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A japán autógyártó közép-kelet-eu-
rópai régióközpontja Budapesten, az 
Infóparkban található. A Duna-parti 
irodapark Közép-Kelet-Európa első 
innovációs és technológiai parkja, ahol 
a Nissan régiós „főhadiszállása” a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatal irodájával egy épületben kapott 
helyet. Vendéglátónk Mihályi Nor-
bert, a cég régiós PR menedzsere.

– A Nissan márkanév valószínű-
leg ismerősen cseng a személyautót 
vagy haszongépjárművet használók 
körében. Mikortól van jelen hazánk-
ban a cég, és mióta működik a kö-
zép-kelet-európai régióközpont Bu-
dapesten?

– A cég története egészen 1933-ig 
nyúlik vissza, amikor a Datsun autók 
gyártására Japánban megalapították a 
vállalatot. A Nissan márkanév pedig 
1934 óta létezik. A hazai tevékenység 
bemutatását a ’90-es évek közepétől 
érdemes kezdenünk, amikortól egy év-
tizeden keresztül (1995-2005 között) a 
japán Summit Kereskedőház látta el 
az importőri feladatokat. Aztán 2004 
szeptemberében a Nissan stratégiát 
váltott. A cég egy új forgalmazási 
rendszert és ezzel regionális üzleti 
központokat hozott létre egész Euró-
pában. Ennek egyik első állomása ép-
pen a mi régiónk volt, így ebből a 
szempontból mi voltunk a rendszer út-
törői. Az importőri feladatokat és a re-
gionális irányítást 2005. július 1-től 
vette át Nissan Sales Central & 
Eastern Europe Kft., amely cég 100%-
ban a Nissan tulajdona. Kezdetben 
Magyarország, Csehország és Szlová-
kia tartozott össze, aztán fél év múlva 
Lengyelország is csatlakozott. Így 
kezdtünk tehát egységesen működni, 
és igyekeztünk egyre jobban megfelel-
ni a Nissan nemzetközi előírásainak. 
Mára a raktárkészlet kezelése sokkal 
gördülékenyebb, rugalmasabb, mint 
korábban. Ha az egyik modell valame-
lyik piacon jobban megy, a másikon 
kevésbé, az egyik országban van rak-
táron, a másikban nincs, akkor köny-

nyen át tudjuk irányítani egyik helyről 
a másikra. Ennek az új rendszernek 
köszönhetően az alkatrészellátás is 
gyorsabb lett.

– Milyen más termékeket képvi-
selt a Summit Kereskedőház? 

– Magyarországon a japán Summit 
cégcsoport nagyon sok területen jelen 

volt, például a mezőgazdaságban 
Summit-Agro Hungária Kft. (ma 
Sumi Agro Hungary Kft.) néven. A 
tagvállalatok – így a Nissan autók ke-
reskedelmét ellátó is – teljesen függet-
lenek voltak a többi tevékenységtől, 
amellett, hogy az egész egy cégcso-
portként működött. 

– A Nissan tehát saját kézbe von-
ta a márkagondoskodást – az érté-
kesítéstől és a marketingtől kezdve, 
a logisztikán át a pénzügyekig és a 
hálózatépítésig?

– Valóban, ebből a szempontból tel-
jesen önállóak vagyunk. Budapesten 
van a központi iroda, ezen kívül a kez-
detektől fogva egy-egy régiós iroda 
működik Prágában és Varsóban. Nem-
rég Szlovákiában is nyílt egy háromfős 
iroda, az egységesítés és a hálózati te-
vékenységek támogatására. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy Budapesten 
történik a központi értékesítés, vala-

mint itt folyik a marketing-, továbbá a 
pénzügyi és a logisztikai munka is. Ez-
zel szemben a régiós irodákban dolgo-
zó munkatársaink tartják a helyi már-
kakereskedőkkel a kapcsolatot, és az ő 
visszajelzéseik alapján, velük együtt-
működésben dolgozzuk ki a különböző 
stratégiákat és piaci taktikákat. Így 

természetesen napi munkakapcsolat-
ban vagyunk velük. 

– Milyen lépéseket tesznek a szű-
kebb környezet védelme érdekében, 
például az irodai munkavégzés so-
rán?

