyik
reneszánsz palotájában működik a
Nemzeti Olívaolaj Akadémia. A
perugiai egyetemhez tartozik.
Feladata az olajbogyó-termesztés,
illetve az olajgyártás fejlesztése

horizont
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Spar, Cora, Metro. Ez a há rom
lánc rendez(ett) oszt rák élel -
mi szer he te ket idén ta vas  szal
Ma gyar or szá gon. Fi ni sé hez ér -
ke zett ugyan is az oszt rák
élel mi sze rek há rom éve kez -
de mé nye zett nem zet kö zi
promóciós ak ci ó ja. Éven te 40
mil lió eurót for dí tot tak az
„internacionalizálási of fen zí -
vá ra”, tud tuk meg a bu da pes -
ti oszt rák nagy kö vet ség ke -
res ke del mi osz tá lyán. 

Négy éve egyet len auszt ri ai cég
volt be lis táz va a ma gyar Spar -
ban, most vi szont 280 vál la lat

szál lít fo lya ma to san oszt rák élel mi szert
a ma gyar pi ac ra – tá jé koz tat egy konk rét
elő re lé pés ről dr. Peter Rej tő ke res ke del -
mi ta ná csos, aki tíz éve egyen ge ti az
oszt rák–ma gyar üz le ti kap cso la to kat a
bu da pes ti Dé li báb ut cá ból.

Há la a ha gyo má nyok nak
Made in Austria: tej ter mé kek friss tej től
a saj tig, a hús ké szít mé nyek kö zött kol -
bász és son ka, va la mint édes ség és ital -
fé le a slá ger. Fő leg kis- és kö zép vál lal ko -
zók a gyár tók, de né hány nagy cég is ér -
de kelt a kül föl di el adá sok nö ve lé sé ben.
– A nem zet kö zi of fen zí vá nál ab ból in -
dul tunk ki, hogy Auszt ria élel mi szer-
ter me lői csak kis men  nyi sé ge ket ké pe -
sek elő ál lí ta ni, de na gyon jó mi nő ség -
ben. In kább pré mi um, ínyenc vagy bio -
ter mé kek irán ti igé nye ket tu dunk ki -
elé gí te ni. Ilyen kí ná la tunk ko ráb ban
Né met or szág bolt lán ca i ban be vált. Az
elő ál lí tás szi go rú el len őr zé se és ter mé -
ke ink nyo mon kö vet he tő sé ge a ma gas
mi nő ség egyik ga ran ci á ja – fog lal ja
össze dr. Rej tő a kon cep ci ót, és ta pasz -
ta la tai kö zül hang sú lyoz za: 
– Tud juk, hogy a ma gyar vá sár lók nagy
ré sze erő sen árérzékeny. De az oszt rák

áru cik kek ál ta lá ban nem drá gáb bak,
mint a töb bi nyu ga ti im port. Vi szont
na gyon kö zel áll egy más hoz az oszt rá -
kok és a ma gya rok íz lé se, há la a gaz dag
ha gyo má nyok nak.
Az őszi Foodapesten kö zös nem ze ti
stan don ál lí ta nak ki az oszt rák élel mi -
szer gyár tók, ez zel zá rul a há rom éves
nem zet kö zi of fen zí va ma gyar ré sze.
Ami per sze nem je len ti azt, hogy le áll -
ná nak. Sőt, az áru há zi he te ket a be vált
part ne rek kel sze ret nék rend sze re sí te -
ni, il let ve újabb lán co kat be kap csol ni.

