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A Budaörsön található DuPont-
irodában Szekeres Zita, a cég sze-
mélyzeti vezetõje fogadott bennünket.
Csendes, nyugodt környezetben ül-
tünk le beszélgetni, így rögtön feltûn-
tek a szobában viruló cserepes növé-
nyek.

– Ezek a saját virágai? Nagyon
szépek.

– A cég biztosítja a szoba-
növényeket – mosolyodik el
Szekeres Zita –, amelyek
hozzátartoznak a kollégák
komfortérzetének növelésé-
hez. Szeretem a növényeket,
mert így otthonosabb körül-
mények között tudok dolgoz-
ni.

– Ezek szerint a vállalat
fontosnak tartja, hogy
munkavállalói kellemes
környezetben töltsék a
munkaidejüket?

– Természetesen, hiszen
otthonos körülmények kö-
zött a munka is jobban megy.
Úgy gondolom, sokszor ez
nem is annyira pénzkérdés,
mint inkább a hozzáállás, az
odafigyelés fontos. Az iroda
kiválasztásánál például nem
a mostanában divatos tren-
deket követtük, így nem egy
nagy légterû irodát válasz-
tottunk, hanem mindenkinek
van saját szobája-kuckója.
Ha mégis többen ülnek egy
helyiségben, lehetõség van
térelválasztók használatára.
Az iroda berendezésénél is töreked-
tünk a dolgozók igényeinek legtelje-
sebb kielégítésére. Bizonyos értékha-
táron belül mindenki maga választhat-
ja ki a bútorait, és rendezheti be a szo-
báját, hogy otthonosabban érezze ma-
gát. Van, aki nem is széken ül az irodá-
ban, hanem gerinckímélõ labdán, mert
neki úgy kényelmesebb. Az ebédidõ
szent; van egy nagy konyhánk, ahol
kávé, tea, üdítõ, gyümölcslé, ásványvíz
áll a munkatársak rendelkezésére. Le-

hetõség van az otthonról hozott ebéd
megmelegítésére és elfogyasztására,
de lehet házhoz hozatni az ételt, vagy
egy kis sétát követõen a környéken
megebédelni – ezt mindenki maga
dönti el. Értékesítõink munkakörül-
ményeire még inkább igaz az ottho-
nosság fogalma, hiszen õk valójában a
saját otthonukból intézik a munkával

kapcsolatos ügyeiket, csak meghatáro-
zott idõszakonként járnak be a buda-
örsi irodába.

– Ez a rugalmas hozzáállás a
munkaidõre is vonatkozik?

– A DuPont nagy hangsúlyt fektet a
saját dolgozóival kapcsolatos felelõs-
ségre. Számunkra a kollégák, mint
emberek tisztelete az egyik legfonto-
sabb szempont. Olyannyira komolyan
vesszük ezt, hogy a vállalati elvek és
értékek között is szerepel. Amerikai

anyavállalatunk személyzeti és CSR
politikája, kultúrája a meghatározó itt-
hon is. A vállalat minden egységénél
rugalmas a munkaidõ. Természetesen
létezik törzsidõ, hogy a megbeszélése-
ket, a közös munkát szervezni lehes-
sen, de ezen kívül mindenki saját ma-
gának osztja be az idejét. A lényeg,
hogy a munka határidõre készen le-

gyen. A kismamákat rugal-
mas munkaidõvel segítjük a
fokozatos visszailleszkedés-
hez, lehetõség van hatórás
részmunkaidõre is, ami a
kisgyermekeket nevelõk-
nek nagy segítség. Ügye-
lünk továbbá a munkaidõ és
a szabadidõ helyes arányá-
nak betartására, valamint
nagy hangsúlyt fektetünk
dolgozóink egészségére és
biztonságára is.

– Mire jelent ez ponto-
san? Egészségbiztosítás,
balesetbiztosítás, netán
üzemorvosi ellátás?

– Úgy vélem, ez a szem-
pont nagyon sokrétûen kap
teret nálunk. Van egy szer-
zõdött foglalkozás-egész-
ségügyi szolgáltatónk, aki-
nél minden dolgozónknak
saját kártyája van. Évente
egy alapos szûrõvizsgálat
jár és kötelezõ is, de ha bár-
milyen gondjuk van, akkor
a munkatársak év közben is
igénybe vehetik a szolgálta-
tásokat. Az ellátás akár Bu-

dapesten, akár a szerzõdött vidéki
partnereknél is elérhetõ, ami fõként a
vidéki kollégák számára elõnyös. Ezen
kívül a DuPont minden alkalmazottjá-
ra köt  egy nagy értékû kockázati biz-
tosítást, ami tragédia esetén jelentõs
anyagi támogatást jelent a dolgozó
családjának. Sajnos elõfordult már,
hogy szükség volt erre. Ha valakivel
esetleg baleset történik (pl. sportbal-
eset vagy háztartási baleset), akkor
azonnal elindul egy belsõ kommuniká-

DuPont Magyarország Kft. és Pioneer Hi-Bred Zrt.