– A választ két részre bontanám. 
Az első fele a költséghatékonysággal 
van összefüggésben, ami már a kezde-
tektől nagyon fontos volt. Miből ered-
hetnek a költséghatékonysági ténye-
zők? Az első nyilván a közös raktárke-
zelés, ami igen lényeges pont. A másik 
a budapesti központ létrehozása volt, 
ahol a régióból minden nemzet képvi-
selteti magát a kollégák között. Ezen 
kívül van francia, kanadai, de koráb-
ban volt olasz és német kollégánk is a 
Nissan-hálózaton belülről. Rengeteg 
költséget tudunk megtakarítani azzal, 
hogy nem kell minden országban kü-
lön részleget létrehozni a marketingre, 
pénzügyre és a többi területre. Ezt a 

A Nissan régióközpontja a budapesti Infóparkban

A Nissan társadalmi felelősségvállalása

A nagyteljesítményű terepjáróktól az 
elektromos autóig

A vállalatok fenntarthatósággal és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos viszonyáról szóló  
riportsorozatunk előző részeihez hasonlóan most is egy a mezőgazdasági ágazattal üzleti kapcsolatban  

álló vállalat rendhagyó bemutatására vállalkozunk. Legutóbb a Nissan régióközpontjában jártunk.
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célt szolgálja az is, hogy ugyanazokkal 
a kivitelező cégekkel és többnyire 
ugyanazzal a beszállítói hálózattal dol-
gozunk. Amikor irodát választottunk, 
olyanra volt szükségünk, ami modern, 
és ami megfelel a Nissan által követen-
dő környezetvédelmi elvárásoknak. Az 
ún. Zöld Program, a Nissan környe-
zetvédelmi irányelveit tartalmazza.
Ügyelünk például arra, hogy a lehető 
legkevesebb papírt használjuk fel az 
irodai munkavégzés során. A villany-
kapcsolók mellett mindenhol figyel-
meztető matricák vannak, hogy vélet-
lenül se felejtsük el lekapcsolni a lám-
pákat. Ugyanilyen matricák vannak a 
klímaberendezések vezérlői mellett, a 
helyes használatra felhívó szövegek-
kel. Mindezeket azért tesszük, hogy a 
károsanyag-kibocsátást, ahol csak le-
het, csökkentsük. A kollégák lelkese-
désének köszönhetően van palackpré-
sünk, továbbá az irodai szemetet is 
szelektíven gyűjtjük. Az újrafeldolgo-
zott papír használatának aránya az iro-
dában például a teljes papírfogyasztá-
sunk egyharmada. 

– A költségtakarékossági és kör-
nyezetvédelmi szempontok bizonyá-
ra a gyártástechnológia kialakítása 
és az új autók tervezése során is fon-
tosak. Milyen erre vonatkozó irány-
elveket tartalmaz a Zöld Program?

– A Nissan Zöld Programjában – a 
késztermékek felől közelítve – az egyik 
alapvető cél az, hogy az autók káros-
anyag-kibocsátása csökkenjen. Ez 
többféle módon érhető el: újfajta meg-
hajtások bevezetésével, környezetkí-
mélő benzin- és dízelmotorok, valamint 
váltóművek kifejlesztésével, továbbá 
új energiaforrások felhasználásával. 
Utóbbi lehet például hibridmotor, ami-
nek a fejlesztése a Nissan tervezőiro-
dáiban is intenzíven folyik. Amiben vi-
szont a Nissan-innováció legelöl tart, 
az egy szinttel még a hibrid erőforrás 
használatát is meghaladja. Nem titok, 
hogy az elkövetkező egy-másfél évben 
kerül piacra a tisztán elektromos 
árammal hajtott autó. Tavaly nyáron 
mutattuk be a világnak a Nissan első 
megfizethető és normál méretű elekt-
romos autóját, a Nissan LEAF-et 
(leaf=levél). A Nissan LEAF egy tel-
jesen elektromos hajtású személyautó, 
aminek az egyik különlegessége a mé-
rete. Ez már nem a tanulmányokból és 
kiállításokról ismert, általában kettő 
vagy három személyes, csomagtartó 
nélküli kisautó, hanem olyan, amiben 
öt felnőtt ember kényelmesen elfér, 

ráadásul normál méretű a csomagtere 
is. A mérete mellett a másik fontos 
szempont az volt, hogy az elektromos 
autónak megfelelő legyen a hatótávol-
sága. Alapos kutatások előzték meg a 
fejlesztést abból a szempontból, hogy 
mekkora az a távolság, amit egy átla-
gos, városban élő ember naponta meg-
tesz. Ez kb. 50-60 km. Tehát ezt figye-
lembe véve tervezték meg az autót, 
aminek a hatótávolsága 160 km. Így 
messze kielégíti azt a követelményt, 
amelyik egy átlagos ember egy átlagos 
napjából következik. A kutatások azt 
bizonyítják, hogy a lakosság 60- 
80%-ának ez több mint elegendő. A 
kényelem, a csomagtér nagysága és a 
hatótávolság szempontjából kulcskér-
dés, hogy az autó akkumulátorai is 
megfelelő méretűek és elhelyezésűek 
legyenek. Ezeket egyébként a Nissan 
LEAF esetében az ülések alá rejtették 
el, így nem foglalják a helyet a cso-
magtérben. A Nissan LEAF nagy nyo-
matékű elektromotorral rendelkezik, 
amelynek köszönhetően nyomatéka 
nem sokkal marad el egy sportautóé-
tól. Másfelől viszont szintén az elektro-
mos hajtásból adódóan nagyon halk, 
gyakorlatilag nincs motorzaja. Ezen 
kívül rengeteg olyan felszereléssel el 
van látva, ami mind kényelmi, mind 
környezetvédelmi szempontból fontos. 
Például telefonon ellenőrizhető az ak-
kumulátor töltöttségi állapota, amikor 
távol vagyunk a járműtől. Amikor az 
autó a hálózati töltőn van, telefonon 
előre be lehet programozni, hogy a 
tervezett elindulásig az autó magától 
felmelegítse vagy lehűtse az utasteret. 
Mindezt azért, hogy amikor a jármű 
már közlekedik, az energiát ne a klí-
maberendezés beállítására fordítsa. 
Olyan rendszerrel is ellátták, ami fo-
lyamatosan információkat ad az autó 
pillanatnyi töltöttségi szintjéről, illetve 
arról, hogy az adott töltöttségi szinttel 
melyik töltőállomáshoz lehet biztonsá-
gosan eljutni. 

