
A jászberényi Hűtőgépgyár kereskedelmi tevékenysége

Vállalatunk 1952-ben alakult. Fő és elérendő cél az első években a gazdaságos ter-
melés és ennek függvénye; a profilkialakítás volt. Vállalatunk életében 1954 volt az első
év, amikor gyárunk terméke az alumínium edény a Ferunion Külker. V. közvetítésével
külföldi piacra került. A külkereskedelem és a gyár közös kezdeményezésének eredmé-
nyeképpen az edényválasztékunk állandóan bővült és minden évben biztos exportpiacot
jelentett vállalatunknak.

Üj irányt szabott az exportpiac bővítése tekintetében, hogy az 1958. évi brüsszeli vi-
lágkiállításon nagydíjat nyert Heller-Forgó rendszerű hütóelcm gyártására vállalatunkat
jelölték ki. Üj üzemrész épült és az üzem első export-szállítása a Szovjetunió és Anglia
felé történt. 1960. évben összesen 436 db Heller-Forgó-féle hűtőelem szállítására vállal-
koztunk, mégpedig 324 db-ot Anglia részére, 112 db-ot pedig a Szovjetunió részére szállí-
tottunk.

A második ötéves terv bázisidőszakának tekinthető 1960. évi exportértékesítésünk,
mely összetevődött az előbb említett hűtőelemkből, valamint alumínium edényekből. A
második ötéves terv első éve export vonatkozásban 108 %. Egyébként összehasonlítható
adatként szeretném megemlíteni, hogy a vállalat össztermelése 1964. évhez viszonyítva
421 % volt.

1962. évben megindult a felkészülés és kialakítottuk a kompresszoros új, modern-
vonalú és teljesítményében már európai színvonalú 120 literes hűtőszekrényünket. Már
ez évben tárgyalások folytak a TRANSELEKTRO Külkereskedelmi Vállalattal a típus
exportjára, éf 1963-ban került sor az első exportrendelésre 1200 db erejéig. Export-
tervünket 137 %-ban teljesítettük.

1964. január i-én vállalatunk egyesült a budapesti Hűtőgépgyárral és fokozott ütem-
ben indult meg a hűtőgépek formakialakítása. Az elavult típusok helyett új, modernebb
vonalú, jobb teljesítményű gépek kontúrjai alakultak ki tervezőink rajztábláin. Az új
nagyvállalat exportterve 1964-ben összetevődött 120 literes kompresszoros háztartási hű-
tőgépből, melyből 10 700 db-ot szállítottunk Csehszlovákia részére. A betervezett 200
tonna alu edénnyel szemben 210 tonnát teljesítettünk. Vashordókból 20000 db-ot szál-
lítottunk.

Az 1965. évi exportrendelések jóval túlhaladták az eddigi évek forintban kifejezett
rendelésállományát, új gyártmányok exportjára is sor került, vállalatunk termékei ked-
vezően szerepeltek a külföldi versenykiírásokon és termékeinket forgalombahozó kül-
kereskedelmi vállalatoknak sok új piacot sikerült szerezniük. A Nemzetközi Vásáron
bemutattuk a kereskedelem képviselőinek a kialakult és elkészült hűtőgép-családot, még-
pedig a Lehel 450 literes, 600 literes kereskedelmi hűtőgépet, mely formában és teljesít-
ményben lehetővé tette komoly volumenű export elérését. E gépek sorozatgyártása 1966-
ban kezdődött meg. Ugyancsak kialakítottuk az úgynevezett zárt mélyhűtő 260 literes
és 400 literes típusát is. Ezek után is komoly érdeklődés mutatkozott főképpen export

69



vonatkozásban Az igen szép külsejű ivóvízhűtök is sikeresen szerepeltek az eddigi ki-
állításokon és mintegy bizonyítékképpen az elmondottakra közölhetem, hogy Kuwait
által kiírc igen népes versenypályázaton első helyezést értünk el és ezzel megrendeléshez
jutottunk 250 db erejéig.