Egy növényvédõszer-gyártó és egy hibridvetõmag-
elõállító cég társadalmi felelõsségvállalása

Cikksorozatunk elõzõ részeiben ígértük, hogy közelebbrõl is megnézzük, hogyan viszonyulnak 

az agráriumban mûködõ és az ágazattal üzleti kapcsolatban lévõ cégek a fenntarthatóság, valamint 

a társadalmi felelõsségvállalás elveihez. Elsõként a DuPont Magyarország Kft. budaörsi központjában jártunk, 

ahol egyúttal alkalmunk nyílt a Pioneer Hi-Bred Zrt. ez irányú tevékenységébe is betekinteni.

Szekeres Zita
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ciós folyamat, amelynek során felhív-
juk a kollégák figyelmét arra, hogyan
lehet elkerülni a hasonló eseteket. Az
anyavállalatunktól is rendszeresen ér-
keznek a biztonságot növelõ ötletek,
amelyek többnyire a mindennapi élet-
ben elõforduló veszélyekre és azok el-
kerülésére hívják fel a figyelmet. A
H1N1 vírus megjelenésekor az anya-
cég kockázatcsökkentõ védõcsomago-
kat (maszkok, fertõtlenítõk, kesztyûk,
stb.) állított össze minden dolgozójá-
nak. Ezeket az irodában elzárva tart-
juk, és létezik egy belsõ utasítás arra
az esetre, amikor minden alkalmazott-
nak haladéktalanul kiosztjuk ezeket a
csomagokat. A biztonság terén kiemelt
helyen szerepel a közlekedéssel kap-
csolatos biztonság, mivel az értékesítõ
kollégák sokat utaznak. A munkatár-
sak rendszeresen vesznek részt ún. de-
fenzív vezetéstechnikai tréningen, ahol
megtanulhatják, gyakorolhatják, ho-
gyan tudják elkerülni a baleseteket
vagy egy már elkerülhetetlen baleset
esetén csökkenteni a testi épséget, ne-
tán az emberéletet fenyegetõ kockáza-
tot. A visszajelzések pozitívak. Kollé-
gáink hasznosnak tartják ezeket a
képzéseket, és bár évrõl évre vannak
ilyen típusú tréningek, minden évben
tanulnak valami újat. Másrészrõl a cé-
ges autók kiválasztásánál is fontos
szempont a biztonság, így az anyavál-
lalat szigorú belsõ elõírásai alapján
csak olyan autókat vásárolunk, ame-
lyek biztonságtechnikai szempontból
is megfelelnek a cég elvárásainak. A

céges autók a legkorszerûbb bizton-
ságtechnikai eszközökkel  vannak fel-
szerelve, úgymint  ABS, ESP, elülsõ és
oldalsó légzsákok, ködlámpák, xenon
világítás, fûthetõ tükrök és szélvédõk,
stb. Még az autók színét is a közleke-
désbiztonsági szempontok alapján vá-
lasztjuk meg. Fontos, hogy jól látható-
ak legyenek az utakon, így például a
fekete vagy sötétkék szín szóba sem

jöhet. A DuPont élen jár abban is,
hogy szinte elsõként tiltotta meg a ve-
zetés közbeni telefonálást még kihan-
gosító esetén is, mivel a legújabb kuta-
tások alapján elvonja a vezetõ figyel-
mét a telefonálás.

– A válság hatásai miben érhetõk
tetten a DuPont falain belül? Szük-
ségessé vált esetleg emiatt megszo-
rításokat bevezetniük, új megoldá-
sokat keresniük vagy bizonyos tevé-
kenységeket elhagyniuk?

– A kép elég vegyes. A válság miat-
ti elbocsátások szerencsére nem érin-
tették közvetlenül a hazai leányvállalat
dolgozóit, de az anyavállalatnál sajnos
erre is volt példa. Ezért a dolgozóink
önként vállalhatták – és többen vállal-
ták is –, hogy rövidebb munkaidõben,
kevesebb bérért dolgoznak, így ment-
ve meg külföldi kollégáik munkahely-

ét. Az európai központunk Genfben, a
közép-kelet-európai központunk pedig
Varsóban van, így korábban sokat kel-
lett utaznunk. Mostanában – fõként a
válság hatására – kevesebb a cégen
belüli utazás, helyette telefon konfe-
renciákat tartunk. Az utazások vissza-
szorulásával nem csak költséget taka-
rítunk meg, hanem a széndioxid-kibo-
csátást és így a környezeti terhelést is

csökkentjük. A költségcsökkentés mi-
att tavaly karácsonykor a szokásos,
központilag szervezett összejövete-
lünk is elmaradt. Ám a legösszetar-
tóbb alkalmazottak (a növényvédõ szer
üzletág dolgozói) megszervezték, hogy
mégis legyen közös karácsonyi ünnep.
Így felosztották maguk között, hogy ki
milyen ételt-italt hoz, és mindenki
adott valamilyen ajándékot annak, aki-
nek a nevét kihúzta, azaz mégsem ma-
radt el a karácsonyi ajándékozás. 

