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átGoNdolt üzletI strAtéGIA, folyAmAtos térhódítás, forGAlomNövekedés

Sikereken alapuló optimizmus
A Maxell komoly brandnek számít a kelet-közép-európai régióban is, az elmúlt egy év sikeres üzleti stratégiája jó 
alapot teremtett a további expanzióhoz. A tavalyi üzleti évben ugyanis 8,3 százalékos volt a forgalomnövekedés.

téNyek, számok és érdekesséGek A mAxellről
· A Maxellt Japánban alapították, 1961-ben
· A cég 1964-ben a Hitachi-csoport tagja lett
· A Hitachi-Maxell a tokiói tőzsdén jegyzett cég, 

amely jelenleg 4500 embert foglalkoztat
· Az éves forgalom több mint 1,7 milliárd dollár

vArgA viktóriA �

A Maxell 2002-ben határozott úgy, hogy az 
akkori piaci trendeknek megfelelően kö-
zép-európai központot nyit, hogy a válla-

lat régiós expanzióját megfelelően tudják támogatni 
mind logisztikai, mind marketingszempontból. Egy 
évvel később született meg a konkrét döntés, hogy 
Budapesten létrehoznak egy irodát a teljes kelet-kö-
zép-európai régió ellátására. A komplett üzleti tevé-
kenységet 2003. április elsején kezdte meg a cég , míg 
az azt megelőző hónapokban az iroda kialakítása, a 
munkatársak kiválasztása volt a feladat, illetve az 
akkoriban disztribúciós rendszerben működő piaci 
terítés közvetlen kiszolgálássá történő átalakítása.

BudAPesteN A kelet-közéP-euróPAI közPoNt
Az induláskor a japán ügyvezető irányításával a 

8 fős csapat már komoly sikereket ért el, folyamatos 
fejlődést és erősödést produkált a társaság. Az audio- 
és videokazetta szerepe akkoriban jelentős volt a ter-
mékkínálaton belül, csakúgy, mint a floppylemezé, 
az elmúlt időszakban persze a hangsúly eltolódott a 
CD-, DVD-lemezek felé, ma pedig már a flash ter-
mékekkel, USB kulcsokkal, SD, micro SD kártyákkal 
generálja a forgalom döntő részét a Maxell Közép- és 
Kelet-Európában. Emellett fontos szerep jut – és jutott 
a múltban is – az elemeknek, hiszen a Maxell volt az 
első cég, mely kifejlesztette az alkálielemet, így ez a kez-
detektől meghatározó terméke volt a kínálati palettán. 

A múlt év elején fontos változást hozott a vállalat 
életébe, hogy magyar szakemberekre bízták a céget 
és annak irányítását, amely az egyre elterjedtebb fi-
óktelep formában folytatatta tevékenységét – nyilat-
kozta lapunknak Andráskó Zoltán, a Maxell Europe 
Limited magyarországi fióktelepének ügyvezető 
igazgatója. A lépések következtében jelentősen 
tudták mérsékelni az árfolyamkockázatot és azóta 
a készletmenedzsment is kedvezőbben alakul. A 
magyar piacot a hazai raktárból szolgáljuk ki, míg a 
többi közép- és kelet-európai disztribútor logisztikai 
ellátását Rotterdamból intézik, igaz, maga a rende-
lésfelvétel továbbra is Budapesten történik – tette 
hozzá az ügyvezető igazgató. A központ 20 országot 
szolgál ki a fővárosból.

széles termékskálA, PIAcI sIkerek
A Maxell egyaránt fokuszál a B2C és a B2B 

szegmensre is. Termékskálája mindkét területen 
széles, a végfelhasználóknak szánt termékei között 
szerepelnek az audio- és videokazetták, optikai 
lemezek, CD-k, DVD-k, Blu-ray lemezek, flash 
termékek, USB drive-ok, SD, micro SD kártyák, 
MP3, MP4 lejátszók, SSD-k (Solid State Drive), il-
letve kiegészítők (fejhallgatók, fülhallgatók, hang-
szórók) és természetesen a már tradicionálisnak 
számító elemek (gomb-, hagyományos alkáli- és 

cinkelemek). A másik fontos terület a B2B termé-
keké, a szalagos adathordozók, a számítógép- és 
broadcast kazetták, melyeknek az az érdekessége, 
hogy mindet Japánban gyártják. Nem szabad meg-
feledkezni az ipari elemek és egyéb komponensek, 

gombelemek, ragasztószalagok, különböző optikai 
lencsék előállításáról sem. A Maxell európai forgal-
ma fele-fele arányban oszlik meg a B2B és a B2C 
termékek között, de ez az arány Kelet-Európában 
90–10 százalék a B2C termékek javára. A cég Euró-
pa-szerte olyan cégeknek is beszállít, mint a BBC, 
a RAI, a Siemens, a lengyel nemzeti televízió, a 
T-Mobile vagy éppen a Tesco, a Lidl, a Carrefour 
és az Auchan.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a 
Maxellnak széles, a versenytársakhoz képest sok-
rétű termékpalettája van. A cég nem véletlenül tölt 
be Magyarországon piacvezető szerepet, hasonló a 
helyzet Bulgáriában is, míg Lengyelországban erő-
sen növekszik a forgalom és a román piacon is szép 
sikereket érnek el. Az ukrán piacon pedig mind a 
forgalmat, mind a piaci részesedést növelni sze-
retnék. Andráskó Zoltán úgy véli, hogy a jelenlegi 
piaci trendek által jelzett válságot és a termékkör 
átalakítását a Maxell Közép- és Kelet-Európában 
sikeresen tudta lekövetni. Ennek, illetve a Bulgáriá-
ban és Magyarországon kiharcolt erős pozíciónak, 
továbbá a lengyel, román és bosnyák piacon elért 
növekedésnek köszönhető, hogy a 2008-as üzleti 
évben 8,3 százalékos forgalomnövekedést tudtak 
elérni. Természetesen ők is érzékelik válságot, ám 
nem gondolkodnak leépítésekben, sőt létszámukat 
idén április elsejétől tovább bővítették.

tervek A továBBI Növekedésért
A bővülés a mostani körülmények között is 

reális. Ez évre óvatos, 3-4 százalékos növekedést 
várnak, ami a májusi forgalmi adatok alapján 
tartható is, ám ha az ukrán piac beváltja a hozzá 
fűzött reményeket, akár nagyobb is lehet az előb-
bi szám. Az ipari termékek körében szeretnének 
tovább javítani pozícióikon, a régióban a szalagos 
adathordozókra fokuszálnak. A nagy kapacitású 
adatkazetták terén jellemzően elsőként dobja pi-
acra az új fejlesztésű termékeket. A másik fontos 
terület a jövőben az autóiparhoz kapcsolódik, 
a szokásos és hagyományos terméknek számító 
Maxell-gombelemek mellett az optikai lencséket, 
különböző komponenseket, ragasztóanyagokat 
tervezik a piacra bevezetni.

A  m A x e l l  N e v e  A z  e l e m B ő l  f A k A d ,  A  m A x I m u m  c A P A c I t y  d r y  c e l l  r ö v I d í t é s e
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Rangos kitüntetést kapott 
az egykori tokiói magyar nagykövet

Eljött Japán Magyarországra

A magyar–japán kapcsolatokért vég-
zett sokéves munkájának elisme-
réseként Sűdy Zoltán volt tokiói 

magyar nagykövet idén májusban japán álla-
mi kitüntetést vehetett át a japán császártól. A 
Felkelő Nap Rendje arany- és ezüstcsillaggal 
a második legmagasabb fokozatú kitüntetés. 
Ezt az elismerést minden évben olyan külföldi 
állampolgároknak ítélik oda, akik a saját or-
száguk és Japán közötti gazdasági és kulturális 
kapcsolatok elmélyítéséért jelentős munkát 
végeznek. Az idei magyar jelölés aktualitása 
feltehetőleg a magyar–japán emlékév.

Japánban az állami kitüntetések rangsora, illetve odaítélésük feltételei is szigo-
rú szabályrendszerhez kötöttek. Japán állampolgárok például csak a 70. életévük 
betöltése után számíthatnak a jelölésre, hisz az adott személy teljes életpályáját, 
munkásságát veszik alapul. Külföldi állampolgárok esetében is sokat számít az 
életkor, de kiemelkedő teljesítmény felmutatása esetén indokolttá válhat, hogy 
valaki fi atalabb korában kapja meg az elismerést. Ez történt Sűdy Zoltánnal is, 
aki a többi jelölthöz képest meglepően fi atalon lett a díj tulajdonosa. A nagykö-
vetségek felterjesztésében jutnak el azon személyek nevei a japán kormányhoz, 

illetve a császárhoz, akik jogosultságot szerez-
hetnek, majd a kormány döntése után kapnak 
értesítést a kiválasztottak.

A jelölésben indoklásként az összes olyan 
adatot fel szokták tüntetni, amelyek az egyén 
életpályáját, illetve a gazdasági és kulturális 
kapcsolatokért folytatott munkáját bemu-
tatják. 

Sűdy Zoltán esetében valószínűsíthető, 
hogy a 33 éven át a magyar–japán kapcsola-
tok fejlesztéséért folytatott sokrétű munká-
ja, nagykövetként a Japánban eltöltött évek 
alatt (1995–1999) elért eredményein kívül az 

utóbbi tíz év során végzett gazdasági, kulturális és nonprofi t tevékenysége is 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a díjat neki ítéljék oda. A hivatalos ceremó-
nia a császári palotában volt, ahol formális keretek között a kabinet főtitkára 
nyújtotta át azt a lakkdobozkát, mely tartalmazta a díjat, egy nyakszalagot és 
egy jelvényt, ezután találkozhatott Sűdy Zoltán a császárral.

Ez a kitüntetés elismerése az eddigi munkámnak és egyben erőt és biz-
tatást ad a jövőre nézve is, hogy folytatni kell a két ország kapcsolatainak 
további elmélyítését – mondta el lapunknak Sűdy Zoltán.

A 2009-es év a magyar–japán kapcsolatokban 
mérföldkőnek számít, hiszen kettős jubileu-
mot ünnepelünk. Ilyenkor nemcsak a jelen 

történéseire érdemes odafi gyelnünk, hanem fontos visz-
szatekintenünk a múltba, és elgondolkoznunk azon is, 
hogy mi várhat ránk a jövőben. Idén egy 140 éves ba-

rátságot ünneplünk, 1869 óta ápolunk 
diplomáciai kapcsolatot Japánnal. Az 
országok közti jó viszony megmaradt és 
most is folyamatosan fejlődik, hiszen ha 
körülnézünk, számtalan japán–magyar 
gazdasági és kulturális együttműködés-
nek lehetünk szemtanúi.

Magyarországon jelenleg több mint 110 japán cég tevé-
kenykedik, elsősorban az autógyártás és a hozzá kapcso-
lódó iparágak területén. Bár nagyon távoli országról van 
szó és különböző az üzleti kultúránk, az együttműködé-
sek mégis sikeresnek mondhatók. A titok talán nem más, 
mint hogy a japán precizitás és megfontoltság ötvöződik 
a magyar szakértelemmel és vállalkozókedvvel, továbbá 
arról se feledkezzünk meg, hogy Magyarország földrajzi 
fekvése nagyon kedvező Európában, illetve a befektetők 
hazánkban még mindig nagy lehetőségeket látnak.

Japán mégsem olyan „távoli”, mint ahogyan azt so-
kan gondolják, hiszen számos dologban hasonlít a két 
kultúra, jó néhány kapcsolódási pontot fedezhetünk fel. 
Meglepő lehet, de a két nyelv valahol rokon egymással: 
például nyelvtani szerkezetek, szórend, ragozás terén. 
A zenei kötődés is nagyon erős Japán és Magyarország 
között, a japánok nagyra becsülik a 
magyar komolyzene kiemelkedő alak-
jait, ezért rengetegen jönnek hazánkba 
zenét tanulni. A jubileumi év kapcsán 
lehetőséget is kapnak a bemutatkozás-
ra, és mi, magyarok is képviselhetjük 
zenei kultúránkat Japánban.

Egész évben folyamatosan találkozhatunk a japán kul-
túra minden területét bemutató programokkal, miközben 
színvonalas rendezvényekkel mi is népszerűsítjük hazán-
kat a szigetországban. A Napi Gazdaság japán mellékle-
tének az a célja, hogy átfogó képet adjon az emlékévről 
és a magyar emberekhez közelebb hozza ezt a különleges 
távol-keleti kultúrát. Az évforduló legfőbb eseménye az 
Erzsébet híd díszkivilágítása lesz, mely reméljük, sokáig 
fog emlékeztetni minket a két nép barátságára.

 Merényi Krisztina–Varga Viktória
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INterJÚ NABekurA shINIchIvel, JAPáN mAGyArorszáGI NAGykövetével

Jubileumi év a barátság jegyében
Az idei különleges évnek számít Japán és Magyarország kapcsolatában: 2009-ben ünnepeljük a két 

ország közötti diplomáciai kapcsolatok kezdetének 140., illetve újrafelvételének 50. évfordulóját. A kettős 
évfordulóról mindkét országban egész éven át tartó eseménysorozattal emlékeznek meg. 

féNyBe csomAGolJák  
Az erzséBet hIdAt
Az Erzsébet híd díszkivilágítá-
sát egy japán látványtervező 
hölgy, Ishii Motoko készítette 
el, aki Japánban már számos 
épület és híd díszkivilágítását 
álmodta meg, többek között 
a japán főváros jelképé vált 
Tokió-torony kivilágításának 
megtervezését is. Valószínű-
leg azért esett a választás az 
Erzsébet hídra, mert 140 éve, 
1869-ben a két ország kap-
csolatfelvételének idején Ma-
gyarország még az Osztrák–
Magyar Monarchia része volt, 
és a kor szellemiségét talán a 
máig igen népszerű gyönyörű 
Erzsébet királynővel, illetve a 
róla elnevezett híddal lehet 
megfelelően felidézni. 

