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A kiskereskedelmi árak elemzése néhány édesvízi 
haltermék hazai piacán

SZATHMÁRI LÁSZLÓ – SEBESY ZSANETT – PALKÓ CSABA

Kulcsszavak: halértékesítés, normális eloszlás, korreláció, szórás, akciók.

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, 
KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A tanulmányban a szerz k néhány piacvezet  halászati termék – az él  ponty, 
pontyszelet, busaszelet, afrikaiharcsa-Þ lé – kiskereskedelmi árait elemzik ötéves 
id szakban (2007–2011). Négy kereskedelmi szervezetben (Budapesti Központi Vá-
sárcsarnok vagy Nagycsarnok, AUCHAN, CORA, TESCO) vizsgálták az árak évenkén-
ti változásait, eloszlását, szórásértékeit, az él  és feldolgozott termék árképzésének 
kölcsönhatását, valamint az értékesítésben alkalmazott akciókat. Megállapítható, 
hogy a haltermékek áremelkedése (22,8%) elmarad az élelmiszerek KSH által közölt 
adataitól (26,3%). A vizsgált hipermarketekben a feldolgozott és él  ponty áraránya 
nem követi a feldolgozási veszteség által indokolt értéket, mivel a hagyományos hal-
értékesítés közel 25%-kal olcsóbban kínálta a szeletelt pontyot. A busaszelet és az af-
rikaiharcsa-Þ lé árai eltér  módon változtak a halboltokban és az áruházi láncokban. 
A Nagycsarnok üzleteiben a busát, a hipermarketekben az afrikai harcsát kínálták 
alacsonyabb áron. Az áralakulások szórásainak vizsgálata azt mutatja, hogy az áru-
házi láncok kiskereskedelmi árai mutattak nagyobb szórást. A vizsgált termékek ak-
ciós értékesítési aránya az él  ponty esetében 33% volt, míg a feldolgozott termékek 
19-25% hányadot mutattak. 

BEVEZETÉS, SZAKIRODALMI 
ÁTTEKINTÉS

Magyarországon 3,89 kg/f /év a halfo-
gyasztás, ami mindössze 15%-a az Európai 
Unióban regisztrált 22,2 kg/f /év érték-
nek (FAO, 2010). A fogyasztáson belül az 
édesvízi hal (él , friss, h!tött) részaránya 
az elmúlt években átlagosan 45% volt (Pin-
tér, 2010), a fogyasztás nagyobb hányadát 
a fagyasztott és tartósított tengeri halak 
biztosították. Felvet dik a kérdés, hogy 
mi ennek az oka egy olyan ország eseté-
ben, ahol  sfoglalkozásként magas szint! 
halászatot folytatnak. A Kárpát-medence 
hidrológiai viszonyai b séges és folyama-
tos halellátást biztosítottak a különböz  
korok társadalmai részére. A XVIII–XIX. 
században a magyar halgasztronómia mél-

tán versenyezhetett más, tengerrel ren-
delkez  országok konyham!vészetével is, 
azonban ez a folyamat az elmúlt században 
megtorpant. Csökkent az édesvízi halfajok 
kínálata, valamint egyszer!södtek az elké-
szítési módok (Cey Bert, 2002). A hal ked-
veltségi tényez it azonban nem az anyagi 
helyzet határozza meg, hiszen a nagyvárosi 
fogyasztók körében a választékb vítés ál-
talában növekv  fogyasztást eredményez. 
Ennek érdekében Magyarországon édes-
vízi halakat feldolgozó üzemek létesültek 
(Sz cs – Tikász, 2008). A konyhakész ha-
lak forgalmazásában nagy szerepe volt és 
van a hipermarket-jelleg! áruházi láncok-
nak. Az édesvízi halválaszték jelent sen 
b vült az intenzív rendszerek megjelené-
sével, melyek afrikai harcsát, szivárványos 
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pisztrángot és tokféléket juttatnak a piacra. 
A fogyasztói szokások is változtak. Folya-
matosan n  az igény a feldolgozott friss (je-
gelt) termékek iránt. A korábban pontyra 
alapozott fajválaszték is b vült. Általános 
igény mutatkozik a busa, az afrikai harcsa 
és a pisztráng iránt. Több halfeldolgozó 
végez olyan gyártmányfejlesztést, amely a 
funkcionális élelmiszerek el állítására irá-
nyul. A busából készült, hozzáadott értéket 
képvisel  halászati termékek piaci beveze-
tése gyakorlattá vált. Az elmúlt 15 évben 
a fogyasztói szokások is megváltoztak, a 
friss halászati termékek iránti érdekl dés 
növekedett (Szathmári et al., 2009).