– Az elmondottak alapján úgy tû-
nik, hogy önöknél egy összetartó
csapat dolgozik jó hangulatban
együtt. Ehhez természetesen az is
kell, hogy a cég a fenti intézkedései-
vel megteremtse a megfelelõ hátte-
ret. Jól gondoljuk? 

– Igen, büszkén mondhatom, hogy
igazi csapat vagyunk. Év elején több
szervezeti egység is szervezett dolgo-
zói ötletbörzét, hogyan lehetne csök-
kenteni a költségeket. Olyan ötletek is
felmerültek, amelyek nemcsak a költ-
ségeinket csökkentik, hanem azt is
mutatják, hogy kollégáink a munka-
helyük és a tágabb környezetük iránt
is komolyan veszik a felelõsséget. A
mûanyag palackokat és kupakokat, a
papírhulladékot, valamint az újságo-
kat szelektíven gyûjtjük. Eddig fel-
váltva szállítottuk az így összegyûlt
hulladékot egy szelektív gyûjtõhelyre,
idén július 1-jétõl pedig már szervezet-
ten folyik a szelektív hulladékgyûjtés
az irodaházban. Amit nem muszáj, azt
nem nyomtatunk ki, és belsõ admi-
nisztrációra a lapok másik oldalát is
felhasználjuk, így kevesebb papír fogy.
A cégnél összesen két színes nyomta-
tót használunk, és csak azt nyomtatjuk
ki színesben, amit feltétlenül szüksé-
ges. Mivel évközben ritkán fordul elõ,
hogy mindenki együtt van – ki erre, ki

A DuPont szinte elsõként tiltotta meg a vezetés közbeni 

telefonálást még kihangosító esetén is, mivel a legújabb

kutatások alapján ez elvonja a vezetõ figyelmét 
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arra járja az országot –, ezért minden
alkalmat megragadunk, hogy egy ki-
csit együtt lehessünk. Erre is jó példá-
ul az, amikor évente egyszer összejö-
vünk egy csendes vidéki zugban, és
„építjük a csapatot” – ahogy mondani
szokás –, azaz együtt vagyunk, beszél-
getünk, pihenünk. Ha csak tehetjük,
innen a központból is gyakran me-
gyünk olyan szakmai rendezvényekre,
ahol találkozhatunk mind a saját kollé-
gáinkkal, mind az ügyfele-
inkkel, a partnereinkkel.
Nagyon fontosak a szemé-
lyes kapcsolatok is, minden
szinten. Legutóbb a DuPont
Juniális rendezvényen vet-
tem részt, amely kiváló le-
hetõséget adott arra is,
hogy közelebb hozza egy-
máshoz a központi irodában
és a vidéken dolgozó kollé-
gákat.

Szekeres Zitától elkö-
szönve egy emelettel lejjebb
mentünk az irodaházban,
hogy a DuPont-csoporthoz
tartozó vetõmagház, a
Pioneer Hi-Bred háza tá-
ján is tájékozódjunk. Ven-
déglátónk, Máté József, a
cég kelet-európai kormány-
zati kapcsolati, közkapcsola-
ti és szabályozási igazgató-
jának közvetlensége révén
azonnal jó hangulatú beszél-
getésbe merülünk.

– Az imént jártunk a nö-
vényvédõ szerekkel foglal-
kozó kollégáinál, ahol fõ-
ként a munkavállalókkal
kapcsolatos felelõsség témakörét
jártuk körbe. Milyen, ezen túlmutató
CSR-tevékenységet végez a Pioneer?

– Tekintettel arra, hogy közös az
anyavállalat és így közös a vállalati kul-
túra is, minden, amit ott hallottak; a
biztonság, a rugalmas munkaidõ, az
egészségügyi szolgáltatás – ránk is ér-
vényes. Ezért én most inkább egy má-
sik területrõl beszélnék, mégpedig a
Pioneer úgynevezett Grant Program-
járól (grant=adomány, támogatás, se-
gély). Ez tulajdonképpen nem más,
mint azoknak a projekteknek az összes-
sége, amiket a Pioneer támogat. Ritkán
esik szó errõl a programunkról, aminek
az az oka, hogy a szigorú belsõ szabály-
zat szerint a Grant Program égisze
alatt zajló tevékenységünket nem hasz-
náljuk fel PR célokra. Éppen ezért nem

reklámozzuk, és beszélni is csak akkor
szoktunk róla, ha valaki – például egy
újságíró vagy most az Agrostratéga –
rákérdez. Ezt itthon és az anyavállalat-
nál is nagyon komolyan vesszük, pedig
könnyû lenne kitenni a kirakatba, és di-
csekedni vele egy kicsit. 