Az 1965. évet a műszaki fejlesztés, gyártmányaink korszerűsítése jellemzi, a kiala-
kított új típusok megnyerték a külkereskedelem és külföldi kereskedők tetszését. A fel-
készülés is megtörtént a sorozatgyártásra. A szükséges feltételek biztosítása mellett 3000
négyzetméter alapterületű, legmodernebb berendezésű új csarnokot építettünk.

Nagy mennyiségű hűtőszekrényt szállítottunk ebben az évben Csehszlovákiának,
alu. edény exportunk is az eltelt évekhez viszonyítva a legmagasabb volt, mintegy 300
tonnára emelkedett. A külkereskedelem autosyphonok tekintetében is exportlehetőséget
biztosított és ez évben 150 000 db autosyphont adtunk át a Ferunion közvetítésével Cseh-
szlovákiának, valamint lehetőségünk nyílt hordóexportra is, melynél még túlteljesítés
jelentkezett.

Szükségesnek tartom még elmondani, hogy termékeinket exportáló külkereskedelmi
vállalatokká! elvtársias jó kapcsolatot alakítottunk ki. A szállítások, szerződéskötések
terén jelentke/o problémákat mindig igyekszünk olyképpen megoldani, hogy az ipar ne
sértse a külkereskedelem érdekeit és ezzel is segítse javítani az ország külkereskedelmi
mérlegét.

Mielőtt vállalatunk kereskedelmi tevékenységének értékelésére térnék, szükségesnek
látom szélesebb körben megvilágítani azokat a kérdéseket, melyek ezen a területen orszá-
gosan, de a szocialista országok között is felmerülnek manapság.

ígv például a Német Demokratikus Köztársaságban is behatóan foglalkoznak az
ipar és kereskedelem közötti kapcsolatok kialakításával.

Az egyik tanulmány szerzője rávilágít, hogy a lakosság fokozódó igényeinek meg-
felelő összetételben és minőségben kell megszervezni az iparban a termelést, a keres-
kedelemben pedig az áruforgalmat.

A technikai forradalom kedvező hatását nagymértékben fokozni lehet a fogyasztási
és használati cikkeket gyártó ipar, valamint a belkereskedelem kapcsolatának szoro-
sabbá tételével.

A kereskedelem részéről olyan aktív befolyásolásra van szükség, amely a technikai
fejlődésnek megfelelő tudományos-műszaki követelmények teljesítésére ösztönzi az ipart.
Ha a kereskedelem szakemberei már korábban ilyformán teljesítették volna feladatukat,
akkor nagyobb mozgékonyságra ösztönözhették volna az ipart a tervezés, a kereslet-kí-
nálat egyensúlyának megteremtése, a szerződéskötések és azok realizálása terén.

Köztudomású azonban', hogy az iparnak a nagy szériában gyártható cikkek terme-
lése a jövedelmezőbb, a kereskedelemben viszont a kisebb szénák felelnek meg jobban
a fogyasztók választékigényeinek.

Jó együttműködés szükséges tehát az ipar és a kereskedelem szakemberei között az
itt mutatkozó ellentétek áthidalására.

Hazai viszonylatban nézve a kérdést azt látjuk, hogy a lakosság fogyasztási szük-
ségletének 70 százalékát a belkereskedelemtől vásárlás útján elégíti ki. A belkereskede-
lem ehhez az ipari termelésnek csaknem a felét (47 százalékát) vásárolja meg.

Ebből a tartós fogyasztási cikkekre jelentékeny rész esik és ez minket azért érdekel
közelebbről, mivel a háztartási hűtőgépek gyártásával mi is hozzájárulunk a szükségle-
tek kielégítéséhez. Éppen ezért mindazok a kérdések, melyek a kereslet-kínálat terüle-
tén meghatározhatják a helyes kapcsolatok kialakítását a termelés és a kereskedelem
között, minket is egész közelről kell, hogy érdekeljen. A kérdések között is első helyen
szerepel a piackutatás kérdése.
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Akkor, amikot a lakosság áruellátása még általában szűkös volt, a kereslet jelen-
tősen meghaladta a kínálatot és a piackutatásnak nem volt olyan jelentősége, mint
napjainkban, amikor már a kereslet - kínálat általában egyensúlyban van.