Le von ták a sokk ta nul sá ga it
Heinz Thenmeyer ke res ke del mi at ta sé
azt ta pasz tal ja, hogy a ma gyar or szá gi
lán cok egy ré sze a köz vet len im port fe -
lé ten dál. Úgy egy sze rűbb az együtt mű -
kö dés, és az árak is ked ve zőb bek.
Prob lé mát je lent het vi szont a lo gisz ti -
ka. Ha ugyan is egy lánc nak nincs köz -
pon ti rak tá ra, ak kor ál ta lá ban még is
ér de mes köz be ik tat ni im por tőr cé get,
amely azu tán bolt ra szál lít. 
A bolt lán cok ban tar tott élel mi szer he -
tek mel lett a ma gyar vá sá ro kon va ló
rend sze res rész vé tel és oszt rák cé gek
kü lön szer ve zett be mu tat ko zá sa is hoz -
zá já rult az ered mény hez: Auszt ria élel -
mi szer ex port ja Ma gyar or szág ra 2003
óta meg dup lá zó dott, és a ten den cia to -
vább ra is emel ke dő. 
Ugyan ak kor azért a ma gyar élel mi sze -
rek el adá sai Auszt ria fe lé még min dig
40 szá za lék kal meg ha lad ják az im por -
tot. Kü lö nö sen zöld ség ből és gyü mölcs -
ből erős a ma gyar kí ná lat, va la mint fel -
dol go zott hús ké szít mé nyek ből. 

Nyu ga ti szom szé da ink le von ták a ta -
nul sá go kat sa ját, 1990-es évek ben tör -
tént EU-csatlakozásukból, ami kor a vé -
dő vám ok meg szű né se kö vet kez té ben
ki sebb faj ta sokk ér te élel mi szer-gaz da -
sá gu kat és -kereskedelmüket. A kö zép-
és ke let-eu ró pai or szá gok csat la ko zá sá -
ban ide je ko rán meg lát ták a pi ac bő ví tés
le he tő sé gét.

Ki egé szí ti vá lasz té kát 
a Spar és a Cora
A Spar Ma gyar or szág be szer zést, mar -
ke tin get és lo gisz ti kát irá nyí tó ügy ve ze -
tő igaz ga tó ja, Saltzer Kor nél el mond ta
la punk nak, hogy a Sparnál im már négy
al ka lom mal ren de zett oszt rák he tek fő
cél ja a vá lasz ték ki egé szí té se:
– Az ér de kelt oszt rák cé gek mi ni vá sá -
ron mu tat ták be be szer ző ink nek a kí -
ná la tu kat. Együtt ál lí tot tuk ös  sze az
oszt rák he te ken sze rep lő áru kat. A ma -
gyar fo gyasz tók ál tal szí ve sen és gyak -
ran vá sá rolt ter mé kek az tán be ke rül tek
a szor ti men tünk be. 
– Sok ma gyar ve vő szí ve sen kós tol ja az
oszt rák élel mi szert, de más kér dés,
hogy há nyan szok nak rá – jegy zi meg
Saltzer Kor nél. – De töb bek kö zött nagy
si ker rel áru sí tunk há rom fé le oszt rák
gyárt má nyú, sa ját már kás biosajtot.
Nép sze rű a Mo zart go lyó is. Az oszt rák
ter mé kek szín fol tot je len te nek áru há za -
ink szor ti ment jé ben, és a mi nő ség, az
egész sé ges ét ke zés irá nyá ba mu tat nak.
Gaston Egler, a Cora ügy ve ze tő igaz ga -
tó ja örül an nak, hogy olasz és spa nyol
élel mi szer he tek után oszt rák ter mé kek
ak ci ó já val elé gít he tik ki ve vő ik kí ván -
csi sá gát. Áp ri lis 11-én kez dő dött, há -
rom he tes promóciójukkal kap cso lat -
ban ki je len tet te:
– Ma gyar or szág EU-csatlakozása óta a
Cora is kön  nyeb ben szé le sí ti vá lasz té -
kát. A 102 cikk ele met át fo gó oszt rák
he tek vá sár ló ink mi nő ség, fi nom ízek
irán ti igé nyét, va la mint fel fe de ző ked vét
cé loz za meg. ■ B. E.
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Oszt rák he tek
ta va szi hul lá ma