– Igaz, hogy a Magyar–Japán 
Jubileumi Év egy több országot 
érintő nagyobb ünnepségsoro-
zathoz kapcsolódik? Magyaror-
szágon az emlékévet ünnepelve 
milyen Japánhoz kapcsolódó 
programok lesznek?

– Japán idén négy Duna men-
ti országgal, Magyarországon 
kívül Ausztriával, Romániával 
és Bulgáriával is jubileumot 
ünnepel, ezért az évad hivata-
los elnevezése „Japán–Danubi-
us Jubileumi Év 2009”. Magyar-
országon a jubileumi év kapcsán 
több mint 60 különféle, a japán 
kultúrát, hagyományos művé-
szeteit bemutató és népszerű-
sítő program megrendezésével 
készültünk. Ezek közül számos eseményen már túl vagyunk, mivel az év 
első fele már eltelt, de több kiemelkedő jelentőségű program vár még ránk 
folyamatosan. Az eddigi események közül kiemelném az Urasenke Teaszer-
tartás Iskola nagymestere, Sen Genshitsu áprilisi magyarországi látogatását. 
A nagyközönségnek tartott nagy sikerű előadáson és teaszertartás-bemuta-
tón kívül többek között Sólyom László köztársasági elnöknek, Szili Katalin 
parlamenti elnöknek, Mádl Ferenc volt köztársasági elnöknek, illetve számos 
diplomáciai külképviselet diplomatáinak is tartott teaszertartást a nagymes-
ter, hogy ezzel is elősegítse a népek közötti egyetértést, együttműködést.

– Mennyire volt sikeres a japán hercegi pár május közepi magyarorszá-
gi látogatása?

– Jelentős esemény volt Akishino herceg magyarországi hivatalos látogatása. 
Japán részről Akishino herceget – a császár kisebbik fiát – kérték fel az em-
lékév fővédnökévé, és ennek apropójából látogatta végig a hercegnével együtt 
a jubileumot ünneplő Duna menti országokat. A hercegi pár többek között 
megfordult Kecskeméten, a magyar zene egyik legismertebb városában, jártak 
Visegrádon, megcsodálták Bugacon a híres magyar szürkemarhákat, illetve a 
hagyományőrző kiskunhalasi csipkemúzeumba is ellátogattak. Meggyőződé-
sem, hogy ezek a gesztusok nagyban hozzájárulnak a két ország kapcsolatai-
nak szorosabbá válásához.

– Említette, hogy az ünnepségsorozat keretében várnak még ránk az év 
további részében is nagy jelentőségű események...

– A magyarországi programok közül talán a legkiemelkedőbb a Dunát átívelő 
szépséges Erzsébet híd díszkivilágításának november 17-i, ünnepélyes átadása 
lesz, ami a két ország közötti barátságot szimbolizálva, közös munkánk gyümöl-

cseként fog még remélhetőleg sokáig emlékeztetni minket a jubileumi évre. A 
két ország közös jubileumi bélyeg kibocsátását is tervezi, mely Japánban és Ma-
gyarországon is ugyanazon a napon, október 16-án kerül a nagyközönség elé, 
szintén a barátság jelképeként, ezenkívül Kobayashi Kenichiro nyári koncertjei 
is jelentős események lesznek.

Ezek mellett Japánban szintén egész évben zajlik a magyar kultúrát és a 
hagyományos művészeti ágakat bemutató programsorozat. Februárban tur-
nézott Japánban a Honvéd Együttes Táncszínháza, élő zenei kísérettel be-
mutatott autentikus néptáncok mellett erdélyi cigánytáncokat is láthatott a 
japán közönség és ezzel a turnéval kezdődött Japánban a jubileumi évad. Az 
ősz folyamán lesz Tokióban a Magyar Fesztivál elnevezésű programsorozat, 
de képzőművészeti bemutatók, kiállítások, a Gerbeaud kávéház tokiói meg-
nyitása és több komolyzenei koncert is az emlékév részét képezik, melyek 
remek alkalmat teremtenek arra, hogy Magyarország különböző arcait meg-
ismerhesse a japán közönség. Decemberben pedig Sólyom László köztársa-
sági elnök – az emlékév magyar részről felkért fővédnöke – tesz hivatalos 
látogatást Japánba.

– Hogy látja a két ország kapcsolatának jövőjét?
– Nagy örömmel tölt el, hogy ez a kettős jubileum lehetőséget ad egyrészt a 

múlt áttekintésére, másfelől pedig új utakat nyit a jövőt illetően is. Szilárdan 
hiszem, hogy a széles körű programokon keresztül a Japán és Magyarország 
közötti kölcsönös megértés még tovább mélyül, és remélem, hogy az idei 
év egyfajta mérföldkőnek fog számítani a két ország kapcsolatában, illetve 
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kulturális, gazdasági és baráti kapcsolatok 
még szorosabbá váljanak.

Merényi krisztinA �

MArton szilviA �
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A JAPáN Befektetők IGeN körültekINtőek

Az én gyáram az én váram
Az 1990-es években több japán nagyvállalat is úgy döntött, hogy nálunk épít üzemet. egy külföldi cég 

magyarországi megjelenése azonban csak elsőre tűnik könnyű feladatnak, ugyanis komoly szakértelmet 
igényel, különösen akkor, ha japán. 

A döntési folyamat jól 
mutatta, hogy a japánok 

milyen megfontoltak 
az üzleti életben, nem 

hoznak elhamarkodott 
döntéseket, megnézik, 

hogy minden jent, amit 
elköltenek, azt valóban 
el kell-e költeni, ezért a 
nagy cégek letelepedé-

sének előkészületei akár 
évekig is eltarthatnak. Ez 
a japán viselkedés, amit 

a magyarok nehezen 
tudnak megérteni.

vArgA viktóriA �

K iss Sándor, aki a tokiói nagy-
követség kereskedelmi taná-
csosi hivatalát vezette 1992 

és 1998 között kereskedelmi tanácsos-
ként, komoly tapasztalatokra tett szert 
azzal kapcsolatban, milyen elvárásokat 
is támasztanak a japán nagyvállalatok 
egy-egy üzleti döntés során az adott 
célországgal kapcsolatban. A szakem-
ber számos japán befektetőt (Sony, 
Denso, Nicolor, több Suzuki-beszállító) 
nyert meg Magyarországnak, akik vé-
gül üzemet létesítettek hazánkban.

mAGyArorszáG mINt PoteNcIálIs 
BefektetésI célPoNt

Egy 50-100 millió dolláros vagy akár 
még nagyobb befektetést igénylő projekt 
esetén a japánok rettentően megfontol-
tan döntenek, hiszen ez az a szint, „ahol 
a madarak is ritkán járnak már” – kez-
di a  beszélgetést egy japán mondással 
Kiss Sándor. A japán munka- és gyár-
táskultúra, a munkavédelmi szabályok 
kiforrott és letisztult rendszert alkotnak, 
szemben a sokszor igencsak változé-
kony hazai szabályozással, ezért ennek 
átültetése, illetve magyar környezetben 
való meghonosítása időigényes. A ja-
pán befektetőkért az 1990-es években a 
volt KGST-országok között komoly harc 
folyt, többek között a világ legnagyobb 
autóalkatrész-gyártó cégéért, a Densóért 
a magyarok mellett a csehek és a lengye-
lek is versengtek, akik igen erős verseny-
társnak bizonyultak, hiszen a cseheknél 
az autógyártásnak nagy múltja van, a 
lengyelek viszont hatalmas piaccal ren-
delkeznek. A mérleg nyelve mégis a ma-
gyarok felé billent.

Ennek több oka is volt. A japán cégek 
amikor Európában szeretnének üze-
met nyitni, hogy az itteni partnereiket 
gyorsabban lehessen kiszolgálni, három 
fontos szempont szerint mérlegelnek: 
milyen helyszínt, milyen felkészültségű 
munkaerőt, a letelepedéshez milyen ad-
minisztratív segítséget tud felajánlani 
az adott ország. Magyarország a Denso 
esetében mind a három elvárást sikere-
sen teljesítette, hiszen a székesfehérvári 
ipari park fejlettsége (a japán cél majd-
nem mindig a zöldmezős beruházás), 
infrastrukturális állapota megfelelő 
volt (a nyugatra vezető autópálya köny-
nyen elérhető) és a térségben képzett 
munkaerőből sem volt hiány. A japán 
befektetők és a helyi önkormányzati 
vezetőség között is jó kapcsolat alakult 
ki, az ITDH pedig maximálisan segítet-

te a tárgyalásokat. A végeredmény egy 
korszerű, vezető minőségi termékeket 
előállító üzem lett, mely mindkét felet 
büszkeséggel tölti el.

üzemAlAPítás léPésről léPésre
A japán üzletember pontosan tudja, 

hogy mik a céljai, mit akar csinálni az 
adott piacon, mindig felméri, hogy a ki-
szemelt ország mivel tud hozzájárulni az 
ő sikereihez. Végighallgatja, végigolvassa 
az ajánlatokat, de mindig csak annak hisz, 
amit a saját szemével lát. A nagy cégeknél 
az ötlet egy kisebb beosztásban lévő, de 
dinamikus alkalmazottól származik, aki 
lobbizni kezd az ügy (mondjuk más or-
szágban való üzemnyitás) érdekében és 
információkat szerez erről a nagyfőnök-
ségnek. Ahhoz, hogy a cég vezetősége 
komolyan foglalkozzon egy befektetéssel, 
mindig mellérendelnek egy valós költ-
ségvetést és részletes megvalósíthatósági 
tanulmányt is készítenek. A nagy világcé-
gek megengedhetik maguknak, hogy pár-
huzamosan több országra vonatkozóan 
végezzenek ilyen mélységű analízist. Saját 
kiértékelési rendszerük szerint osztályoz-
zák a lehetőségeket, ennek alapján áll ösz-
sze a rövid lista két-három helyszínnel, és 
még egy ellenőrzés után, más szempont-
ok figyelembevételével döntenek.

Természetesen a legesélyesebbnek tar-
tott helyszínen alaposan körülnéznek, 
rendkívül magas szintű delegációval je-
lennek meg. Pozitív döntés viszont csak 
akkor születik, ha sikerül a japán vezető-
ség szimpátiáját elnyerni. Nagyon magas 
közjogi méltóságokkal ülnek le tárgyalni 
a részletekről: miniszterelnök, gazda-
sági miniszter, helyi önkormányzat ve-
zetősége. A döntés előkészítése ugyan 
hosszadalmas, végrehajtása azonban 
meglehetősen gyors, mivel a részletek 
tisztázottak. Egy japán zöldmezős beru-
házás esetében a megvalósítás nem több 
mint egy-másfél év.

kAtonA vAndA �
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A DENSO CORPORATION 1949-ben, a Toyota 
csoportból kiválva alakult meg Japánban. A 
cégcsoport vállalatai elsősorban járműipari 
beszállítóként komplett rendszereket terveznek 
és gyártanak. Termékei között szerepelnek 
nyomócsöves befecskendező rendszerek (Common 
Rail), légszűrők, légkondicionálók, gyújtógyertyák, 
benzines injektorok is. Vásárlói között olyan cégek 
szerepelnek, mint a Toyota, az Isuzu, a Nissan, a 
Ford, a Suzuki és a Volkswagen csoport.

VILÁGSZERTE ÖSSZESEN 200 termelővállalat 
és értékesítő központ gondoskodik a termékek 
előállításáról és eladásáról, ebből 33 Európában 
található. 

A DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT. 
(DMHU) 1998 szeptemberében kezdte el 
tevékenységét Székesfehérváron, mintegy 500 
fővel, napjainkban a munkavállalóink száma közel 
4500 fő.

ELSŐ TERMÉKÜNK a dízelüzemanyag-adagoló 
pumpa tömegtermelése 1999-ben kezdődött 
meg, majd 2002 decemberétől tovább bővült a 
dízel termékcsoport a Common Rail-rendszerrel. 
2002 második felétől kezdtük meg a System 
Control Components (rendszer vezérlő egységek) 
termékcsoport gyártását és a továbbiakban új 
termékek bevezetése kezdődött: gyújtógyertya-
összeszerelés, illetve a benzinmotorok 
befecskendezőinek gyártása.

VÁLLALATUNKNÁL A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, 
környezetvédelem és a biztonságtechnika 
szerepe kiemelkedő. 

KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI 
rendszerünk 1999 óta tanúsított ISO 
140001 szerint. 2001-ben vezettük be az 
EcoVision programot, amely az üvegházhatás 
csökkentésére, a környezettudatos vezetés 
fejlesztésére irányul. 

SZINTÉN 2001-BEN tanúsították vállalatunk 
Munkaegészségügyi és Biztonságtechnikai 
rendszerét az OHSAS 18001 alapján. 

AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓKÉNT a DMHU volt 
az első, aki „teljes mértékben megfelelt”, auditált 
fenntarthatósági jelentést adott ki.

A DENSO TENGERENTÚLI leányvállalatai 
között cégünk elsőként, 2003-ban elérte a 
lerakott hulladéktól mentes telephely címét. 
Mindezek mellett bekapcsolódunk a térség 
környezetvédelmi és társadalmi programjaiba is.

