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A SPAR történeteA SPAR története

A hálózatbővítés jelentős lépése volt a 
2002 végén átvett tizennégy Billa üzlet 
SPAR-rá történő alakítása, valamint 
a huszonkét Kaiser’s szupermarket 
2003-as felvásárlása. A SPAR történe-
tének legnagyobb akvizícióját 2008-ban 
hajtotta végre, amikor átvette a Magyar-
országon működő teljes Plus-hálózatot. 
A cégcsoport 2012-ben megkezdte a 
franchise rendszer kiépítését Magyaror-
szágon, 2013-ban kilenc új partnerüzlet 
csatlakozott a SPAR-hoz.

A hálózatbővüléssel párhuzamosan 
folyamatos a vállalat régebbi egysé-
geinek felújítása, korszerűsítése is. 
A magyarországi SPAR üzleteinek 
áruellátásáról a központi logisztikai 
egységek gondoskodnak. Az első ilyen 
létesítmény az 1994 óta üzemelő és a 
hálózattal együtt folyamatosan bővülő 
és korszerűsödő bicskei raktárbázis 
épületegyüttese, amely helyet ad a tár-
saság adminisztratív központjának is.

A cégcsoport növekedése szüksé-
gessé tette a logisztikai háttér további 
jelentős bővítését, amelynek eredmé-
nyeként 2008-ban megnyílt a SPAR 
második logisztikai egysége a Pest 
megyei Üllőn. 2005-ben ugyancsak 
a bicskei központhoz kapcsolódóan 
átadták a SPAR saját húsfeldolgozó 
üzemét, mely folyamatosan növeli 
kapacitását. A SPAR név a vállalat mű-
ködésének eredményeként – a vásárlói 
vélemények által is visszaigazoltan – 
eggyé vált a magas színvonalú, minden 
tekintetben minőségi szolgáltatást 
nyújtó kereskedelem fogalmával.

A SPAR Magyarország Kft. az ország 
egyik vezető élelmiszer-kereskedelmi 
láncaként 2014 végén 419 egységet 
üzemeltetett több üzlettípusban, 
melyek a következők: INTERSPAR 
hipermarketek, SPAR és City SPAR 
szupermarketek. A SPAR partnerháló-
zathoz további 24 egység tartozott.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1990-ben alakult. A cégcsoport első SPAR 
üzletét Tatán nyitotta meg 1991-ben. A tevékenység első éveinek áruház-átalakításait és 
üzlethálózat-vásárlásait új üzletnyitások sora követte, közöttük zöldmezős beruházások is.

A SPAR Magyarországon

SPAR márkanév 
– hosszú évek 
munkájának kö-
szönhetően – ma 
már egyet jelent 
a hibátlan minő-
séget és magas 
színvonalt garan-
táló kereskedelem 
fogalmával. 

A sikeres hollandiai működés példája 
nyomán az ötvenes évektől kezdve 
elterjedt a modell előbb Európában, 
majd a többi kontinensen is. Így a 
SPAR nemzetközi áruházlánc 2014-
ben négy kontinens 37 országára ter-
jedt ki, több mint 12 ezer egységgel 
és 7 millió m2 eladótérrel. Ezzel  
a SPAR ma a világ legnagyobb 
önkéntes alapon szerveződött ke-
reskedelmi lánca, amely döntően 
kiskereskedők franchise típusú szer-
veződéseként, ugyanazon a néven és 
egységes logóval, de nem multinaci-
onális alapon tevékenykedik. A SPAR 
Austria AG tulajdonosi körébe tartozó 

magyarországi SPAR működését  
a szlovéniai, olaszországi és horvát-
országi SPAR-szervezetekkel együtt 
az Austria SPAR International AG 
(ASPIAG) koordinálja.

A SPAR-t 1932-ben a hollandiai Zoetermeerben alapította egy Adriaan van Well nevű 
kereskedő. A cég önálló nagy- és kiskereskedők kereskedelmi láncba szerveződött 

szabad társulása volt, annak a vezérgondolatnak a jegyében, hogy „egyetértő együtt-
működés által mindenki folyamatosan profitáljon”. A holland jelmondat  

(Door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig) szavainak kezdőbetűi  
a DE SPAR betűszót adják ki, ami hollandul fenyőt jelent. Ezért választotta  

a SPAR logójának a fenyőt, amely az évek során együtt változott a SPAR-lánc fejlődésével.

Dinamikus fejlődésének köszönhetően  
a SPAR nemzetközi áruházlánc 2014-ben 
már több mint 12 ezer egységgel jelen  
tudott lenni négy kontinens 37 országában.

403 965 m2

419 ÜZLET

37 ORSZÁG
A SPAR a világban

12 200 ÜZLET
 Üzletek száma (db) Eladótér mérete (m2)
SPAR 363 263 207
INTERSPAR 32 135 618
SPAR franchise üzletek 24 5 140
Összesen 419 403 965

473,7
MILLIÁRD FT
FORGALOM

2014.

Minőségirányítás

A hulladékok szelektív gyűjtése 
fontos a vállalat számára, hiszen 
ennek pozitív hozadéka van a kör-
nyezetre nézve, emellett anyagi 
megtakarítást is eredményez.

Sikeres IFS Logisztika Audit
A SPAR Magyarország Kereskedelmi 
Kft. Magyarországon először teljesítette 
a Nemzetközi Élelmiszeripari Szabvány 
Logisztikai része (IFS Logistics Standard) 
legújabb, 2.1-es verziójának elvárásait, ez-
által biztosítva a korábban is működtetett 
HACCP-rendszeren túlmutató, magasabb 
szintű élelmiszer-biztonsági és -védelmi 
szempontokat mindkét logisztikai központ-
jának tevékenységében.

A vállalat nemcsak üzleteiben, hanem 
logisztikai háttérében is kiemelt fontos-
ságúnak tartja a minőségi kiszolgálást. 
Logisztikai háttere folyamatosan bővül, fej-
lődik és követi a piaci igényeket. Ezirányú 
tevékenységének minőségét és biztonsá-
gát a Nemzetközi Élelmiszeripari Szab-
vány Logisztikai részének (IFS Logistics 
Standard) tanúsítása szavatolja, amelyet 
2014-ben auditáltak a cégnél.

Minőség minden területen 
a vásárlók érdekében
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
tavaly is sikeresen megújította a teljes 
kiskereskedelmi hálózatára működtetett 
ISO 9001-es minőségirányítási és HACCP 
élelmiszer-biztonsági rendszerét, mely 
egyedülálló a magyarországi kereskedelmi 
láncok között.
A minőségbiztosítás célja, hogy a SPAR 
több mint négyszáz üzletében a vásárlók 
egyenletes és állandó minőségű termékek-
kel és szolgáltatásokkal találkozzanak. A 
rendszer segítségével a kötelező HACCP 
élelmiszer-biztonsági 
rendszerelemeken túl 
olyan követelményeket is 
megfogalmaz és betart 
a vállalat, amelyek az 
érdekelt felek (vásárlók, 

hatóság, tulajdonosok) elvárt vagy látens 
igényeit is kielégítik. A hat éve működő 
rendszer a folyamatos fejlesztés zálogának 
tekinthető, amelynek fókuszában a vevő 
elégedettsége áll. A tanúsítást az SGS 
Hungária Kft. végezte.

Az önkéntesen vállalt minőségirányítási 
rendszer működtetésével a SPAR Magyar-
ország Kft. nemcsak beszállító partnereitől 
várja el a termék-előállítás folyamatainak 
teljes szabályozottságát, hanem saját 
maga is megfelel a minőségbiztosítási 
követelményeknek.