Tudnunk kell azonban konkrétan azokat a tényezőket is, amelyek a lakosság részéről
megnyilvánuló keresletet befolyásolják. így például másként alakul a kereslet, ha az át-
lagos családi jövedelmek az előirányzat szerint fejlődnek, de az a jövedelemnövekedés
- az átlagosnál alacsonyabb, vagy
- az átlagosnál magasabb jövedelmi kategóriákban realizálódik.

Ugyanis részünkről csak az utóbbi esetben számíthatunk arra, hogy ez megnöveli a
tartós háztartási eszközök - így a hűtőgépek -keresletét. Természetesen szükséges ezt
rendszeresen figyelni, mivel ez egyben a termelés nagyságrendjét is meghatározhatja.

Még közelebbről érint bennünket a statisztikai adatoknak az a része, mely azt mu-
tatja, hogy élénk kereslet az elmúlt 5 évben mindössze négy cikk, a televízió, porszívó-
gép, villamos-hűtőszekrény és személygépkocsi iránt nyilvánult meg. Számszerűen ez úgy
fejezhető ki, hogy míg 1960-ban e cikkekre az összes értékesített tartós fogyasztási cik-
keknek csak 15 százaléka esett, addig 1964-ben ez az arány már 33 százalékra emelkedett,
a többi gépipari tartós fogyasztási cikkeké 7-8 százalékkal csökkent.

Ez a jelenség - bár számunkra előnyös - mégis arra figyelmeztet, hogy a többi ter-
mékeknél is törekedni kell a világszínvonal elérésére és tartására.

Ez a kérdés a műszaki fejlesztés fokozottabb érvényesítését veti fel, de ezzel kap-
csolatban majd bővebben még az export-tevékenység elemzése során és új fajta gazda-
ságirányítás reformja által nyújtott lehetőségeink és azok kihasználása ismertetése fo-
lyamán. Komoly nehézségekbe ütközik azoknak az igényeknek a kielégítése, melyeket a
belkereskedelem az ipar részére felad. Nemcsak arról van szó, hogy egyes cikkekben
a gyorsan növekvő kereslet kielégítésére időre van szükség, hanem arról is, hogy az ipar
nem mindig tud eleget tenni a követelményeknek. Nézzünk meg egy-két okot közelebb-
ről.

Az egyik ilyen tényező a kereskedelem és az ipar között fennálló rendelési rend-
szer. Ma már világosan láthatók azok az akadályozó tényezők, melyek a belkereskedel-
met akadályozzák abban, hogy a valóságos keresletet, a szükségleteket felderíthessék.

Egyik ilyen tényező, hogy a belkereskedelem nem rendelkezik olyan adatfeldolgozó
és nyilvántartó gépekkel, amelyek a gyors piackutatáshoz kellenének. A kereskedelem
a készleteket is csupán „nagyvonalúan" ismeri. Azt még csak tudják, hogy pl. női cipő-
ből mennyi a késziet, de hogy azok választéki részletezése milyen, azt homály fedi. Már-
pedig a kereslet konkrétan erre irányul, nem pedig általában a női cipőkre. És mivel a
kereslet fejlődésének vannak bizonyos általános vonásai, a piackutatásban fokozottabb
mértékben kell felhasználnunk a nemzetközi tapasztalatokat. A tapasztalatok szerint
ugyani* a fejlett országokban megnyilvánuló kereslet fontosabb jelenségei előbb-utóbb
hazánkban i< lejátszódnak.

Mindez arra mutat, hogy a piackutatásban egyre nélkülözhetetlenebb az ipar és a
kereskedelem együttműködése.