– Hogyan illenek ebbe a koncep-
cióba azok a termékvonalak, ame-
lyeket a Navara vagy az X-Trail fém-
jelez?  

– Egyrészről a Nissan elég rugal-
mas márka, másrészről a kisebb au-
tókba könnyebb olyan motorokat fej-
leszteni, amelyek károsanyag-kibocsá-
tása alacsony. Ha a válság elmúltával 
újra megnövekszik az igény a magas 
minőségű szolgáltatást nyújtó kisau-
tók iránt, illetve elkezdődik az elektro-
mos autók bevezetése, akkor a nagy 

4×4-es modellek, terepjárók aránya a 
kínálaton belül csökkenni fog. Az 
összkerékhajtású, nagy nyomatékú 
autókra ettől függetlenül valószínűleg 
még sokáig szükség lesz az olyan ága-
zatokban, mint például a mezőgazda-
ság vagy az erdészet, illetve az olaj- és 
gáztermelő cégek vagy a víz-, áram- és 
mobilszolgáltatók hálózati karbantar-
tásának területén. Egy barátom a sa-
ját gazdaságában arra is használja a 
Navaráját, hogy a permetlevet kivigye 
a traktorhoz. Sokkal gazdaságosabb 
ugyanis, ha ő fuvarozza a vizet, mintha 
a traktorral kellene visszajönnie érte a 
telepre. Amíg ez az igénye meglesz, 
addig olyan négykerék-meghajtású, 
nagy autót fog használni, amin elfér a 
permetlétartály vagy a vetőmagos 
zsák, és keresztül tud menni vele a föl-
deken a traktorig. 

– Világszerte arról szólnak a hí-
rek, hogy a gazdasági válság az au-
tóipart érintette a legérzékenyeb-
ben. Hogyan jelentkezik mindez a 
Nissan dolgozóinak életében?

– A gazdasági válság erősödésével 
a Nissan is több fejlesztését leállította, 
azaz csökkentette azoknak a modellek-
nek a számát, amelyeket a közeljövő-
ben tervezett bevezetni. Egy dologhoz 
nem nyúlt hozzá, és ez az elektromos 
autó fejlesztése. A Nissan hisz abban, 
hogy az elektromos autóé a jövő, mert 
olyan szintre jutott a károsanyag-kibo-
csátás, hogy ennek a jövőben nullának 

Nissan Navara
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kell lennie, ha eredményeket akarunk 
elérni. Tehát ezen a téren nincs válto-
zás a koncepcióban. A dolgozók meg-
tartása ugyanakkor új kihívást jelent 
minden autógyártó vállalat számára. A 
magyarországi központot a leépítés 
egyelőre nem érintette, de nálunk is 
csak igen indokolt esetben lehet új 
munkaerőt felvenni. A kereslet drasz-
tikus csökkenése a gyárakat érintette 
a legsúlyosabban. Itt a kormányzatok-
nak, helyi önkormányzatoknak és 

szakszervezeteknek volt nagy a szere-
pük a lehetséges megoldások közös 
megtalálásában. A Nissan különböző 
csomagokat dolgozott ki az európai 
gyárakban dolgozók számára. Az ön-
ként kilépőknek támogatást nyújtot-
tak, illetve többen fizetés nélküli sza-
badságra mentek, azaz nem bontották 
fel a munkaszerződésüket, de úgy ma-
radtak állományban, hogy a Nissan 
segítségével a helyi önkormányzatok 
támogatást adnak nekik erre az idő-
szakra. Tudjuk, hogy ezekre a szak-
képzett munkatársakra újra szükség 
lesz fél-egy éven belül, ugyanakkor az 
önkormányzatoknak is fontos, hogy a 
területükön lakó, a Nissan gyárakban 
dolgozó emberek ne mind szoruljanak 
segélyre. Ezért a Nissan olyan kon-
cepciót dolgozott ki a szakszervezetek-
kel és az önkormányzatokkal közösen, 
amely minden érintett fél számára el-
fogadható volt. Felelősséget érzett a 
munkatársak iránt, hiszen ők szinte 
kivétel nélkül régóta dolgoznak ezek-

