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KIHÍVÁSOK 

• A kiskereskedelmi szektorban folyó koncentráció 
rendkívül erős, erőfölényként jelenik meg 

• Sokkal nagyobb léptékű a vevők és 
versenytársak koncentrációs folyamata, mint ami 
a termelői szerveződések terén zajlik 

• A kiskereskedelem erőfölénye egyértelmű 

• A termékpálya mentén az egyes szinteken egyre 
magasabb szintű tudásra van szükség 

• Egységes, meghatározó volumenű árualap 
nélkül nem lehet megmaradni a piacon 

• Előre nem látható piaci zavarok az input és az 
output oldalon 



A versenyképesség 

csökkenése 

Sok termelő tönkremegy, 

erősödik a konkurencia, 

növekszik 

a bizalmatlanság 

Ellehetetlenül 

a termelői összefogás 

Gyenge alkupozíció 

a vevőkkel szemben 
Kényszerű 

árelfogadó magatartás 

A termelési költségek 

csak részben térülnek meg 

A profit 

csökkenése, 

veszteséges 

termelés 



TERMELŐI ÖSSZEFOGÁS 

• Az első „igazi” termelői összefogás – szövetkezet 

• Nyugat-Európa 

– másfél évszázados múlt 

– gyakran egész termékpályát átfogó 

– pl. holland, dán  
• Tejszövetkezet / Kft. / zRt. (tejtermelés és feldolgozás) 

• sertés szövetkezet Kft. / zRt. (hústermelés és húsipari feldolgozás) 

• Főbb jellemzők 

– demokratikus irányítás 

– nyitott tagság 

– közösségért való felelősség vállalás 

– termelés „önállóan” – a tagok saját tulajdonú 
gazdaságaiban, elkülönülten, de nem elzártan 

– termeléshez szükséges eszközök beszerzése „közösen” 

– termékek értékesítése „közösen” 

– tagokkal szembeni elszámolás „non-profit” módon 

– piaci szereplőkkel szembeni elszámolás „profit-orientáltan” 



INTEGRÁCIÓ 

• Makrovszky (2004): „a termékpálya integráció 
piaci kapcsolati lánc, ami a termékpálya szereplők 
közötti, piaci alapokra épülő, piaci eszközökkel 
szervezett funkció- és munkamegosztás, ahol az 
integráció célja a versenyképesség javítása”. 
 

• Juhász (1999): „a felek kölcsönös gazdasági 
érdekein alapuló minimum egy évre szóló, de 
általában közép vagy hosszú távú szerződéssel 
szabályozott olyan együttműködés, amelyben az 
egyik szerződő fél (az integrátor) piaci és/vagy 
termelési biztonságot nyújt a másik szerződő 
félnek (az integráltnak), valamint különböző 
szolgáltatásokkal és/vagy finanszírozással segíti 
a mezőgazdasági tevékenységet végző 
magántermelőt, vagy gazdálkodó szervezetet”  



INTEGRÁCIÓ 
• Csete és mtsai. (1996): 

– az integráció célja, hogy az együttműködők közösen 
kedvezőbb eredményt, piaci versenypozíciót érjenek el, 
mintha elkülönülten tevékenykednének. 

– az integráció az együttes nyereség maximalizálására 
törekszik, melynek forrása a tevékenységi lánc egységes 
működésének optimalizálása révén az integráción 
kívüliekhez képest jobb piaci munka, az egységesebb 
minőség, valamint a kedvezőbb költség-hozam arány. 

– az integráció gazdasági értelme a minőség, a teljesítmény, a 
hatékonyság növelése, a piaci versenyben való helytállás, 
a tőkekímélés és a tőkekoncentráció előnyeinek 
kihasználása, a bizonytalanságból eredő kockázat 
csökkentése, a folyamatos termékfejlesztés, a 
munkamegosztásra és az együttműködésre épülő 
specializáció származékos hasznának kamatoztatása, a 
finanszírozási könnyebbségek, a szolgáltatások, reklám, 
szabványosítás, minőségbiztosítás, s a nemzetközi 
kapcsolatok egy központban történő megoldása.  



MI IS A KÜLÖNBSÉG? 

? 



Nem a termeléssel van a baj, ahhoz nagyon értünk, csak 

azzal a fránya hal/pontyárral, azzal nem tudunk mit kezdeni. 

Az minden bajunk okozója, az állam, vagy VALAKI garantálja 

a jó árat mindenkinek és akkor minden rendben lesz. 

Együttműködés/összefogás 

 „Kishazánkban”? „Közös lónak túrós a háta”… ezt már a nagyapám 

is megmondta… különben is mindenki hazudik… 

az összefogásból is mindig csak a nagyok jönnek 

ki jól… 

Ami másutt jól működik, az nálunk úgysem 

nem vezethető be, mert itt teljesen mások a 

körülmények. 

Nincs szükségünk az örökös „kavarásra”: eddig is 

volt valahogy, ezután is csak megleszünk. 