– Megtudhatnánk többet is errõl
a programról?

– Általában olyan projekteket tá-
mogatunk, amelyek nincsenek szoros

összefüggésben az üzleti tevékenysé-
günkkel. Az átlagos projektnagyság,
azaz a támogatási összeg kb. 2 millió
forint, és minden évben több projekt
fut párhuzamosan. Korábban évente
kétszer kerültek összesítésre a javas-
latok, és születtek meg a támogatási
döntések. Az európai javaslatok össze-
sítése Magyarországon történik, így a
másik három európai igazgató össze-
gyûjti a saját területérõl a terveket, és
elküldi hozzánk. Mostanában évente
egyszer terjesztjük fel a javaslatainkat
az amerikai vezetés felé. Inkább na-
gyobb projekteket tervezünk, mint
hogy szétaprózódjon a program és vele
az erõforrások. A felterjesztett javas-
latok 90%-át általában elfogadják és
jóváhagyják, a finanszírozás pedig a
központi, globális költségvetés terhére

történik. Magyarországon kezdetben
egy ösztöndíj program futott így. Éve-
ken át öt magyar agráregyetem és fõ-
iskola (Debrecen, Gödöllõ, Keszthely,
Mosonmagyaróvár és Szarvas) öt-öt
diákját ösztöndíjjal támogattuk. A tá-
mogatott diákok kiválasztásába nem
szóltunk bele, ez az intézmények veze-
tõinek joga és felelõssége volt, akik sa-
ját hatáskörben döntöttek. Mára ez a
típusú ösztöndíj program csak a szar-

vasi fõiskolán maradt meg,
ott is leginkább azért, mert a
városban található a Pioneer
hazai vetõmagüzeme. He-
lyette inkább nagyobb egye-
temi kutatási programokat
támogatunk, olyanokat,
amelyek az egész magyar
mezõgazdaság számára fon-
tosak. Meg kell jegyeznem,
hogy korábban is volt kuta-
tási támogatás az ösztöndíj-
program mellett, csak a je-
lenleginél jóval kisebb lépté-
kû. 

– Mondana további
konkrét példákat?

– Hogyne, hiszen több is
van. Népszerû és ismétlõdõ
projektünk Kelet-Európá-
ban egy-egy iskola teljes kö-
rû felszerelése informatikai
szempontból (szélessávú
internet elérés, számítógé-
pek, egyéb informatikai esz-
közök és szoftverek). A leg-
frissebb projektünk pedig
idén májusban zajlott, ami-
kor az ún. szociális földprog-
ram keretében Kerepesen a
helyi roma közösség az ön-

kormányzattól megmûvelhetõ földte-
rületet kapott, a Pioneer pedig ingyen
adott kukoricahibrid vetõmagot a ter-
meléshez. Természetesen a hibridek
termesztésével kapcsolatos tájékozta-
tást, szaktanácsot is felkínáltunk a ve-
tõmag mellé. Emellett arra is volt már
példa, hogy az árvíz sújtotta termelõk
számára osztottunk ingyen vetõmagot
az újravetéshez.

– Köztudomású, hogy Szarvason
található a hazai vetõmagüzemük.
Milyen a kapcsolatuk a helyi közös-
séggel?

– A Pioneer Hi-Bred az egyik leg-
nagyobb adófizetõ a városban, így fon-
tos szerepet töltünk be Szarvas életé-
ben, ami egyben felelõsséget is jelent a
számunkra – és itt nem csak a munka-
helyekre vagy az adófizetésre gondo-

Máté József, Pioneer Hi-Bred Kft.
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lunk. Támogatjuk a helyi tûzoltó ala-
kulatot, a városban zajló rendezvénye-
ket, továbbá a mentõket is segítjük. A
Pioneer mindig nagy hangsúlyt fekte-
tett arra, hogy azokon a településeken,
ahol a cégnek kutató-fejlesztõállomása
(korábban Jánoshalma, most Hódme-
zõvásárhely) vagy üzeme van (Szar-
vas), ott aktívan részt vegyünk a kö-
zösségi életben, valamint többféle mó-
don támogassuk is azt.

– Mindezek után nehéz lenne el-
képzelni, hogy a termékéletpályával
vagy a környezetvédelemmel kap-
csolatosan ne viseltetnének felelõs
magatartással. Mit tesz a Pioneer
Hi-Bred ezeken a területeken?