A haltermékpálya változása az elmúlt 
években az alábbiakban jellemezhet  
" az üzletben árusított él hal arányának 

csökkenése;
" a jegelt, h!tött hal forgalmának emel-

kedése;
" a halfeldolgozás fejl dése;
" a termékskála b vülése;
" a horgásztóban fogott hal vásárlása.
A hazai tógazdasági haltermelés az el-

múlt években (2007–2011) viszonylag ki-
egyensúlyozott árukínálattal jelent meg a 
piacon. A termékszerkezetben mutatkozó 
változások a fogyasztói igényekhez alkal-
mazkodnak, biztosítva ezzel a szélesebb 
fajválasztékot. A fogyasztói szokások vál-
tozása a biztonságos, nyomon követhet  
halászati termékek értékesítését ösztönzi. 
A termékpálya egyik jellemz je, hogy foko-
zatosan alakul át. Kutatások bizonyítják, 
hogy csökken a nagykereskedelem szerepe, 
amit felvált a direkt és a termel i csopor-
ton keresztül történ  értékesítés, igénybe 

véve a logisztikai központok által nyújtott 
el nyöket (Szathmári et al., 2009). Az élel-
miszer-termékpályák vizsgálatának egyik 
alapvet  eszköze az áreloszlás-vizsgálat. 
Az árrés vagy áreloszlás úgy határozható 
meg, mint százalékos eloszlás egy adott 
mennyiség! áru mez gazdasági termel i, 
feldolgozói és kiskereskedelmi ára között. 
A mez gazdasági termel i ár és a kiske-
reskedelmi fogyasztói ár közötti különbség 
termékenként változik. A különbség azon 
termékek esetében a legnagyobb, amelyek 
jelent s mérték! átalakuláson mennek ke-
resztül, vagyis a mez gazdasági alapanyag 
az el állított termék végs  értékének csak 
viszonylag kis része (Guba, 2001).

A termékszerkezet fejl désének hatása az 
elmúlt években vált mérhet vé. Az intenzív 
rendszerekben el állított afrikai harcsa 
mennyisége 2010-ben 1810 tonna volt, 
mely 14,1%-a az összes étkezési hal ter-
melésének (1. táblázat). Az 1. táblázat ada-
taiból látható, hogy a vizsgált négy évben 
a f bb étkezési halak termelési volumene 
csökkent, ami abból fakad, hogy a termel i 
árak enyhe emelkedése nem kompenzálta 
a termelési költségek növekedését.

Az akció a kiskereskedelem tudatos ár-
alakítása els sorban a fogyasztók felé, 
de egyben jelzés is a versenytársaknak. 
Az akcióval n  a fogyasztói hajlandóság 
a szóban forgó termékb l, n  a forgalom 
és az üzletlánc proÞtja, mivel az árakat a 
piaci szerepl  általában csak olyan mér-
tékig csökkenti, hogy az árcsökkenést a 
forgalomnövekedés még kompenzálja az 
elérhet  jövedelemtömeg szempontjából. 
Ugyanakkor üzenet a többi versenytárs felé 

Halfaj/év 2007 2008 2009 2010

Ponty 9 570 10 485 9 931 9 927

Busa 2 642 1 694 1 619 1 095

Afrikai harcsa 1 911 1 839 1 716 1 810

1. táblázat
Magyarország étkezési haltermelése a meghatározó fajokból

(M. e.: tonna)