Az IFS Logistics Standard egy nemzet-
közileg elfogadott élelmiszer-biztonsági 
rendszer, kifejezetten az ellátási lánc 
logisztikai szakaszának átfogására és 
szabályozására. Legújabb, 2.1-es verziója 
garantálja, hogy a korábban is működtetett 
HACCP-rendszeren felül magasabb szintű 
élelmiszer-biztonság és -védelem való-
suljon meg a folyamatokban. A szabvány 
szigorú minőségi és biztonsági követelmé-
nyei kiterjednek az áru beérkeztetésétől a 
kiszállítás legutolsó mozzanatáig, teljesen 
átölelve ezzel az áru kezelését végző 
mindkét logisztikai központ feladatait.
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Tények és adatok

A három évvel ezelőtt elkezdett franchise 
hálózatépítési munkánk eredményeképpen 
a 2014-es év végén 24 partnerüzlete volt 
a SPAR-nak Magyarországon. A vállalat 
újragondolt stratégiája alapján a franchise 
partnerek száma a 2015-ös üzleti évben 
jelentősen növekedni fog.

A SPAR az elmúlt 23 évben mintegy  
1 milliárd eurót fektetett be a hazai 
piacon, 2014-ben csaknem 55 millió 
eurót s 800 új munkahelyet is teremtett 
a bolthálózat bővítésével. A megkezdett 
utat folytatjuk, s a jövőben még na-
gyobb hangsúlyt fektetünk a franchise 
népszerűsítésére. 

Partnerüzleteinken túl 2014-ben saját 
áruházakat is nyitottunk, a már meglévő 
SPAR üzleteink modernizálása mellett. 
Taksonyban, Velencén, Szigetszentmik-
lóson és Kaposváron SPAR szupermar-
ketet, Egerben City SPAR üzletet adtunk 
át a vásárlóknak tavaly, valamint egy 
INTERSPAR áruházat Szekszárdon. 

Teljes körű felújítás után újranyitottuk 
a Mammut Bevásárlóközpontban lévő 
szupermarketünket. A nemzetközi 
együttműködés keretében megvalósult 
nagyszabású projekt eredményeképpen 
egy csodálatos, futurisztikus áruházban 
vásárolhatnak vevőink. 

Az elmúlt év fontos eseménye volt, hogy 
húsüzemünk jubilált. A tízéves születés-
napos nem ajándékot kapott, hanem 
adott a vásárlóknak: amellett, hogy 
számtalan akcióval kedveskedett, az 
üzem megkezdte a biotermékek gyár-
tását. A bio friss hús 100%-ban magyar 
tenyésztésből származik. 

A SPAR Magyarország Kft. üzlethálózata 
2014. december 31-én 419 egység-
ből állt. A cégcsoport 32 INTERSPAR 
hipermarketet, 363 SPAR szupermarke-
tet, köztük 14 City SPAR üzletet és 24 
franchise üzletet üzemeltetett. A hálózat 
összes eladótere 403 965 m2.

A	SPAR-csoport	2014-ben	473,7	milliárd	forint	forgalmat	realizált,	419	áruházzal	
rendelkezett,	melyből	24	volt	a	franchise	üzletek	száma.

Új fókusz
az	üzleti	stratégiában

***

A SPAR számára 
kiemelten fontos 
a munkahely- 
teremtés: 
2014-ben 
csaknem 800 
új munkahelyet 
teremtett 
a hálózat 
bővítésével.

 

 Üzletek száma (db) Eladótér mérete (m2)
 2013       2014 2013       2014
  
SPAR  359  363 261 200 263 207
INTERSPAR 31 32  132 405  135 618
SPAR franchise üzletek 11 24 3 019  5 140
Összesen 401 419 396 624  403 965

Tények és adatok

2010 2011 2012 2013 2014

381,3 389,6 421,5
453,7

473,7
Forgalom (milliárd Ft):

Néhány SPAR partner üzlet a folyamatosan 
bővülő kiskereskedői láncból.
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Kiskereskedő partnerekKiskereskedő partnerek

Üzletnyitások 2014.:

FebRuáR	6.
Budapest, II. Tölgyfa u.,  
Budapest, XXI. Védgát u.

A II. kerületben a Tölgyfa utcai és a XXI. 
kerületben (Csepel) a Védgát utcai OMV 
töltőállomásokon nyíltak az év első 
SPAR express üzletei. 
 

MáRciuS	6.
Dunaújváros, Esze T. u. 

Az üzlet tulajdonos-boltvezetője Mátyásy-
né Szabó Judit. A Mátyásy család évek 
óta több boltot tart fenn a településen. 

MáRciuS	6.
Budapest, XI. 
Bartók B. út 

Az üzletet a Somogyi Tibor – Tóth Kata-
lin kiskereskedő pár üzemelteti.  
A Bartók Béla út – Csíky utca kereszte-
ződésében álló saroképületben működő 
kereskedés a hét minden napján várja  
a vásárlókat.  

áPRiliS	16.
Pusztavám, 
Kossuth L. u. 

Az áruházat Wittner Márton magánke-
reskedő üzemelteti, aki harmadik fran-
chise megállapodását írta alá a SPAR 
Magyarország Kft.-vel.

OKtóbeR	9.
Tát, Tátika tér

A táti SPAR partner egységet Juhász 
Róbert tulajdonos és ifj. Bátori József 
boltvezető üzemelteti. A 10-es főút 
mellett elhelyezkedő, 350 m2 eladóterű, 
családias légkörű üzlet az első SPAR 
áruház a településen.

OKtóbeR	9.
Budapest, XIII. 
Szt. László út 

Kozma Béla és Fodor Pál kereskedők 
első üzlete. Ezen a helyen korábban is 
élelmiszerbolt működött. 

OKtóbeR	16.
Budapest, VII.  
Nagymező u. 

Kozma Béla és Fodor Pál második 
üzlete. 

OKtóbeR	21.
Budapest, VIII. Mester u. 

Somogyi Tibor kereskedő második 
üzlete. 

NOveMbeR	6.
Budapest, I. Mészáros u.

Dienes Ákos kiskereskedő üzlete ko-
rábban is élelmiszerboltként működött, 
több mint kétszeres eladótérrel nyitott 
meg SPAR-ként. 

Wittner Márton kiskereskedő első – 
SPAR partner – üzletét 2012 szeptem-
berében, míg második – SPAR market 
– üzletét 2012 novemberében nyitotta 
Mór városában. A pusztavámi SPAR 
market a harmadik franchise konstruk-
cióban működő kereskedése. 

JúNiuS	5.
Szárliget, Petőfi S. u.

Ónodi László tulajdonos-boltvezető már 
évek óta üzemeltetett élelmiszerboltot 
a községben, új SPAR üzlete a korábbit 
felváltva, nagyobb alapterülettel, azzal 
szemben nyílt meg.

Üzletnyitások 2013.:

Nyirád, 3 üzlet Ercsiben
Budapest, Király u.
Balatonfenyves, Fót
Budapest, Fehérvári út
Budapest, Hungária körút 

Üzletnyitások 2012.:

Két üzlet Móron 
Wekerle u., Dózsa Gy. u.

A vállalat újragondolt stratégiája alapján 
a franchise partnerek száma a 2015-ös 
évben jelentősen növekedni fog.

2013 októberében a budapesti  
Fehérvári úti OMV töltőállomá-
son nyílt az első SPAR express, 
amely műfajteremtő volt a maga 
nemében: Magyarországon addig 
még nem működött szupermarket 
töltőállomáson. Ezt követte – még 
szintén tavaly decemberben – két 
újabb üzlet Fóton és a budapes-
ti Hungária körúton. Valamennyi 
helyszínen hamar népszerűvé vált 
az új konstrukció – a helyi lakosok 
nagyra értékelik azt, hogy szuper-
marketekre jellemző választékot és 
árszínvonalat kapnak egy töltőál-
lomáson, nonstop nyitva tartással, 
akár ünnepnapokon is.

Kozma Béla és Fodor Pál kereskedők a 2014-es év második felében két SPAR 
partner üzletet is nyitottak Budapesten, a XIII. kerületi Szt. László utcában és  
a VI. kerületi Nagymező utcában. 
A vadonatúj üzletekben mindent megtalálnak a vásárlók, amit a napi bevásárlásaik 
során keresnek. A már megszokott élelmiszerek mellett SPAR márkatermékek és 
csak a SPAR-nál forgalmazott exkluzív márkák is jelen vannak a polcokon, vala-
mint a SPAR húsüzemének előrecsomagolt termékei közül is lehet válogatni.  
A vásárlók találkozhatnak a cégcsoport saját üzleteiben megjelenő akciókkal,  
s használhatják SuperShop pontgyűjtő kártyájukat is.