ben a gyárakban, és maguk a gyárak is 
nagy hagyományokkal rendelkeznek. 
Történtek persze átcsoportosítások 
egyik gyáregységből a másikba, egyik 
országból a másikba. A műszakelha-
gyások, napi munkaidő-rövidítések, 
rövidített munkahetek is mind azt a 
célt szolgálták, hogy minél kevesebb 
embert kelljen elbocsátani. Összessé-
gében a Nissan törekedett a lehető 
leghumánusabb megoldások megtalá-
lására, és ez többnyire sikerült is.

– Ezek szerint a képzett munka-
erő nagyon fontos a cég számára. 
Bizonyára a munkatársak képzésé-
re is kiemelt hangsúlyt fektetnek.

– Valóban. Van egy folyamatos kép-
zési programunk, amiben a márkake-
reskedők értékesítői és a szerelők vesz-
nek részt, hiszen minden új modellnél 
először nekik kell kívül-belül megis-
merniük az adott autót. A szerelők szá-
mára egyébként versenyeket is rendez 
a Nissan. Ennek helyi, regionális és 
európai szintjei is vannak. Akik ezeken 
a versenyeken indulnak, és jó helyezést 
érnek el, azok lesznek a legképzetteb-
bek, és ők lesznek a legjobb helyzetben 
például most, a válság idején. Jobban 
megfizetik őket, és több ajánlat közül 
válogathatnak. A regionális központok-
ban, mint ahol most is ülünk, különböző 
nemzetiségű kollégák dolgoznak. A 
munkánk során használt közös nyelv az 
angol. Ennek ismerete alapfeltétel a 
munkavégzéshez, de ettől függetlenül 
a cég támogatja a kollégák különböző 

szintű angolnyelvtanulását. Mivel négy 
ország tartozik hozzánk, igény szerint 
cseh, lengyel, szlovák vagy magyar 
nyelvet is tanulhat, aki szeretne elmé-
lyedni ezek valamelyikében. Ezen kívül 
folyamatosan vannak belső tréningje-
ink, amelyek száma ugyan a válságra 
tekintettel csökkent, de nem szűntek 
meg teljesen. A kollégák vezetéstech-
nikai képzésben részesülhettek az Au-
tóklub tesztpályáján, a Hungaroringen 
pedig egy erre specializálódott partne-
rünk a 4×4-es autók vezetésének tech-
nikájába avatta be őket. Az új modellek 
esetében pedig igyekszünk egy-egy he-
tet biztosítani arra, hogy munkatársa-
ink a munkaidőn belül kipróbálhassák 
az autót, és saját tapasztalatokat gyűjt-
senek arról.

– A munkatársakért és a környe-
zetért felelősséget érző vállalat a tá-
gabb közösség érdekében is hajlan-
dó áldozatot vállalni. Ezen a téren 
milyen lépéseket tesz a Nissan?

– 2007-ben elhatároztuk, hogy ak-
tívan kivesszük részünket a társadalmi 
felelősségvállalásból. Magyarországon 
és Lengyelországban is elindult egy-
egy alulról szerveződő projekt, amely-
hez a kollégák önkéntesen csatlakoz-
hattak. A rendelkezésre álló keret fel-
használásának céljával kapcsolatban 
ötletbörzét tartottunk. Ennek eredmé-
nyeképpen Magyarországon játszóte-
ret építettünk a Bethesda gyermek-
kórháznak. A mi költségkeretünk mel-
lé a kórház és egy alapítvány is hozzá-
tette a sajátját, így a végén nagyobb 
játszótér készülhetett el. Sőt, az Ilka 
utcai részleghez is épült egy másik. Az 
anyagi támogatáson túl szerettünk 
volna magában a kivitelezésben is részt 
venni, de a szigorú uniós szabályozás 
miatt erre nem volt lehetőségünk. Az 
építkezés befejezése után viszont a te-
reprendezést, a takarítást már mi ol-
dottuk meg. A kemény fizikai munka a 
csapatot is összehozta, ezért elhatároz-
tuk, hogy a jövőben is fogunk ehhez 
hasonló programokat kezdeményezni.

Interjúsorozatunkat folytatjuk. Re-
méljük, hogy más piaci szereplőket is 
sikerül megszólaltatnunk. Így egy ki-
csit rendhagyó, eddig talán kevésbé 
megszokott szemszögből is megismer-
hetjük azokat a cégeket, amelyek kép-
viselőivel, termékeivel vagy szolgálta-
tásaival nap mint nap találkozunk.

