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Az áruk eladásra történő 
előkészítése 

A termékeket szükséges felkészítenünk az eladásra, 
ami azt jelenti, hogy alkalmassá tesszük őket az 
értékesítésre. 
 

Az áruforgalmi művelet egésze az eladást szolgálja, 
hiszen az értékesítés összetett folyamat, ami magában 
foglalja: 

 Az áruk eladásra történő előkészítését 

 Az áru eladását 

 Az értékesítéshez kapcsolódó eladás utáni teendőket 
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AZ ÁRU ELŐKÉSZÍTÉS MŰVELETEI 

Az értékesítési módtól, valamint az áru  

jellegétől függően különböző feladatokat kell  

elvégezni az értékesítés előtt: 

 

1. Az árucikk kicsomagolása, előrecsomagolása 

2. Árucímkék elhelyezése a terméken 

3. A fogyasztói ár feltüntetése 

4. Az áruk elhelyezése az eladótérben 
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Gépek, eszközök 

 A dolgozók munkáját az előkészületek során 
különböző gépek, eszközök segítik, 
egyszerűsítik, gyorsítják. Ezek az 

 Árazó-, címkéző gépek, 

 Számítógépek, nyomtatók, 

 Csomagológépek (vákuumos, tasakhegesztős) 

 Szeletelő, adagológépek, 

 Árumozgató gépek az áruelőkészítőben 
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1. Az árucikk kicsomagolása, 
előrecsomagolása 

 
Szállítói csomagolás: védje meg az áru 
minőségét az alábbi hatásokkal szemben: 

 Klimatikus (hideg-meleg) 

 Mechanikai (ütés, nyomás, rázás) 

 Kémiai (vegyi anyagok) 

 Biológiai (penész, rágcsálók, rovarok) 
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 Az üzletekben az áruk nagy részét 

kicsomagolják a szállítói csomagolásból. 

 Diszkontáruházakban az áruk egy részét 

gyűjtőcsomagolásban helyezik el a polcokon. 

 Önkiszolgáló egységekben gyakran végeznek 

helyszíni előrecsomagolást (felvágott, sajt). 

 Hagyományos értékesítésnél a pultnál 

történik a csomagolás. 

 Előrecsomagolás (pl. ajándékkosár) 
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2. Az árucímkék elhelyezése a 
terméken 

 Rendszerint import áruk, illetve az üzlet saját 
csomagolású termékei esetén szükséges a 
termékcímke felhelyezése az áruelőkészítés 
során. 

 Szükséges az árun vagy a csomagoláson a 
vevők tájékoztatását szolgáló információk 
meglétének ellenőrzése, szükség szerinti 
feltüntetése, illetve 

 áruvédelmi címkék elhelyezése a terméken 
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Követelmények a címkézéssel 
kapcsolatban: 

 Feleljen meg a jogszabályi előírásoknak! 

 Legyen magyar nyelvű! 

 Legyen jól látható, olvasható! 

 Valós információkat tartalmazzon! 

 Legyen egyértelmű, ne legyen félrevezető! 

 Legyen közérthető! 
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A címkének tartalmaznia kell minden 
árucsoport esetén: 

 Az áru megnevezését (fantázianév nem elegendő) 

 A gyártó/forgalmazó nevét azonosításra alkalmas 
módon 

 Származási helyének megjelölését, ha nem az 
Európai Gazdasági Közösségből származik 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Méreteit, nettó mennyiségét az árura jellemző 
mértékegységben vagy darabszámban 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Előállításához felhasznált összetevőket (a lista 
legelején a legnagyobb arányban jelen lévő 
összetevő szerepel) 

 2014. december 14-től az allergéneket is (glutén, 
laktóz stb.)! 