A SPAR franchise ugyanazt 
jelenti a világ több mint 30 
országában: jó árszínvonalat, 
garantáltan magas minőséget, 
széles áruválasztékot, illetve 
változatlan árat a saját márkás 
termékekre vonatkozóan. A fran-
chise partnerekkel való együtt-
működés során a kiskereskedők 
megtartják teljes önállóságukat, 
boltjaik választéka azonban nő, 
s élvezhetik a SPAR több szol-
gáltatását.  
A vásárlók ugyanakkor ked-
vezőbb fogyasztói árakkal, 
szélesebb áruválasztékkal és 
színvonalas kiszolgálással talál-
kozhatnak.

2014	év	végén	24	franchise	partnere	volt	a	SPAR-nak	Magyarországon,	alapterülettől	
függően	SPAR	market	vagy	SPAR	partner	néven,	valamint	öt	üzletegység	

SPAR	express	néven	működött	az	OMv	töltőállomások	területén.	Az	első	franchise	
üzlet	2012-ben	kezdte	meg	működését.	

Lendületben
a	SPAR	partner	program

***
Új BuDAPESTI PARTNER ÜzLETEK

ifj. Báthori József boltvezető, Nyíri Tamás 
cégvezető, Juhász Róbert üzlettulajdonos 
és Szenes Lajos, Tát polgármestere 

SPAR market – Pusztavám, Kossuth L. u.
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Üzlethálózat-fejlesztésÜzlethálózat-fejlesztés

A	vállalat	2014-ben	saját	üzleteket	is	nyitott	a	már	meglévő	SPAR
üzletek	modernizálása	mellett.

egyre	több	városban
elérhető

a	SPAR	minőségi	kínálata	
***

Átépített üzletek 2014-ben:

 621 sz. SM Békéscsaba, Andrássy u. 37–43.
 50 sz. SM  Bp., XVIII. Kondor Béla sétány 2.
 75 sz. SM Monor, Ady Endre u. 57–59.
 83 sz. SM Százhalombatta, Piac tér B/1.
 463 sz. SM Kapuvár, Győri u.
 42 sz. SM  Bp., XIV. Vezér út 39–41.
 174 sz. SM Bp., II. Lövőház u. 2-6 Mammut
 515 sz. SM Pécs, Csontváry u. 2.

 58 sz. SM Bp., XXI. Kossuth u. 22.
 260 sz. SM Dunaújváros, Dózsa György u. 56.
 531 sz. SM Kiskunfélegyháza, Wesselényi u. 1.
 553 sz. SM  Kiskunhalas, Bethlen tér 1.
 23 sz. SM Bp., VIII. Rákóczi tér 7/8.
 202 sz. SM Tapolca, Juhász Gy. u.
 464 sz. SM Sopron, Csarnok u. 10.
 364 sz. SM Tatabánya, Fő tér 10.
 5090 sz. ISP Pécs, Siklósi u. 37.
 466 sz. SM Győr, Fehérvári út 20.

Teljes körű felújítás után újra megnyitott 
a Mammut Bevásárlóközpontban lévő 
szupermarket. A tíz hétig tartó, nagy-
szabású átalakítási projekt nemzetközi 
együttműködés keretében valósult 
meg 2014 nyarán. A minden területen 
megújult üzlet a legkorszerűbb technikai 
megoldásokkal, teljesen egyedi kialakí-
tással és saját melegkonyhás étterem-
mel felszerelve fogadja a vásárlókat.  
A több ezer árucikket tartalmazó válasz-
ték számos specialitással, így például 
naponta frissen érkező tengerihal-kíná-
lattal egészült ki.
A koncepció közös kidolgozása mellett 
a hollandiai SPAR International, a SPAR 
Ausztria és a SPAR Magyarország 
Kft. együttműködése keretében folyt 

a tervezés. A végeredmény egy némi-
képp futurisztikus és egyben szemet 
gyönyörködtető áruház. Az árucsopor-
tok szigetszerű elrendezése, mely a 
vásártéri hangulatot idézi elő, kellemes 
és barátságos atmoszférát teremt a 
bevásárláshoz. A csaknem 2000 m2-es 
eladótér – ahová a mozgólépcsőn leér-
kezve lépünk be – egyszerre tágas és 
otthonos, így a vásárlók mostantól még 
kényelmesebben és igazán esztétikus 
környezetben végezhetik a mindennapi 
és nagybevásárlásaikat. Ezt az egyedi 
bolti vevőtájékoztatók is segítik. A ko-
rábban megszokott és használt árucso-
portjelzések és irányítóberendezések 
már nem képeken, hanem feliratok 
formájában segítik a vásárlókat.

5460	sz.	ISP
3218	m2 | 79 dolgozó
Szekszárd, Tartsay utca

821	sz.	City
281 m2 | 20 dolgozó

Eger, Dobó tér

188	sz.	SM
650 m2 | 18 dolgozó

Taksony, Szent István tér 

234	sz.	SM

717	sz.	SM

615 m2 | 28 dolgozó
Velence, Corso, Tópart utca

1213	m2 | 28 dolgozó
Kaposvár, Berzsenyi u.

187	sz.	SM
1020 m2 | 22 dolgozó
Szigetszentmiklós, Szentmiklósi út 

Új ÜzLETEK
2014-BEN:

Megújult	a	szupermarket
a Mammutban

VelenceSzekszárd

TaksonyEger Kaposvár

Szigetszentmiklós

„SPAR to Go”	melegkonyha
2014-es újdonság a melegkonyhás ét-
terem, mely első ízben a 114-es számú 
City Sparban nyílt meg, ezt követte a 
Mammut Bevásárlóközpont étterme. 
Mindkét konyha a már ismert „SPAR to 
Go” brand alá került.
Az első – Erzsébet krt. 27. alatti – étel-
bár kínálatában közel 120-féle étel 
szerepel, melynek egy része állandó 
választékként mindennap várja a vásár-
lókat. Négyheti rotációban kerülnek a 
készételek, frissen sültek, vegetáriánus 
ételek, levesek és főzelékek a melegen 
tartóba, így biztosítva a mindennap 
megújuló választékot.
A Mammut „SPAR to Go” a bolt előte-
rében üzemel, így a snackbár szolgálta-
tásainak igénybevételéhez be sem kell 
lépnie a vásárlónak az üzletbe. A hideg- 
és melegkonyhai készítmények elvihető-
ek vagy akár helyben is fogyaszthatóak. 
Az ételbári kínálattól a teljes melegétel- 
szortimentig minden megtalálható itt, 
valamennyi fogás helyben, friss alap-
anyagokból készül.

SM = SPAR szupermarket, ISP = INTERSPAR hipermarket
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FranchiseSPAR Húsüzem

Fontos mérföldkő az üzem életében, 
hogy az év második felében meg-
kezdték a biotermékek gyártását a 
nyalkai Virágzó TKSZ Szövetkezet 
együttműködésével. A SPAR Natur*-
pur márkanév alatt kilencféle tálcás 
friss bio sertéshús kapható több 
nagyobb SPAR üzletben, melyek köre 
folyamatosan bővül. A bio friss hús 
100%-ban magyar tenyésztésből 
származik, amelyet magyar szakmai 
szervezetek tanúsítanak (Biokontroll 
Magyarország, Hungária Ökogaran-
cia). A közvetlenül a gazdáktól törté-
nő beszerzés pedig nemcsak jelentős 
minőségi és gazdasági előnyt jelent, 
de biztosítékot is arra, hogy a bio 
valóban azt jelöli, amit jelent.
Az ország egyik legmodernebb techno-
lógiával működő húsfeldolgozó üzeme 
megnyitása óta több lépcsőben bővült, 
fejlődött. 2014-ben az üzem 453 millió 
forintos beruházás keretében mintegy 

30%-kal növelte kapacitását. Tavaly a 
7900 négyzetméteres üzemben 2560 
szarvasmarha, 1,2 millió kg bontott mar-
hahús, valamint 380 000 darab félsertés 
és 8,3 millió kg bontott sertéshús került 
feldolgozásra. Az üzem összesen 7400 
tonna saját márkás húskészítményt 
gyártott és 5,6 millió tálca húst cso-
magolt a SPAR, INTERSPAR, valamint 
partner franchise áruházak számára.