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

Játszótér építése önkéntes munkában
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Korábban már bevallottam, imádok 
piacra járni, mi több, jókat főzni és jó-
kat enni is. Azt pedig mindenki tudja, 
igazán jót főzni csak jó minőségű és 
friss alapanyagokból lehet. Időt és 
energiát nem kímélve gyűjtögetem 
mind a recepteket, mind az ígéretes-
nek tűnő, háztáji vagy termelői alap-
anyag-lelőhelyeket. Internetes baran-
golásaim során bukkantam rá a 
Cserpes Sajtműhely nevére. Gasztro-
nómiai titkokat és tippeket egymással 
interneten megosztó fórumozók egyre 
több helyen és egyre lelkesebben ír-
nak a termékeikről, azok beszerzési 
forrásairól. Egy fagyos szombat reg-
gel nekiindultam, és egy budapesti pi-
acon alaposan bevásároltam a Cserpes-
féle termékekből. Nemcsak magukra a 
termékekre voltam kíváncsi, hanem 
marketinges énem is terepszemlét 
sürgetett. Egy sikertörténet mögött 
mindig azt keresem, melyik stratégia 
vált be, és miért az volt akkor a leg-
jobb megoldás. A kóstoló is gyorsan 
meggyőzött, hogy itt valami érdekesre 
bukkantam. Ki lehet az az ember, aki e 
mögött az egyre sikeresebb, példaér-
tékű magyar vállalkozás mögött áll? 
Vajon mi a sikerük titka? Cserpes Ist-
vánnal, a Cserpes Sajtműhely megál-
modójával beszélgettünk múltról és 
jövőről, kudarcokról és sikerekről.    

– Ha jól tudom, ön elvi kérdést 
csinál abból, hogy közvetlenül a ma-
gyar termelőktől vásárolja fel a tej-
termékekhez szükséges tejet. Hány 
termelővel állnak napi kapcsolat-
ban?

– Összesen 40-50 termelővel van 
állandó kapcsolatunk. Ők mind az üzem 
50 km-es körzetében találhatóak. Van 
köztük kisebb termelő, akitől csak 50 
liter tejet veszünk át, de van olyan is, 
akitől több száz liter érkezik. A vállal-
kozást 18 évvel ezelőtt egy kis mellék-
épületben kezdtük, 1.000 liter tejjel. 
Ma már napi 12-15 ezer litert dolgo-
zunk fel üzemünkben, és 150 alkalma-
zott segíti a vállalkozás munkáját. 

„A piacot nagyon kell ismerni”

Magyar tejipari sikertörténet Kapuváron – 
Cserpes Sajtműhely

Tartósítószer- és adalékmentes sajtok, magyar barackkal és eperrel ízesített gyümölcsjoghurtok, friss házi tej,  
tejszín és tejföl, megannyi finomság. Egy elszánt szakember és jól képzett csapata, akik ragaszkodnak a minőséghez, és 

sikerrel veszik fel a harcot a vásárlók kegyeiért a nagy kereskedelmi láncokkal és a nemzetközi gyártókkal.  
Folyamatosan fejlődő, válságot meg sem érző vállalkozásuk eredményei őket igazolják. Mégis hogyan csinálják?

– Gyakran változik ennek a ter-
melői körnek az összetétele? 

– Úgy vélem, a hosszú távú együtt-
működés nem szerződés kérdése. In-
kább az ember hozzáállásából, üzleti 
stratégiájából lehet arra következtet-
ni, tartós lesz-e egy kapcsolat vagy 
sem. A mi termelőink legfeljebb kihal-

nak, és ezért veszítjük el őket. Persze 
az elmúlt 18 év alatt előfordult, hogy 
valakivel szerződést bontottunk. Kö-
zöttük is van olyan, akivel csak ideigle-
nesen, és olyan is akad, aki egy idő 
után visszatért hozzánk. Inkább az volt 
a jellemző, hogy újakat fogadtunk. Aki 
pedig abbahagyta a termelést, nem 
biztos, hogy miattunk hagyta abba.

– Ön szerint min múlik az, hogy 
ilyen szorosak és hosszú távúak az 
együttműködéseik? 

– Alapvetően azon múlik, hogy nem 
zsigereljük ki a termelőt. Nemrégiben 
például egy-két állandó beszállítónk-
nak a szükségesnél magasabb árat is 
kifizettünk a tejért, hogy biztosítsuk a 
talpon maradásukat. Mi nem játszado-
zunk a termelővel, hanem partnerként 
tekintünk rá. 

– Mi jelentette a Cserpes Sajtmű-
hely életében és működésében a leg-
nagyobb nehézséget az elmúlt évek-
ben? Hogyan próbáltak úrrá lenni 
rajta?