Az eddigi gyakorlat szerint a kereskedelem évről-évre feladja rendeléseit az iparnak'
Bebizonyosodott azonban, hogy a vállalatok részére ennek függvényében történő - és a
részletekre is kiterjedő - mennyiségi, minőségi előírásai önmagában nem teremtik meg
a termeié? és fogyasztás összhangját. A kedvezőtlen jelenségek - mint készletnövekedés,
értékesítési nehézségek, kooperációs zavarok, stb - utólagos észlelése helyett a várható
problémák megelőzésére kell törekedni.

Erre alkalmas módszernek látszott a vállalati rendelésállomány megfigyelése. Az
idők folyamán azonban mindjobban világossá vált, hogy minden olyan „rendelés", amely
nem a közvetlen felhasználótól (vásárlótól), hanem az értékesítési folyamat közvetítő
láncszemétől ered, gyengíti a termelő vállalatok rendelésállományának kapcsolatát a
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közvetlen szükséglettel. Ezért határoztuk el vállalatunknál is a különálló, saját termé-
keink piaci elhelyezését önállóan kutató kereskedelmi szervezet kiépítését. Ezzel meg-
könnyítjük a kereskedelem munkáját is, mivel az áruelosztás reálisabban és gyorsabban
lesz bonyolítható.

Célunk, hogy - főleg a háztartási és a kereskedelmi hűtőgépek vonalán - melyeknek
a vásárlóknál történő garanciális és fizető javításaival is vállalatunk foglalkozik - köz-
vetlen szállításokkal tegyük gyorsabbá és olcsóbbá a fogyasztók kiszolgálását.

Ezáltal nemcsak jelentős megtakarításokat tudunk majd elérni a közbenső szállítá-
sok, a felesleges raktározások, a kettős átrakodások megszüntetésével, de a szállítás köz-
beni selejteződéseknek is komoly csökkenését érhetjük el.

Ezen a téren elképzeléseink és törekvéseink azonosak a kereskedelemmel. A keres-
kedelem is felismerte az ipar és a kiskereskedelem közötti „egyenes út" jelentőségét és
szintén elismeri, hogy ezzel megszilárdulna az ipar és az értékesítést végző kiskereskede-
lem közvetlen kapcsolata és ezzel - a kínálat és a kereslet közvetlenebb kapcsolata -
előmozdítaná a vásárlók jobb és eredményesebb kielégítését.

Az ipar folyamatos szállításával gazdaságosabban használná ki kapacitását és köny-
nyebben reagálhatna a kereskedelmi igények változására.

A belkereskedelmi szempontok mellett feltétlenül szólnom kell a külkereskedelmi
vonatkozású kérdésekről is.

Az eddigi évek gyakorlatától eltérően, mikor is külkereskedelmi forgalmunk „saját
számlás' tormában zajlott, vagyis külkereskedelmi vállalat az áru kiszállításával egy-
időben forintban megfizette az ellenértéket és „a külkereskedelmi ügylet" ezzel az ak-
tussal az iparvállalat számára be is fejeződött.

Az új gazdasági mechanizmus igen hasznos intézkedést hozott a külkereskedelmi
vállalatok és a belföldi iparvállalatok közötti kapcsolatok újjáalakításával.

1968-tól a külkereskedelmi vállalat „társa" vagy „bizományosa" az iparvállalatnak.
Az előbbi esetben a külföldi piacon elért nyereségből a két szektor egyaránt részesül
egyenlő mértekben, a második esetben pedig a bizományosi díjon felül a külkereskedel-
mi vállalatot iileti a sikeres üzletkötés eredményének egy része, mely fenti arány az
ügyletben fellelhető kockázatot fejezi ki.

Az előző évek gyakorlatától eltérően tehát az ipar okvetlenül érdekelt a külföldi
piac véleményét, igényeit illetően, hiszen az arra történő reagálásnak függvénye az el-
érhető eredmény.

A két szektor között minden szempontból szorosabb kapcsolatokat kell tehát ki-
építeni, mert új piacok megnyerése és a meglévő piacok megtartása és kiszélesítése csak
így lehetséges.

