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Széchenyi István ezen gyönyö-
ra gondolata hordozza az alap-
eszméjét a 2006-ban alakult
Magyar Termék Kft. elnevezésű
vállalkozásnak. A fenti sorok
önmagukért beszélnek, a kezde-
ményezésről pedig Kecskeméti
Attila, a cég ügyvezetője vall a
HVS-olvasóinak.

Miért van szükség magyar áruk vásárlására,
azaz hogyan hat a külföldi termékek vásárlása
/lólddul a magyar nyugdqrendszerre, és a társa-
lfalomblztosftdsra?

assist
l.rcnrl ••

Azért fontos,
hogya magyar fo-
gyasztó, ha dön-
tési helyzetbe ke-
rül, akkor magyar
terméket válasz-
szon, mert az így
kifizetett összeg
egy másik magyar
embernek (aki a
terméket előállí-

totta) a jövedelmét eredményezi, amihGl
részben adót fizet, részben pedig újabh
terméket vásárol. Míg ezzel szemben,
ha a külföldi terméket választja, ennek
a pénznek, amit ő kifizetett, nagyobb 1'6
sze külföldre kerül. A nyugdíjrendszer u
jelenlegi felosztó-kiro-
vó rendszerében amúgy
is recseg-ropog (és nem
csak nálunk), így ha
tovább csökken a fog-
lalkoztatottak száma
(mert nem lesz elég
megrendelése a magyar
iparnak és szolgálta-
tó szektornak), akkor
nem lesz miből nyugdíjat fizetni az egyl'l'
nagyobb számú jogosult számára, Ezt ll'/,

összefüggést tudnám megemlíteni.

A Magyar Termék Kft, tagjai

11,1/",,,,,,'/11

Sokszor elIJangzik: ha a magyar termék vala-
mellllyive/ llrágább, akkor mivel lehet inspirálni
ill embereket, hogy mégis a magyart válasszák?

1~1I01'1,1" gondolom, hogy alapvető fon-
Il!sságú dolog, hogyha magyar termékről
hrsi'.élünk, akkor az egy jó ár-érték ará-
uyú, tehát jó termék legyen. Egy olyan
dolog, amely nem képviselhető csak az-
.ilral, hogya termékre rákerül egy logó,
inujd valaki megvásá-
rolja, és ettől valaki-
nek jó lesz. Ez nem
lehet követendö út,
Az a lényeg, hogy ha
megfelelő minőségű
termék mellett vá-
lusztási helyzetbe jut-
latható a fogyasztó,
akkor azt vegye, ame-
lyik itthon készült.
i;:nelemszerűen ebbe
Iielefér valamekko-
tu árkülönbség, adott
esetben a magyar ter-
mék javára, de ez az
:í rkülönbség mégsem lehet túlságosan
nagy, mert az már annyira érzelmi alapú
megkülönböztetés, amit nem lehet elvár-
IIi a fogyasztók széles rétegeitől.

Hogyan ismerhetjük fel, hogy egy terméket
Magyarországon gyártottak-e?

Pillanatnyi állás szerint totális zűr-
zuvar van ezzel kapcsolatosan Magyar-
országon. Ebbe beleértem a mi logónkat
hl, tehát a fogyasztónak halvány sejté-
l": sincs, hogy az egyes termékjelölések
tl\iigött mi húzódik meg. Ez egy óriási
probléma, amelynek megoldása pedig
4'gy feszítő gond. Javaslatok, konkrétan
tőrvényjavaslatok is elő vannak már ké-
111'.{tvc,hogy meghatározzák végre ponto-
ilan, hogy mi a magyar termék fogalma,
h: innentől kezdve csak azok a termékek
visclhessék ezt a logót, amelyek ennek
1\ íclréeclaek megfelelnek, Persze, ha ez
c'gy adott fcltéft'1 c'I'lId:,'I,I·I'. :t1d,ol' .nnck
it klllllillllllik1l'ilij,1 III I J',I' III,j','dí ji'I:Ii!:!!.