– Ami nagyon nagy problémát oko-
zott nekünk, az a hihetetlenül feltorná-
zott intervenciós befizetés volt, ami 
gyakorlatilag tönkretette a kis feldol-
gozókat. Mi végig nettó befizetők vol-
tunk, de ez nagyon megkeserítette az 
életünket. A másik nagy nehézséget 
abban látom, hogy nekünk, magyar 
vállalkozóknak, vállalatoknak meg kell 
tanulnunk dolgoztatni. A munkaválla-
lóknak pedig meg kell tanulniuk ver-
senypiaci körülmények között, hatéko-
nyan és felelősséggel dolgozni. Azt ta-
pasztalom, hogy a mai magyar vállal-
kozások életében nagy problémát je-
lentenek a személyi kérdések. Még 
mindig kérdés, hogy muszáj-e dolgoz-
ni, kell-e dolgozni, akar-e valaki dol-
gozni egyáltalán, felismerte-e már, 
hogy munka nélkül nincs élet. Kérdés 
az is, hogy ki „mennyit ad magából” a 
munka tekintetében, tudja-e a munka-
vállaló, hogy neki mi a szerepe egy 
vállalkozás életében, vagy még mindig 
azt hiszi, hogy a munkáltatónak bol-
dognak kell lennie attól, hogy ő itt dol-
gozik és egyáltalán bejön a munkahe-
lyére. A fejekben történt nagy rombo-
lás. Ez alatt nem csak a munkához való 
hozzáállást értem, hanem azt is, mihez 

nyúlok hozzá, azt hogyan teszem; ha 
valamit tönkretettem, akkor utána vál-
lalom-e érte a felelősséget. Elfoga-
dom-e, hogy ilyenkor a tulajdonos 
döntse el, részt kell-e vállalnom ebben 
anyagilag vagy erkölcsileg. Ebből a 
szempontból még nagyon gyerekcipő-
ben jár ez a társadalom. Így kellene 

Cserpes István tulajdonos,  
Cserpes Sajtműhely
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felvennünk a versenyt a fejlett nyugati 
államokkal és az ott megszokott mun-
kához való hozzáállással. A sorozatos 
pofonok ugyan segítenek az emberek-
nek abban, hogy eligazodjanak a való 
életben, de hogy mikor lesz itt egy 
olyan társadalom, amelynek tagjai 
megbecsülik a munkát és a munkaadót, 
azt nem tudom. Ilyen körülmények kö-
zött kell megtalálnunk azokat a mun-
katársakat, akikkel hosszú távon és 
kölcsönösen elégedetten tudunk egy-
üttműködni. Szerencsére ez többnyire 
sikerül.

– Ha már beszéltünk a legna-
gyobb nehézségekről, beszéljünk ar-
ról is, Ön mit tart az elmúlt 18 év 
legnagyobb sikerének?

– A legbüszkébb arra vagyok, hogy 
az elmúlt 5 év problémái ellenére is 
életben maradtunk. Ahhoz képest, 
hogy mennyi kárt és gondot okoztak 
nekünk a különböző szervezetek, az 
állam vagy éppen az alkalmazottak, 
most már úgy tűnik, a cég túl van a 
nehezén. Közben felépült egy olyan 
márka, amiről úgy gondolom, teljesen 
egyedülálló a magyar piacon. Az irá-
nyok még mindig jók, és ez nagyon 
fontos. Nem szeretnék egy olyan vál-
lalkozást építeni vagy olyanban dol-
gozni, ahol nem jók a célok. A termé-
keink élő, valódi és többségében hazai 

alapanyagokból készülnek, szakmailag 
is megállják a helyüket. Nem kell ami-
att szégyenkeznünk, hogy a profit ér-
dekében rontjuk a minőséget, mert az 
a fogyasztók átverése lenne. Ezt go-
nosz dolognak tartom, amiben nem ve-
szünk részt. Pontosan ezért szállítunk 
közvetlenül a kis boltokba, pékségek-
be. Saját hűtőkocsikkal járjuk az uta-
kat, saját mintaboltjaink vannak az 
ország több piacán. Boldog vagyok at-
tól, hogy jó a termék, jók a célok és azt 
tehetjük, amit szeretünk. Büszke va-
gyok arra, hogy valami olyan jelent 

meg a magyar piacon, ami nem attól 
más, hogy kitaláltunk rá valami hang-
zatosat, sőt, nem is újdonság, mégis 
működik. Szerintem még sok területen 
így kellene csinálni ebben az ország-
ban. Az a szerencsénk, hogy aki tőlünk 
vásárol, és megismeri, felismeri, mi az, 
amiben mi mást nyújtunk – ízben, mi-
nőségben, beltartalomban –, az utána 
nem hagyja magát befolyásolni, hanem 
visszatér hozzánk. Talán ez a legna-
gyobb siker és az, hogy ezt anyagilag 
is túl lehetett élni. Sok barátom óva 
intett, amikor azt mondtam nekik, 
hogy figyelj ide, ez szakmailag így nor-
mális és helyes, ezt fogjuk csinálni. 
Akkor egyenesen a szemembe mond-
ták: Pistikém, most akkor te pénzt 
akarsz keresni, vagy érzelmekről be-

szélsz, és csodás ódákat zengesz vala-
miről, ami nem lehet működőképes? 
Én azt tartom sikernek, hogy egy 
olyan márka épült fel, amit sokan is-
mernek, és ez anyagilag is prosperál. 