– Talán kezdjük a termékéletpályá-
val. Tekintve, hogy kutatás-fejlesztés-
sel, nemesítéssel és vetõmag-elõállí-
tással foglalkozunk, eleve elõírás volt
az átláthatóság, illetve a különféle en-
gedélyek beszerzése, a rendszeres el-
lenõrzések bevezetése. Azonban ettõl
függetlenül is törekedtünk arra, hogy
minden lehetséges minõsítést besze-
rezzünk. Úgy gondoljuk, az üzleti lehe-
tõségeinket komolyan veszélyeztetné,
ha bármilyen szempontból átláthatat-
lan lenne az általunk forgalmazott ve-
tõmagok elõállítási folyamata, illetve
megkérdõjelezhetõ lenne termékeink
minõsége. Ezért a szükséges és elég-
séges mértéken túl is, maximálisan
odafigyelünk a részletekre. A papírból
készült, elhasznált vetõmagzsákokat a
Cseber Kht. segítségével visszagyûjt-

jük, hogy azután újrahasznosításra ke-
rüljenek. A régióban három nagy vetõ-
magüzemünk is van, és mivel nagy
hangsúlyt fektetünk nem csak a helyi
kutatás-fejlesztésre, hanem a helyi
elõállításra és a helyben értékesítésre
is, ezért csökkenteni tudjuk a szállítás
környezeti terhelését. Így érjük el to-

vábbá, hogy a hibridek a helyi ter-
mesztési körülményekhez igazodja-
nak, annak megfeleljenek. A szarvasi
üzemben dolgozók munkába járását
autóbuszbérlet-térítéssel segítjük, így
csökkentve a munkába járás környe-
zeti terhelését. A cégnél a külföldi utak
számát is csökkentettük, és rendsze-
res videokonferenciákat tartunk, ame-
lyek nagyon beváltak; talán még haté-
konyabbak is, mint a korábban kül-
földön rendezett személyes megbeszé-
lések, ráadásul lényegesen kevesebbe
kerülnek. A partnereinkkel, ügyfele-
inkkel való személyes kapcsolattartást
azonban továbbra is kulcsfontosságú-
nak tartjuk, így ezeket nem helyette-
síthetik az olyan kommunikációs esz-
közök, mint amit a cégen belüli kap-
csolattartás esetében említettünk.
Másrészrõl az amerikai vállalati kultú-
rából adódóan nyílt párbeszéd zajlik a

beosztottak és a vezetõk között, kom-
munikációs csatornától függetlenül.
Ha egy európai vagy amerikai vezetõ
jön hozzánk, bárki kérdezhet tõlük
vagy javaslatokat tehet nekik, amit
meg is hallgatnak, hiszen tudják, hogy
a helyi szakemberek ismerik a legjob-
ban a helyi viszonyokat.

– Hogyan látják a mezõgazdaság
jelenlegi helyzetét?

– Szerintünk az egyik legfontosabb
kérdés jelenleg – mind helyi, mind glo-
bális szinten – a fenntartható mezõ-
gazdaság kiépítése. Nem titok, hogy a
megoldást elsõsorban a biotechnológia
elterjedésében látjuk, ami kisebb kör-
nyezeti terheléssel járna, mint a ha-
gyományos növénytermesztés növelé-
se. Graham J. Brookes angol közgaz-
dász évek óta rendszeresen kiad egy-
egy jelentést arról, hogy a mezõgazda-
sági biotechnológia alkalmazásával
mekkora költséget és környezeti ter-
helést lehetett megtakarítani. Érde-
mes néha belelapozni ezekbe az anya-
gokba, és belegondolni az eredmé-
nyekbe. 2007-ben például 4 milliárd fo-
rint pluszköltséget jelentett a magyar
termelõknek az erõs kukoricabogár-
fertõzés leküzdése, amelynek során a
környezetet is több terhelés érte, a
plusz rovarirtó szer kipermetezése mi-
att. Ez a tevékenység elkerülhetõ lett
volna kukoricabogárral szemben re-
zisztens hibridek termesztésével. A
kártevõ különösen a száraz, aszályos
években okoz nagy terméskiesést. Így
ezekben az években – egyelõre – visz-
szatérõ problémával szembesülünk,
pedig a megoldás készen áll.

Interjúsorozatunkat folytatjuk. Re-
méljük, hogy sikerül megszólaltat-
nunk további piaci szereplõket is, és
így egy kicsit más, eddig talán kevésbé
megszokott szemszögbõl ismerhetjük
meg azokat a cégeket, amelyek képvi-
selõivel, termékeivel vagy szolgáltatá-
saival nap mint nap találkozunk.

Pólya Árpád–Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

Szerintünk az egyik legfontosabb kérdés 

jelenleg – mind helyi, mind globális szinten – 

a fenntartható mezõgazdaság kiépítése
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A kiskereskedelmi kutatásokkal
foglalkozó szakemberek egybehangzó
véleménye szerint jelentõs változások
zajlottak le a boltválasztást leginkább
befolyásoló vásárlói szokásokban az el-
múlt évtizedek során. Míg a hiánygaz-
daság idején a legfontosabb szempont
a keresett termék elérhetõsége volt –
mindegy hol, hogyan és milyen áron –,
a manapság jellemzõ túlkínálatban az
elvárások emelkedtek. A vásárlók
boltválasztásának fõ szempontja, hogy
egy üzletben megtaláljanak min-
dent, amire szükségük van. Keresik a
nagy eladóterû, bõ választékkal ren-
delkezõ boltokat, amelyek láncai to-
vábbra is terjeszkednek, és hálózatai-
kat átlagosan 10 százalékkal bõvítet-
ték az elmúlt évben. A kutatások azt is
mutatják, hogy elõtérbe került a ké-
nyelem, elõnyt élvez a lakóhely köze-
lében megtalálható üzlet. 