2014-ben	jubilált	a	SPAR	Magyarország	Kft.	húsfeldolgozó	üzeme.	A	tízéves	évfordulót	
nemcsak	új	termékekkel,	a	kínálat	növelésével	és	kapacitásbővítéssel,	hanem	számos	
akcióval,	marketingaktivitással,	valamint	jubileumi	rendezvénnyel	is	megünnepelte	a	cég,	

amelyen	köszönetet	mondtak	a	dolgozóknak.

10 éves a SPAR Húsüzem
***

FéLSzáz SAjáT kéSzíTMény
2014.	év	végén	közel	50-féle	húskészítményt	gyártottak	az	üzemben	három	
különböző	márkajelzéssel	(ReGNuM,	SPAR	és	S-budget).	A	legnépszerűbb	
termékeik	közé	tartozott	a	SPAR	frankfurti	virsli,	a	Regnum	Gusto	és	Prágai	
jellegű	sonka,	a	SPAR	sonka,	a	Regnum	juhbeles	virsli,	a	SPAR	párizsi,	de	a	
vásárlók	kedvelik	a	ReGNuM	füstölt-főtt	tarját	és	a	SPAR	májast	is.	A	2014-es	
év	nagy	slágerei	voltak	a	grillhúsfélék.

GARANtált	MiNőSéG
A	Regnum	húsüzem	2010-ben	 
Magyarországon	elsőként	sze-
rezte	meg	az	iSO	22000:2005	
élelmiszer-biztonsági	szabvány	
szerint	felépített	rendszer	tanúsí-
tását.	ez	a	mindennapokban	pon-
tosan	szabályozott	és	szigorúan	
ellenőrzött	gyártási	folyamatokat	
jelent,	és	mivel	az	iSO-minősítés	
megtartásának	feltétele	az	éves	
megújító	audit,	ez	egyben	a	vevői	
igényeknek	való	legmagasabb	
szintű	megfelelés	biztosítéka	is.

A	húSüzeM	FONtOSAbb	eSeMéNyei:
2003. szeptember 15. alapkőletétel
2004. november 2.  termelés indulása
2006. július 1.  ISO 9001:2000 tanúsítvány megszerzése
2006.  több mint 1000 m2-es területbővülés
2007. október 31.  IFS (International Food Standards 
 – Nemzetközi Élelmiszer Szabvány) audit
2008.  hőkezelő helyiség átalakítása
2009.  IFS auditon kiváló minősítés,  
 új feldolgozott hústermékek,  
 új gyártási technológia kifejlesztése
2009.  hűtőkapacitás bővítése
2010 februárjában  részvétel a Foodapest kiállításon
 Díjak: Csípős debreceni – Legjobb saját márkás 
 termék
 Regnum marhasonka – Innovációs díj
2010. június 10.  ISO 22000:2005 tanúsítvány megszerzése
2011.  megújul a Regnum termékek csomagolása
2012. június 28.  Frisshús-kampány indulása Vas Zsolttal
2012.  kitűnő ISO 22000:2005 minősítés
2013. február 5.  vidékfejlesztési miniszter látogatása
2013. szeptember 18–22.  részvétel az OMÉK kiállításon
2013.  1600 m2-es kapacitásbővítő beruházás
2014.  30%-os kapacitásbővítés
2014.  megkezdődik a biotermékek gyártása
2014. november 7.  10 éves jubileumi ünnepség, a képen:  
 Horváth Ferenc húsüzemvezető,  
 Erwin Schmuck ügyvezető igazgató  
 SPAR Magyarország, Fritz Poppmeier ügyvezető  
 igazgató SPAR Ausztria, Andreas Pfattner  
 konszern beszerzési vezető

A www.frisshus.hu weboldalra készített applikáció, 
a virtuális húsüzemtúra bárkinek betekintést enged az 
üzem mindennapi munkájába. Az érdekfeszítő és tanul-
ságos animáció során nyomon követhetjük a termék útját 
a legelőktől egészen az üzletek húspultjáig.

„A minőség alapja 
a beszállítók 

és a feldolgozandó 
húsállomány 

tudatos kiválasztá-
sa, valamint 
az előírások 
betartása.”

Horváth Ferenc, a húsüzem vezetője
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SuperShopSPAR márkatermékek
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Töretlen sikerek
A gyártói márkáknál általában 20-
30%-kal olcsóbb termékek kiváló mi-
nőséget képviselnek, kedvező ár-érték 
arányuk miatt a fogyasztók körében 
gyorsan népszerűvé váltak. Minden 
saját márkás terméket olyan neves 
gyártó állít elő a SPAR számára, aki  
a saját termékeivel már bizonyított.
A SPAR márkatermékek diadalútja az 
1997-es bevezetés óta töretlen.  
A vásárlók visszajelzése alapján a SPAR 
márkatermékeket megbízható minő-
ségük, széles választékuk és kedvező 
áruk miatt szívesen vásárolják.
Jelenleg több mint 1200-féle élel-
miszer és vegyi áru, valamint több 
mint 900-féle „nonfood” saját márka 
(SPAR vagy más, saját márkanév alatt 
forgalmazott exkluzív márka) szere-
pel a választékban, szinte mindegyik 
árucsoportban.
2014-ben a saját márka forgalmi 
aránya 26,46% volt, amely 5,5%-os 
növekedést jelent a korábbi évhez 
képest. A választékba mintegy 100 új 
hazai termék került be.

Saját márkás termékek csomagolása
2014-ben az ide vonatkozó EU-rendelet-
nek megfelelően az összes hazai saját 
márkás termék csomagolását aktualizál-
ta a cég. Ezzel egyidejűleg designfrissí-
tés is történt egyes termékeknél.

Az 1169/2011 EU-rendelet, mely a fo-
gyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatására vonatkozik, szabá-
lyozza a csomagolt és csomagolat-
lan élelmiszerek jelöléssel ellátását, 
többek között a termékekben előfor-
duló allergének feltüntetését. A SPAR 
folyamatosan egyeztetve a szakha-
tóságokkal (FM, NÉBIH) több mint 
egy évet készült az átállásra. Saját 
márkás csomagolású termékeit a cég 
felülvizsgálta, és ahol szükséges volt, 
gondoskodott az új, már megfelelő 
információtartalmú csomagolóanyag 
legyártásáról.
A kötelező törvényi előírásokon túl  
feltüntetésre kerültek, a termék jelle-
gétől függően, az egy adagra vonat-
kozó tápértékadatok és irányadó napi 
beviteli értékek.

A	SPAR	Magyarország	Kft.	választékában	fontos	szerep	jut	a	SPAR	márkatermékeknek	
és	az	exkluzív	márkáknak,	melyek	csak	a	SPAR-csoport	üzleteiben	kaphatók.

Népszerűek	
a SPAR márkatermékek 

***

TOP SAjáT MáRkáS
TeRMékcSALádOk
FORGAlMi	RéSzARáNyA
A SAjáT MáRkákOn beLÜL 
 
SPAR saját márka 41,2%
S-BUDGET 29,2%
Regnum 20,6%

DeSiGN	éS	cSOMAGOláS
Évek óta tartó tendencia a csomagolás-
ban a saját márkás termékek közeledése 
a gyártói márkák irányába. A kizárólag 
egy-egy lánc forgalmazásában álló 
árucikkek a polcokon megjelenésükben 
egyre modernebbek, fogyasztásra ösz-
tönzőbbek, kreatív grafikákkal ellátottak. 
Az ilyen cikkelemek gyakran már nemcsak 
egy logót kapnak a csomagolás frontján, 
hanem termékcsaládokba tömörülnek (pl.: 
SPAR Premium, SPAR Natur*pur stb.). 