Tudatosítani kell, hogy mit is jelent ez,
és ha ez a két dolog összekötődik, akkor
lehet egy tiszta helyzet. Azt gondolom,
-mindentől függetlenül- hogy az a pil-
lanatnyi állás szerint illúzió, hogy ez a
fogalomalkotás úgy fog elkészülni, hogy
egy termék akkor magyar, hogy ha 100%
magyar alapanyagból, 100% magyar tu-
lajdonban lévő cég által készül, mert en-

nek nincs gazdasági ra-
cionalitása. Lehet ez egy
irány, egy nagyon szűk
mezsgye, de ebből nem
lesz gazdasági kilábalás,
tehát ilyen szempontból
mondjuk azt, hogy lá-
gyabban kell megfogal-
mazni. Ezek az irány-
zatok különben olyan
50-60% körüli hozzá-
adott magyar értéket je-
lölnek.

Na most, ha ez meg-
'_-"'_'II"""") van, azt gondolom, már

elég súly ahhoz; hogy
elindítsen egy pozitív folyamatot a gaz-
daságban. Előbb-utóbb pedig elérhetünk
oda, hogy lesz ilyen kritérium, miszerint
valaminek 100%-ban magyarnak kell
lennie.

Igazából ennek előkészítésére szakértiJket
meghallgatnak?

Szokásos folyamatok mellett van egy
"Magyarok a piacon" nevű klub, amely
elsősorban jobboldali gondolkodású ern-
berek szervezésében jött létre, Ebben il

klubban tag a Magyar Termék Kft. is, éH
úgy látjuk, hogya két szervezet rendel-
kezik annyi kapcsolattal és befolyással i

hogy hatást gyakoroljon erre a nemze-
ti 'értelemben is kiemelkedő fontoss:ígt'1
ügyre.

Ott áll a vásárfó a boltban. Honnan tltdJa
majd, hogy amit vett, az magyar termék-e?

Sajnos nem fogja tudni. H1WI, ':ík
mondani, hogy vannak küli"lIhi',,/.ö III
/!:X:ISI'.II',v(.cklmi javóllllall,k, Iililll ;\ V,)



111I11\1111p('hlaul. I',z c~aK l'l:~",

IWII i",:I'I .. Inert 11:\ valakinek ,;~~!
vun I'~)' TVh~y:lrors'I,:'Ig-()n ,'t;j.

IH'.il"~Y'I,l'tt ('t:gc, Illeg:'db-
pod,u;t kőt a vonalkódot
"\linnk!,')" céggel, re-
j':kl.tT:í!ja magát és on-
nnntől fogva il terrnékén
I1gyal1ögy az 5-ös szám
h~ti~ rajtu, akkor is, ha nem
i'/linál semmit, csak impor-
t Iti, az országkód ettől még le-
het magyar. Tehát ez nem eligazító
jd!cgíi, Még magára a Magyar Termék
1< fr-re is azt kell, hogy mondjam, hogy
Illiután nincs elég forrása a kft-nek arra,
ho~y széles csövön kornmunikálja a fo-
gy:1S'l.t<Í felé, hogy pontosan mit is takar
II magyar termék definíció,így a többség
rS:1k feltételezések alapjún dönt. Hiszen
van egy csomó olyan termék - látva egy
vúllulkozás az adott tendenciákat - szólt
a jl;filhkusának, hogy valami trikolort rá
kéuc Ilyomni erre a termékre, mert úgy
H(:'I, ki, hogy ez megy. Az biztos, hogy
,"/, muxt egy ilyen bumm, ami valamilyen
1,'I,l'lllp"ntból természetes, mert mindig,
iunikor elindul egy folyamat, akkor van
l',IJ,yhurjánzási rész, A lényeg, hogy ez
1(11flokáig ne tartson, hogy a fogyasztó
lll' veszítse el a hitét a termékkel kapcso-
111i1':III.Le kell szűkíteni ezt a vonalat
It'lu'l/ílcg egy irányba. Úgy tűnik, hogy
1'11'1'V:II1s'I.:índék és akarat. Pillanatnyi-
llIg IIiIII:SV) hírem a fogyasztó számára:
111'111filgj:t tudni eldönteni, hogy mi az,
I~::Illi nem az. Az is fontos tényező, hogy
('II"Íll'ui uniós tagként a nemzeti eredet-
jrliilr:;1 111.:111nézik jó szemrnel Brüsszel-
lu-n, /\.~ Európai Unió egy dologba nem
Illd bclckötní: az pedig a tanúsító-ved-
,it'/'S' Nem c~y ábrás védjegyről van szó,
ha/WIll tunúsítőről, amely nem csak azt
lallti:;(lj:l. III'I~),:1'/, adott termék pl: Fran-
\'íllll\'H'I'{lI,:hilll, M:,!wal'tlrs',,:igon, sd) ké-
1,'/iill, h:llt"1i1 Il,:í:, ::'/,('1111'011I0":11is, a1,a~
1>,)II'lil,. '1;,1,:11111\'1',11;111:1 IIll'I',lil,I:I:>.(111Ii