2006-BAN ELNYERTÜK „Az év legtöbb új 
munkahelyet teremtő vállalata” oklevelet, 
miszerint a vállalat a legnagyobb mértékben járult 
hozzá a hazai foglalkoztatottság növeléséhez az 
adott évben. 

híd a japán és a magyar üzleti világ között
A Japan-hungary Business 

offi  ce több mint kilenc éve a 
japán és a magyar üzleti világot 

összekötő hídként ismert. 
vezetője, motegi masashi a 

cég profi ljából a tanácsadást 
és üzletkötést tartja talán 

a legfontosabbnak, ám 
tevékenységi körük ennél jóval 

szélesebb.

– Az iroda tevékenységei közül mit 
emelne ki?

– A legfontosabb a tanácsadás és az 
üzletkötés. A Magyarországon működő 
japán cégek, vállalatok nagyon igénylik, 
hogy felmerülő kérdéseikre megfelelő vá-
laszt kapjanak, természetesen ennek csak 
egy olyan cég tud eleget tenni, mely ottho-
nosan mozog a magyar piacon. Megpró-
báljuk tehát maximálisan támogatni és 
segíteni japán partnereinket.

– Miért érzi úgy, hogy hiánypótló a 
Japan-Hungary Business O�  ce mun-
kája?

– A magyar nyelv különleges, Magyar-
országról pedig nagyon kevés információ lelhető fel japán 
nyelven, ezért úgy gondolom, hogy cégünk léte nagyon sok 
japán számára igen fontos. Mivel Budapesten és Tokióban is 
van irodánk, az üzletkötés területén valóban Magyarországot 
és Japánt összekötő szerepet töltünk be.

– Milyen sikerekről számolhat be? Említene egy példát?
– Az utóbbi években Japánban a paprika egyre népszerűbbé 

vált, s ehhez cégünk is nagymértékben hozzájárult. A Japánban 

magyar paprikát termesztő vállalatoknak 
magot szereztünk be. Ezenkívül a külön-
böző oktatási intézmények képviseletében 
ismert szaktekintélyeket, valamint Ma-
gyarország kiemelkedő személyiségeit is 
bemutatjuk Japánban. Úgy gondolom, hogy 
Magyarország olyan fi zikai, szellemi termé-
kekkel és személyiségekkel bír, amit nagyon 
fontosnak tartok Japánban bemutatni, s ez 
számomra nagyon izgalmas dolog.

– Mondana néhány szót a többi tevé-
kenységükről is?

– Nagyon széles a palettánk. A Japán 
Televízió vagy a CM (tv-s hirdetések) szá-
mára évente többször is forgatást szerve-

zünk, melyben cégünk legtöbbször koordinátorként vesz részt. 
Eddig a televíziós adásokkal kapcsolatos munkánk száma 50 
felett van. Úgy gondolom, hogy ezzel hozzájárulunk ahhoz, 
hogy nőjön Magyarország ismertsége Japánban. Web shopot 
is üzemeltetünk: japán termékeket kínálunk magyar vásár-
lóknak és magyar termékeket japánoknak. Szeretnénk elérni, 
hogy elsősorban egészséges élelmiszereket lehessen ezeken a 
felületeken megvásárolni.

ELÉRHETŐSÉG:
Motegi Masashi

Japan-Hungary Business Offi  ce
1125 Budapest, Virányos út 44.

Telefon-fax: +36-1-200-4594
Web: www.japhun.com 

E-mail: motegi@japhun.com
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A Jetro BudAPestI IrodáJát hoNdA mAsAhIde mutAtJA Be

Szakmai segítség a sikeres 
kereskedelmi kapcsolatokért

A Jetro budapesti irodájának vezetője, Honda Masahide átfogó képet ad a japán–magyar kereskedelmi 
kapcsolatok jelenlegi helyzetéről, illetve bemutatja a szervezet tevékenységét, fő céljait és eredményeit.

 

hoNdA 
mAsAhIde

Egymást 
segítve 
újabb 

gazdasági 
kapcsola-

tokat lehet 
létrehozni

A JETRO TTPP program egy olyan ingyenes, üzleti kapcsolatokat 
elősegítő internetes adatbázis, mely több mint 30 000 üzleti aján-
latot vonultat föl a világ minden tájáról magánszemélyeknek és cé-
geknek egyaránt. Az ajánlatok közül 8300 közvetlenül japán vállala-
toktól érkezik be. A múlt év májusától ennek a szakmaspecifikusan 
rendezett adatbázisnak létrejött egy speciális magyar szekciója, 
mely üzleti ajánlatokat ad olyan hazai vállalatoknak, melyek főleg 
magas hozzáadott értékű termékeket állítanak elő – például autó-
alkatrészek, it- és biotechnológiai ágazatok termékei. 

Merényi krisztinA �

A JETRO-t, más néven a Japán Külkereskedelmi Szervezetet a ja-
pán kormány eredetileg azért hozta létre 1958-ban, hogy elő-
segítse és támogassa a szigetország kereskedelmi kapcsolatai-

nak kiépülését a világ számos pontján. Tevékenysége mára már kibővült a 
külföldi cégek Japánban történő közvetlen befektetéseinek támogatásával, 
illetve azzal, hogy segíti a japán kis- és középvállalatokat globális exportpo-
tenciáljuk maximalizálásában – emelte ki lapunknak Honda Masahide. A 
JETRO-nak a szigetországban a két fő székhelye Tokióban és Oszakában 
található, továbbá 36 regionális irodával rendelkezik országszerte, Japánon 
kívül pedig 54 országban összesen 73 képviseletet működtetnek.

A budapesti irodát 1992-ben alapították, így nem véletlen, hogy az 
eltelt időszak igen mozgalmasnak és eredményesnek mondható. Egy-
részt sikerült elősegíteni az export nagyarányú fejlődését a különböző 
ipari ágazatokban, másrészt szemináriumok és szakmai kiállítások 
megrendezésével lehetőséget teremtettek számos magyar és japán 
cégnek arra, hogy bemutassák tevékenységüket és üzleti partnerekkel 
találkozzanak. Több alkalommal hívtak japán szakértőket Magyaror-
szágra előadást tartani, illetve magyar üzletemberek is többször kap-
tak lehetőséget japán tanulmányúton való részvételre.

Magyarországon mintegy 110 japán, illetve japán–magyar vegyes vál -
lalat tevékenykedik, köztük több mint 40 olyan japán gyártó cég, amely-

nek a JETRO segített magyar részegység- és anyagellátó partnereket találni. 
A cél a két ország üzleti lehetőségeinek felkutatása és bemutatása, szakmai 
tanácsadás, üzleti kommunikáció segítése, illetve bármilyen információ Ja-
pánról, a japán termékekről és különböző technológiákról egyaránt.

A GAzdAsáGI kAPcsolAtok JeleNe és JövőJe
A KSH tavalyi adatai szerint a Japánba irányuló magyar export 

335 millió euró volt, mely 14,7 százalékkal meghaladja az előző évit, 
az import ugyanebben az időszakban 1,9 milliárd eurót tett ki, ami 
1,9 százalékos csökkenést jelent. Japán legfontosabb exportcikkei az 
elektronikai berendezések és alkatrészek, a gépkocsik és gépkocsial-
katrészek, illetve az energiafejlesztő gépek, Magyarország pedig fő-
ként irodatechnikai berendezéseket, közlekedési eszközöket, húské-
szítményeket és egyéb élelmiszereket visz ki. A közlekedési eszközök 
exportja 77 százalékkal emelkedett 2007-hez képest, mivel a Suzuki 
elkezdte Splash autóját exportálni, emellett a húskivitel is szintén 
nagymértékben, több mint harmadával bővült.

A jelenlegi helyzetet és a jövő lehetőségeit latolgatva a JETRO budapesti 
irodájának vezetője kifejtette, hogy a mostani időszak sajnos nem igazán 
kedvez a befektetéseknek, a megváltozott piaci környezet és a pénzügyi 
krízis elbizonytalanítja a befektetőket, igaz, ez nemcsak Magyarország, 
hanem a többi ország esetében is elmondható. Átvészelve a nehéz idősza-
kot azonban a kereskedelem a két ország között feltehetőleg tovább fog 
bővülni és új japán cégek letelepedésével, illetve a már itt lévő vállalatok 
tevékenységeinek kibővítésével további növekedés várható. Jelenleg főleg 
a megújuló energiával foglalkozó iparágak terén van erre komoly esély, 
illetve az elmúlt egy évtizedet alapul véve a magyar it-vállalatok érdeklő-
dése is meghatározónak mondható Japán irányába, ezért ezen a területen 
is várhatók még jelentős eredmények. Mindenképpen fejleszteni kell az 
üzleti kommunikációt Magyarország és Japán között, fontos a folyamatos 
és használható információ biztosítása a két ország gazdaságáról, üzleti le-
hetőségekről a japán felhasználók számára, melyben a magyar felek, így 
például az ITD Hungary vagy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tá-
mogatására is feltétlenül szükség van.
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A DOKUMENTUMKEZELÉS MŰVÉSZETE

A Sharp 1972 óta gyárt nagyteljesítményű, megbízható irodai másolóberendezéseket. A ’90-es években a cég megkezdte digitális, 

multifunkciós dokumentációs rendszereinek forgalmazását, amelyeket azóta évről évre tökéletesít. 

A tökéletességhez mostantól az eszközök külleme is hozzájárul: a dokumentumkezelést a Sharp eszközei művészi szintre emelik.

Sharp dokumentumkezelő rendszerekkel kapcsolatos további információkat kaphat a következő elérhetőségeken:

SHARP Electronics (Europe) GmbH. Magyarországi Fióktelepe

Telefon: +36 23 815 000  |  Fax: +36 23 815 001  |  Email: marketing.sehu@sharp.eu

A Sharp viszonteladó partnereinél: www.sharp.eu/hu
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Hoya – a szemünk őre
A japán Hoya vállalat, mely közel hetven éve őrködik szemünk felett, tíz éve 
a magyar szemüveglencse-piac meghatározó szereplője. sikereit elsősorban 
forradalmian új termékeinek köszönheti, a progresszív lencsék fejlesztésében 

pedig vezető pozíciót tölt be. 

hoyAlux Id leNcsecsAlád  
– A ProGresszív leNcsék 
leGÚJABB GeNerácIóJA

A legmodernebb, legkényelmesebb 
megoldást a 45 év felettiek látásprob-
lémájára a Hoyalux iD progresszív 
szemüveglencse jelenti. Ez a legújabb 
fejlesztésű progresszív szemüveglencse 
nemcsak távolra és közelre, hanem 
bármilyen távolságra éles képet biz-
tosít, így a közeli billentyűzetet vagy 
a kezünkben lévő könyvet ugyanolyan 
jól látjuk, mint a távolabbi képernyőt. 
A progresszív jelző a dioptria fokozatos 
– azaz progresszív – változására utal. 

A Hoyalux iD lencsék viselésekor 
Ön biztonságban érezheti magát, 
akár a lépcsőn lefelé halad, akár veze-
tés közben a tükörbe pillant. További 
előnyük, hogy Ön nagyon könnyen 
és gyorsan megszokja új szemüvege 
viselését.

A Hoyalux iD család legújabb 
tagja, a Hoyalux iD MyStyle az első 
igazán személyre szabott progresszív 
szemüveglencse, mely figyelembe ve-
szi a vásárló:

– korábban viselt lencséjét és az az-
zal való elégedettségét,

– személyes életstílusát,
– minden személyes mérési adatát.

Nem véletlenül élvezik milliók a 
Hoyalux iD lencsék által nyújtott ké-
nyelmet nap mint nap!

Győződjön meg Ön is személyesen 
a Hoyalux iD lencsék előnyös tulaj-
donságairól, keresse őket országszerte 
az optikai üzletekben!

továBBI INformácIók: 
www.hoya.hu

A cég 24 ország-
ban 46 üzletággal 

büszkélkedhet

A multIfokálIs leNcsék szerePe
Az évek múlásával szemünk is öregszik, veszít rugal-
masságából. 45 éves kor fölött szemlencsénk már ke-
vésbé képes az alkalmazkodásra, ilyenkor tapasztal-
juk például, hogy kezünk nem elég hosszú az újságot 
tartani. Olvasószemüvegre van szükségünk, de prob-
lémát jelent, hogy egy távoli és egy közeli szemüve-
get vagyunk kénytelenek cserélgetni. A szem ilyen 
típusú elfáradása természetes folyamat, ahogyan az 
ősz hajszálak vagy a nevetőráncok megjelenése is. 
Bár az életkorral járó folyamatokat megváltoztatni 
nem tudjuk, az ezzel járó kellemetlenségek a techno-
lógia vívmányainak köszönhetően már hatékonyan 
enyhíthetőek. Erre a célra fejlesztették ki a progresz-
szív szemüveglencséket, amelyek egyidejűleg teszik 
lehetővé a közeli és a távoli látásproblémák javítását.

vArgA viktóriA �

A Hoya az elmúlt közel hetven év során komoly 
növekedésen ment keresztül, mely elsősorban 
a sikeres vállalati stratégiának volt köszönhető. 

A japán cég 1974-ben lépett ki a nemzetközi piacra, azóta 
számos gyárat és elosztó központot nyitottak világszerte, 
az egyik legutóbbi jelentős akvizíciójukkal, a Buchmann-
csoport megvásárlásával pedig nemcsak megerősítették po-
zíciójukat Európában, de megkönnyítették az észak-ameri-
kai piacra való belépésüket is. Valamennyi üzletáguk a helyi 
és regionális viszonyokon és kulturális értékeken alapul, ez-
által az 1941-ben alapított Hoya vállalat rugalmas módon 
képes fejleszteni termelési kapacitását. Kontinensünkön 
a Hoya Vision Care Europe felel a regionális irányításért, 
logisztikáért, sales- és marketing tevékenységért, továbbá 
támogatja az európai leányvállalatokat és az exporttevé-
kenységet Európában, a Közel-Keleten és Afrikában. 