Hűségkupon:	a	legtöbbet	költőknek	
a	legjobb	ajánlat
Mint minden jó ötlet, ez is nagyon 
egyszerű: nincs más dolgunk, mint 
hűségesen az INTERSPAR áruházak 
egyikében vásárolni és SuperShop 
kártyánkat használni. Havi költé-
seinkről SuperShop bizonylatunk 
folyamatosan tájékoztat. Hűségünk 
jutalma a 15% vásárlás végi ked-
vezményt nyújtó Hűségkupon. Nem 
meglepő, hogy a kártyabirtokosok 
túlnyomó többsége be is váltotta ezt 
a kedvezményt. A vásárlók körében 
elért népszerűségen túlmenően a 
Hűségkupon méltán vívta ki a marke-
tingszakma elismerését: az INTER-
SPAR Hűségkupon a „Kis költség-
vetésű, gazdasági célú kampányok” 
kategóriában EFFIE díjat nyert.

vevőközpontú	
ügyfélszolgálat
A SPAR törzsvásárlók-
nak SuperShop prog-
rammal kapcsolatos 
ügyeik intézésében a 
SuperShop Ügyfélszol-
gálata áll rendelkezésre. 
A munkatársak min-
denkor vevőközpontú, 
magas színvonalú 
munkájukkal 2014-ben 
két kategóriában ismét 
elnyerték a Kiválóság az 
Ügyfélkiszolgálásban 
díjat. A SPAR SuperShop 

törzsvásárlói, a 2,6 millió kártyabirtokos 
nem is érdemel ennél kevesebbet!

Mobiltárca:	innovatív	megoldás
2014-ben a Magyar Telekom csatlakozott 
a SuperShop programhoz a Mobiltárca 
szolgáltatással. A Mobiltárca nem más, 
mint egy NFC-technológián alapuló, 
a mobiltelefonok SIM-kártya chipjén 
elhelyezett bankkártya- és SuperShop 
kártyaalkalmazás, melyet augusztus óta 
minden SPAR és INTERSPAR áruházban 
használhatnak az újításokra fogékony 
törzsvásárlók. A „Ne hagyja otthon 
kártyáját!” jelmondat a nem is olyan távoli 
jövőben bizonnyal lecserélődik, mivel a 
fizetés, pontgyűjtés vagy akár a Super-
Shop pontok beváltása a mobiltelefon 
terminálhoz érintésével valósul majd meg.

A	törzsvásárlók	továbbra	is	kitüntetett	figyelmet	kaptak	a	SPAR-csoport	összes	üzletében:	
kizárólag	nekik	szóló	akciós	ajánlatokkal,	egyedi	akciós	árakkal,	játékvásárral	és	számtalan	
további	kedvezménnyel	köszöntük	meg	hűségüket.	A	SPAR	hűségakcióban	exkluzív,	csak	

törzsvásárlók	számára	elérhető	termékekre	is	beválthatták	SuperShop	pontjaikat.

SuperShop	program	2014:
a	vevőközpontúság,	az	innovációk	

és	az	attraktív	ajánlatok	éve
***

SuperShop partnerek
 32	 iNteRSPAR	hipermarket
 387	 SPAR,	city	SPAR	
	 	 és	SPAR	partner	szupermarket
 161	 OMv	töltőállomás
 31	 burger	King	étterem
 128	 erste	bank-fiókok
 19	 uNiON	biztosító	területi	iroda
 700	 budapest	taxi	személygépkocsi
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Hűségakciók, promóciók

2014-ben négy hűségakcióba 
kapcsolódhattak	be	a	vevők:	
Az év elején az olasz konyha és az 
olasz design világa került terítékre, 
nevezetesen az ALESSI egyedi forma-
tervezésű, ergonomikus evőeszköz- és 
étkészletei, melyeket az akció ideje 
alatt akár 90% kedvezménnyel lehetett 
megvásárolni.

2014-ben két újabb GARFIELD al-
bumba is gyűjthették a matricákat a 
vásárlók. A „HEGYMÁNIA” albumon 

keresztül a legkülönbözőbb hegyvi-
dékeket ismerhették meg a magyar 
középhegységektől kezdve egészen a 
Himalájáig. A promócióhoz kapcsoló-
dott a SPAR Everest Expedíció, mely-
nek során Klein Dávid megkísérelte a 
Mount Everest oxigénpalack nélküli 
megmászását.

Az elmúlt év másik GARFIELD albuma, 
a „SzIGETMÁNIA” Izlandtól a Galá-
pagos-szigeteken át Madagaszkárig, 
majd Japánig 22 sziget és szigetcso-

port varázslatos flóráját, faunáját mu-
tatta be. Az album újdonságai a fémes 
hatású, illetve hőre változó matricák 
voltak, amik dörzsölés esetén mutat-
ták meg az „elrejtett” állat képét.

Az év közepén zajló FRETTE promó-
cióban az olasz gyártó prémiummi-
nőségű ágyneműhuzatait, paplanjait, 
párnáit próbálhatták ki az elegendő 
matricát összegyűjtő vásárlók, ame-
lyekhez akár 78%-os kedvezménnyel 
juthattak hozzá Ördög Nóri ajánlásával.

A	cég	a	magas	színvonalú	kiszolgálás	mellett	hónapról	hónapra	különleges	vagy	rendkí-
vüli	kedvezményeket	nyújtó	promóciókkal	és	hűségakciókkal	jutalmazza	hűséges	vevőit.	
utóbbi	akciók	igen	népszerűek	a	vásárlók	körében,	hiszen	az	eredetinél	jóval	alacsonyabb	

áron	juthatnak	magas	minőségű	márkatermékekhez,	exkluzív	albumokhoz.

élen	a	marketing	területén	is
***

Év végén több mint 500 000-re nőtt  
a rajongók száma, mellyel a cég az első  
helyet szerezte meg rajongószám tekinteté-
ben a hazai kiskereskedelmi szektorban.

Díjak – 2014.

NEVEzETT KAMPÁNY NEVEzéSI KATEGóRIA HELYEzéS 

SPAR Chef Mobil Applikáció Content Marketing Award  1. helyezés  
 – Kiskereskedelem
Carling Cider dupla digitális torony POPAI Awards 2014  1. helyezés  
 – Digitális kategória
SPAR Expedíció LolliPOP Awards  2. helyezés  
 – Szponzorációs megoldások
SPAR gyorsfagyasztott termékcsalád PAKK csomagolásdesign- 2. helyezés  
 verseny
SPAR 20% kedvezménymatrica EFFIE Awards  2. helyezés  
 – Kereskedelmi kategória
Magyarország hűségpromóció Trade magazin 2013 3. helyezés  
  – Online kategória
Alessi hűségpromóció POPAI 2014 3. helyezés  
  – Digitális kategória
INTERSPAR 15% hűségkupon EFFIE Awards  3. helyezés  
 – Kereskedelmi kategória 
 (kis költségvetésű alkategória)
Hentesakadémia applikáció Hipnózis Reklámverseny  3. helyezés  
 – Online kategória
SPAR Magyarország Facebook-oldal LolliPOP Awards  3. helyezés  
 – Márkaoldalak kategória 2013
SPAR PIAC attrap POPAI 2014  3. helyezés  
 – Nem tartós kategória
SPAR – Egyenesen a húsüzemünkből! EFFIE Awards  3. helyezés  
 – Kereskedelem kategória
Natur*Pur és SPAR sajátmárkák Superbrands verseny Superbrands díj  
 

www.sparsajatmarka.hu
2014-ben a saját márkák központi 
szerepet kaptak a cég marketingkom-
munikációjában, ezért indult tavaly 
januárban a széles választékot felvo-
nultató honlap.

www.sparfrisstippek.hu
A cég információs oldala azért jött 

létre, hogy hasznos tippekkel, ötletek-
kel szolgáljon a látogatóknak. Az oldal 
háziasszonya Ördög Nóri, aki 2014-től 

a frissesség „arca” a SPAR-nál.

