
A kereskedők tompítani igyekeznek
A várakozásokat meghaladva nőtt a
kiskereskedelmi forgalom november-
ben az MTI által meg kérdezett elem-
zők szerint, akik ezzel együtt arra
számítanak, hogy az idén visszaesik a
forgalom. Az Országos Kereskedelmi
Szövetség (OKSZ) arra hívta fel a
figyelmet, hogy továbbra is a maga-
sabb élelmiszerárak és a drága üze-
manyagok rontják a mérleget, továb-
bá, hogy 2012 első hónapjaiban nem
zárható ki a piac kisebb mértékű
zsugorodása.

A Napi Gazdaság szerint "a két száza-
lékpontos áfaemelés nagyjá ból 1,6
százalékos árváltozást jelent. A 2012-
es adóváltozások hatását (vagyis az
árnövekedést) az elemzők nagyjából
3 százalékra teszik - ez lényegében
az áfaemelésből ered. Összességé-
ben 4-5 százalékos inflációt vetítenek
előre az idei évre. Az OKSZ szerint
ugyanakkor ez nem feltétlenül jelen-
ti, hogy minden ár így emelkedik
majd. A kereskedők továbbra is igye-
keznek tompítani, amit lehet."

Jól azonosítható tanúsító védjegyek
A Vidékfejlesztési Minisztérium január
10-i közleménye szerint a magyar ter-
mék, hazai termék, illetve hazai feldol-
gozású termék megkülönböztetése és
azonosítása érdekében készülő - köny-
nyen megjegyezhető és értelmezhető
- képi szimbólumokat a Magyar Ter-
mék Nonprofit Kft. civil szervezet ké-
szíti el; önkéntesen, állami beavatkozás
és javadalmazás nélkül.

- mára 30 százalékosnál magasabb
ertségre szert tett Magyar Ter-

ék védjegyet hét éve a Magyar Ter-
ék Nonprofit Kft. alkotta meg. Ez a
irnbólum egy úgynevezett tanúsí-
, védjegy, amely az adott termék
egbízhatóságát is garantálja - a
gyar előállítás igazolásán kívül. A
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Kötelezően érvénybe lépett ja-
nuár l-jén az élelmiszereken fel-
tüntetett fogyaszthatósági és mi-
nőségmegőrzési idő új, az Európai
Unióban is elfogadott jelölése, így
az élelmiszergyártóknakettől az
időponttói a nap/hónap/év sor-
rendet kell használniuk a termé-
kek csornaqolásán, A magyar fo-

gyasztók eddig kétféle dátumje-
lölési móddal találkozhattak az
üzletekben: ezzel, illetve az
év/hó/nap-pal.

A SPAR Magyarország Kft. a vá-
sárlók megnyugtatására január 25-
én közölte, hogy a független labo-

ratóriumi vizsgálatok eredménye
alapján az S-Budget ásványvíz rni-
nősége kifogástalan, fogyasztása
biztonságos, s a cég a terméket újra
forgalmazza. Az Aqua-Pet Kft. által
gyártott S-Budget ásványvíz eset-
leges szennyezettsége a médiában
nagy visszhanqot váltott ki. Alap-
jául a Heves Megyei Kormányhiva-
tal Állategészségügyi és Élelmiszer-
ellenőrző Hatósága által indított
eljárás szolgált.

Kedvezőbben alakult a tejága-
zat helyzete 2011-ben, mint a ko-
rábbi években: a kereslet nőtt, a
tej felvásárlási ára pedig emelke-
dett - mondta Lukács László az
MTI-nek a tejágazat tavalyi tel-
jesítményét értékelve. Hozzátette,
hogya termelési költségek is je-
lentősen növekedtek és gond ként
említette, hogy az olcsó import-
termékekkel a kereskedelem fo-
lyamatosan nyomottan tartja az
ágazat fő termékeinek árát, amivel

tulajdonképpen zsarolja a magyar
beszá IIítókat.

A Lidl Magyarország meg beszé-
léseket folytatott á Magyar Ter-
mék Nonprofit Kft.-vel azért, hogy .

a magyar gazdák termékei még
hangsúlyosabban jelenhessenek
meg az áruháziánc polcain. A de-
cember eleji egyeztetésen a szo-
rosabb együttműködési alternatí-
vákat vitatták meg.
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