Spring wave of Austrian weeks
Spar, Cora, Metro. These three chains have organised Austrian food weeks in Hungary this spring. The three year long international pro-
motional campaign for Austrian food with an annual budget of EUR 40 million has reached its final stage. Four years ago, only one
Austrian supplier was listed in Hungarian SPAR. Today, this number is 280. Made in Austria: dairy products from fresh milk to cheese,
meat products, sweets and beverages are the most popular products. Suppliers are generally small to medium enterprises. Austrian
manufacturers usually only produce small quantities, but quality is exceptionally good. Strict supervision of  the production process
and the monitoring of products is a guarantee of high quality - says dr. Peter Rejtő from the commercial section of the Austrian
Embassy. Austrians have learned a lot from the effects of their accession to the EU, when their food industry had experienced a minor
shock. They were ready to take advantage  of the opportunities for entering new markets when the new EU states joined in 2004.
Austrian products are no more expensive than other imports, while Austrian taste and preferences are very close to that of Hungarians.
Austrian manufacturers will present their products on a national stand during Foodapest. According to the commercial attaché Heinz
Thenmeyer,  some Hungarian chains prefer to import directly from manufacturers. Austrian food exports to Hungary have doubled
since 2003 and this trend continues. Hungarian exports to Austria are still 40 per cent higher, however. The main objective of SPAR and
Cora in organising Austrian weeks was to select products for widening their assortment. Three brands of bio cheese and Mozart choco-
late balls are examples of successful Austrian products. ■
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Nem kér dés, hogy
a vi lág min den
pont ján, szin te
min den ház tar tás
vá sá rol va la mi lyen
hús árut, ki hen tes -

től, ki ön ki szol gá ló üz let ben. A
már ci us vé gén ren de zett
Pack  forum® nem zet kö zi sze -
mi ná ri um a pultkész cso ma go -
lás kö ré szer ve ző dött, amely
az ön ki szol gá ló kis ke res ke de -
lem ben egy re di na mi ku sab ban
ter jed, és egy re nép sze rűbb a
fo gyasz tók, a gyár tók és a ke -
res ke dők kö ré ben.

ASealed Air Cryovac min den más
vál la lat nál töb bet tud a pultkész
cso ma go lás ról, hi szen a vál la lat

ma ga is mer tet te meg a vi lág gal. A té -
ma kör leg ta pasz tal tabb cé ge ként, nem -
zet kö zi sze mi ná ri um ke re té ben 20 or -
szág ból több mint 130 részt ve vőt lá tott
ven dé gül a Packforum®-on. Ők tel jes
kö rű ké pet kap hat tak a kon cep ció je -
len le gi hely ze té ről, a hús ipart jel lem ző
leg fris sebb tren dek ről és a jö vő ter -
mék cso ma go lá sa i ról.

Ke ve sebb szer, 
töb bet köl te nek hús ra
Allan Breese, a fo gyasz tói ku ta tá sa i ról
is mert an gol Europanel mun ka tár sa
több fé le vo nat ko zás ban is is mer tet te a
je len le gi fo gyasz tói tren de ket. Föld raj zi
szem pont ból a leg több hús a dél-eu ró pai
or szá gok ban, Spa nyol or szág ban és
Olasz or szág ban fogy. Ugyan ak kor
Orosz or szág ban ta pasz tal ha tó a leg di -
na mi ku sabb nö ve ke dés nem csu pán vo -
lu men, de köl tés te kin te té ben is. A men  -
nyi ség csök ke né se és az árak nö ve ke dé -
se volt jel lem ző 2006-ban szin te min den
or szág ban. Mi köz ben a leg töb bet a fran -

ci ák köl tik hús vá sár lás ra, ad dig men  nyi -
ség szem pont já ból az el ső 3 or szág kö -
zött sem sze re pel nek. Mes  sze a leg több
hús Spa nyol or szág ban (107,8 kg/ház tar -
tás) fogy. Szin tén egy re jel lem zőbb ten -
den cia, hogy a vá sár lók ke ve sebb al ka -
lom mal, de töb bet köl te nek vá sár lás kor,
ha bár az el té ré sek or szá gon ként igen
nagyok: 21,2 euró/vá sárlás Spa nyol or -
szág ban, míg 4,25 euró/vá sárlás Orosz -
or szág ban. A disz kon tok elő re tö ré se és a
kis ke res ke del mi szek tor erő sö dé se a ki -
sebb, tra di ci o ná lis bol tok ká rá ra va la -
men  nyi or szág ban ta pasz tal ha tó. A már
meg lé vő ki hí vá sok mel lett a hús ipar nak
szem be kell néz nie az el hí zás sal, mint
nép be teg ség gel is. A kö zel 1 mil li árd túl -
sú lyos fel nőtt ből mint egy 300 mil lió
szen ved kró ni kus el hí zás ban, nö vel ve a
sú lyos be teg sé gek koc ká za tát. 