Online jelenlét
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kiemelt 
figyelmet fordít az offline megjelenéseken túl  
az online aktivitásra is. Napjainkban egyre többen 
használják az internetet, ezért a cég igyekszik  
a lehető legjobban kihasználni az elektronikus 
lehetőségeket. A társaság a legtöbb nagy közös-
ségi oldalon jelen van, így elérhető a Facebookon, 
YouTube-on, Twitteren, Pinteresten, Instagramon 
és a Wikipédián is. A SPAR Facebook-oldala egész 
évben érdekes és szórakoztató alkalmazásokkal 
várja a felhasználókat, 2014-ben összesen 79 játék-
ban vehettek részt az érdeklődők, olyanokban, 
mint például a SPAR TV vagy a Sorsjegy. Minden 
alkalommal értékes nyereményeket vihettek el a 
játékosok. A szórakoztató applikációknak és a jó 
közösségi hangulatnak köszönhetően 2014 év ele-
jén  a magyarországi SPAR elsőként érte el a SPAR- 
országok között a 300 ezer követőt. Év végén több 
mint 500 000-re nőtt a rajongók száma, mellyel 
a cég az első helyet szerezte meg rajongószám 
tekintetében a hazai kiskereskedelmi szektorban.
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Gyakorlati és gyakornoki 
lehetőség
A kereskedelmi szakmát tanuló diákok 
tapasztalatokat szerezhetnek a SPAR 
szupermarketekben és az INTERSPAR 
hipermarketekben a kötelező iskolai 
gyakorlat keretein belül. 2014-ben több 
mint 1200 diák választotta az áruháza-
kat, munkájukat pedig tanulófelelősök 
segítették. A tanulófelelősök meg-
bízható, alapos tudással rendelkező 
SPAR-munkatársak, akik mentorként 
álltak a tanulók mellett. A diákoknak 

lehetőségük nyílt megismerkedni a cég-
csoport áruházon kívüli munkájával is a 
bicskei logisztikai központ és húsüzem 
látogatása során. A SPAR fontosnak 
tartja, hogy a tanulók átfogó képet kap-
janak a vállalat tevékenységéről.
A középiskolásokon kívül a főiskolai 
hallgatóknak is gyakorlati helyet biztosít 
a SPAR. Széles körű ismereteket kap-
hatnak egy kereskedelmi vállalat gazda-
sági környezetben való működéséről, és 
elméleti ismereteiket hasznosíthatják a 
gyakorlatban.

A tehetséges fiatalok a gyakorlati idő le-
járta után a SPAR csapatát erősíthetik: 
az addig megszerzett tudást kamatoz-
tathatják munkavállalóként, és tagjai 
lehetnek a SPAR-családnak.

Trainee program
A program azért jött létre, hogy a 
németül beszélő, kereskedelmi ori-
entáltságú friss diplomások számára 
segítséget nyújtson az elindulásban. A 
rotációs folyamat során a vállalat egé-
szének működését megtapasztalják. 

A	SPAR	Magyarország	Kereskedelmi	Kft.	már	korábban	felismerte,	hogy	a	biztos	jövő	 
az	utánpótlás	nevelésében	és	a	kollégák	folyamatos	képzésében	van.	ez	a	terület	kiemelt	sze-
repet	tölt	be	a	társaságnál,	hiszen	a	minőségi	kereskedelmi	tevékenység	a	megfelelő	szakmai	
képzettségekkel	rendelkező	munkatársakban	rejlik.	ehhez	társulnak	még	a	tehetséges	fiatalok,	
akik	tudásukat	kamatoztathatják	a	cégnél,	és	további	értékes	ismeretekre	tehetnek	szert.

céges	képzések
a	szakmai	fejlődésért

***

Elsőként az üzletekben folyó munkába 
tekinthetnek be, így az üzletek folya-
mataiban aktívan részt vesznek. Ezután 
a tapasztalatgyűjtést értékesítési, 
beszerzési vagy gazdasági területen 
folytatják tovább. Ez a későbbiekben 
kiegészül a társosztályokon szerzett 
tudással, ugyanis lehetőséget kapnak 
arra, hogy más – akár az összes – 
osztály munkáját is megismerhessék. A 
program ideje alatt – 12 vagy 18 hónap 
– teljes képet kapnak a SPAR Magyar-
ország Kft. működéséről, felépítéséről.

Szakma Sztár verseny
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben megren-
dezi a Szakma Sztár versenyt, amelyben a SPAR Magyarország 
főtámogatóként és aktív szervezőként is részt vesz. 2014-ben az 
élelmiszer-vegyi áru eladó szakmában a társaság egyik tanulója az 
országos döntőben 4. helyezést ért el.

SPAR kiváló 
Tanulója verseny
2014-ben negyedjére került megrendezésre a kereskedelmi 
szakiskolások számára a SPAR Kiváló Tanulója verseny. A leg-
jobban teljesítő tanuló a SPAR Kiváló Tanulója elismerést kapta 
meg. A szakmai zsűriben a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra is képviseltette magát.

SPAR Mester	képzés
A SPAR Mester képzés célja, hogy a munkatársak a jövő-
ben áruházvezetői és boltvezetői pozíciókat tölthessenek 
be a vállalatnál. A Mestervizsgára bocsátás feltétele a TOP 
Eladói vizsga megléte, amely bizonyítja, hogy széles körű 
és alapos kereskedelmi ismeretekkel rendelkeznek.

top	eladó	
képzés
2014-ben három csoporttal indult el 
az egyéves saját képzés, melynek 
során a kollégák többek között 
olyan kompetenciákat sajátíthattak 
el, mint például a frissáru-területi és 
gazdasági szakismeretek.
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TÁMOP-os képzések  
a munkatársaknak
A SPAR Magyarország Keres-
kedelmi Kft. sikeresen pályázott 
az Új Széchenyi Terv keretében 
meghirdetett Munkahelyi képzések 
támogatása nagyvállalkozások 
számára a konvergencia régiókban 
(TÁMOP-2.1.3.C-12/1) című kiírásra. 
A pályázattal 94 170 530 Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyert el, 
melyből komplex képzési prog-
ramját valósította meg. A projekt 
összköltsége 154 310 459 Ft.

A képzések 2013 októberében in-
dultak el számítástechnika, nyelv-
tanulás és számos egyéb hasznos 
területen. Több mint 1400 dolgozó 
tehetett szert értékes tudásra, 
amely megkönnyíti munkájukat, és 
hozzájárul szakmai fejlődésükhöz.
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A társaság alapelvei szellemében arra 
törekszik, hogy széles körű lehetősé-
geket nyújtson dolgozóinak. A kedvező 
bankszámlacsomagok és biztosítási 
csomagajánlatok, alacsony mobiltele-
fon-előfizetési díjak és kedvezményes 
üdülési lehetőségek minden munkatárs 
számára évek óta elérhetőek.  
A cég a tavalyi évben is egyedi vásár-
lási akciókat nyújtott kuponok formájá-
ban munkatársainak, valamint felvette 
béren kívüli juttatásai közé az Erzsé-
bet-utalványt is.
A cég megbecsüli lojális dolgozóit, 
ezért akik legalább 10 éve folyamatos 
munkaviszonyban állnak a SPAR-ral 
vagy jogelődeivel, egészségpénztári 
juttatásban részesülnek. Azok szá-
mára, akik 15, 25 vagy 40 éve állnak 

célja, hogy a SPAR által képviselt 
minőségi kereskedelmi tevékenység 
folyamatosan magas színvonalon 
működjön. Az ünnepélyes díjátadó 
gálán csaknem minden áruház kép-
viseltette magát, a 13 nyertes üzlet 
pedig értékes nyereményben része-
sült. Az előző évekhez hasonlóan az 
estélyen díjazták az Év kereskedőjét, 
az Év húsüzemi szakemberét és az Év 
logisztikusát, valamint átadásra került 
a Vass Sándor-emlékdíj.

a cég alkalmazásában, minden évben 
ünnepélyes keretek között mond kö-
szönetet a SPAR vezetősége, valamint 
kifejezi megbecsülését a nyugdíjba 
vonulók felé is. 2014-ben közel 450 
dolgozó vehette át ajándékát az ősz-
szel megtartott rendezvényen.