I\e III V('''', 1 (",'/.(111'1::1 1IIIII
1',:11íl'1I111ti'II'vél1Y, :\ll1l'1y

nek )":\zJas:í~j IIlark\.'
ting szernpontjábél
van inkább jelentősé-
ge szerintem, Tehát,
vannak olyan értéke-
ink, amiket érdemes
megőrizni, és amelyek

alkalmasak arra, hogy
kűlpiacon és belföldön

is zászlóshajók legyenek,
amelyekkel be lehet vezetni

más termékeket is, de ebből konkrét gaz-
dasági eredmény nem nagyon fog szár-
mazni rövidtávon. Ez egy nagyon fontos
ügyegyébként, csak a helyén kell kezel-
ni, és nem szabad azt várni tőle, hogy ez
majd megoldja a problémát,

Mi a magyar Termék Kft. szerepe a magyar
termékek védelmében?

Küldetésünk az, hogy egyik oldal-
ról próbáljuk a termelői szférát megQ

győzni arról, hogy aki erre alkalmas,
az lehetőleg csatlakozzon ehhez a kez-
deményezéshez, merthogy ez fontos. il.
másik oldalról pedig az így beérkező be-
vételekből és a tagok hozzájárulásából
folytatunk kommunikációt a fogyasztó
felé, hogy ezt a fajta eszmeiséget kőz-
vetítsük. Tehát alapvetően ez a szerepe;
de azt hozzá kell tenni, hogy ahogy il I
változtak az erővonalak, ennek itt volta I
fel- meg lefutásai. Tehát volt egy idei
szak, amikor nagyon sokan érdeklődtek,
aztán megcsappant ez az érdeklődés, a:.-,
tán ismét jött egy felfelé ívelő hulldm,
A kormányváltás után megint mep;:íII1
a csatlakozási kedv. Meglepő módou,
mert mindenki arra számított II kon:
munikáció alapján, hogy innentél 1r:;'1
egy központi kezdeményezés, és akkr ll,
"ugyan már minek csatlakozzanak 1'/', Y
civilhcz?". Az a helyzet, hogy az (dhilII
központilng és kőzvctlcnűl ilyet nein II'
het; mint ahogy!\~ ÁIII;;'Iri:ihatl IUlI:;,.Ili'dt
( IInllty Álwlt'in,lI'1 id'lIl it/l'~"II;ík (diaill