Az európai divízió részét képező Hoya Lens Hungary 
Zrt. már nyolc éve van jelen a magyar piacon. Talán keve-
sen tudják, de a lencsegyártás komoly múltra tekint vissza 

hazánkban. A Magyar Optikai Műveket 1876-ban alapítot-
ták, a rendszerváltáskori privatizációt követően, több tulaj-
donosváltás után a Buchmann-csoport tagja lett, 1999-ben 
pedig, amikor a Hoya Corporation felvásárolta a német 
vállalatot, a japán szemüveglencse-gyártó csoport tagjává 
vált. A Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország Rt. 
megalakulásával a magyarországi lencsegyártás látványos 
fejlődésnek indult. Jelenleg két gyára van a társaságnak, 
Mátészalkán az üveglencsék, Budapesten pedig a műanyag 
lencsék gyártása folyik. A japánok mindig is a minőségre 
helyezték a hangsúlyt, ennek érdekében a legmodernebb 
berendezéseket és technológiákat alkalmazzák a gyártás 
során, természetesen az éppen aktuális divatot és a kedve-
ző árat sem figyelmen kívül hagyva. A Hoya teljes szem-
üveglencse kínálata megtalálható hazánkban is, amelyből a 
hangsúlyt jelenleg a progresszív lencsék kapják.

A Hoya mint az optikai termékek vezető gyártója, sok 
időt, pénzt és energiát áldoz új termékek, technológiák 
és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások kifejlesztésére, 
gyakran dob piacra innovatív és forradalmian új ter-
mékeket. A kutatás-fejlesztés központi szerepet tölt be 
a vállalatnál, ennek köszönhetően magas törésmutatójú 
alapanyagokat, fejlett csiszolási és felületkezelési tech-
nológiákat és funkcionális lencsetervezést alkalmaznak. 
Mindez olyan termékek előállítását eredményezi, amelyek 
nem csupán korrigálják a látást, hanem természetes látó-
mezőt és maximális kényelmet is nyújtanak.

A progresszív lencsék területén nagy lehetőségek rej-
lenek, különösen Magyarországon. Nálunk 1999-ben a 
progresszív lencsék eladása mindössze 1 százalékot tett ki, 
mára azonban ez az arány hétszeresére növekedett, de ha a 
holland, francia vagy svéd piacot nézzük, ott ez az arány 30 
százalék. Felmérések szerint 2007-ben Magyarországon az 
emberek 45 százalékának volt szüksége látáskorrekcióra – 99 
százalékuk szemüveget hordott. Ez az arány azt is sugallhatja, 
hogy ha a progresszív lencsék előnyös tulajdonságai közis-
mertté válnak, jelentős piacuk alakulhat ki hazánkban is.  

Garantált éles látás



Szemüveglencsék japán technológiával

Garantált éles látás

•  Éles látás távolra, továbbá
olvasás és számítógép 
használat közben

•  Magabiztos közlekedés 
a lépcsőn lefelé, 
biztonságos autóvezetés

•  Hoyalux iD megszokási garancia

napigazdasag.indd   1 2009.05.22.   10:52:07
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átAdták A toyotA tsusho üGyfél- és körNyezetBArát AutószAloNJát

Kiegyensúlyozott növekedés
A toyota tsusho euroleasing Hungary kft. japán–magyar vegyesvállalatként komoly sikereket ér el a hazai 
piacon, a 24 toyota-kereskedő között jelenleg dobogós helyen áll az értékesítés tekintetében. A további 

növekedés érdekében elengedhetetlen lépés volt az M5-ös autópálya melletti szalon bővítése.

külöNleGes helyszíN, külöNleGes Autók, 
külöNleGes veNdéGek
A május 21-ei zártkörű ünnepélyes megnyitón a kerület vezeté-
se, a japán követség, a japán és magyar tulajdonosi kör, az üzleti 
élet kiemelkedő szereplői és VIP-ügyfelek előtt két újdonságot, a 
Toyota IQ-t és a Toyota Urban Cruisert leplezték le. A két modell 
hivatalos magyarországi bemutatkozása egybeesett a szalon-
megnyitóval. A megnyitón a vegyesvállalati háttér több helyen is 
tetten érhető volt: a Zeneakadémia japán növendékei játszottak 
klarinéton, a Next Premium Club sminkmesterei Shiseido termé-
kekkel kényeztették a hölgy vendégeket, a vendégváró falatok 
pedig a japán és a magyar konyha remekei közül kerültek ki.

A Toyota Tsusho Euroleasing Hungary Kft . 
dinamikus fejlődésének hátterében a ja-
pán és a magyar munkakultúra ügyes 

ötvözése áll. Négy évvel ezelőtt, amikor 2005-ben 
a magyarországi Toyota Tsusho vegyesvállalattá 
alakult, a vezetőséget teljesen lecserélték és új idő-
számítás kezdődött a cég életében. Az operatív irá-
nyítás magyar kézben van, de a többségi tulajdo-
nost, a márka hazáját képviselő üzletfelet nem lehet 
fi gyelmen kívül hagyni. Főleg azért nem, mert a ja-
pánoktól sok hasznosat lehet tanulni, aminek a vál-
lalatirányításban és a munkafolyamatokban – anali-
tikus gondolkodás, helyszíni problémamegismerés, 
a tervezés és a gondolkodás többszintűsége vagy a 
Kaizen, a folyamatos jobbításra való törekvés – ko-
moly hasznát veheti egy magyar cég.

A japán kultúrában nem bűn az emberi hiba. 
Ha valaki hibát észlel, akkor jelzi, a munkatársaival 
együtt rávilágítanak, felfedik, majd közösen talál-
ják ki rá a megoldást. Ez az aprólékos, analitikus gondolkodás a japán válla-
lati kultúrára nagyon jellemző. Persze az egyáltalán nem biztos, hogy a japán 
módszerek egy az egyben átültethetők egy európai kultúrájú cég életébe. A cég 
vezetésének feladata volt, hogy ötvözze a helyi kultúrát, adottságokat és az em-
lített japán módszereket. Az utóbbiak sokat segítettek abban, hogy a hazai To-
yota-kereskedések ranglistáján az élre törjenek – mondta lapunknak Németh 
Attila, a Toyota Tsusho Euroleasing Hungary Kft . ügyvezető igazgatója. Csak 
nehéz munkával lehetett a különböző kultúrákat összeházasítani és elérni azt, 
hogy mindez működőképes legyen, ezek segítségével pedig a vállalat többet 
nyújtson, mint a konkurens márkakereskedések – tette hozzá az ügyvezető.

Természetesen nemcsak mi tanulhatunk a japánoktól, hanem ők is tőlünk. A 
magyar vezetők sokkal merészebbek az üzleti életben, bátran belevágnak új dol-
gokba, általában gyorsan hozzák meg a döntéseket, illetve kiemelt fontosságú szá-
mukra a kapcsolati tőkéjük, vagyis az emberi kapcsolataikat megpróbálják a lehető 
legjobban felhasználni saját céljaik érdekében. A tulajdonosok felelőssége óriási, 

hiszen nagyban befolyásolják a vállalati struktúrát, 
a belső fi lozófi át, a dolgozók hozzáállását, szemlé-
letmódját, értékeit. A japán és a magyar fél azonban 
remekül kiegészíti egymást: az egyik egy világmárká-
val és a már jól bevált vállalatirányítási módszerekkel 
tesz sokat a sikerért, a másik a magyar vállalkozók és 
magyar piaci környezet ismeretében remek fi nanszí-
rozási hátteret ad, sokrétű tapasztalatokkal rendelke-
zik az autók köré épülő szolgáltatások terén.

Egy modern autószalonban nem csak autókeres-
kedelemről van szó, egy helyen kell kínálni fi nanszí-
rozást, biztosítást, fl ottakezelést, teljes körű szervizt 
csereautóval, tehát egy komplex szolgáltatást – fűzte 
hozzá Németh Attila. Kiegyensúlyozott növekedés-
re törekszenek, stratégiai céljuk, hogy Magyarorszá-
gon a legnagyobb Toyota-kereskedéssé váljanak. A 
cél érdekében tett fontos lépés két telephelyük kö-
zül az M5-ös autópálya bevezető szakasza melletti 
bővítése. A meglévő szalon is modern, a legfrissebb 
Toyota-standardoknak megfelelően felszerelt épület 
volt, ám mivel a Toyota 2009-ben sok új modellt hoz 

ki és az üzletmenet is indokolta a bővítést, így még a válság előtt eldőlt, hogy 
belevágnak ebbe a nagy beruházásba. Nagyon jó üzenet kifelé, hogy a Toyota 
és a mi cégünk ennyire a jövőbe tekint, hogy még a válságban is beruházott – 
mondta az ügyvezető igazgató. A hosszú távú terv azonban az, hogy a társaság 
megmaradjon egy emberközeli, ügyfélközpontú, barátságos kereskedésnek. 

A bővítés megtervezésekor fi gyeltek arra, hogy a meglévő épület arányait 
kövessék, ugyanakkor valami különlegeset akartak létrehozni. Az ügyféltér 
meghaladja a 800 négyzetmétert, méretében a legnagyobbak közé tartozik 
Magyarországon, de hogy az épület felett elinduló tető részben az ügyfélpar-
koló felé is benyúlik, ez teljesen egyedülálló. Amellett, hogy az ügyfeleknek így 
ma már sokkal kényelmesebb a parkolás, a különleges tető ráadásul nagyon jó 
reklámfelület is: a márka új arculati elemei a lehető legjobb helyre kerültek. A 
Toyota a világ legnagyobb autógyártójaként elkötelezett a környezetvédelem 
és a zöld mobilitás iránt, ezért a szalont az energiatakarékosság jegyében ter-
vezték át, környezetében pedig zöld területeket alakítottak ki.

vArgA viktóriA �
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Az innováció nem az utazás, 
hanem a megérkezés

A fenti cím egyben a jelmondata is a toshiba Corporationnek, amely elektronikai cikkeket gyártó 
nemzetközi vállalatként számos világszínvonalú és csúcstechnológiájú termékkel rendelkezik. Prémium 
márkát kommunikálni a nehezebb gazdasági helyzetben előnyt jelenthet, a cég folyamatos fejlődését 

közelről látni pedig optimizmusra ad okot a toshiba hazai képviseletének marketingvezetője,  
szabó tamás szerint.

szABó tAmás
Ha valaki 
komolyan gon-
dolja azt, amit 
csinál, nem 
lehet pesszi-
mista.

A Toshiba a notebookokról szóló imázs 
jellegű kampányaiban igyekszik előtér-
be helyezni a márka értékeit. A kom-
munikáció során az adott kampány 
célcsoportját megpróbálja a lehető 
legpontosabban behatárolni. Így tette 
a tavalyi „Igazi társ” kampányai során 
is, üzenetét aszerint fogalmazta meg, 
ahogyan a célcsoport gondolkodik a 
laptopokról: vagyis a notebookok már 
kevésbé it, inkább életstílus jellegű ter-
mékek. Legyenek szépek és stílusosak, 
illeszkedjenek a felhasználó igényei-
hez, életviteléhez és minden esetben a 
felhasználó számára funkcionális meg-
oldást nyújtsák. Más-más típusú fel-
adatra a felhasználónak más-más típusú 
notebookra van szüksége. 
Mivel idén tavasszal és kora nyáron 
(május közepe és június vége között) az 
üzleti típusú notebookokra koncentrál a 
Toshiba, ezért a most induló kampányá-
nak két termékcsalád áll a fókuszában: 
az egyik a Portégé, amely teljes értékű 
notebook, vékony és könnyű, legfonto-
sabb tulajdonsága a határtalan hordoz-
hatóság; a másik a strapabíró, üzembiz-
tos, kifejezetten üzleti felhasználóknak 
készült, a „teljesítmény és mobilitás” 
szlogennel jellemezhető Tecra.

vArgA viktóriA �

A Toshiba több mint negyed év-
százada tölt be vezető szerepet 
Japán legnagyobb, leginkább 

fejlődőképes vállalatai között. Az 1875-ben 
alapított társaság Európában számos piaci 
szegmensben van jelen immár több mint 
harminc éve. A Toshiba multinacionális 
elektronikai iparvállalatként mindig is a 
csúcstechnológiát képviselte, újításai álta-
lánosan elterjedtek az iparágban, a vállalat 
többek között már az 1980-as évek elején 
gyártott notebook formátumú gépeket. A 

legmagasabb szintű technológia és a pro-
fesszionális megoldások mellett a Toshiba 
a notebookok gyártása és értékesítése so-
rán mindig szem előtt tartotta az olyan 
hagyományos értékeket, mint a minőség, 
a praktikum és a garancia. Ezek az értékek 
a nehezebb gazdasági helyzetekben kifeje-
zetten felértékelődnek, hiszen a vásárlók 
ilyenkor hangsúlyosabban keresik a hosz-
szú távra szóló és megbízható megoldáso-
kat – mondta lapunknak Szabó Tamás, a 
notebook-üzletág hazai marketingvezetője. 
A Toshiba név világszerte ismert és a pré-
mium márkák közé sorolják. A jelenlegi vi-
lágranglistán a vállalat neve az első három 
notebook-márka között szerepel. A lapto-
pok forgalmazásának európai központja a 
Németországban működő Toshiba Europe 
GmbH leányvállalat, a budapesti irodában 
– amely a közép- és kelet-európai régióhoz 
tartozik – négy munkatárs dolgozik, akik 
elsősorban piacfejlesztéssel foglalkoznak. 
A Toshiba Magyarországon a notebook-
üzletágban négy disztribútoron keresztül 
értékesíti termékeit.