A belkereskedelemről szóló résznél már exponált piackutatás fokozottan fontos a
külföldi piacok felderítése, az ottani értékesítési lehetőségek feltárása terén is.

A külkereskedelmi vállalat akár mint „társ", vagy „bizományos", rá van utalva ar-
ra, hogy a piacot jól ismerő szakemberei, valamint külföldi ügynöki hálózata révén
olyan információkat gyűjtsön, melyek az iparvállalat részére részben meghatározzák a
szükséges fejlesztési irányvonalat, hiszen értékesítési lehetőségei a gyárak által felaján-
lott termékek korszerűségétől, színvonalától függnek.

Az említett kapcsolat vállalatunk és a külkereskedelmi partnerek között okvetle-
nül jónak mondható és reményünk van arra, hogy tovább is bővül.

Eddigi jó kapcsolatunkat bizonyítja, hogy vállalatunk gyártmányai a világ számos
országába iutnak el és jelenleg mind az öt kontinensen megtalálhatók azok. A szocialista
országokon kívül (NDK, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia) Európában vevőink-
hez tartozik Ausztria, Belgium, Hollandia, Svédország, stb. Norvégia, Finnország, Ang-
lia, de ugyancsak vevőnk lehetne pl. Nyugat-Németország is, ha választékbővítéssel, ki-
viteli módosításokkal tudnánk gyártmányainkat gyártani. Európán kívül Afrikába,
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Észak-Afrikától Ghánán át Etiópiáig, Kongóig is eljutnak gyártmányaink. Amerikába J
Kanada, USA, Közép- és Dél-Amerika keresi a magyar alumínium edényeket. Ázsiába^
Szíria és Libanon a fő felvételi piacunk.

Összességeben elmondhatjuk, hogy vállalatunk gyártmányai a világ 33 országába
jutnak el és a Fokföldtől az Egyenlítőig - az Egyenlítőtől az Északi Sarkig számos
vevőnk elismerését vívták ki.

Az eddig említett eredményeink fokozására kereskedelmi szervezetünket műszaki és
gazdasági szakemberekkel erősítettük meg, akik az igények felmérésében, a szükséges
gazdasági kondíciók meghatározásában közvetlenül közreműködnek és a vállalatvezető-
ség felé mind a fejlesztési, mind a gazdasági kérdések tisztázása után konkrét javas-
latokkal élnek, a felmerülő igények, ajánlatkérések, és konkrét rendelések elemzése után.

Kereskedelmi és értékesítési terveink részletes kimunkálásán és a beérkezett igények
alapján történő átdolgozásán állandóan dolgozunk az 1968-as év vonatkozásában,
de az 1969-es és 70-es évek igényeit is ismerjük és tisztában vagyunk azzal, hogy felada-
taink évről-évre nőni fognak.

Az új gazdasági mechanizmus adta lehetőségek természetesen hozzájárulnak a fel-
adatok növekedéséhez, hiszen az önállóság a vállalatot meggondolásra készteti minden
döntés előtt.

A döntések meghozatalánál fokozottan kívánunk támaszkodni mind a külső, mind
a belső információkra.

Belső információinkat a belkereskedelmi vállalatok időszakos és állandó piackuta-
tásai, külső információinkat pedig szakembereink külföldi útjai, a külkereskedelem
terén tevékenykedő üzletkötők tájékoztatásai adják.

Belső; információnk persze nemcsak a piacról érkező jelzések figyelembevétele te-
kintetében fontos, a kereskedelmi szakembereknek tisztában kell lenniök a vállalat min-
denkori reakcióképességével és kapacitás adta lehetőségével.

Az információk feldolgozása után észrevételeinket és azok eredményét a vállalat
többi szerveivel is közöljük, különös tekintettel a tervezői és fejlesztői műszaki mun-
kára.

Fentiek alapján a piac igényeinek megfelelően állíthatjuk össze vállalaton belül az
elkövetkezendő év fejlesztési feladatait, azok sürgőssége és fontossága határozza meg a
fejlesztési tervben elfoglalt helyüket.