Eu ró pai cso ma go lá si kör kép
A Sealed Air Cryovac meg bí zá sá ból a
sváj ci 3BI ta nács adó cég egy, a pultkész
cso ma go lás eu ró pai hely ze tét fel mé rő
ku ta tást vé gez ös  sze sen 15 or szág ban,
135 üz le tet és 13 000 ter mék re fe ren ci át
vizs gál va. A ta nul mány elő ze tes kö vet -
kez te té sei sze rint ál ta lá ban 60:40 szá -
za lék a vö rös hús és a ba rom fi ter mé kek
ará nya Eu ró pá ban. A cso ma go lást il le -
tő en meg ál la pít ha tó, hogy a vö rös hú -

sok ese té ben a védőgázas, tál cás meg ol -
dás az ural ko dó, míg a ba rom fi ter mé -
kek ese té ben az üz let ben cso ma golt, rö -
vid el tart ha tó sá got nyúj tó sztreccs fó -
lia cso ma go lás a jel lem ző. A pultkész
cso ma go lás lé nye ge, hogy a gyár tó ál tal
cso ma golt friss hús bár mi lyen to váb bi
te en dő nél kül ki he lyez he tő a kis ke res -
ke del mi üz le tek pol ca i ra. A hús ipar fo -
ko za to san eb be az irány ba ha lad. Ezt
jól szem lél te ti, hogy az üz le tek ben kap -
ha tó hús áru 48 szá za lé ka Eu ró pa-szer te
pultkész cso ma go lá sú. Ter je dé sé nek
oka, hogy a kon cep ció se gít sé gé vel egy -
szer re több prob lé mát is or vo sol hat -
nak: ter mék dif fe ren ci á lás kü lön bö ző
szí nű tál cák al kal ma zá sá val, ga ran tált
élel mi szer-biz ton ság, már ká zás, meg -
bíz ha tó polc élet tar tam – hogy csak a
leg fon to sab ba kat em lít sük.

Pultkész ter mé kek a ten ge ren túl
Az USA hús ipa rá nak ve ze tő vál la la ta, a
Tyson Foods mint egy 26 mil li árd dol lá -
ros ta va lyi for gal ma el ső sor ban a ha zai
pi a con ke let ke zett. A vál la lat mű kö dé se
a lé leg zet el ál lí tó szám adat ok is me re té -
ben egye dül ál ló az egész ipar ág ban.
Ered mé nye i hez kö zel 4 mil li árd dol lár -
ral já rult hoz zá a pultkész cso ma go lá sú
friss élel mi sze rek ér té ke sí té se, ami vel
ma ga san az el ső az Ál la mok ban.
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Új kor szak ba lép 
a hús ke res ke de lem