A közép- és kelet-európai régió az utób-
bi időben radikális növekedésen ment ke-
resztül a forgalom, a szervezet és a profita-
bilitás tekintetében. A notebook-üzletág a 
múlt év közepe óta stabilan növekvő piaci 
részesedést tud felmutatni. A hosszú távú 
stabil üzletmenet a japán cégek számára 
kiemelkedően fontos, így természetesen a 
Toshiba filozófiájának is részét képezi. Ide-
ális, ha a menedzsment nagy távlatokban 
képes gondolkodni és támogatja a növe-
kedési stratégiát. Ebben kulcsfontosságú-
ak a stabil partneri kapcsolatok, hiszen a 
notebook-üzletágban – amely kifejezetten 
tőkeigényes terület, relatíve gyorsan avuló 
termékekkel és csökkenő árréssel – csak 

jól működő partnereken keresztül lehet 
hosszú távon sikeresen működni. A stabil 
partneri kapcsolat és a kiszámítható üzlet-
menet az alapja a bizalomnak és a hosszú 
távú együttműködéseknek, amelyek a pia-
ci siker alapjai – tette hozzá Szabó Tamás. 
Ezért a Toshiba notebookok értékesítése 
szigorú és precíz stratégiát követ, hogy az 
együttműködés a gyártó, az importőr vagy 
disztribútor, a kiskereskedő és a végfel-
használó között hosszú távon rentábilis és 
profitábilis legyen.
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Új generációs termékek a Panasonictól

Prémium minőségű élmények nyárra
a Panasonic szereti újdonságokkal lenyűgözni a vásárlókat, ez idén nyáron sem lesz másképp. Plazmatévéből, fényképezőgépből, videokamerából és 

Blu-ray házimoziból is a legkorszerűbbet dobja a piacra.

Új generációs Panasonic Full HD neoPDP 
Plazmatelevíziók

az idén a Panasonic teljesen megújította plazma-
televízió (PDP)-választékát. az új panelek, melyek a 
neoPDP nevet kapták, új technológiával készülnek, így 
a legmodernebb eljárásokat alkalmazzák és a legkorsze-
rűbb anyagokat használják. ezek eredménye a még jobb 
képminőség, a magasabb hatékonyság és a vékonyabb 
képernyő. az új generációs plazmatelevízió nagy előnye, 
hogy fogyasztása felére csökkent a 2007-es Panasonic 
Full HD plazmatévéhez képest, ez egyrészt kiadásainkat 
csökkenti, másrészt környezettudatos felhasználást tesz 
lehetővé. nagyon fontos, hogy az energiatakarékosság 
nem megy a képminőség rovására – sőt a Panasonic 600 
Hz-es intelligens képalkotás technológiájának, illetve az 
1080 soros mozgóképfelbontásnak köszönhetően még 
egy gyorsan mozgó tárgy képe is tiszta és éles, nem 
mosódik el. a neoPDP plazmatévé tehát remek választás 
azok számára, akik szeretnek mozgalmas sportesemé-
nyeket, akciófilmeket nézni.

a Panasonic tovább javította a kontrasztarányt és a 
színvisszaadást is, így eddig soha nem tapasztalt képmi-
nőséget ért el. a z1 (ősztől kapható), v10, g15 (júniustól 
elérhető) és g10 sorozat készülékei figyelemre méltó, 
több mint 2 000 000:1-es dinamikus kontrasztaránnyal 
rendelkeznek. az új modellek képesek „végtelen mély fe-
kete” színt előállítani, így például a mozifilmeknél a sötét 
jelenetek is részletgazdagok. a g10-es sorozat kivételével 
a készülékek rendelkeznek internetes csatlakozással is. 
a z1-es sorozat a technológia és a dizájn mesterműve, 
ultravékony (2,4 cm), szálcsiszolt alumíniumkerettel. a 

z1-es sorozaton belül lesz wireless HD – vezeték nélküli 
kivitelű – típus, melynek mindössze elektromos áramra 
van szüksége. az iparágban egyedülálló módon a tömörí-
tés nélküli full HD jelek kábelek használata nélkül jutnak 
el a set-top-boxtól a kijelzőig. ezek a készülékek modern 
dizájnjuk miatt sokkal mutatósabbak, vékonyak és köny-
nyűek, ezért egyszerűbb őket a falra szerelni. a Panasonic 
plazmatévé-technológiában elért kiemelkedő kutatás-fej-
lesztési eredményei lehetővé tették, hogy a plazmatévék 
kontrasztmegjelenítése és színvisszaadása sokkal jobb 
legyen, mint a más technológiák által elért értékek. ezen 
túlmenően a plazmapaneleket erős üvegréteggel látták 
el, melyek akár 4 joule erőhatásnak is ellenállnak. ez kü-
lönösen megnyugtató lehet a kisgyermekes családoknak, 
illetve a Wii játékkonzolt használóknak.

Fotózzon és Filmezzen HD minőségBen!
a gazdasági válság idején a fényképezőgép- és videoka-

mera-piacon azok a gyártók lehetnek csak sikeresek, ame-
lyek alternatív megoldásokat keresnek annak érdekében, 
hogy ébren tartsák a fogyasztók érdeklődését és termékeiket 
vonzóvá tegyék. a jövő terméke a kettő az egyben megoldás, 
olyan készülék, mely fényképezőgépként és videokamera-
ként is remekül használható. a Panasonic kínálatában már 
vannak olyan modellek (tz7, Ft1, gH1), melyek teljes értékű 
videokameraként is megállják a helyüket, és a videokamerák 
között is van olyan, mely jól használható fényképezőgépként. 
a Panasonic lumix tz7 és Ft1 típusú fényképezőgép már a 
nagy felbontású videokamerákban is használt videofelvételi 
formátumot és tömörítési módot használja, mely a szokásos, 
fényképezőgépekben alkalmazott formátumhoz képest jobb 
képminőséget biztosít, miközben kisebb tárhelyet igényel. 
az elkészült videók a nagy felbontásnak köszönhetően nagy-
méretű síkképernyős televízión is nagyszerűen mutatnak.

a tz7-es modell 25 mm-es, nagy látószögű, 12-szeres 
optikai zoomos objektívvel rendelkezik, ami rendkívül 
hasznos, ha nagy távolságból szeretnénk apró dolgo-
kat megörökíteni és ha közelről kívánunk egy nagyobb 
épületet lencsevégre kapni vagy épp tájképet készítünk. 
mivel kisméretű, utazáshoz ideális. kiváló minőségű HD-
videofelvételi funkcióval is rendelkezik, melyhez sztereó 
zoommikrofon is párosul. az Ft1 1,5 méteres esésig ütés-
álló, 3 méterig vízálló, de strandon vagy homokos környe-
zetben is nyugodtan használható, ugyanis porálló. aktív 
életvitelt kedvelőknek kimondottan ajánlott. mindkét 
modell rendelkezik a teljesen amatőrök által is kiválóan al-
kalmazható ún. intelligens automata üzemmóddal, hogy a 
felhasználók minden szituációból a lehető legegyszerűb-
ben hozhassák ki a lehető legtöbbet.

a cég zászlóshajója a tükörreflexes modellek alterna-
tívájaként bemutatott cserélhető objektíves, de a tükör-
szerkezetet mellőző g1. ez a modell azok igényeit elégíti 
ki tökéletesen, akik bonyolultnak tartják a Dslr gépek 
kezelését, nehézkesnek a cipelését, de mégis a tükörref-
lexes gépek által nyújtott képminőségre vágynak. a g1 
ezért lényegesen kisebb, könnyebb, csendesebb és egy-
szerűen kezelhető, mégis ugyanazokat a lehetőségeket és 
ugyanazt a minőséget nyújtja, mint nagyméretű riválisai. 
júniusban kerül piacra a gép nagyobb testvére, a Full HD 
videofelvételre is alkalmas gH1, egy sokoldalú, új, nagy 
zoomátfogású objektív kíséretében.

a következő generáció: Blu-ray
a Blu-ray ma a technológia csúcsa a szórakoztató elekt-

ronikában: nagy felbontású, tűéles képet és a legkorsze-
rűbb mozihangzást kapjuk ebben a szegmensben. 

2006 végén a Panasonic is piacra dobta Blu-ray le-
játszóját: a termék sikerét mi sem mutatja jobban, mint 
hogy mára ez a termékportfólió kibővült a Panasonic 
által világon elsőként megjelentetett hordozható Blu-
ray lejátszóval, valamint az immár 5.1 csatornás Blu-ray 
házimozirendszerekkel. 

nem kell csalódniuk az exkluzív megjelenésre számí-
tóknak sem: a Panasonic BtX70-es típusú, 2.1 csatornás 
Blu-ray házimozija azoknak készült, akik igazi kuriózum-
ra vágynak.
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INterJÚ IzAkI mAsAhIróvAl, szolNok város főzeNeIGAzGAtóJávAl

Aki a japán kultúrát ötvözi a magyar zenei hagyománnyal

Merényi krisztinA �

– Hogyan került kapcsolatba Magyarországgal?
– A Magyar Televízió által szervezett VIII. Nem-

zetközi Karmesterverseny megnyerése után az or-
szág különböző városaiban számos felkérést kap-
tam, a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnál pedig 
három évig dolgoztam vezető karmesterként és 
művészeti vezetőként. A Szolnoki Szimfonikus Ze-
nekarral 2005-ben kerültem kapcsolatba, ekkor tud-
tam meg, hogy a város több mint 25 éve ápol jó kap-
csolatokat Japánnal, és testvérvárosuk is van, Yuza. 
A zenei együttműködés ráadásul kifejezetten aktív-
nak bizonyult, a Yuza szomszédságában található 

Sakata városának filharmonikus zenekarával már 
korábban is számos közös programot valósítottak 
meg. A város felkérésére több koncerten szerepel-
tem karmesterként, a közös munkák – különösen a 
2006. januári magyar–japán koncert alkalmával el-
ért viharos siker – eredményeként Szolnok vezetése 
úgy döntött, hogy az együttműködést hosszú távon 
tervezi, ezért 2008-tól öt évre hivatalosan is felkértek 
a város főzeneigazgatói posztjának betöltésére.

– Mire terjed ki ez a megbízatás?
– A szimfonikus zenekarral kapcsolatos munkán 

kívül a város zenei életének teljes koordinálása is 
az én feladatom, a Szigligeti Színház, a Tisza Tánc-
együttes és számos szolnoki kórus zenei munkáját 

kell összehangolnom. Magyarországon nem olyan 
elterjedt ez a titulus, tudtommal Szolnokon kívül 
egyedül Debrecenben van hasonló megbízatás, pe-
dig mondjuk Németországban szinte minden vá-
rosban van egy ilyen feladatra kijelölt személy.

– Mit érdemes tudni a zenekarról?
– A szolnoki zenekar már több mint negyven 

éve dolgozik együtt, ezért kialakult a saját stílu-
suk. A létszámot tekintve – más hazai zenekarok-
kal összehasonlítva – meglepően kicsinek számít 
a zenekar, de ehhez képest nagyon dinamikusak, 
felkészültek és rendkívüli módon képesek reagálni 
az új kihívásokra. A zenekar a közelmúltban kft.-
vé alakult át, ami nemcsak szervezeti átalakulást 
jelent, hanem azt is, hogy komoly céljaik vannak 
a jövőre nézve, országosan, illetve nemzetközileg is 
elismert, professzionális zenekarrá kívánnak válni.

– Az eddigi együttműködés során melyik volt 
a legemlékezetesebb fellépése?

– Tavaly, a „Szolnok Napja” rendezvénysorozat 
alkalmából a nyugat-tokiói kórus vendégszerepelt 
itt Magyarországon. Az előadásokon a 60 fős japán 
kóruson kívül a magyar kórus 90 tagja és a teljes ze-
nekar, tehát összesen közel 200 fő állt a színpadon 
– ez számomra is meghatározó élmény volt. Ezenkí-
vül a tavalyi Puccini-emlékest is emlékezetes volt, az 
előadás végén a közönség állva tapsolta meg az elő-
adást. A világ más részein megszokott ez a fajta re-
akció, de Szolnokon még nem volt ilyenben részem.

– Európa és ezen belül Magyarország is a ko-
molyzene hazájának tekinthető. A teljesen más 

Izaki Masahiro 
japán karmester 
Magyarországot 

tartja második 
otthonának. 

A komolyzene 
iránti szenvedé-
lye tette sikeres-

sé, és szerencsés-
nek mondhatjuk 
magunkat, hogy 

2007 óta Szol-
nok városában 
munkálkodik.