Arany Fenyő	és	a	SPAR	kiválóságai
2014-ben immár 12. alkalommal 
került megrendezésre az Arany Fenyő 
verseny, mely a hálózat valamennyi 
üzletét érintette. Az áruházakban fél 
éven keresztül „mystery shopping 
kutatás” zajlott, melynek során külön-
böző, a vásárlók számára fontos – a 
kiszolgálás minősége, a bolt tisztasá-
ga stb. – szempontok alapján kerül-
tek felmérésre az üzletek. A verseny 

SPAR focibajnokság
2014. augusztus 20-án a sporté volt 
a főszerep: ezen a napon a SPAR 
színeibe öltözött a felcsúti Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémia. Az 
előző évektől eltérően egynapos 
volt a már hagyományosnak számító 
vállalati focibajnokság, tekintettel 
arra, hogy az áruházakban dolgozó 
kollégák folyamatos munkarendben 
dolgoznak. Ünnepnapra esett a vá-
lasztás, így mindenkinek lehetősége 

nyílt részt venni ezen a közösségerő-
sítő rendezvényen.

nyári tábor
A jelentkezők magas száma miatt a 
tavalyi évben a SPAR két helyszínen 
biztosította térítésmentesen az önfe-
ledt szórakozás lehetőségét a dol-
gozók gyermekeinek: a vértesboglári 
lovastábor és a zánkai üdülőközpont 
közül választhattak kicsik és nagyok. 
Négy turnusban több mint 500 diák 
élvezhette a nyár örömeit.

Fogyatékosságbarát munkahely
A SPAR Magyarország Kft. 2014-ben 
is rendelkezett a Fogyatékosságbarát 
munkahely címmel. A társaságnál több 
mint 200 megváltozott munkaképességű 
kolléga dolgozik különböző részlegeken. 
Esélyegyenlőségi referens került kineve-
zésre a cégnél, aki irányelveket dolgozott 
ki a munkatársak megtartására és foglal-
koztatására. A vezetők és munkatársak 
részére érzékenyítő tréninget tartottak, 
továbbá kiemelt figyelmet fordítottak a 
megváltozott munkaképességű kollégák 
beilleszkedésének segítésére is.

éRDeKeSSéGeK	–	2014

  A nemek arányát tekintve  
a dolgozók 77%-a nő, 23%-a 
pedig férfi. Vezető beosztásban 
is ki emelkedő a nők aránya  
a vállalatnál, ez 70%.

  A munkatársak átlagéletkora  
38 év, a cégnél eltöltött átlagos 
idő 5,96 év.

  Az alkalmazottak lojalitását 
mutatja, hogy 2452 dolgozó több 
mint 10 éve áll a SPAR és jog-
elődje alkalmazásában, átlagos 
szolgálati idejük pedig 16,3 év.

  A dolgozók 86%-a volt teljes 
munkaidős, 14% pedig részmun-
kaidős dolgozó.

deFibRiLLáTOROkAT 

TeLePíTeTT A SPAR

Felelős vállalatként a 
SPAR Magyarország Kft. 
félautomata defibrilláto-
rokat telepített központi 
irodaházába, húsüze-
mébe és két logisztikai 
központjába, hogy az 
esetleg rászoruló munka-
társak azonnali elsőse-
gélynyújtásban része-
sülhessenek. A gépek 
működtetésére vonatko-
zó tanfolyamot számos 
dolgozó elvégezte.

A	SPAR	Magyarország	Kft.	2014-ben	több	mint	14	000	főt	foglalkoztatott,	mint	az	ország	
egyik	legnagyobb	munkaadója.	Mivel	struktúrájának	egyik	legfontosabb	eleme	a	munka-

vállaló,	ezért	folyamatosan	bővíti	a	béren	kívüli	juttatások	körét.

Fókuszban	a	dolgozók	
***

A cég és a dolgozók 
viszonyát a tisztelet, 

a támogatás és  
az egyenrangú  

kapcsolat jellemzi.
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Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat
Tizennyolc éves stratégiai együtt-
működés köti össze a cégcsoportot 
és a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
latot. Közös cél a rászorulók meg-
segítése, ezért ez az összefogás 
számos területen megjelenik. Vala-
mennyi áruházban adománykártyák 
vásárolhatók 200 és 500 forintos 
címletekben. Ezek értékesítéséből 
2014-ben több mint 10 millió Forint 
folyt be, amely összeg teljes egé-
szében a hátrányos helyzetű embe-
rek életminőségének javulásához 
járult hozzá. Az üzletekben eladott 
valamennyi szalagfüles táska után 1 
forint a Szeretetszolgálat tevékeny-
ségét segíti, ez 2014-ben közel 8 
millió forintot jelentett. A SPAR és 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
hidat épít az adakozók és a rászoru-
ló emberek között, ezt bizonyítja az 
Adni Öröm! akció is. A karácsonyi 

adománygyűjtés során rekordmeny-
nyiségű, 261,5 tonna tartós élelmi-
szer gyűlt össze 2014-ben.

lakossági	használtruha-gyűjtés
A SZÜMA Kft. lakossági használtru-
ha-gyűjtés által segíti az ÉTA-t (Ér-
telmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi 
Szervezetek és Alapítványok Országos 
Szövetsége), ehhez csatlakozott a 
SPAR is: 2005 óta biztosít helyszínt 
a SZÜMA gyűjtőkonténereinek 125 
áruház parkolójában. 2014-ben közel 
20 tonna ruhaadományt sikerült ösz-
szegyűjteni.

állatok élelmezése
Az állatok helyzetét is szem előtt 
tartja a SPAR Magyarország: a lejárt 
szavatosságú, forgalomba már nem 
hozható termékek 376 áruházból és a 
két logisztikai központból 101 part-
nernek kerülnek átadásra. Továbbá a 

23.	budavári	Borfesztivál
A magyar borkultúra népszerűsítésé-
nek híveként a SPAR Magyarország 
ismét főtámogatóként vett részt a 23. 
Budavári Borfesztivál szervezésében. 
A rendezvény 2014. szeptember 10. 
és 14. között került megrendezésre, 
számos kiemelkedő szakmai résztve-
vővel. A SPAR önálló standján lehető-
ség volt megízlelni a SPAR válogatás 
borokat, valamint néhány neves tulaj-
donosa (pl. Bock, Tiffán) kóstolóval 
egybekötött külön borbemutatót is 
tartott. A húsüzem első ízben képvi-
seltette magát a fesztiválon, a kiláto-
gatók megkóstolhatták termékeiket. 
Az előző évekhez hasonlóan a társa-
ság a rendezvényhez kapcsolódóan 

társaság 2013 óta biztosít üzleteket 
állateledel-gyűjtés és örökbefogadó 
napok tartása céljából az Országos 
Állatvédőrségnek, illetve általuk más 
alapítványoknak. Ennek az együttmű-
ködésnek a sikerességét bizonyítja, 
hogy 2014-ben több ezer kilogramm 
állateledelt sikerült összegyűjteniük az 
önkénteseknek.

megjelentetett egy borkatalógust 
is, amelyben egy hónapon keresztül 
számos bor rendkívül alacsony áron 
volt elérhető az áruházakban.

29.	SPAR	Budapest Maraton
Az SPAR Magyarország által támoga-
tott rendezvények között szerepel a 
SPAR Budapest Maraton futófesztivál 
is, amely Magyarország legnagyobb 
tömegsportrendezvénye.  
A tavalyi évben október 11-én került 
megrendezésre a már nemzetközileg 
is elismert esemény. Évről évre egyre 
több futó és sportolni vágyó jelent-
kezik: 2014-ben 23 450 fő regisztrált, 
melyből 3175 jelentkező 31 ország-
ból érkezett. A rendezvény központi 

A	SPAR	Magyarország	Kft.	számos	területen	hozzájárul	a	társadalom	fejlődéséhez;	 
a	minőségi	kereskedelmi	tevékenység	mellett	a	társadalmi	szerepvállalás	is	szerves	részét	

képezi	a	cégfilozófiának.

társadalmi	szerepvállalással
a	közösségért

*** Az év néHány
FOnTOSAbb kARiTATív 
tevéKeNySéGe

  Lufibohócok – a Tegyünk a 
Leukémiás Gyermekekért és 
Betegekért! Közhasznú Alapítvány 
munkatársai hétről hétre lufihaj-
togatással hívják fel a figyelmet a 
szervezet tevékenységére a SPAR 
áruházakban.