A nagy kereskedelmi láncok kez-
detben Budapestre és annak környé-
kére koncentrálódtak, majd a vidéket
– azon belül is a nagyobb városokat –
célozták meg. Néhány évig tartotta
magát az az elmélet, amely szerint
százezer lakos tud „eltartani” egy-egy
nagyobb áruházat. Az élesedõ verseny
és az emelkedõ életszínvonal miatt ma
már a lehetõ legnagyobb piaci részese-
dés megszerzése és megtartása lett a
fõ cél, ezért a kisebb települések is fel-
kerültek a boltnyitási tervek térképé-
re. Ezt jól mutatja az is, hogy a jelen
és a közeljövõ slágermérete a szu-
permarket, azaz több lánc is a közepes
méretû, nagy áruválasztékkal rendel-
kezõ új üzletek létesítésére koncent-
rál. Csupán a méret a lényeg? Nem
feltétlenül. 

A bõséges kínálat eredményekép-
pen egymással párhuzamosan külön-
bözõ kereskedelmi politikák nyertek
teret. Létrejöttek a diszkontok, disz-
kontláncok. Ezek a kisebb vagy köze-
pes méretû üzletek szûkebb választék-
kal, ám alacsony árakkal csalogatják a
maguk célközönségét. Olyan vállalat is
van, amely egyszerre rendelkezik hi-
permarketekkel, szupermarketekkel

és diszkontokkal, így akár az alacsony
ár, akár a széles választék az adott vá-
sárló igénye, valamelyik egység bizto-
san meg tud felelni az elvárásainak. Az
elért eredmények alapján ez egy sike-
res stratégiának tûnik. Mellettük meg-
jelentek a szakáruházak, szakbolt-
láncok, mint például a drogériák vagy
a barkácsáruházak. A szakáruház ka-
tegóriába a valamely iparcikkcsoport
(pl. bútor, barkács-, elektromos ház-
tartási cikk) árusítására specializáló-

dott, legalább 2.500 négyzetméter
alapterületû kiskereskedelmi létesít-
mények tartoznak. Jellemzõ szolgálta-
tásuk például a vevõszolgálat, a házhoz
szállítás és az áruhitel. A szakboltok
vagy szaküzletek pedig olyan, ennél
kisebb alapterületû kereskedelmi egy-
ségek, amelyek szintén egy szûkebb
termékcsoport értékesítésére össz-
pontosítanak, ám abból nagy választé-
kot tartanak, és szakképzett eladók se-
gítenek a választásban. 

A kép tovább színesedett – többek
között – a saját márkás termékek
megjelenésével is. Ez azt jelenti, hogy
egy-egy lánc a polcain található, ismert
fogyasztói márkák mellett általában
egy olcsóbb terméket, saját márkanév
alatt, saját csomagolásban kínál válasz-
tási alternatívaként (gondoljunk csak a
Tesco Gazdaságos vagy a Spar Budget
termékekre). A saját márkás termékek
(vagy más néven kereskedelmi már-
kák) elõretörése látványos és folyama-
tos. Bár forgalmuk még nem érte el a
számos nyugat-európai országban ta-
pasztalt egyharmados részesedést,
2008-ban már Magyarországon is meg-
haladták a 25%-os arányt. Amíg 2000-
ben minden 13. megvásárolt termék
volt kereskedelmi márka, addig tavaly
már minden 4. termék ebbõl a cso-
portból került ki. Hogy miért? Mert

az egyes láncok megpróbálnak külön-
bözni a többiektõl, és a differenciálás
egyik legfontosabb eszköze a saját ke-
reskedelmi márkák bevezetése és for-
galmazása lett.

A legtöbb beszállító idõközben fel-
ismerte, hogy ha ebbõl kimarad, akkor
csak vesztes lehet. Így ma már sok
olyan gyártó van, aki ugyanazon a gép-
soron készíti saját termékeit, mint a
kereskedelmi láncok megbízásából,
bérmunkában elõállított kereskedelmi

márkás termékeket. Úgy gondolkod-
nak, hogy bár a profitjuk így keve-
sebb, még mindig jobb, ha így jutnak
árbevételhez, mint hogyha sehogy. A
kereskedelmi márkás termékek elõál-
lítása jó lehetõséget kínál a megfelelõ
kapacitásokkal rendelkezõ hazai kis-
és középvállalkozásoknak is.