Forrás: AKI, 2011 (www.akii.hu)
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is, mert az árcsökkentés mértékéb l követ-
keztetni lehet az üzletlánc erejére, s t ak-
ció alkalmazásával a kiskereskedelmi bolt 
a helyettesít  termékek piacáról is elhódít-
hatja egy id re a vev ket. Az árcsökken-
tés és árnövelés a versenytársaknak szóló 
üzenet mellett a piaci változásokkal vagy a 
piaci szerepl  helyzetével, stratégiájával is 
összefügg. Az árcsökkentés lehet védekez , 
amelynek célja a forgalom tendenciavál-
tozásának megakadályozása, els sorban 
a termék piaci telít désének szakaszában, 
vagy kezdeményez , amit rendszerint más 
marketingeszközökkel (pl. reklám) együtt 
alkalmaznak a saját piaci részesedés növe-
lése érdekében (Tunyoginé Nechay, 2010).

ANYAG ÉS MÓDSZER

A szerz k a vizsgálat során négy halá-
szati termék kiskereskedelmi árait vizs-
gálták az elmúlt öt évben (2007–2011). A 
vizsgálatokba bevont árucikkek: él ponty, 
pontyszelet, afrikaiharcsa-Þ lé és busaÞ lé. 
A vizsgálatokba bevont értékesítési pontok 
a Budapesti Központi Vásárcsarnok (to-
vábbiakban F vám tér), TESCO, AUCHAN 
és CORA üzletláncok. Az elemzések a ha-
gyományos halkereskedelem és az áruhá-
zi láncokban folytatott kiskereskedelmi 
árakra vonatkoznak, nem részletezve a fent 
említett hipermarketek egyedi árképzését. 
Az elemzésekhez szükséges információk 
az Agrárgazdasági Kutató Intézet (www.
akii.hu) Gazdaságelemzési Igazgatóság 
Statisztikai Osztály „Jelentés a halászat-
ról” c. adatbázisából származnak. A „Hal-
árak lekérdez  felülete” programban az 
említett értékesítési egységekben a kiske-
reskedelmi árak negyedévenkénti számta-
ni átlagai alkották a statisztikai analízisek 
változóit. A halászati termékek árelem-
zése öt évre vonatkozóan (2007–2011) a 
kereskedelmi csatorna típusa és konkrét 
árusító helyek szerint történt, kiemelve az 
él  hal és a feldolgozott haltermékek árai 
közötti összefüggéseket. Adatok forrásá-
ul szolgált a Központi Statisztikai Hiva-

tal „Statisztikai Tükör” c. kiadványa is. 
Az analízis az MS Excel táblázatkezel  és 
függvényszerkeszt , valamint a Statisztika 
StatSoft Version 9 programokkal készült. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A halárak ötéves kumulatív áremel-
kedése 22,8% volt, ami elmarad a KSH 
által közölt élelmiszerár-index (26,3%) 
növekedését l (Statisztikai Tükör, 2012). 
MegÞ gyelhet , hogy a hipermarketek árai 
minden esetben alacsonyabbak voltak, 
mint a F vám tér halboltjaiban regisztrált 
értékek. Ennek oka els sorban az áruházi 
láncok gyakori akciós áron történ  értéke-
sítése. A karácsonyi halértékesítés során 
több esetben el fordult, hogy egyes üzletek 
kiemelt akciók keretében kínálták az él  
pontyot. Ez hátrányos volt a termel knek, 
azonban pozitív hatást gyakorolt a forga-
lomra és olcsóbbá tette a fogyasztók szá-
mára az él  pontyot. A hazai halfogyasz-
tásban mutatkozó szezonalitás (vallási 
ünnepekhez köt d  tradíciók) még mindig 
azt mutatja, hogy a lakosság kevésbé mo-
tivált a korszer! egészségvéd  táplálkozás 
iránt. Az 1. és 2. ábra azt mutatja, hogy a 
hagyományos halkereskedelem árai jóval 
sz!kebb sávban ábrázolnak nagyobb szá-
mú eloszlási értéket, mint a hipermarketek 
ugyanazon termékeire vonatkozó árai. Ez a 
különbség a pontyszelet, a busaszelet és az 
afrikaiharcsa-Þ lé esetében markáns. En-
nek oka az is, hogy az áruházi láncokban a 
feldolgozott halak értékesítésénél (szelet és 
Þ lé) a konyhakész termékek magasabb ár-
réssel jelentek meg, mint azt a feldolgozási 
veszteség indokolta volna, így a magasabb 
árakat a helyszíni feldolgozás él munka-
ráfordítása okozta. 