– A Cserpes Sajtműhely teljes 
mértékben magyar tulajdonú vállal-
kozás?

– Nem, ez az én saját tulajdonom. 
Cégforma szerint egyéni vállalkozás, 
pedig az induláshoz képest mára jelen-
tős méreteket öltött. Egyszerűen nem 
került még arra sor, hogy kft.-vé ala-
kuljunk. Furcsán is hangzana, hogy 
Cserpes Kft. Az emblémánk a Cserpes 
Sajtműhely, és ami mögötte van. Ez 
így egy kerek egész. 

– Ezek szerint szakmai vagy 
pénzügyi befektetőket sem vont be a 
működésbe?

– Nem bizony. Ez Cserpes István-
nak az élete. 18 éve egy melléképület-
ben kezdtük el, és ez lett belőle. Az el-
ső időszakban főként pizzériákba és 
éttermekbe szállítottunk. Most pedig 
egy elég széles réteget szólítunk meg 
nap mint nap, akik bizalommal vannak 
irántunk, ami hatalmas felelősség. 
Mindez nem azért van, mert olyan 
ügyes és okos vagyok, egyszerűen így 
alakult az életünk. 

– Milyen terveik vannak a jövőre 
nézve a termékfejlesztés, a gyártási 
kapacitás növelése vagy az értékesí-
tés területén?

– A kapacitást mindig hozzáigazít-
juk a piaci igényekhez. Nem úgy ter-
melünk, hogy legyártunk valamit, az-
tán megpróbáljuk eladni. Naprakészek 
vagyunk minden termékkel, hiszen 
ezeknek az a jellemzője, a lényege, 
hogy mindig frissek. Termékfejlesztés 
szempontjából elsősorban a piacot fej-
lesztjük, hamarosan marketingre is 
még többet fogunk áldozni. Itt van a 
Cserpes Rudi, a mi Túró Rudink. Aki 
kóstolta, tudja, miről beszélek. Ennek 
a boltokba, piacra jutását tervezzük. 
Továbbra sem számolunk az áruház-
láncokkal, mert akkor az eddigi straté-
giánkkal mennénk szembe. Nálunk – 
ebben a cégben – a minőség az érték, 
amit a vásárlóink is igényelnek és elfo-
gadnak. Úgy látjuk, a magas minősé-
get igénylő vásárlói réteg komoly nö-
vekedés előtt áll. Szeretnénk lefedni 
ezt a piacot, így azokra a vásárlókra 
koncentrálunk, akik ha megtehetik, 
nem vesznek meg akármit csak azért, 
mert 10%-kal olcsóbb.

– Egy sok tapasztalattal rendel-
kező, sikeres vállalkozással a háta 

Büszke vagyok arra, hogy valami olyan jelent meg a 

magyar piacon, ami nem attól más, hogy kitaláltunk rá 

valami hangzatosat, sőt, nem is újdonság, mégis működik

Cserpes-termékek egy budapesti piacon
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mögött mit tanácsolna azoknak a 
termelőknek, akik értékesítési ne-
hézségekkel küzdenek, és a megol-
dásokat keresik? 

– Nem könnyű okosnak lenni. Sok 
mindent lehet csinálni, lehet például 
tejautomatából árulni a friss tejet. A 
piacot viszont nagyon kell ismerni! Ha 
3 tejesautó is áll 100 méteren belül, 
akkor senki sem fog megélni. Egy 
ilyen értékesítési hálózatot, üzemet 
felépíteni, a piacon részesedést szerez-
ni nehéz feladat. Ehhez nem elég az, 
ha valaki csak termelő. Hogy valaki 
rábízza az életét a marketingesre, az 
ügyvezetőre, az üzemvezetőre, az elen-
gedhetetlen, de nem egyszerű. Nem 
lehet egy üzemet csak úgy elindítani, 
hogy összeszedünk egy jó csapatot, 
mert akkor lehet, hogy úgy járunk, 
mint a Real Madrid, ahol ott van az 
összes sztárfocista, mégsem ők nyerik 
a bajnokságot. Úgy gondolom, kell az 
egész mögé egy szellem, egy ember, 
akinek ez az élete, ez a célja. Csak 
pénzügyi befektetőként vagy csak ter-
melőként üzemet létrehozni, kereske-
delmi hálózatot vagy egy márkát fel-
építeni nehéz. Kivételes ember kell 
hozzá. Nem azért mondom ezt, mert 
magamat kivételesnek tartom, nekünk 
egyszerűen sikerült. Egy kívülálló 
csak az elért eredményeket látja, de 
azt, hogy ehhez milyen rögös út vezet, 
vagy éppen hol kell megküzdeni a hét-
fejű sárkánnyal, azt nem. 