Segítséget nyújtunk tervezési munkánál is azzal, hogy felmérjük későbbi években
várható igényeket és ezzel meghatározható a vállalat későbbi létszámigénye stb.

Az információ szerepe a fejlesztési igények meghatározásánál legfontosabb, hogy
egy-egy fejleszlesi folyamat végén ne a piacon a fogyasztók körében derüljön ki az,
hogy munkánk rossz irányú és nem találkozik a vásárlók, akár külföldiek, akár bel-
földiek igényeivei.

Az eddig leírtak az előbbi évekhez képest okvetlen fejlődést és minőségi ugrást
jelentenek.

így munkánkat a vállalati társszervekkel szinkronban folytatjuk, az információk ál-
landó cseréje garantálja a mindenkori tájékozottságot, valamint azt, hogy munkátak a
piaci igényeknek megfelelően, azok maximális figyelembevételével folyik.

Erős elhatározásunk, hogy vevőinket mind mennyiségi, mind minőségi és válasz-
ték-összetétclbeli igényeik szempontjából a legmesszebbmenőkig kiszolgáljuk és ezzel
állandó vásárlóként megtartsuk, vagy megnyerjük.

Közgazdasági főosztályunkkal karöltve állandó gazdaságossági számításokat vég-
zünk mind belföldre, mind exportra kerülő termékeink körében.

A vizsgálódások eredményei, valamint a megrendelések és igények összevetésével
részletes elemzés alapján készülnek t»rveink, melyeknél több variánst is kidolgozunk,
hogy a későbbiekben rugalmasabban válthassunk az év folyamán felmerülő újabb igé-
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nyék ismeretében, és hogy a vállalat részére optimális eredményt az év végére biztosít-
hassunk.

Kereskedelmi és műszaki szakembereinknek alkalmuk van tárgyalni a közvetlen
külföldi felhasználókkal és ez alkalommal nemcsak a konkrét tárgyban jutnak új infor-
mációkhoz, hanem az ott tapasztalható fejlődést mind műszaki, mind gazdasági szem-
pontból itthoni munkáinkban is hasznosíthatják.

Ily módon kezünket állandóan a piac ütőerén tartjuk és a szakembereink felké-
szültsége biztosít-ék arra, hogy a tapasztalt változásoknak rugalmasan eleget tehetünk.

Fentiek alapján okvetlenül reméljük, hogy az előbbi évek sikeres üzleteihez - mint
pl. az i millió dolláros hűtőelem-export és a másfél millió rubeles hűtőbútor szállítás
- hasonlóan a későbbi években is kereskedelmi tevékenységünk nagy volumenű, ered-
ményes üzleti kapcsolatokat produkál.

Az eddig végzett igényfelmérés alapján került sor a háztartási hűtőszekrény-család
kialakítására, valamint új típusú hűtőbútoraink kifejlesztésére.

Üj termékünk lesz 1968-ban a háztartási habsyphon, mely különösen a háziasszo-
nyuk munkáját könnyíti.

Export termékeink közül új piacot nyertünk meg Hollandiában mélyhűtő-pultjaink-
kal, mely figyelembe véve a magas műszaki és esztétikai színvonalat, szép eredményként
könyvelhető el.

Munkánkat későbbiekben is úgy kívánjuk folytatni, hogy élünk a gazdaságirányítás
reformja által nyújtott önállósággal, figyelembe vesszük a vásárlók igényeit, a piac min-
den jelzését igyekszünk minden lehetséges információt beszerezni, mind kül-, mind bel-
földről, és annak birtokában, szoros kapcsolatban a vállalat többi osztályával, olyan
tevékenységet és eredményt produkálni, melynek legfontosabb célja vevőink bizalmának
megtartása, igényeik maximális kielégítése, legyen e vásárlónk akár a nagykereskedelem,
akár külföld, vagy közvetlenül a fogyasztó.

. i . . . ..(.••

Nagy Kálmán
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