Nyugaton különben is könnyű, mert nekik nem volt 

szocializmusuk. 

Pató Pál Úr 

az „öreg 

tapasztalt” 

 magyar halász 

Nekem visszajáró vevőim vannak, csak az 

foglakozzon integrációval, aki nem tudja 

eladni a (rossz) halát. 



Központi ivadék előállítás 
(keltetés/előnevelés) 

•  know/how 

•  speciális infrastruktúra 

Takarmánygyártás 
(fejlesztés/gyártás) 

• know/how 

• speciális infrastruktúra 

Halas farm 
(tógazdaság/intenzív üzem) 

Halas farm 
(tógazdaság/intenzív üzem) 

Halas farm 
(tógazdaság/intenzív üzem) 

  Nemzeti Halkereskedő Ház Zrt. 

• input/output oldal  
• monopolizált helyzet 

• üzleti és banki kapcsolatok 

• logisztikai kapacitás (saját/bérelt) 

• stabil pénzügyi háttér (előfinanszírozás) 

Halfeldolgozás 
(primer/szekunder) 

•  know/how 

•  speciális infrastruktúra 

Halbolt 

Horgász- 

szervezet 

Hypermarket 

Szupermarket 

Külpiac 
(nagyker/kisker) 

Saját (NHH Zrt.) 

halbolt hálózat 
(franchise rendszer) 

Gastro szektor 

KLASZTER – TECHNOLÓGIA PLATFORM – KÖZÖSSÉGI MARKETING 

Termelői 

szervezet 

Kereskedelmi célú 

halászat 
(folyók/tavak/holtágak) 

• Cégcsoport jelleg 

• Szövetkezet kizárva 

• Klaszteresedés 

 

• Tőkeazonosság 

• Érdekazonosság 

• Információáramlás 



POTENCIÁLIS ELŐNYÖK 

• Nagyobb volumenű és egységes árualap (kínálatkoncentrálás) 
értékesítésből származó általános árelőny; 

• Intézményesített „árkartell” kialakítása, melynek az egész 
ágazat a haszonélvezője; 

• Kiskereskedelmi láncok irányába történő értékesítés esetén 
jobb tárgyalási pozíció; 

• Közvetítői kereskedelem fokozatos kikapcsolása  
(pl. export/import) és az eddig ott lecsapódó jövedelem a 
termelő szférában marad és további fejlesztésekre fordítható; 

• A halellátás szezonalításának kiküszöbölése miatti hátrányok 
mérséklése (pl. nyári halellátás esetén kis tételek összevont kezelése, stb.); 

• Piaci egyensúly könnyebb kialakítása, kiszámíthatóbb piac 
megteremtése; 

• „Feketekereskedelem” és a „szürke gazdaság”  visszaszorítása 

• Egységes minőségbiztosítási és nyomonkövethetőségi 
rendszer kiépülése; 



POTENCIÁLIS ELŐNYÖK 

• Közösen üzemeltetett halfeldolgozó estén jobb kapacitáskihasználás 
és ebből fakadóan alacsonyabb önköltség; 

• Logisztikai központ kialakítása estén gyorsabb és pontosabb 
kiszolgálás; 

• Közösen végzett (saját finanszírozás és támogatás) marketing 
tevékenység, mely hatékonyabb és olcsóbb; 

• A termelést meghatározó inputok közös beszerzések tervszerű 
koordinációja; 

• Egységes kereskedelempolitikára alapozott összehangolt 
export/import tevékenység a halpiacon; 

• Termelési és gazdálkodási tapasztalatok integráción belül történő 
elterjesztése; 

• Ez ágazati állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági témakörök 
egységes közös kezelésének rendszerszerű alkalmazása; 

• Egységes ágazati információs rendszer kialakulása; 

• A termelés ciklikusságából kifolyólag jelentkező likviditási problémák 
kezelhetővé válnak és a termékértékesítés során felmerülő piaci 
zavarok (túltermelés, drasztikus árcsökkenés stb.) elkerülhetőek. 



KÖVETKEZTETÉSEK  

• A kialakult gazdasági helyzetben a hazai haltermelőknek 
elemi érdeke a szerveződés. 

• A halászati ágazat problémái nem oldhatók meg a 
termékpálya teljes rendszerének figyelembevétele nélkül, s 
az alapanyag-termelő, feldolgozó és kereskedelmi 
vállalkozások koordinált működése nélkül nem valósulhat 
meg a fogyasztói kereslet hatékony és versenyképes 
kielégítése, valamint a hazai halászati termelők által 
előállított termékek kiszámítható piaci értékesítése sem. 

• Az ágazat fenntartható fejlődése és versenyképességének 
megőrzése mindenképpen megköveteli a jelenleginél 
magasabb szintű integráció (vertikális és/vagy horizontális) 
kiépülését. 



Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 

Ki nevet a végén? 