IzAkI mAsAhIro
Japán déli részén, Fukuokában született 1960-ban. Egyetemi évei 
alatt elnyerte a művelődési minisztérium ösztöndíját és hallgatója 
lett a Bécsi Zeneakadémiának. Vezénylést, zeneszerzést és karveze-
tést tanult. A Fukuoka Egyetemen szerzett diplomát, majd felvették 
a Tokiói Nemzetközi Szépművészeti Egyetem mesterkurzusára. 1995 
májusában első helyezést ért el a Magyar Televízió VIII. Nemzetközi 
Karmesterversenyén. Magyarországon szinte az összes jelentős 
zenekart vezényelte Budapesten és vidéken egyaránt. Olyan híres 
külföldi zenekarokkal dolgozik együtt, mint a Japán Filharmonikus 
Zenekar, a Jomiuri Nippon Szimfonikus Zenekar, a New Japan Filhar-
monikus Zenekar, Tokió Filharmonikus Zenekar, Szlovéniai Filhar-
monikus Zenekar, a Prágai Kamarazenekar, a Ricoh Filharmonikus 
Zenekar stb. Vendégkarmestere és zeneigazgatója különböző városi 
zenekaroknak és kórusoknak. Fellépett már Amerikában, Koreában, 

Szlovéniában, Németországban, Svájcban, Ausztriában, Spanyolországban, Szlovákiában. 2007-től 
Szolnok város főzeneigazgatója. Repertoárján egyaránt megtalálhatók a barokk, a bécsi klasszikus 
és romantikus, az orosz és a magyar komponisták művei.
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11 rue Jacques Cartier, Immeuble QUEBEC 78280,
Guyancourt, France
TEL: 33-(0)1 61 37 00 50, FAX. 33-(0)1 30 57 03 87
E-mail: contact@taikisha.fr

A magyar japán diplomáciai kapcsolatok 140. és 50. évfordulójára
Nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarországgal együtt ünnepelhetjük ezen évfordulókat. Társaságunk örömmel 
nyugtázza, hogy a kétoldalú kapcsolatok már 140 éve élnek, és reméli, hogy még szorosabbá válnak mindkét ország 
megelégedésére. Szándékunk a fejlett technológiai szolgáltatásaink biztosítása által a magyar társadalom további 
növekedéséhez való hozzájárulás. 
Megtisztelve érezzük magunkat, hogy meghívást kaptunk ezen kiadvány hirdetői közé. Kérjük fogadják el tőlünk a 
Taikisha Ltd jókívánságait ezen évfordulók alkalmából!

Divízióink és tevékenységi területeik:
A Green Technology Rendszer Divízió főbb tevékenységi területei:

• Ipari légkondiciónáló rendszerek (tisztaterek (cleanrooms), gyáregységek klimatizálása és ezek segédberendezéseinek 
telepítése)

• Épület légkondiciónálás, higéniai és elektromos létesítmények tervezése és kivitelezése 
• Légkezelő és légtisztító berendezések gyártása és forgalmazása
• Orvosi és vegyipari gyártórendszerek (kivitelezés, segédberendezések és gyártórendszerek biztosítása)

A Festőüzemi Divízió főbb tevékenységi területei:
• Festőüzemek létesítése : Japánban az első,  világviszonylatban második
  (személygépjárművek, háztartási gépek, repülőgépek, vasúti szerelvények)

Cleanroom
Technologies

Paint System

VOC Treatment & 
Odor Control System

Energy 
Solution

For Hospital, 
Healthcare & Elderly 

Welfare Facilities

Medical & Chemical
Manufactruing System

INterJÚ IzAkI mAsAhIróvAl, szolNok város főzeNeIGAzGAtóJávAl

Aki a japán kultúrát ötvözi a magyar zenei hagyománnyal
gyökerekkel rendelkező, távoli Japánból ideér-
kezve nem jelent nagy kihívást egy kifi nomult 
ízlésű, hozzáértő közönség előtt játszani?

– A munkám révén évtizedek óta foglalkozom 
az európai zenekultúrával, ezért én már nem ér-
zem magam tipikus japánnak. Ami a más gyö-
kereket illeti, én pont ebből próbálok meg előnyt 
kovácsolni, úgy, hogy más szemszögből, a magyar 
mentalitástól eltérő módon közelítem meg a ze-
nét, így sokszor új értelmezést kap a mű, és ez ér-
dekes lehet az európai hallgató számára.

– Hogy képzeli el a zenekar jövőjét?
– A fejlődés szempontjából elsődleges a zenekar 

létszámának növelése. A széles körű nemzetközi 
kapcsolatrendszernek köszönhetően folyamatosak a 
felkérések, emiatt fontos az is, hogy a zenekar bővítse 
a repertoárját, illetve hogy új tapasztalatokat szerez-
zen. A közös munkával, magas színvonalú előadá-
sok létrehozásával remélem, hogy még elismertebbé 
válnak a szimfonikusok, de mindvégig törekedni 
kell arra is, hogy zenekar védjegyévé vált, speciális 
„szolnoki hangzás” megmaradjon. Szeretném, ha az 

elkövetkező időszakban sokat tanulnánk egymástól. 
Remélem, hosszú távon is gyümölcsöző lesz a kap-
csolatunk, már csak azért is, mert szeretnék minél 
hosszabb időt eltölteni abban az országban, amelyet 
most már második otthonomnak tartok.

– A kulturális különbözőségek miatt tud-e 
olyan dolgot említeni, ami nehézséget jelent az 
ön számára?

– Az itt eltöltött hosszú évek alatt sokat fejlő-
dött a nyelvtudásom, de azért még vannak olyan 
helyzetek, amikor nyelvi nehézségekbe ütközöm. 
A japán emberek általában visszafogottak, saját 
véleményüket nem igazán merik nyíltan felvál-
lalni, én viszont karmesterként fontosnak tartom, 
hogy az érzelmeimet, gondolataimat minél érthe-
tőbben tudjam kifejezni, ezért igyekszem a nyel-
vet is a lehető legjobban elsajátítani.

– A magyar–japán emlékév programsoroza-
tához kapcsolódva terveznek-e valamilyen fel-
lépést?

– A Magyarországot népszerűsítő rendezvény-
sorozatnak kiemelkedő eseménye lesz a szolnoki 

zenekar novemberi turnéja Japánban, mely egy-
részt komoly elismerés a zenekarnak, másrészt 
nagy jelentőséggel bír a jövőre nézve is. A tokiói 
hangverseny mellett természetesen testvérváros-
unkban, Yuzában is fellépünk majd, illetve a szoros 
kapcsolatokat ápoló Sakatában és Yamagatában is 
tervezünk koncerteket. A teljes zenekaron kívül 
kórus, szólisták, illetve a városi delegáció is részt 
vesz a vendégszereplésen, ezért a teljes kiutazó lét-
szám 100 fő fölött lesz. Mivel emlékévről van szó, 
mindenképpen a klasszikus zene nagyjaival sze-
retnénk képviselni a magyar zenei kultúrát, ezért 
Bartók Bélától a Magyar képeket és a III. zongora-
versenyt, Kodály Zoltántól a Missa Brevist fogjuk 
előadni, a szólistánk pedig a világhírű Rost Andrea 
lesz, akinek külön operaária-estet is fogunk szer-
vezni. Nagy örömömre szolgál, hogy munkámmal 
most már én is hozzá tudok járulni a kulturális 
kapcsolatok elmélyítéséhez. Azt is jó dolognak tar-
tom, hogy már nemcsak itt, Magyarországon kép-
viselhetem a japán kultúrát, de Japánban is népsze-
rűsíthetem Magyarországot.
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Kis nyelv, nagy érdeklődés
A japán nem világnyelv, mégis egyre többen szeretnék megtanulni 

Magyarországon. vajon miért ekkora az érdeklődés egy kis nyelv iránt? ebben 
nagy szerepe van a manga- és animeőrületnek is.

JAPáN szótár Az INterNeteN 
Az egyre népszerűbb magyarországi 

japán nyelvtanítás a kezdetekben vi-
szonylag kevés magyar nyelvű oktatási 
segédeszközre támaszkodhatott. Ma 
már szerencsére jóval több nyelvkönyv, 
leíró nyelvtan, kandzsi-szótár, vala-
mint néhány szótár és szószedet érhető 
el magyar nyelven, azonban egy igazán 
korszerű magyar–japán szótár még 
mindig hiányzik a sorból. Az internet 
korában felnövekvő nemzedékeknek 
pedig sokáig várniuk kellett a szaba-
don elérhető, folyamatosan fejlesztett 
magyar–japán webszótárakra.

Az első ilyen webszótárat Somfai Ta-
más veszprémi informatikus készítette 
öt éve Tamino néven, amely négyezer 
körüli szókapcsolatával hamarosan a 
legnagyobb és legnépszerűbb magyar–
japán szótárrá vált a magyar tanulók 
számára a világhálón. A fejlesztése két 
és fél évvel ezelőtt új irányt vett, ami-
kor a Tamino szerkesztőjéhez társult 
Sípos László Japánban élő mérnök-
MBA, aki a tudásmenedzsment és a 
digitális tartalomfejlesztés területén 
szerzett tapasztalataival, új nyelvészeti 
megoldásokkal egészítette ki az alap-
koncepciót. 

A magyar–japán/japán–magyar 
web szótár jelenleg is fejlesztés alatt 
áll és egy átfogó, nyelvtanulási segéd-
eszközöket (írásjeltanító, szókincsteszt, 
szótárfüzet, stb.) és szótárt fejlesztő in-
formatikai rendszer prototípusaként, 
kísérleti üzemben működik. A szótár 
bővítésében a felhasználók is részt ve-
hetnek, munkájukat a fejlesztők által 
alkotott tudásmenedzsment-modul 
irányítja és ellenőrzi. A szótár jelenleg 
38 ezer szókapcsolattal rendelkezik, 
regisztrált felhasználóinak száma 2 
ezer és a növekvő látogatottsági ada-
tok (havi 20 ezer egyedi felhasználó, 
250 ezer klikk) is jelzik hasznosságát, 
népszerűségét. A fejlesztők tervei kö-
zött szerepel, hogy hamarosan átfogó 
magyar–japán eseménynaptárral és 
további, a felhasználók közösségének 
igényeit kielégítő tartalommal kiegé-
szítve magyar–japán portálként üze-
meltetik tovább a szótárt.

köNNyeN tANíthAtó Nyelv, csAk módszer kérdése
A Selyemút Nyelviskola másfél évvel ezelőtt azért jött létre, 
hogy a kis nyelvek iránt érdeklődők is tudjanak hol tanulni, 
hiszen náluk már két főtől csoportos a tanfolyam. Tanáraik 
tapasztalt nyelvtanárok, akik a beszédcentrikus órák hívei, 
módszerük nem az olvasás és fordítás, inkább rengeteg 
hanganyaggal dolgoznak. Valamennyien éltek abban az 
országban, melynek a nyelvét tanítják, így óráikon nem-
csak a nyelvvel, hanem a kultúrával is megismerkedhetnek 
a diákok. Amennyiben valaki kezdő szinttől egy, a japáno-
kat jól ismerő, Japánban éveket eltöltött tanár segítségével 
nyer betekintést ebbe a különleges világba, biztos sikerre 
számíthat. Japán szöveget rendszeresen hallgatni azért 
fontos, mert ennek a nyelvnek a buktatója a hangsúly, az 
intonáció. A tanár az első órától kezdve japánul beszél, 
nincsenek magyar vezényszavak, az írást egyáltalán nem 
erőlteti. Játékos formában oktat, a használható tudáson 
a lényeg, az életből kiragadott helyzetekkel ismerkednek 
a diákok, ezekről beszélgetnek. Az óra egyharmada szö-
veghallgatás, a házi feladat egy része is ez. Az új nyelvtani 
szerkezeteket a diákoknak kell megtalálniuk a szövegben, 
tehát nem klasszikus nyelvi óráról van szó. Ha érdekli ez a 
nyelvoktatási módszer, a Nyelvparádén, vagyis a nyelvta-
nulási lehetőségek kiállításán szeptember 9–13. között a 
Hungexpo területén személyesen is megnézheti, hiszen a 
Selyemút Nyelviskola – ahol a japánon kívül még 22 külön-
leges nyelvet tanítanak – tart itt bemutató órát.

1027 Budapest, Margit krt. 3. I. em. 4.
További információ:

www.selyemutnyelviskola.hu

M agyarországon az 
oktatott nyelvek-
nek két tábora 

van: az egyik a világnyelveké, 
amelyek nagyon népszerűek, 
a másik a kis nyelveké, vagyis a 
különleges, de kevesek által be-
szélt nyelveké. A japán az utób-
bi csoportba tartozik, habár ha 
a tanulók számát nézzük, nyu-
godtan kijelenthetjük, hogy 
manapság egyre népszerűbb 
hazánkban. Régebben csak egy 
szűk körhöz tartozók, főleg a 
távol-keleti harcművészeteket 
tanulók érdeklődtek a japán 
nyelv iránt, ma ennél lényegesen többen szeretnék beszél-
ni. Ennek egyik és talán legfőbb oka, hogy a manga és az 
anime nálunk is egyre nagyobb közönséget vonz.

A manga japánul képregényt jelent. Japánban számtalan 
ilyen kiadvánnyal lehet találkozni az újságárusoknál, uta-
zás közben szinte mindenki ezeket olvassa. Az ottani őrület 
hozzánk is begyűrűzött, olyannyira, hogy az általános és 

középiskolások körében ennek 
köszönhetően japán szubkul-
túra alakult ki, így nemcsak 
a rajzos történetek, hanem 
maga Japán is érdekessé vált. 
Az anime az angol animation 
szó rövidítése, a japán rajzfi l-
mek gyűjtőneve. Ilyen anime 
fi lmekkel, sorozatokkal ma 
már külön erre specializáló-
dott csatornákat töltenek meg, 
amelyek ugyan szinkronizál-
tak, de a fi lmek zenei szövege 
a legtöbb esetben japán. Ennek 
hatására a fi atalok közül egyre 
többen kezdenek el japánul 

tanulni, nemritkán maguktól, autodidakta módon, persze 
azért szép számmal akadnak olyanok is, akik nyelviskolá-
ba járnak tökéletesíteni tudásukat. Az anime- és mangaláz 
természetesen mulandó, általában az ember kinövi, viszont 
mivel Magyarországon kevesen beszélnek jól japánul, a 
tolmácsszakma számára igen vonzó. Különleges nyelveket 
– mint a japán, a kínai vagy a koreai – a világnyelvekhez 
képest jóval kevesebben beszélnek Európában, ezért nagy 
előny, ha valaki tökéletesen ismeri ezeket.