A kisebb, önálló boltok az élesedõ
verseny miatt egyre nehezebb hely-
zetbe kerülnek. Nem véletlen, hogy a
bezárt üzletek többsége is közülük ke-
rül ki. Tõkeerejük kisebb, beszerzési
pozíciójuk gyengébb, ezért a külföldi
tulajdonú láncok féltve õrzött, máshol
már jól mûködõ technikáit sokszor
kénytelenek a saját kárukon, lépéshát-
rányból megtanulni. Ezt felismerve in-
dult el a hálózatosodás, azaz az önál-
ló boltok láncba szervezõdése, akár
franchise, akár más jogi formákban.
Az élelmiszerboltok terén igazi ma-
gyar sikertörténeteket láthatunk, ami
jó példa lehet a más profilú üzletek
számára is. 

A CBA, a Coop és a Reál alkotják a
magyar láncok csoportját. A Nielsen
felmérése szerint 2008 végén hozzájuk
tartozott a napi fogyasztási cikkeket
árusító üzletek 53%-a. Jelzi a szerve-
zett kereskedelem koncentrációját,
hogy ez az arány 2007-ben még csak
49% volt.

Kiskereskedelmi hálózatosodás – 
veszélyben a mezõgazdasági boltok?

Elõzõ havi cikkünkben röviden áttekintettük azt a folyamatot, ahogyan a bevásárlóközpontok, hipermarketek és szakáruházak

Magyarországon elterjedtek. A számok tükrében láthatóvá vált, hogy ezek hogyan lettek mára a hazai kiskereskedelem meg-

határozó szereplõi, átalakítva ezzel annak szerkezetét és a vásárlói szokásokat. Jelen cikkünkben folytatjuk a megkezdett elem-

zést, és körképet adunk a barkácsáruházak piacáról, érintve a gazdaboltokat is.

A jelen és a közeljövõ slágermérete a szupermarket,

azaz több lánc is a közepes méretû, nagy áruválaszték-

kal rendelkezõ új üzletek létesítésére koncentrál
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Ekkora tolongásban persze hiába
próbálnak az egyes láncok árban, ter-
mékkínálatban, megközelíthetõség-
ben, földrajzi elhelyezkedésben, mé-
retben, nyitva tartásban, szolgáltatá-
sokban különbözni, és így megtalálni a
maguk potenciális vásárlóit.  Ez több-
nyire sikertelen vállalkozás, így marad
a folyamatos verseny egymással. Ma
már ott tartunk, hogy a hipermarke-
tek is sorra bõvítik kert- és barkács-
részlegüket, sõt, a szupermarketek-
ben is megjelentek ezek a termékek.
Így a tavaszi és nyári szezonban ko-
moly versenytársat jelentenek nem-
csak a barkácsáruházaknak, hanem a
mezõgazdasági szakboltoknak is.  

A 90-es évek elején beindult
barkácspiacon ma öt nagy szakáruház-
lánc van jelen (1. ábra): az osztrák
Baumax 1992-ben, a német OBI 1994-
ben, a francia Bricostore 1997-ben, a né-
met Praktiker 1998-ban és az ugyan-
csak német Bauhaus 2007-ben jelent
meg hazánkban. Becslések szerint a pi-
ac éves forgalom alapján mért nagysága
körülbelül 300-400 milliárd Ft, amely-
nek kb. a felét hasítják ki maguknak a
fent említett áruházláncok. Az elmúlt
egy-másfél évtized a barkács-
áruházakat is rendkívüli kihívások elé
állította: a Nyugat-Európában több év-
tizede tartó fejlõdési folyamat a magyar
piacon mindössze néhány évre rövidült.
Az erõs verseny folyamatos hálózat- és
szolgáltatás-bõvítésre kényszeríti a pia-
ci szereplõket, miközben jelentõsen át-
alakult az áruházláncok ügyfélköre is:
míg korábban magas volt a profi szak-
emberek aránya, addig ma a hobbibar-
kácsolók, hobbikertészek teszik ki az
ügyfélkör zömét. A láncok között speci-
alizálódás tekintetében is markáns kü-
lönbségek vannak: egyesek inkább a

kiskertek tulajdonosaira, mások a la-
kásfelújítókra összpontosítanak. Gya-
korlatilag minden termékkörben éles
az árverseny, de ez fõként azoknál a
termékeknél figyelhetõ meg, ame-
lyek szakboltokban és hipermarke-

tekben is kaphatók (például fûnyírók,
fûkaszák, permetezõgépek, kerti vetõ-
magok, virágföldek, tápoldatok).

A barkácsáruházak között jelenleg
az üzletek forgalmát, illetve számát te-
kintve is az OBI a piacvezetõ. Mivel
azonban mind az öt lánc piacvezetõ
szeretne lenni (leginkább a forgalmat
tekintve), nem nehéz megjósolni, hogy
a forgalom koncentrálódása és a ver-
seny további élezõdése várható a jövõ-
ben is. A cégek vezetõi egyelõre szinte
kivétel nélkül a vásárlók számának
növelésében látják a siker zálogát,
ezért kulcsfontosságú a számukra az
újabb és újabb áruházak megnyitása.
A válság következményeként a tempó
lassult ugyan valamelyest, de a növe-
kedés így is elõre borítékolható. 