A 3. ábra az él  ponty (oszlopok) és a 
pontyszelet (vonalak) árait szemlélteti a 
vizsgált kereskedelmi szervezetekben. A 
2. táblázat az ötéves vizsgálati id szakban 
a két említett termék árainak egymáshoz 
viszonyított arányát és a korrelációs érté-
keit mutatja. A pontytermékek kiskeres-
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1. ábra
Haltermékek árainak normális eloszlása hagyományos értékesítési csatornán

2. ábra
Haltermékek árainak normális eloszlása hipermarket értékesítési csatornán

Forrás: saját számítás

Forrás: saját számítás



GAZDÁLKODÁS   56. ÉVFOLYAM   5. SZÁM, 2012 430

kedelmi árai közötti korrelációt vizsgálva 
megállapítható, hogy a F vám tér értékei 
között igen szoros, míg a hipermarketek-
ben alkalmazott árak esetében gyengébb 
a kapcsolat. Az eredmények azt igazolják, 

hogy a F vám tér boltjaiban a feldolgozott 
ponty árrése igazodik legjobban a feldol-
gozási veszteséghez, míg a hipermarketek 
árainál számított alacsonyabb korrelációs 
együtthatók azt mutatják, hogy az él mun-

3. ábra
Él  ponty és pontyszelet áralakulása

4. ábra
Busaszelet kiskereskedelmi árának alakulása

Forrás: saját számítás

Forrás: saját számítás



431Szathmári – Sebesy – Palkó: A kiskereskedelmi árak elemzése halterméknél

ka-ráfordítás fokozottabban jelenik meg a 
feldolgozott termék árában. A busaszelet 
áralakulása (4. ábra) azt mutatja, hogy a 
termék a hipermarketekben a legdrágább, 
mivel azt a halfeldolgozók szállítják. 

Ezzel szemben a F vám téren helyben 
tisztítják és darabolják a halat, ami ilyen 
formában alacsonyabb áron kínálható, 
mint a feldolgozók relatíve drágább ter-
mékei. Az áruházi láncok megkövetelik a 
központi logisztikai központokba történ  
szállítást is, ami határozottan költségesebb 
(feldolgozók földrajzi fekvését l függ en), 
mint a régiók üzleteibe történ  közvetlen 
szállítás. A szállítási költség növekedésén 
túl a friss áru szavatossági ideje rövidül. Ez 
vagy magasabb árakat generál, vagy csök-
kenti a termel  eredményét. A busa értéke-
sítésében komoly versenyhelyzetet jelent a 
hasonló árkategóriába tartozó, Vietnamból 
importált heterogén min ség! cápaharcsa 
forgalmának expanzív növekedése, mely-
nek hatása a hazai busatermelés jelent s 
csökkenésében mutatkozott (1. táblázat). A 
vizsgált id szakban, a busával ellentétben, 
az afrikai harcsa árai a hipermarketekben 
jóval (10-25%) alacsonyabbak voltak, mint 

5. ábra
Afrikaiharcsa-Þ lé kiskereskedelmi árának alakulása

Forrás: saját számítás

a F vám téren. Ennek oka az, hogy a hal-
faj életben tartása (temperált víz) és kézi 
feldolgozása nehézkesebb a pontyféléknél, 
így a hagyományos halboltok magasabb 
áron kínálják a terméket (5. ábra). Ezzel 
szemben a hipermarketek kizárólag halfel-
dolgozókból származó konyhakész afrikai 
harcsát forgalmaznak.