1111:1.1\111110111:111VOll,a'", rs <.:gy civ u KC:L.U<.:-

mCoII)'I"'.és,Ez :1 mcgoldás, mondjuk úgy,
ho!!:y az uniós rendszernek akiskapuja.
Gyakorlatilag áttételesen van jelen eb-
ben a rendszerben az állam, és itt is csak
így lehet megoldani, sőt, valószínűleg ez
az egyetlen járható út hosszú távon, Én
nagyon szeretném, és minden erőnkkel
azon dolgozunk, hogy a Magyar Ter-
mék jel legyen az a jel, ami az egysé-
gesítés folyamatában győztesként ebből
kikerülhet. Nem azért, mert azt gondol-
juk, hogy nincs ennél jobb, hanem azért,
mert ha már egyszer viszonylag komoly
energiákori keresztül ez be lett vezetve,
és ráadásul ez egy szektor-semleges je-
lölés, tehát nem csak az élelmiszerekre
vonatkozik, akkor miért hozzunk létre
még egy X-ediket, amit jó sok pénzért
megpróbálunk megint bevezetni. Ha le-
het, akkor ezt szélesítsűk ki egy jó nagy
körben, és akkor ez egy műkődőképes
rendszer lehet a legkisebb befektetett
energia melllett.

'''"lCll IIc"r;;I.;n;;~c, """"LlA U "'''!II'''' , ••••••t;;;

kek kommunikáció jának?
A fő nehézség, ami van - és ez ilyen

szempontból talán jellemző kis orszá-
gunkra -, hogy amikor valaki felfedez
egy lehetőséget, akkor nem az jut eszébe,
hogy akkor én ehhez a dologhoz csatla-
kozzak, hanem az, hogy ezt én is meg
tudom csinálni. Tehát gyakorlatilag így
születtek meg azok a jelölések, amelyek
most számolatlanul megtalálhatók az
áruházak polcain. Nem lehet mondani,
hogy ez túlságosan holisztikus szemlélet
lenne, mert azzal, hogy valamit megjelö-
lünk egy trikolorral, még nem mondtuk
meg, hogy mi van mögötte. Természe-
tesen nincs energiája, lehet, hogy érde-
ke sem a legtöbb ilyen kezdeményezés-
nek, hogy elmagyarázza a fogyasztónak,
hogy konkrétan miről van szó. _..., . . .
A M 'T" 1. Kf ...••p.•,.; ~r~'fa.~agyar i errnex t. /~W;:.~(..~. ,~,"·_~S1i
védjegye is egy idő- ..-s:> ,~::"
ben csak ábrás i:-'.>",.'
védjegy volt, r.;_
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biztonság ilyen szempontból, dc t\\C~~il;
csak nagyobb biztonságot ad a tagok H'l,H
mára, hogy igenis az a termék, amelyen

ez szerepel, ellenőrzésen megy (Il.
Nem kiválóságot ellenörzünk.
hanem azt, hogy megfelel-c :1
forgalomba hozatali követcl-
ményeknek. Lehet azt mondu
ni, hogy ez a minimum köve
telrnény, biztos minden term ·1

iehút ugyanabban a cipő?en járt" mint
nmíbcn a legtöbb mcstam hasonlo kez-
dcményczés. Csak aztán mi.után átgon-
l1ol.tuk, hogy mi lehet majd
ennek a történetnek a
[övöje, kiderült, hogy ez
csak akkor lehet fenn-
tartható meg életképes,
ha átalakít juk tanúsító
védjeggyé. Egyébként
II védjegynek az alkal-
mazhatósága szempont-
jából is fontos ez, ~e:t
beiktat egy olyan szurot,
ami csökkenti a kockáza-
tát annak, hogy bekerül-
jön a védjegyes termék~k közé ,
olyan, amivel valami ~roble~a
adódik, amit végül a média kellő-
képpen szárnyai alá ves~, és az.t a
sok száz milliós befektetest, amit a
, agok eszközöltek egy mozdulattal
tönkre tenné. Természetesen a ta-
núsító védjegy sem száz százalékos L. "::::~:...!!':"':"'~.i:....:""'::'.;J.l;...:::z;.;:.a:.",-----_.