Kérdés az is, hogy egyáltalán piac-
képes-e az adott elképzelés. Látok 

olyan termelőket, akik azt hiszik, van 
egy jó ötletük, ezt vagy azt fogják csi-
nálni, az emberek pedig majd megve-
szik. Természetesen sok mindent meg 
lehet próbálni. De valamit gazdaságo-
san üzemeltetni, nyereségesen eladni 
és közben folyamatosan fejlődni annál 
jóval több, mint amit egyes emberek 

általában gondolnak. Meg lehet pró-
bálni, mert bárki számára szabad a 
pálya. Sok kistermelőnél látok kezde-
ményezéseket, a törvény is biztosít er-
re lehetőségeket. Más kérdés, hogy 
így egy bizonyos szintnél feljebb nem 
nagyon lehet jutni, mert egy termelő-
nek más dolga is van. 

– Tekintve, hogy ön a vállalkozás  
motorja, gondolt már arra, kinek és 
hogyan fogja továbbadni a stafétát?

– Nem mondanám azt, hogy az 
örökségem egyszeri és megismételhe-
tetlen, azt senki nem tudja továbbvin-
ni. Meglátjuk, végül is 45 éves vagyok. 
Van 5 gyermekem, valamelyikük csak 
alkalmas lesz arra, hogy átvegye tőlem 
a vállalkozást. Úgy gondolom, vezető-
ként az ember még akár 85 éves korá-
ban is megteheti, hogy megfelelő in-
formációk birtokában rövid idő alatt 
eldöntse, ez az irány jó lesz, azt pedig 
felejtsük el. Ötvenéves korom után a 

birtokom erkélyén szeretnék pipázgat-
ni, ezt már mondtam a fiúknak is. Van-
nak alkalmas embereink itt a cégnél, 
akik a napi teendőket most is irányít-
ják, felügyelik. Ők teljesen döntéské-
pesek, és jó irányba viszik a céget. 
Nekem csak felülről kell ránézni az 
egészre. 

Nem lehet tudni, mit hoz a jövő. 
Lehet, hogy öt év múlva jön egy befek-
tető: Cserpes úr, 3 milliárdra taksálom 
a cégét, eladja-e? Én meg azt mondom, 
hogy négyért igen. 

– Ezek szerint mindenesetre úgy 
építette fel a vállalkozását, hogy le-
gyenek ön mellett olyan kulcsembe-
rek, akiknek a segítségével felülről 
átlátja az egészet, de az egyes részte-
rületeken nem kell mindig minden-
hol ott lennie?

– Persze, minden cégnél kellenek 
erre alkalmas emberek. Még egy tíz-
fős vállalkozáshoz is kell a tulajdonos 
mellé legalább egy másik vezetésre 
termett ember. Soha nem kerestünk 
még kollégát hirdetés útján. Amikor a 
kollégák közül – valamilyen rossznak 
bizonyult motivációval – kineveztünk 
vagy ki akartunk nevelni valakit veze-
tőnek, azok a megoldások általában 
nem jöttek be. Nem tudom másképpen 
megfogalmazni: szembe kell jönnie an-
nak a jelöltnek. Aztán ha mégsem al-
kalmas, akkor természetesen más 
munkakört kell neki ajánlani, vagy ép-
pen el kell küldeni a cégtől. Amit meg-
tanultunk – és ezt szoktam mondani a 
kollégáknak is –, hogy vigyázzunk, em-
bereket ne akarjunk olyan tulajdonsá-
gokkal felruházni, amikről csak mi 
hisszük, hogy rendelkeznek velük. Na-
gyon fontos, hogy reálisak legyünk, 
nyitott szemmel nézzük a tényeket, és 
ne higgyük azt automatikusan, hogy 
minden rendben van. 

Úgy gondolom, újra bebizonyoso-
dott, hogy a siker receptjéhez sok ösz-
szetevő szükséges: elszántság, tudás, 
hit, józanság, kitartás, segítők, kemény 
munka, tudatos tervezés, megfelelő 
stratégia és nem utolsósorban egy csi-
petnyi szerencse. 

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

Nem lehet egy üzemet csak úgy elindítani,  

hogy összeszedünk egy jó csapatot, mert akkor  

lehet, hogy úgy járunk, mint a Real Madrid…