A japán írásrendszer elsajátítása hosszú évekig tart. A 
magyarok általában könnyebben veszik az akadályokat, 
amikor japánul tanulnak, hiszen a magyar nyelv hangzó-
készlete csaknem azonos a japánéval, a szórend hasonló, a 
japán nyelvtannal is jóval gyorsabban megküzd egy magyar 
anyanyelvű. A japán az angolból is átvett szavakat, ezért az 
angolul beszélők számára is van némi azonosság a szókincs 
tekintetében. Bár a kiejtés kifejezetten egyszerű egy magyar 
anyanyelvű számára, nehézséget okozhat a hangsúly, az in-
tonáció. Érdekes és számunkra kissé szokatlan lehet, hogy 
az alá-fölé rendeltség, az életkor és szaktudás tisztelete a 
japánok minden megnyilvánulásában megfi gyelhető, meg-
annyi nyelvi formában tetten érhető.

Természetesen ezt a nyelvet is sokkal könnyebb meg-
tanulni, ha anyanyelvi vagy Japánban hosszabb ideig élő 
tanár oktatja, hiszen egy nyelvet elsajátítani a kultúra 
ismerete nélkül nagyon nehéz. Ezért 2009 elején a japán 
állam hét önkéntest küldött Magyarországra, akik a kö-
vetkező két évben japán nyelvet fognak tanítani és a japán 
kultúra nagykövetei lesznek vidéki és fővárosi oktatási in-
tézményekben. A J-CAT (Japan Culture Advance Team) 
önkéntesei az adott közösség részeként a nyelvtanítás 
mellett sok más, a japán kultúrához szorosan kapcsolódó 
dolgot népszerűsítenek, mint például ikebana, teaszertar-
tás, karate, kimonó.

JAPáN Nyelvet tANulók számA 
mAGyArorszáGoN
(Fő)

Forrás: jaPán alaPítvány
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A KÖNYV CÍME: 

 Változás és örökség
                      Ferdeszemmel Magyarországról
 

Ajánlás Morita Tsuneo könyvéhez
 „Ferdeszemmel” – szellemes alcím, de csak félig állja meg a helyét. Igaz, Morita Tsuneónak japán arca van, de a 
szíve és az agya csak félig japán. Félig már hozzánk tartozik. Nem csak azért, mert évtizedeket töltött Magyaror-
szágon és megtanulta nehéz nyelvünket. Azért is, mert sok szempontból belülről éli át azt, ami ebben az országban 
és határainkon túl, a poszt-szocialista régióban történik. Egyszerre néz ránk életünk résztvevőjeként, azonosul 
problémáinkkal – ugyanakkor megőrzi a külső elemző tárgyilagosságát, és a japán fejlődés alapos ismerete, a nem-
zetközi összehasonlítás tovább növeli fejtegetéseinek magyarázó erejét. Sok állítását, köztük nem is egy kritikai 
észrevételét meggyőzőnek és tanulságosnak tartom, bár vannak olyan gondolatai is, amelyekkel nem tudok egyet-
érteni. Nyugodt szívvel ajánlom a könyv elolvasását. Morita minden írása érdekes, tartalmas, gondolatébresztő.
 

Kornai János, a közgazdaságtan emeritus professzora
Harvard University és Collegium, Budapest

Megismerni a kiismerhetetlent
A kultúrák különbözősége az üzleti és vállalati élet különbözőségében is megnyilvánul. Ha megértjük, hogy 

a japán kultúrában mi miért történik, kevésbé értelmezzük félre a japán üzletemberek viselkedését.

J obban járunk, ha kicsit utánanézünk a japán 
vállalati kultúrának, mielőtt elkezdünk egy ja-
pán cégnél dolgozni, és nem lakva, vagyis mun-

ka közben ismerjük meg kollégáinkat. Egy japán cég 
ugyanis munkatársai számára a második otthon, és 
nem veszik jó néven, ha ezt mi nem így gondoljuk. 
A munka és a magánélet a japánoknál nem különül 
el, de nem ez az egyetlen furcsaság egy európai em-
ber számára. Arról, hogy hogyan „működik” a japán 
üzletember, Hidasi Judit egyetemi tanár, a Budapesti 
Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Ka-
rának dékánja mesélt nekünk, hiszen ő ezen a téren 
rengeteg tapasztalattal rendelkezik, diákjainak is sok 
praktikus tanácsot ad.

A japán menedzsment, vállalatvezetés Japánban 
példaértékű, de szellemisége nagyon nehezen való-
sítható meg Japánon kívül, mert az európai emberek 
mentalitásától eléggé távol áll – vázolta a problémát 
a dékán. Az a baj, hogy a magyarok azt gondolják, 
ugyanazok a dolgok számítanak erénynek egy japán cégnél, mint nálunk – 
folytatta Hidasi Judit. Például az európai kultúrában borzasztó nagy erény, ha 
valaki őszintén megmondja a véleményét, a japánoknál az erény az, ha valaki 
tud uralkodni magán. Azt várják, hogy a mondandónkat úgy fogalmazzuk 
meg, hogy azzal ne keltsünk feszültséget, a szituációnak megfelelően viselked-
jünk. A japán azért nem fogalmaz meg egy véleményt világosan, egyértelműen 
vagy bátran, mert a másikat akarja kímélni, ezt abszolút jó szándékkal teszi, mi 
pedig azt gondoljuk róla, hogy kiszámíthatatlan. Akkor végül honnan tudjuk 
meg az igazságot, azt, hogy valójában mit gondol? Olyan szituációt kell te-
remtenünk, amikor a legőszintébb, nem kell felelősséget vállalnia a szavaiért, 
vagyis célszerű elmenni vele kikapcsolódni egy pohár ital mellett. Ugyanis egy 
japán mondás szerint amit a részeg ember mond vagy csinál, az teljesen bocsá-
natos. Az esti közös poharazás egy szelep, remek stresszlevezető, ilyenkor lehet 
a munkatársakból őszinte véleményt kicsikarni anélkül, hogy megsértenék a 
hatalmi szabályokat. A főnök mint tekintély véleménye megkérdőjelezhetetlen, 
de az esti közös italozások alkalmával mindenki kiönti a szívét, lelkét, ekkor 

még a kritika is megengedett. A japánok nem ab-
szolút, hanem relatív kategóriákban gondolkoznak, 
a kontextus, a szituáció határozza meg viselkedésü-
ket, ezért tűnnek kiismerhetetlennek számunkra. 
Ám jobban eligazodunk rajtuk, ha tudjuk, mit miért 
csinálnak. Számunkra például nagyon furcsa – mert 
nagyon individualisták vagyunk –, hogy náluk intéz-
ményesítve van az ötletelés: szívesen veszik az ötletet, 
de nem úgy, mint az egyén ötletét, hanem mint a cso-
portét. A csoporton belüliek megosztják egymással 
az információkat, ahhoz, hogy a csoport előre men-
jen, mindenkinek hozzá kell járulnia. Nem szabad 
kilógni a sorból! Az egyéni gondolatokat hajlandók 
feláldozni a közös célért, magánéleti előnyökről is 
lemondanak. Mi viszont fenyegetésként éljük meg 
személyiségünk esetleges elvesztését.

Ha a csoportot nézzük, akkor a japánok erőseb-
bek, hatékonyabbak, mert ők nem húznak szét – 
osztotta meg tapasztalatait Hidasi Judit. A csapatot 

sose árulják el, mások előtt sose fogják blamálni kollégáikat. Megvetik, aki a 
sajátjairól rosszat mond, lejáratja őket – tette hozzá a szakértő. Mindenki a 
csoportnak a része, ha a csoportot szidja, akkor önmagát is szidja. Ez nem 
szolidaritás, inkább a csoportkohézió, a csapatszellem tiszteletben tartása. Azt 
szeretik, ha valaki nem magát tolja előtérbe, hanem jól be tud olvadni a cso-
portba, és a csoportot viszi előre. Szerintük abból lehet következtetni, hogy va-
laki mennyire elkötelezett a cég, a munkahely, az ügy iránt, hogy mennyi időt 
tölt a munkatársaival. A magánélet és a munka nem különül el, a barátokat 
Japánban a munkatársak jelentik. A japánok a szabadidejüket is a munkatár-
sakkal töltik, a magyarok ettől nagyon ódzkodnak. Amikor elzárkóznak néha 
a számukra erőltetettnek tűnő közös programtól, ebből a japánok azt a követ-
keztetést vonják le, hogy nem elég elkötelezettek, nem veszik elég komolyan 
a munkájukat. Míg nálunk az a szokás, hogy ha elvégeztük a feladatot, akkor 
nyugodt szívvel hazamehetünk, addig a japánoknál amíg a főnök dolgozik, 
a beosztott is ezt teszi. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a munkaidőben, hanem 
utána is az irodában kell maradnia.
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A teA ÚtJA lehetőséG ArrA, hoGy tAlálkozzuNk A szívüNkkel

A japán teaszertartás  
művészete – a Chado

A japán Chado kifejezés azt jelenti: a tea Útja. A teakészítés, vagyis a porrá őrölt 
zöld tea, a maccha (maccsa) elkészítése, felszolgálása és elfogyasztása Japánban 

túlnőtte a művészet határait, ma már életfilozófiaként, életmódként tartják számon.

Merényi krisztinA �

K ontor Kornélia ösztöndíjjal került a japán kultúrtörténelem és a ha-
gyományos művészetek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ki-
otói Urasenke teaakadémiára, ahol „teatanoncként” közel egy évig 

tanulhatta a legnagyobb mesterektől a teaszertartás művészetét. Hazatérve 
itthon próbálja népszerűsíteni és tanítani a Tea Útját, egyben segíteni minden-
kinek megfejteni ennek a misztikusnak tűnő művészeti ágnak a titkát.

töBB mINt 450 éves törtéNelem
A tea fogyasztása világszerte ismert és szinte mindennapos tevékenység, még-

sem befolyásolta sehol a kultúrát oly mértékben, mint Japánban. Itt a porrá őrölt 
zöld tea, a maccha (maccsa) elkészítése és fogyasztása a kultúrát a mai napig 
alapjaiban meghatározó, valamennyi területét átható szellemi-esztétikai iskolá-
nak az alapjává vált – állítja Kontor Kornélia. Ezt a különleges teafajtát kínai 
tanulmányútról hazatért zen szerzetesek honosították meg Japánban a XII. szá-
zadban. Kezdetben meditációk alkalmával a tudat megtisztítása céljából fogyasz-
tották, de értékes gyógyszerként is igen elterjedt volt. A későbbiekben a maccha 
fogyasztása az uralkodó nemesi osztályok körében is népszerű passzióvá vált, 

akik teafogadásokat rendeztek és új szenvedélyüknek hódoltak. Rövid idő alatt 
kialakultak a kizárólag ilyen összejöveteleknek helyet adó, a zen buddhizmus 
által inspirált, egyszerűen, de rendkívül esztétikusan berendezett szobák, ahol 
a teákat elkészítették és felszolgálták. Aztán a XVI. században Sen Rikyu – kora 
politikai és kulturális életének egyik vezéregyéniségeként – a tea elkészítésének, 
felszolgálásának és elfogyasztásának mozzanatait átfogó gyakorlattá ötvözte, le-

téve ezzel a Chado (csado), azaz a Tea Útja alapkövét. Megalapította az Urasenke 
teaiskolát, amely a mai napig a világ egyetlen olyan iskolája, ahol intézményes 
keretek között lehet elsajátítani a teakészítés mesterségét – emelte ki a szakértő.

komPlex művészetI formA
A „teát” művészetbe foglalták a japánok, mely ma már nem egyszerűen a 

zöld tea felszolgálásának és elfogyasztásának gyakorlati tudnivalóit jelenti, ha-
nem egy speciális életfilozófiát és esztétikai rendszert is. A teaművész ezt az 
egészet próbálja meg a mindennapi életbe átültetni. A teaszertartás jelentős 
része előadó- és mozgásművészet, a teaszertartás mozdulatainak tökélyre fej-
lesztett koreográfiája, de ezt túllépve a teaművésznek megfelelő ismeretekkel 
kell rendelkeznie számos egyéb kapcsolódó művészeti ágban is. Ilyen például a 
teaszobában megjelenő tárgyak pontos ismerete, megfelelő előkészítése, a for-
mák, színek, anyagok összehangolása. Fontos a teáscsészék megfelelő kiválasz-
tása (keramikusság), a vázába készített virágok alkalomhoz illő kompozíciója 
(ikebana), a falitekercsen szereplő írás értelmezése (kalligráfia), illetve a tea 
előtt felszolgált édesség megfelelő formája és ízvilága (gasztronómia) is. 

A teaművész hangokkal, fényekkel és a mozgással egy hihetetlenül inten-
zív, ám bizonyos értelemben „néma” légkört teremt. Légkört, mely alkalmas egy 
életérzés, gondolat közvetítésére vagy épp felébresztésére. Néma teret, melyben 
minden jelentéssel bír, minden céllal van elhelyezve, s mégis csupán a lehetősé-
get hordozza, hogy a vendég igénye szerinti mértékben és mélységben fogadja 
be a vendéglátója által „küldött” impulzusokat.