  Parlamenti Gyermekkarácsony – 
szinte már hagyománynak számító 
rendezvény, amelynek küldetését 
a SPAR évről évre terméktámoga-
tással segíti.

  Piros Orr promóció – a Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítvány javára 
2010 óta minden évben adomány-
gyűjtés kerül megrendezésre a 
SPAR üzletekben.

  Dévai Szent Ferenc Alapítvány – 
a társaság Bicske város segítségé-
vel terméktámogatást juttatott el a 
tusnádfürdői gyermekotthonba.
  Gyengénlátók Általános Iskolája 
– a cég kerékpárokat adományo-
zott az iskola tanítványainak.

A korábbi évekhez hasonlóan 2014-
ben is többféle marketingeszközzel, 
köztük áruházi kóstoltatással népsze-
rűsítette a kiváló minőségű magyar 
gyümölcsöket, zöldségeket a vállalat. 
Évek óta csatlakozik a SPAR a Fruit-
VeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szak-
maközi Szervezet és Terméktanács 
magyar termék népszerűsítési kam-
pányához, melynek elsődleges célja, 
hogy ráirányítsa a lakosság figyelmét a 
magyar gyümölcsök, zöldségek kiváló 
minőségére, különleges ízvilágára, és 
kedvező élettani tulajdonságaira. 
A SPAR Magyarország Kft. különös 
gondot fordít arra, hogy gazdag 
zöldség-gyümölcs kínálatában 
kiemelt szerepe legyen a magyar 
termékeknek. 

SPAR kAMPány 
A	MAGyAR	GyüMölcSéRt,	
zölDSéGéRt

 Karitatív tevékenysé-
géről folyamatosan 
tájékoztatja a látoga-
tókat a cég a 
www.sparsegitokezek.hu 
oldalon.

helyszíne az 56-osok tere volt, ahol 
az előző évekhez hasonlóan számos 
kiállító vett részt, és tartalmas szóra-
koztató programok közül választhat-
tak a látogatók is. A résztvevőknek 
lehetőségük nyílt megkóstolni a SPAR 
standján a húsüzem termékeit is.
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Minőségirányítás

Korszerű	hulladékgazdálkodás
Az elmúlt évben a vállalat tovább foly-
tatta a korábban megkezdett korszerű 
és környezettudatos hulladékgazdálko-
dását. Többek között:

  az áruházakban keletkező csomago-
lóanyagokat szelektíven gyűjtik; 
  a munkatársakat külön oktatják a 
hulladékok gyűjtésére;
  bevezetésre került az RDF (Refuse 
Derived Fuel) technológiával haszno-
sítható hulladékok külön gyűjtése; 

  elektronikai gyűjtőkonténerek, szelek-
tív szigetek, valamint alumíniumdo-
bozt beváltó automaták állnak a lakos-
ság rendelkezésére az üzletekben;
  az élelmiszer-melléktermékeket, 
melyek még alkalmasak állati 
takarmányozásra, szervezeteknek 
adományozza.

Amellett, hogy az elmúlt években foko-
zatosan csökkent a vállalat lerakásra 
kerülő hulladékának mennyisége, a vá-
sárlók élete is könnyebbé válhat, hiszen 
bevásárlásaik alkalmával lehetőségük 
nyílik elhelyezni szelektáltan gyűjtött 
hulladékukat. Ezzel a lakosság időt és 
pénzt is spórol a mindennapokban, a 
környezeti előnyökön túl. A hulladékok 
szelektív gyűjtése és lehetőség szerinti 
hasznosítása mind anyagi, mind pedig 
környezeti megtakarítást eredményez a 
vállalat és az egyének számára is.
Hulladékgazdálkodási tevékenységével 
a környezetterhelés mértékét kívánja a 
SPAR Magyarország Kft. csökkenteni, 
amivel hozzájárul a fenntartható fejlődés-
hez. A cég a jövőben tovább folytatja a 
hatékony és jövőbe mutató megoldások 
bevezetését a hulladékkezelés területén.

A	SPAR	Magyarország	Kereskedelmi	Kft.	az	üzleti	szempontok	mellett	környezeti	tényező-
ket	is	figyelembe	véve	végzi	tevékenységét.	A	vállalat	egész	működésére	jellemző	a	kör-

nyezettudatosság	a	hulladékkezeléstől	a	logisztikán	át	a	reklámtevékenységig.

Minőség	minden	területen,	
környezetvédelem

***
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Minőségirányítás

A hulladékok szelektív gyűjtése 
fontos a vállalat számára, hiszen 
ennek pozitív hozadéka van a kör-
nyezetre nézve, emellett anyagi 
megtakarítást is eredményez.

Sikeres iFS Logisztika Audit
A SPAR Magyarország Kereskedelmi 
Kft. Magyarországon először teljesítette 
a Nemzetközi Élelmiszeripari Szabvány 
Logisztikai része (IFS Logistics Standard) 
legújabb, 2.1-es verziójának elvárásait, ez-
által biztosítva a korábban is működtetett 
HACCP-rendszeren túlmutató, magasabb 
szintű élelmiszer-biztonsági és -védelmi 
szempontokat mindkét logisztikai központ-
jának tevékenységében.

A vállalat nemcsak üzleteiben, hanem 
logisztikai háttérében is kiemelt fontos-
ságúnak tartja a minőségi kiszolgálást. 
Logisztikai háttere folyamatosan bővül, fej-
lődik és követi a piaci igényeket. Ezirányú 
tevékenységének minőségét és biztonsá-
gát a Nemzetközi Élelmiszeripari Szab-
vány Logisztikai részének (IFS Logistics 
Standard) tanúsítása szavatolja, amelyet 
2014-ben auditáltak a cégnél.

Minőség	minden	területen	
a vásárlók érdekében
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
tavaly is sikeresen megújította a teljes 
kiskereskedelmi hálózatára működtetett 
ISO 9001-es minőségirányítási és HACCP 
élelmiszer-biztonsági rendszerét, mely 
egyedülálló a magyarországi kereskedelmi 
láncok között.
A minőségbiztosítás célja, hogy a SPAR 
több mint négyszáz üzletében a vásárlók 
egyenletes és állandó minőségű termékek-
kel és szolgáltatásokkal találkozzanak. A 
rendszer segítségével a kötelező HACCP 
élelmiszer-biztonsági 
rendszerelemeken túl 
olyan követelményeket is 
megfogalmaz és betart 
a vállalat, amelyek az 
érdekelt felek (vásárlók, 

hatóság, tulajdonosok) elvárt vagy látens 
igényeit is kielégítik. A hat éve működő 
rendszer a folyamatos fejlesztés zálogának 
tekinthető, amelynek fókuszában a vevő 
elégedettsége áll. A tanúsítást az SGS 
Hungária Kft. végezte.

Az önkéntesen vállalt minőségirányítási 
rendszer működtetésével a SPAR Magyar-
ország Kft. nemcsak beszállító partnereitől 
várja el a termék-előállítás folyamatainak 
teljes szabályozottságát, hanem saját 
maga is megfelel a minőségbiztosítási 
követelményeknek.

Az IFS Logistics Standard egy nemzet-
közileg elfogadott élelmiszer-biztonsági 
rendszer, kifejezetten az ellátási lánc 
logisztikai szakaszának átfogására és 
szabályozására. Legújabb, 2.1-es verziója 
garantálja, hogy a korábban is működtetett 
HACCP-rendszeren felül magasabb szintű 
élelmiszer-biztonság és -védelem való-
suljon meg a folyamatokban. A szabvány 
szigorú minőségi és biztonsági követelmé-
nyei kiterjednek az áru beérkeztetésétől a 
kiszállítás legutolsó mozzanatáig, teljesen 
átölelve ezzel az áru kezelését végző 
mindkét logisztikai központ feladatait.