Veréb Eszter
ügyvezető igazgató 
Sealed Air Cryovac
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A pultkész cso ma go lás tér hó dí tá sa hús -
tí pus tól füg gő en vál to zik. Míg pél dá ul
va la men  nyi ba rom fi ter mék 100 szá za -
lék ban pultkész cso ma go lást kap, ad dig
a da ra bolt mar ha hús ok csu pán ne gye -
de ke rül ily mó don a pul tok ra. Egyes
kis ke res ke del mi lán cok, mint a Wal-
Mart, az Aldi és a Dollar General már
tel jes mér ték ben át tér tek a pultkész
cso ma go lás ra, míg má sok, pél dá ul a
Food Lion, a HEB és az Albertson's
csak rész ben al kal maz zák. 
Az elő nyök per sze sok fé lék. A fo gyasz -
tó szá má ra ké nyel me sebb vá sár lá si él -
ményt nyújt ha tunk, a hús fé lé ket az ál -
ta luk ked velt cso ma go lás ban kí nál hat -
juk, a fo gyasz tón ala pu ló merchan -
disingot és polc ren de zést va ló sít ha tunk
meg. A kis ke res ke dők pro fit ju kat nö -
vel he tik je len tő sen a bér- és egyéb mű -
kö dé si költ sé gek csök ken té se ré vén,
mi köz ben nem kell tar ta ni uk a kész let -
hi ány tól, az élel mi szer-biz ton sá gi koc -
ká zat tól. Emel lett le he tő sé gük nyí lik
kon zisz tens mi nő sé get biz to sí ta ni va la -
men  nyi áru ház ban, és vá lasz té ku kat
bő ví te ni az egy re nép sze rűbb ér ték nö -
velt ter mé kek kel.
Azok a kis ke res ke del mi lán cok, ame -
lyek nem tér tek ed dig át tel je sen a
pultkész kon cep ci ó ra, töb bek kö zött a
kon ku ren ci á tól va ló meg kü lön böz te -
tés sel, a promóciók mi at ti ne héz sé gek -
kel és a be szer zé si rend szer át ala kí tá sá -
val ma gya ráz zák dön té sü ket. A Tyson
ma ga is ren ge teg időt és erő for rást for -
dít a jö vő ter mé ke i nek ki fej lesz té sé re,
ame lyek tö ké le te sen ki elé gí tik a fo -
gyasz tók fo lya ma to san vál to zó és sok -
szí nű igé nye it: pré mi um mi nő sé gű
kony ha kész hú sok; csepp men tes,
könnyen le fa gyaszt ha tó és ké nyel me -
sen tá rol ha tó cso ma go lás; fő zés re vagy
sü tés re kész pá colt hú sok.

A kör nye zet kí mé lő 
cso ma go lá sok fe lé
A pultkész cso ma go lás kulcs sze re pet
ját szik a hús fé lék szeg men tá lá sa kor, hi -
szen olyan mar ke ting esz köz, amely nek
se gít sé gé vel meg ha tá ro zott, szű kebb
fo gyasz tói cso por to kat is meg cé loz ha -
tunk – mond ta Christophe Gottar, a
Cryovac EMEA kis ke res ke del mi igaz -
ga tó ja. A kü lön bö ző ter mék cso ma go -
kat szeg men tál hat juk hús faj ta (mar ha,
ser tés, da rált), mi nő ség (pré mi um, ér -
ték nö velt), ere det (föld raj zi lag vagy faj
alap ján), nép cso port ok, élet kor (gye re -
kek), fo gyasz tás jel le ge (barbecue-par -
ti), kü lön bö ző receptúrák, va la mint az
el ké szí tés mód ja sze rint.
A cso ma go ló anya gok kör nye ze ti ter -
he lé se egy re fo ko zot tabb fi gyel met
kap, mint a glo bá lis fel me le ge dés oko -
zó ja. A Sealed Air is fo lya ma to san dol -
go zik olyan új meg ol dá sok és tech no -
ló gi ák ki dol go zá sán, ame lyek jó val ke -
vés bé ter he lik kör nye ze tün ket, ugyan -
ak kor egy re jobb mi nő sé gű ek. Mi vel
fon tos, hogy a fo gyasz tó nál mi nél ke -
ve sebb cso ma go lá si hul la dék ke let kez -
zen, ezt a vál la lat egy re vé ko nyabb és
kön  nyebb anya gok gyár tá sá val se gí ti
elő. 