11I1'!',I;'IcI,.uncly ol I vall II polcokon, dc
,til kell mondj.un , 1I1c!~lepő módon,

nem. Ilyen szempontból
az adott vállal-

f", .u.uuk is érdeke,
1" '1',\' t'Z a monitoring végig
I!, ',''ll rujta, és gazdaságilag is jobban
1"11 1 i, mintha egyébként a hatóság nézi
tili 1'. I')',)'szer azt, hogy ez minden szem-
1",,,111111 rendben van-e, és ha nem találja
II ".11'('11, akkor megbünteti. Értelem-
'1 .111,'11:\ védjegyhasználatnak vannak
I "II "''I'.!'i , ami most még sok vállalko-

" I \' í~S/.:Ita rt a csatlakozástól. Viszont
1, olyan, mint sok más ügy, hogy ha

,1 "!llleLtek felismerik ennek a jelen-
II·" v,\' 1. t-S képesek 1-2 évnél nagyobb
I r. Iulmu gondolkodni, akkor gyorsan
1" , ,j,"lwl t.:gykritikus tömeg, ami lehe-
t,ll' 1"1111(:a terhek jelentős mérséklését
1 '1'. \'!'~, vállalkozások vonatkozásában
t,d"ljltos nem tartunk még itt.)

Mllyi'll sikereket tud felmutatni a Magyar
IHfhl/!HIt.?

I II!, szinten nagyságrendileg 50
llitll, Ild r'lrint értékű terméken találha-
III tili ", 1"/a logo. Ez meglehetősen nagy
111111' "" t'!, ennek köszönheti elsősorban,
It", \ I 11I1~yaHztókkőrében az egyik leg-
lj·" ,r,·I,h (:s elismertebb jelölés. Persze
,Iti" 1II'i'.'l,;\tartozik az is, hogy ilyen
I II 1, !Hll'júnz(\s akkor mé~ nem indult
II , ,·bi); ki):t,ött volt, :\lllit wMksl'hh
1,,1\"";1 l;il,;y.\~:t,t'<Ílűrhutuu. Ih !:/:illl

'1 ti, \1 1Ii;l'Ii'lk, 1'" l\\il"li-IIII'I'I"'11 nil'

1.11,. 1',!,ikrl 111,1. 1\ lilii ',/lill('1I .dhlll'·"

111\,1101 1", "I'vhb,· 1.1í1!11~,( lillll'I"""

t"'I',\' IlIllik!)1 ,1 1\1tlgilll '1~'ljllll Ilill

sona nevű kiadvány eljutott II fogyas'l,tö~
hoz, akkor rengeteg olyan hivást kaptunk
idős, nyugdíjas emberektől, hogy őneki
korlátozottak a lehetőségei, túl sok min-

dent azon kívül nem tud tenni, rnint-
hogy igyekszik figyelni arra, hogy ma-

v;yar terméket válasszon, de azt
mondta, azt megtudná

tenni, hogy adott
esetben az is-

merőseinek

vagy az
aluljáróban
bizonyos
mennyi-
séget ki-
oszt. És utána
- érdekes módon
- volt egy interjú egy'~"
viszonylag ismert magazin-
ban a Bodrogai Ferenc úrral, a do-
log szellemi atyjával. A dolog felhívásra
került a fenti történet elmesélése után,
hogy amennyiben ez valakit érdekel, szí-
vesen állunk rendelkezésre. Es jöttek,
szinte naponta az e-rnailek, hogy igen, ő
kérne 200-300 db Harsonát, mert ő szf-
vesen szétosztaná az ismerősei között.
Én ezt is sikernek értékelem. (Ezúton
szeretnénk olvasóink szíves figyelmet fel-
hívni, hogy amennyiben elég indíttatást
és jókedvet éreznek magukban ahhoz,
hogy szűkebb és tágabb, környezetükben
terjesszék a Magyar Termék Harsonát,
írjanak egye-mailt a kecskerneti.atti-
la@forest-papir.hucírnre. Tárgy: Magyar
Termék Harsona. Köszönjükl-szerk.)

Kik a legnagyobb is legnépszerűbb partne-
re; 1/ Mt/9yor Termék Kft.-"ek?

A't itl"I'II,', 1;11',"1. :1/, l'I,,)',·I.l\·cIIIl'gb:!