A stratégiák itt is különbözõek. A
Praktiker például próbál a többieknél
innovatívabb lenni, ezért 2008 májusá-
ban, a világon elõször, vecsési áruhá-
zukban vezették be azt az elektronikai
rendszert, amellyel a vásárlók „kézbe
vehetik” az információt. A „Praktinfo”
használatával egy virtuális kosár jön
létre, ahol megtekinthetõ a bevásárló-
kocsiba összegyûjtött termékek össze-
sített értéke. Az eszköz emellett meg-
mutatja a termékek nevét, árát, fotóját,
valamint a vásárlással járó kedvezmé-
nyeket, de egyéb kiegészítõ információ-
kat is nyújt. Menüjében lekérdezhetõ
az aktuális törzsvásárlói akció, a ked-
vezményre jogosító vásárlói egyenleg
és az áruház térképe is. Valószínûleg ez
lesz a jövõ, ezért már több hipermarket
is dolgozik hasonló rendszer bevezeté-
sén. A cég által elsõként elindított
webáruház szolgáltatásait már on-line
fizetési lehetõséggel és házhoz szállítás-
sal is kibõvítették. Az elmúlt 3 hónap-
ban mintegy félmillió látogatója volt a
honlapnak, és a vásárlások száma is ez-
res nagyságrendet képvisel. A tapasz-
talatok szerint egyelõre kevés hazai vá-
sárló él az elektronikus fizetési lehetõ-
séggel, de a vevõk kétharmada igénybe
veszi a házhozszállítást. A Praktiker
online áruházában jelenleg 45.000 ter-
mékféleség közül lehet vásárolni. A
Bauhaus, mint a legújabb piaci szerep-
lõ, a méreteivel próbál hódítani. Több
mint 120.000 termék 20.000 négyzetmé-

teren – amelynek ötödét a Városi Kert
teszi ki –, a piacon jelenleg tapasztalha-
tónál kétszer nagyobb árukészlet és
kétszer nagyobb választék: így foglal-
hatóak össze a legfontosabb tudnivalók
Magyarország két legnagyobb alapte-
rületû, „csináld magad” szakáruházát
birtokló márkáról. 

A barkácsáruházak egyik leg-
gyengébb pontja az eladószemély-
zet, mivel a vevõkkel közvetlen kap-
csolatban álló eladótéri dolgozók gyak-
ran cserélõdnek.  Pedig saját bevallá-
suk szerint is van olyan vidéki áruház,
ahol a környékbeli vevõk a kertészeti
részlegen dolgozó munkatárs miatt
mennek hozzájuk vásárolni. Ezért a
nagy barkácsáruházláncok számára
ma már kifejezetten versenyelõnyt

eredményez az olyan eladó, aki egy-
szerre szakértõ a maga területén és jó
kereskedõ is egyben. Ilyen embert ta-
lálniuk azonban egyre nehezebb, az
utánpótlás kinevelése pedig nekik is
évekbe telik.

A kisebb barkácsüzletek és mezõ-
gazdasági boltok számára éppen itt
nyílik egy lehetõség a versenyelõny
megszerzésére. Szakképzett, hozzáér-
tõ és jó kereskedõi vénával rendelkezõ
eladókkal, a környékbeliekkel kialakí-
tott személyes kapcsolatokkal, továb-
bá testre szabott szolgáltatásokkal
mindenképpen elõnyt élvezhetnek a
személytelen nagyáruházakkal szem-
ben. Ha emellett a modern kereske-
delmi praktikákat alkalmazzák és a
helyes marketingszemléletet elsajátít-
ják, akkor minden esélyük megvan a
túlélésre, sõt, a hosszú távú fejlõdésre
is. Ellenkezõ esetben elõbb-utóbb ár-
versenybe kényszerülnek, ami a leg-
több esetben az ellehetetlenülésükhöz
és az üzlet bezárásához vezet. 

Tehát nem minden a méret, de szá-
mít. Arról, hogy mi minden fontos még
ahhoz, hogy egy üzlet magas forgalmat
és stabil növekedést tudjon felmutatni,
kereskedelmi témájú cikksorozatunk
következõ részében számolunk be.

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

Felhasznált források: az említett
cégek saját adatai, Nielsen, Mai Piac,
internet

1. ábra. Barkácsáruházláncok

Magyarországon, 2009. június 

Lánc neve Áruházak Tervezett új 

száma (db) áruházak (db)

Obi 23 2-3

Praktiker 19 2-3

Baumax 15 3

Bricostore 9 2

Bauhaus 2 18

Összesen 68 áruház 27-29 áruház

Forrás: saját gyûjtés
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