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Több mint 2,7 milliárd forintból korszerűsítette öt üzletét a SPAR 

A SPAR tapasztalatai szerint egyre igényesebbek a hazai vásárlók, így az üzleti stratégia 

fókuszába a fogyasztói elvárásoknak megfelelő áruházak kialakítása került. A vállalat 

legutóbbi üzlet-korszerűsítései során három budapesti, egy kaposvári és egy veszprémi 

egységet modernizáltak. Ahol lehetőség adódott rá, nem csak felújítottak, hanem új 

salátabárokkal és SPAR to Go éttermekkel gazdagították a kínálatot.  

„A SPAR Magyarország folyamatosan modernizálja üzleteit, hogy megfeleljen a legmagasabb 

vásárlói igényeknek. A vállalat idén 23 milliárd forintot fordít fejlesztésekre, amelyből – többek 

között – három budapesti és két vidéki áruházát is korszerűsítette. Az összesen több mint 2,7 

milliárd forintos beruházásnak köszönhetően az üzletek eladótere teljes egészében megújult. 

Ahol lehetőség nyílt rá, ott SPAR to Go étteremmel is bővítettük szolgáltatásainkat, illetve 

mindenhol környezetbarát és energiatakarékos technológiákat alkalmazunk. A beruházások 

révén 181 munkavállalóknak kínálunk biztos megélhetést” – mondta Maczelka Márk, a SPAR 

kommunikációs vezetője. 

A SPAR 453 millió forintot fordított a Budapest III. kerületi, Csobánka tér 3. szám alatti 

szupermarket korszerűsítésére. Az átépítés során megszépült a homlokzat, az üzlet belső tere 

pedig az aktuális vállalati koncepció szerinti egységes arculatot nyert, amibe új csemege- és 

grillpult, illetve egy látványpékség is beletartozik, valamint lehetőség nyílt egy salátabár 

kialakítására is. A jobb átláthatóságot a zöldség–gyümölcs- és pékáru-részleg alacsony bútoros 

átalakítása segíti. A több mint két hónap alatt felújított, június 21-én újranyitott budai 

üzletben mind a világítási, mind a hűtési technológiákat illetően energia-hatékony 

megoldásokat alkalmaztak. A megújult békásmegyeri szupermarket 28 munkavállalót 

foglalkoztat. 

A Budapest XVIII. kerületi, Alacskai út 3. szám alatti áruházat 439 millió forintból 

modernizálták. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében található üzlet kívül-belül 

átalakult: a tetszetősebb bejárati homlokzat mögött megjelenésében és elrendezésében is 

szebb és praktikusabb belső tér nyert kialakítást. Az új grill- és csemegepult, valamint pékség 

és zöldséges részleg mellett itt SPAR to Go is várja a vásárlókat. A modern elrendezés és az 

alacsony bútorok tágasabb térérzetet biztosítanak. A teljes területén környezetkímélő 



 
 

technológiákat alkalmazó áruház mindössze két és fél hónap felújítás után 2018. augusztus 

23-án nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt, akiket 34 dolgozó segít a kényelmes bevásárlásban. 

A Kaposvár, Petőfi tér 1-3. szám alatti SPAR-üzlet átfogó felújítását 364 millió forintból 

valósították meg. Szebbé tették a főhomlokzatot, illetve új, alacsonyabb bútorzattal, 

szellősebb elrendezéssel növelték a térérzetet. Hasonlóan a többi átalakított 

szupermarkethez, itt is frissebb csemegepult- és pékség-arculat fogadja a vevőket, valamint új 

látványpékséggel, grillpulttal és salátabárral gazdagították a kínálatot. Az új hűtőbútorok, 

állványok és pénztárgépek mellett a kiszolgáló hűtőpultba integráltan a grillárut melegen tartó 

egységet is beépítettek. Mindennek és az egész áruháznak a takarékos és környezetkímélő 

energiaellátásról hatékony – hűtési és világítási – technológia gondoskodik. A kaposvári 

szupermarket 25 munkavállalójával augusztus 30-tól várja a vásárlókat.  

A SPAR 645 millió forintot költött a Veszprém, Cserhát lakótelep 6. szám alatti áruház teljes 

körű megújítására. A veszprémi vásárlók kedvelt üzletét úgy alakították át, hogy a 

főhomlokzati portálon immár beláthatóvá vált az egész eladótér. A jobb áttekinthetőséget a 

tágasabb érzést pedig nagyban könnyíti a belső átrendezés, amelynek részeként átalakult a 

péktermékek részlege, a zöldség–gyümölcs- és a csemegeosztály, illetve a teljesen új bútorok, 

állványok és hűtők. A kínálat bővítése érdekében az eladótérben új salátabár és borvilág-

szekció is helyet kapott, valamint a bejárat szomszédságában új, különálló SPAR to Go 

étteremmel fogadják az áruházba betérőket. A korszerű, energiatakarékos világítási, hűtési és 

fűtési technikák kímélik a környezetet, az önkiszolgáló kasszák pedig gyorsabbá teszik a kisebb 

és nagyobb bevásárlásokat. Az üzlet, ahol 34 munkavállaló segíti a vásárlókat, szeptember 13-

án nyitotta meg kapuit. 

A másik budai szupermarket, a Budapest I. kerületi, Batthyány tér 5-6. szám alatti üzlet 811 

millió forintból újult meg. A patinás és közkedvelt Batthyány téri Vásárcsarnokban lévő 

megszépült egység – több mint három hónapos munkálatot követően – szeptember 20-tól 

várja újra vásárlóit. A SPAR a főhomlokzat felújításával párhuzamosan varázsolta újjá az áruház 

belső kialakítását, mégpedig új bútorzattal, állványokkal és pénztárgépekkel. Az egységes, 

áttekinthetőbb elrendezés és megjelenés mellett a bejárat szomszédságában SPAR to Go 

étterem is nyílt, ahol változatos hidegkonyhai készítményekkel és frissen készült meleg 

ételekkel fogadják a vásárlókat. A tágasabb elrendezés az új salátabár mellett új borszekciónak 

és egy kozmetikai részlegnek is helyet biztosít. A modernizálást követően a SPAR 60 dolgozója 

áll a vásárlók rendelkezésére. 

Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása: 

1038 Budapest, Csobánka tér 3. 
H-P: 6.30-22.00 

Szo: 6.30-20.00 

V: 8.00-16.00 

 
1188 Budapest, Alacskai út 3. 



 
 

H-Szo: 6.30-21.00 

V: 7.00-17.00 

 
7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3. 
H-P: 6.30-20.00 

Szo: 6.30-17.00 

V: 7.00-13.00 
 
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 6. 
H-P: 6.30-20.00 

Szo: 6.30-17.00 

V: 8.00-13.00 
 
1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 
H-P: 7.00-22.00 

Szo: 8.00-20.00 

V: 8.00-18.00 

 

További felvilágosítás: 

Maczelka Márk, kommunikációs vezető 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ∙ 2060, Bicske, SPAR út 
Mobil: +36 20 823 7891 ∙ E-mail: maczelka.mark@spar.hu 