Ez a hihetetlen aprólékossággal megtervezett és kivitelezett ceremónia meg-
tanítja az elmélyülést, a kis dolgok észrevételét, a harmónia értékelését. Mert a 
tea egy utat jelent, mely megtanít látni, észrevenni, értékelni, s később a tanu-
lás révén képessé tesz megteremteni az esztétikai, íz- és egyben spirituális él-
ményt nyújtó összhatást – fejti ki Kontor Kornélia. A harmónia, a dolgok iránt 
érzett tisztelet, a tisztaság és a spirituális béke mind olyan alapelvek, melyek 
megfogalmazódnak e művészetben, és ezek azok az alapgondolatok, melyek-
ből kiindulva szükséges a folyamatokat megtanulni. Mindenki, aki a Tea Útját 
járja, figyel annak minden részletére: a berendezésre, a használati tárgyakra, a 
betartandó illemszabályokra, az ételekre, de még a felhasznált vízre is.

moNdANIvAló A moderN emBer számárA
A világon emberek milliói tanulják és művelik az Urasenke hagyomány sze-

rint a Tea Útját. A tradicionális művészeti ágnak a modern ember számára is 
van mondanivalója. A teaszertartás művészetével foglalkozó ember egy utat jár 
be, a tanulás és gyakorlás útján megismeri önmagát, gondolatai megtisztulnak, 
elindul a kulturális gyarapodás és önmegvalósítás útján, egy csésze tea közös 
elfogyasztásának örök törvényű gyakorlatával pedig nagyszerű pillanatokat te-
remt. Sen Gensitsu, az Urasenke teaiskola nagymestere (a nagymester-dinasz-
tia immár tizenötödik tagja) szavaival élve: „a Tea Útja lehetőség arra, hogy 
találkozzunk a szívünkkel, és nyugvópontokat stabilizáljunk magunkban”.
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1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8. 
Asztalfoglalás: (+361) 801 9862

www.kyotoetterem.hu
E-mail: kyotoetterem@kyotoetterem.hu

Éttermünk a város egyik legszebb helyén, a
Lánchíd pesti hídfőjénél a Gresham palota szom-
szédságában található. A vendégtérből gyönyörű
kilátás nyílik a Lánchídra, valamint, a Mátyás
templomra egyaránt.

Magas színvonalon kínáljuk Önnek az ázsiai
konyhaművészet remekeit: tradicionális japán
fogások, modern nyugati ízlésvilágba adaptált
sushik, valamint autentikus thai ételek izgalmas
kombinációját. 

Hétköznapokon déli tizenkettő és délután öt
óra között, egy valóban sokszínű és nagyon vál-
tozatos, ugyanakkor kedvező árú ebéd kínálattal
várjuk Önöket.

Vasárnapokon pedig nem csak a sushi kedve-
lőinek, de azoknak is egyedi lehetőséget nyújtunk
„all you can eat” ajánlatunkal, akik most
szeretnének megismerkedni a sushik világával.

természetes eGyszerűséG GAsztroNómIAI tökéllyel eGyesítve

Egy falat Japán: a sushi
A sushi talán a japán gasztronómia egyik legismertebb és 

legnépszerűbb ételkülönlegessége. A felhasznált alapanyagoknak 
köszönhetően rendkívül egészséges, a szín- és formavilág összhatására 

törekedve pedig igen látványosan tálalt, ízletes étel.

Merényi krisztinA �

A sushi a sashiminek (nyers halnak) egy 
főtt rizzsel készített változata. Több száz 
variációja ismert, a különböző típusoktól 

függően készülhet nyers, illetve főtt hallal, rákkal, 
kagylóval, polippal, homárral, kaviárral, de vannak 
zöldséges és vegetáriánus sushik is. Sokszor hasz-

nálnak szárított tengeri algalapot (norit) a sushi-
falatkák elkészítéséhez. A sushi-mester a vendégek 
előtt készíti el a harapásnyi nagyságú sushit, amelyet 
aztán tormás szójaszószba mártogatva fogyasztha-
tunk el. Először talán szokatlannak és újnak tűnhet a 
sushi különleges ízvilága, de aki egyszer megszereti, 
az biztos, hogy egy életre rajongójává válik.

A sushI törtéNete
A sushi őshazája Kína, a VII. században, a Tang-

dinasztia idején terjedt el Japánban, és eredetileg hús 
tartósítására használták. A besózott húst rizs közé 
rakták, összepréselték, majd 
kövek közé ásták el. A föld alatt 
a rizs erjedésnek indult, és így a 
hús hetekkel később sem rom-
lott meg. A XVII. században 
már rizsecetet használtak az er-
jedési folyamat felgyorsítására, 
valamint a sushi-rizs ízesítésé-
re, illetve elterjedt a préseléses 

technika alkalmazása. A mai, modern kori sushi 
megalkotása Hanaya Yohei nevéhez köthető, aki 
1820-ban, Tokióban nyitotta meg első sushi-boltját, 
melynek neve „Yohei-zushi” volt. Ezt a boltot tekint-
hetjük a mai sushi-bárok ősének. Az általa készített 
sushi rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert, 
főleg azért, mert bevezette a nyers halat a sushi hoz-
závalói közé és megalkotta a nigirizushit, mely ma 

a legelterjedtebb és egyben a legnép-
szerűbb sushi-falatként ismert.

Az első modern sushi-bár 1950-
ben nyílt Oszakában, és a nagy si-
kernek köszönhetően országszerte 
gyorsan elterjedt a sushi-fogyasztás. 
A világon az 1970-es évektől kezdett 
ismertté válni – először főleg a japán 
üzletembereknek köszönhetően az 
Egyesült Államokban –, később pe-
dig a japán konyha terjedésével az 
egész világot meghódította. A nyu-
gati ember számára sokszor furcsa 
nyers íz elfogadása miatt egyre nép-
szerűbbé válnak a fúziós éttermek 
is, ahol a tradicionális japán és a 

modern nyugati ízvilág ötvöződik egymással, így 
ezeken a helyeken a bátortalanabbak is nyugodtan 
kipróbálhatják az új ízeket.

mIért eGészséGes A sushI?
A sushi a tudósok szerint nagyon egészséges étel, 

illetve rendkívül értékes tápanyagforrás. Rengeteg 
fehérje, valamint jód található benne, emellett zsír- 
és kalóriatartalma igen alacsony, ezért nagyban hoz-
zájárul az egészséges életmódhoz. Taurintartalma 
miatt csökkenti a koleszterinszintet és az érfalakra 
is jó hatással van, emellett az olajos halak omega–3 

és omega–6 zsírsavakat tartal-
maznak, amelyek a szívbeteg-
ségekkel szemben nyújtanak 
védelmet. A tengeri alga ren-
geteg vitaminban és hasznos 
ásványi anyagban bővelkedik, 
hiszen gazdag proteinben, 
kalciumban, karotinban, fosz-
forban és vasban.



· 22 ·

Japán
A NAPI GAzdAsáG melléklete · 2009. máJus

megjelenik a                              mellékleteként • A céges írásokat a cégek szponzorálják • Kiadja a NAPI Gazdaság kiadó kft. • Ügyvezető igazgató: rónai Balázs • Értékesítési igazgató: tallósy István • Produkciós munkák: fáma kft., PrIme 
rAte kft., www.primerate.hu • Munkatársak: merényi krisztina és varga viktória • Olvasószerkesztő: Pajor Péter • Tipográfiai terv: kecskés zsolt • Tördelőszerkesztő: dupka zsolt •  Képszerkesztő: túrós-Bense levente • Nyomás: 
Budai hi top kft. •  Ügyvezető: Budai sándor • A lap bármely részének másolásával és terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. • Tilos a lap elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a kiadó írásos hozzájárulása nélkül. 

Költségoptimalizálás válság idején
Három hazánkban is jelen lévő japán vállalat vezetőjének véleményét kérdeztük azzal kapcsolatban, hogy 

milyen módszerekkel lehet válság idején a költségeket csökkenteni.

fáBIáN IstváN, A shArP electroNIcs (euroPe) GmBh mAGyArorszáGI 
fIóktelePéNek üGyvezető IGAzGAtóJA:

Az elektronikai berendezé-
seket gyártó Sharpot a válság 
miatti keresletcsökkenés és a 
digitális termékek árcsökkenése 
egyaránt sújtja, ezért olyan át-
szervezésekre van szükség, ame-
lyek hatására még hatékonyabbá 
válhat a termelés, a kiadások 
viszont csökkennek. Az átszer-
vezés elsősorban az lcd-panelek 
gyártását és a személyzeti po-
litikát érinti, de új üzleti mo-
dell kidolgozását is magában 
foglalja. Az lcd-gyártás terén 
gyökeres változást fog hozni 
a Sharp új gyárának októberi 
megnyitása, ahol a nagyméretű 
kijelzők előállítása lényegesen 

gazdaságosabb, mint korábban. Az 1700 dolgozót érintő átszervezés cél-
ja a hatékonyság további növelése, ez azzal is jár, hogy 1500 szerződéses 
munkavállalónak a szerződés lejárta után nem hosszabbítják meg a szer-
ződését. A válságra való tekintettel a felső vezetők fizetését akár harminc 
százalékkal mérséklik és a 2009. júniusi prémiumok kifizetése elmarad. 
A Sharp tervei között szerepel az összeszerelési tevékenység lokalizálása 
helyi partnereknél, így minimális beruházási költséggel maximális haté-
konyság érhető el. A legfejlettebb technológiákat érintő kulcsfontosságú 
termelési tevékenységek, mint például az lcd-panelek előállítása Japánban 
marad. Végül, ami a hazai Sharp fiókirodát illeti, a fő tevékenység továbbra 
is a multifunkcionális másolóberendezések eladása. A válság miatt biz-
tosan várható némi visszaesés, de bízunk abban, hogy a cégeknek egyre 
fontosabb a költséghatékonyság és az energiatakarékosság, így egyre nép-
szerűbbek lesznek az általunk kínált kiemelten versenyképes berendezések 
és szolgáltatások.

ANdráskó zoltáN, A mAxell euroPe lImIted mAGyArorszáGI 
fIóktelePéNek üGyvezető IGAzGAtóJA:

A beszállítóinkkal megpróbálunk bizonyos kondíciókat újratárgyal-
ni, a Hitachi páneurópai, illetve globális szerződéseit helyben is alkal-
mazni és az ez által nyújtott kedvező kondíciókat, feltételeket is igény-
be venni. Vevőinket havi, negyedéves rendszerességgel látogatjuk, ami 
nagyon költséges, rendszeresen Nagy-Britanniában tartjuk az európai 
sales meetingjeinket. Ezzel kapcsolatban videokonferenciára való átál-
lást tervezünk, ami jelentős költségcsökkentő megoldás lenne. A cégnél 

kialakítottunk egy cash-flow-
optimalizálási rendszert, mely-
nek keretében részben át-
strukturáltuk, részben pedig 
összehangoltuk a vevői kintlé-
vőségeket, valamint a szállítói 
kötelezettségek fizetési ciklusa-
it. Átalakítottuk a kelet-európai 
logisztikai rendszerünket, így 
már valamennyi piacra közvet-
lenül a rotterdami logisztikai 
központból szállítunk, ezáltal 
mind a szállítási, mind pedig 
az átrakási költségeket optima-
lizáltuk. Ennek köszönhetően 
készleteink összetétele és meny-
nyisége is jobban igazodik a 
vevői igényekhez, mérsékeltük 
a túlkészletezést, végeredményben pedig a készletek forgási sebessége is 
megnövekedett.

Németh AttIlA, A toyotA tsusho euroleAsING huNGAry kft.  
üGyvezető IGAzGAtóJA:

Az autóipar talán az építőipar 
mellett a leginkább érintett a vál-
ságban. Az autós cégek persze 2004 
óta egyre nehezebb körülmények 
között dolgoznak, a válság azonban 
előrehozott, felgyorsított bizonyos 
döntéseket. A bevételek csökkenek, 
hiszen szűkül a piac, de az árrés (fe-
dezet) is folyamatosan kisebb lesz, 
így felértékelődik a kiadás oldal. A 
cég az összes beszállítói szerződést 
felülvizsgálta, ezeket a szerződéses 
kötelezettségeket betartva és fi-
gyelembe véve újratárgyaltuk vagy 
felmondtuk, és új beszállítókkal 
szerződtünk. Meglepő, hogy most 
mindenki mennyire átgondolja az 

üzleti kapcsolatait. Működésünkben meg kell keresni azokat a lehetőségeket, 
ahol spórolni lehet. A magunk részéről ugyanis nagyon fontosnak tartjuk a 
munkahelymegőrzést, nem volt, nincs és nem is tervezünk jelentős leépítést. 
A fizetéseket viszont sajnos csökkenteni kellett, prémium kifizetésével pedig 
egyelőre nem számolunk.
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MERT MINDEN FONTOS

NINCS TÖBB ELMOSÓDOTT KÉP
� ITT A 600 HZ�ES* NeoPDP

MERT MINDEN FONTOS

Tapasztaljon meg egy új látásmódot, és kövesse tűéles képen
a leglátványosabb sportágakat, a leggyorsabb akciókat. Az új
VIERA NeoPDP 600 Hz-es* technológiájának köszönhetően végre
elfelejtheti az elmosódott jeleneteket, illetve még nagyobb 
kontrasztú és fényerejű, kristálytiszta képen élvezheti az 
eseményeket. Ráadásul mintegy 50%-kal csökkentettük az  
energiafogyasztást.** Mert a mozgás minden pillanata fontos. 
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*Sub-Field Drive (Alképkocka létrehozás)
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*egyes modellek

Az alábbiak az Intel 
Corporation Egyesült 
Államokban vagy más 
országokban használt 
védjegyei: Intel, Intel logó, 
Centrino, és Centrino Inside. 
További információért 
látogasson el a 
www.intel.com/go/rating 
weboldalra.

Intel® Centrino® 2 
processzortechnológia

Intel® CoreTM2 
Duo processzor 
SU9300

A Toshiba 
a Windows 
Vista®

 

Business 
operációs  
rendszert 
ajánlja.

www.igazitars.hu

KÖNNYŰ 
VELE AZ ÉLET

, akár 0,98 kg*

Portégé R600-10W modell
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