2. táblázat
Az él  ponty és a pontyszelet árarányai 

és korrelációs kapcsolatai az értékesítési 
szervezetekben

Kereske-
delmi pont

Árarány 
szelet/él 

Korrelációs együtt-
ható pontyszelet/él 

F vám tér 1,56 0,97

TESCO 1,95 0,03

AUCHAN 1,86 0,52

CORA 1,92 0,61

Forrás: saját számítás

A 6. és 7. ábra a vizsgált halászati termé-
kek árainak átlagait és szórását mutatja 
Ft/kg mértékegységben. Az él  ponty ki-
vételével az áruházi láncok árai szélesebb 
szórástartományokat prezentálnak, ami a 
promóciós eladási kampányokkal magya-
rázható. A vizsgált árak közül a legkisebb 
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szórás a F vám tér busaszeletárainál je-
lentkezett.

A hazai tógazdaságok a vizsgált ötéves 
id szakban 216 alkalommal vettek részt 

áruházi akciókban. Leggyakrabban az él  
ponty (33% arányban) került akciós áron a 
hipermarketekbe, amit a pontyszelet és az 
afrikaiharcsa-Þ lé promóciója követett (19 

6. ábra
Él ponty- és pontyszeletárak (Ft/kg) átlag- és szórásértékei

7. ábra
Busaszelet- és afrikaiharcsa-árak (Ft/kg) átlag- és szórásértékei

Forrás: saját számítás

Forrás: saját számítás
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és 25%). A 3. táblázat értékeit összevetve 
megállapítható, hogy a CORA élt legna-
gyobb mértékben az akciók lehet ségével, 
f leg a pontyszelet és az afrikaiharcsa-Þ lé 
értékesítése során. 

Az elemzések alapján az alábbi követ-
keztetések vonhatók le:

- A meghatározó hazai édesvízi halá-
szati termékek kiskereskedelmi árainak 
négy kereskedelmi szervezetben folytatott 
vizsgálata alapján megállapítható, hogy 
az ötéves periódus alatt az áremelkedés 
elmaradt az egyéb élelmiszereknél regiszt-
rált értékt l. Ez arra utal, hogy a halászati 
ágazat nyomott termel i áron értékesítette 
termékeit.

- Ugyanazon termékek esetében a ha-
gyományos értékesítés kiskereskedelmi 
árainak eloszlása a hipermarketekkel ösz-
szehasonlítva jóval sz!kebb ársávban mo-
zog, mely az áruházi láncok dinamikus ár-
politikáját igazolja.

3. táblázat
Kereskedelmi akciók száma a f bb halértékesítési egységekben

(M. e.: db)

Forrás: saját számítás

Akciók száma Él  ponty Pontyszelet Busaszelet Afrikaiharcsa-Þ lé Összesen

TESCO 27 10 10 11 58

AUCHAN 23 17 14 13 67

CORA 22 28 19 22 91

Összesen 72 55 43 46       216

- Az él  ponty és a feldolgozott pontysze-
let áralakulása azt mutatja, hogy a hiper-
marketek árképzése az él munka költségét 
nagyobb mértékben szerepelteti a termé-
kek áraiban, mint a hagyományos halbol-
tok. 

- A halászati termékek kiskereskedelmi 
árainak szórása azt jelzi, hogy az áruházi 
láncok esetében az árak magasabb szórást 
mutattak.

- Az áruházi láncokba beszállító tógazda-
ságok a vizsgált ötéves periódus során több 
mint kétszáz esetben vettek részt akciók-
ban, ahol meghatározó volt az él  ponty és 
a pontyszelet promóciója.

- Javasolt az ágazat érdekvédelmi 
szervezetei által bevezetni a termel i ár 
monitoringrendszerét, mely más ágaza-
tokhoz hasonlóan egységes információs 
bázist jelentene a termel k és keresked k 
számára. 
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