111I1I/"li, 'I\·h;ll dy!'1I fl/!'III!,,""I!>,,1 " 1'''1



1'1'::1' Papír Kft a gondolat szülőatyja, és
,'Illll"/' később élelmiszeripari cégek csat-
lnkoztuk, mint például a Detki Keksz, az
llnlvcr, a Cerbona, az Abomill, a Házi
Piros Paprika Kft, Ezen kívül voltak
ulyun cégek, akik csatlakoztak, aztán a
1',wl.dasági körülmények miatt tönkre-
nu-utck, és így megszűnt a tagságuk is,
111"1 vc van egy csomó új jelentkezőnk is
,1 1'"I'/,daság minden területéről, akik sze-
lI'III'~llck ehhez csatla-
h", II l. 10 tulajdonosa
1':111 il kftv-nek és ezen
ktvül 5-6 olyan cég,
akik védjegyhaszná-
h"!(rnt jelenik meg, és
vall lllé~ 4-5 elindított
jPll'lll'!<l\zésünk.

Miben vár támogatást
IIM(lgyar Termék Kft?

(:yalwrlatilag, ami
:,{.illlllllkm fontos, és
Illi mlenkiucl; az len-
Ill' :1'/ (:rdckt.:, hogy le-
,',VI'II I'g S'I,;th,í Iyn'/.:'ls
l'hl'l'lI ti Idd uterbcn.
1\41'1', IU'l1rlll' Ii:II:1I'o'/,11Í

liiJ/j1lilllil\lJl,. "fll\\' "til

lehet magyar termékként aposztrofál-
ni, és ez is nagyon fontos, hogy ennek
az eszmeiségnek a kommunikációjába az
állam szálljon be, ha nem is közvetlenül,
de ártételesen. Egy kormányzati szem-
pontból nem annyira jelentős összegből
viszonylag széles rétegeket el lehetne
érni az üzenettel, és az is fontos egyéb-
ként, hogy az oktatási programba ezt be
kéne venni, A gyerekeket ne csak arra ta-

nítsuk meg, hogy mi a
vegy jele adott elemnek,
hanem arra is, hogy
tudatosan hogy tud
vásárolni, mert gya-
korlatilag jelenleg egy
kapaszkodó pont juk
van, az a reklám, ami II

médiából dől rájuk, ck
ez nem biztos, hogya
legjobb kapaszkodó, ha
az eredményeket mev;
nézzük.

Milyen víziója van a Ma-
oyar 7crmék Kft-nek?

f 1, 'J', l' l'I':y~;(:,';er,
'~II 11I1'''IIIII'IIII::'l''1' (':.

1,1 •• 1,., ",IkIlIi"" ki 1'1.

111'11a tekintetben az országban, Ha van rá lehetőség,
,II.I"r ez legyen a mi logónk. Azt gondolom, hogy
ruuuleu tagunk nevében mondhatom, hogy nem fel-
I, II,·" egy adott ábrahoz ragaszkodunk, hanem ehhez
" 1.1 iI:1 szernlélethez, Tehát ha minden kötél szakad, és
, ",1111 i1yen szempontrendszer szerint valamilyen más
""'I",rt kerül ki ebből a folyamatból - mondjuk azt,
1111)', \' győztesen - akkor azt gondolom, hogy mi min-
"" I"vúbbi nélkül lemondunk a sajátunkról, és csatla-
1"1",,1.;: ahhoz, persze nagyon sajnálnánk az elveszte-

getett befektetésűnket,
Továbbá, ha mondjuk 5
év múlva a fogyasztók

80%-a a vásárlásnál...
~a --magyar terméket

;jJj~:: '!' : ii1.~,~tja majd, ak-
_., ,,~, ,~ •. - _' 0): azt gondolom

,> \........ -. . ,

.• ,-. ,,·tnTtiden dolgot
.-éfértünk ezzel

......<
kapcsolatban,

1út~~
II:} GlJ~~nem
't)flja ~ nem.acténeJc,
Il«'m. derék. ernher!'

Válassza a Magyar
Terméket,

mert JÓ és mert:
- 51% magyar hozzáadott érték tartalmaz,

- a termék végső alakját itthon nyerte el,

- a terméket itthon vezették be először,

- hazai munkaerő foglalkoztatását

támogatja!