Vi lág új don ság: Cryovac Mi ra bel la®

A pultkész kon cep ció ki dol go zó ja ként
ko moly ki hí vást je lent a Cryovac szá má -
ra, hogy min dig ver seny tár sai előtt jár -
jon az új ter mé kek ki fej lesz té sé ben. A
vál la lat leg újabb ter mé ke va ló ban for ra -
dal mi. Ez az új, védőgázas cso ma go lás
szá mos olyan tu laj don sá got és előnyt
egye sít ma gá ban, ame lyek kü lön-kü lön
is el is me rés re mél tók, egy ter mék ben
egye sül ve azon ban for ra dal mi nak szá -
mí ta nak. A ha gyo má nyos védőgázas
cso ma go lás ese té ben, ami kor a hús hoz -
zá ér a fó li á hoz, az el szí ne ző dik a fel hasz -
nált gáz ke ve rék mi att – ez per sze vis  sza -
tart ja a fo gyasz tó kat a vá sár lás tól. A Mi -
ra bel la hasz ná la ta kor ez nem tör té nik
meg, mi vel a spe ci á lis, két ré te gű fó lia
kö zött oxi gén áram lik, meg aka dá lyoz va
a hús el szí ne ző dé sét. A gyö nyö rű ter -
mék meg je le nés tö ké le te sen biz ton sá gos
cso ma go lás sal pá ro sul. Emel lett több
szem pont ból is gaz da sá go sabb a ha gyo -
má nyos védőgázas tál ca zá ró meg ol dás -
nál: a cso mag fej te re jó val ki sebb, ez ál tal
hely ta ka ré kos, ke vés bé sé rü lé keny, kön  -
nyeb ben szál lít ha tó, ke ve sebb gáz ke ve -
rék hasz ná la ta szük sé ges, az op ti má lis
cso mag mé ret mi att egy sze rű en ki he -
lyez he tő az üz le tek pol ca i ra. ■

A new age for the meat trade
Practically all households buy meat products. The main topic of the international seminar Packforum® held in March, was vacuum
sealed packaging. Sealed Air Cryovac knows more than any other company about vacuum sealed packaging, since they were the ones
who first introduced it. They acted as the hosts of the seminar attended by over 130 participants from 20 countries. Stagnation in the
consumption of fresh red meat like beef is the result of a number of food scandals, rising prices, animal diseases and the theory that
production of meat protein contributes to global warming. Allan Breese from Europanel talked about present consumer trends.
Southern European countries, like Spain show the largest meat consumption, while the most dynamic growth is seen in Russia.
Quantities declined, but prices rose in practically all countries in 2006. The Swiss consultants 3BI are preparing a survey of vacuum
sealed packaging for Sealed Air Cryovac in 15 European countries, covering 135 stores and 13000 product references. Preliminary
results show that the proportion of red meat products to poultry is generally 60:40 in Europe. Regarding packaging, the use of protec-
tive gas and tray is dominant for red meat, while stretch foil applied in stores is generally used for poultry. Vacuum sealed packaging
allows meat packaged by the manufacturer to be placed on the shelves of retail stores without any preparation. 48 per cent of meat
products available in stores are of this type already. This concept is useful for several purposes: distinguishing products by different
colour trays, ensuring food safety, branding etc. The leading company in the US meat industry, Tyson Foods generated revenues of USD
4 billion from sales of vacuum sealed products. Vacuum sealed packaging is used for all poultry products, while only a quarter of beef
products are packaged this way. Some retail chains like Wal-Mart, Aldi and Dollar General use vacuum sealed packaging exclusively,
whereas others like Food Lion, HEB and Albertson’s only use it for some of their products. There are many advantages of using vacu-
um sealed packaging, like increased convenience for consumers and consumer based merchandising. Retailers can reduce their costs
and food safety risk at the same time. Vacuum sealed packaging is an ideal tool for targeting specific groups of consumers, according
to Christophe Gottar, from Cryovac EMEA, since products can be segmented according to many criteria. Environmental considerations
are increasingly important for Sealed Air, who are constantly working on developing more environment-friendly solutions. Cryovac
Mirabella® is a revolutionary new product, which offers a combination of significant advantages. Meat is not discoloured when
Mirabella is used. Headspace of the tray has been  significantly reduced, which saves space as well as gas and makes the packaging
less likely to be damaged. ■
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