 

16 



17 



Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Rendeltetésszerű használhatóságának vagy 
minőségmegőrzésének várható időtartamát 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Műszaki jellemzőit 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Energiafelhasználási ismérveit 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Megfelelőségi jelölését 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Minőségi osztályát 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Használatával járó veszélyeket 
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Az áru jellegétől függően a címkének 
tartalmaznia kell még a termék: 

 Környezet- vagy természetkímélő jellegét 
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Európai Virág 

 Az Európai Unió létrehozott egy 
terméktanúsító rendszert.  

 Azokat a termékeket, amelyeknek minimális 
hatásuk van a környezetre, ellátják ezzel a 
jelöléssel. 

 Az Európai Unió tagállamai határozzák meg 
azokat a követelményeket, amelyeknek a 
termékeknek eleget kell tenniük. 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.sulinet.hu/kemia/anyag/pet/eu.jpg&imgrefurl=http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidj/0/17654/jelek.htm&h=150&w=98&sz=9&hl=hu&start=30&tbnid=T4VKlFuG4Ea90M:&tbnh=96&tbnw=63&prev=/images?q=k%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t+term%C3%A9k&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=hu&sa=N


http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.sulinet.hu/kemia/anyag/pet/eu.jpg&imgrefurl=http://www.sulinet.hu/tart/fncikk/Kidj/0/17654/jelek.htm&h=150&w=98&sz=9&hl=hu&start=30&tbnid=T4VKlFuG4Ea90M:&tbnh=96&tbnw=63&prev=/images?q=k%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t+term%C3%A9k&start=20&gbv=2&ndsp=20&svnum=10&hl=hu&sa=N
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.kornyezetbarat-termek.hu/magyartaj_elemei/image002.jpg&imgrefurl=http://www.kornyezetbarat-termek.hu/magyartaj.htm&h=255&w=255&sz=12&hl=hu&start=1&tbnid=nKO0JQ8z2YH9NM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=k%C3%B6rnyezetbar%C3%A1t+term%C3%A9k&gbv=2&svnum=10&hl=hu


A zöld pont dilemmája 

 „Bizonyára nem vagyok/voltam egyedül azzal az 
érzéssel, mikor megláttam egy általam - kevésbé 
tudatosan (!) - vásárolt terméken a Der Grüne Punkt 
emblémáját, hogy kicsit megnyugodtam, hogy 
mégiscsak sikerült környezetbarát árut vennem... 
Pedig hohó! Micsoda tévedés! Ez mindössze annyit 
jelent, hogy a cég megfizette a szelektív 
hulladékgyűjtés többletköltségét, de semmilyen 
kapcsolatban nincs magával a termékkel, illetve 
annak a természethez fűződő barátságával.” 

 

http://gogreen.blog.hu/2009/07/07/a_zold_pont_dilemmaja


Möbiusz-szalag 



 Az Auchan Zöldebben könnyebb feliratú műanyag bevásárló 
zacskója újrahasznosított anyagokból készült. Ha tönkremegy, 
elszakad, megkopik egyszerűen vissza kell vinni és ingyenesen 
kicserélik.  
A Tesco  "Környezettudatos Vásárló vagyok" felirattal 
rendelkező bevásárlótáska szintén újrahasznosított anyagból 
készült. Egyszeri megvásárlása után elhasználódása esetén 
egyszerűen térítés mentessen kicserélik.  



3. A fogyasztói ár feltüntetése 

A termék árát a kereskedő köteles feltüntetni: 

 Forintban meghatározva 

 Írásban 

 Jól láthatóan, olvashatóan 

 Egyértelműen 

 Könnyen azonosíthatóan 
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Eladási ár - egységár 

 Eladási ár: az áruért a fogyasztói forgalomban 
fizetendő ár, amely magában foglalja az ÁFA és az 
árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési 
kötelezettségek összegét is. 

 Egységár: Az áru egy kilogrammjáért, egy 
literéért vagy milliliteréért, egy méteréért, egy 
négyzetméteréért, egy köbméteréért vagy egy 
darabjáért fizetendő eladási ár 
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Egységár szabályos feltüntetése 

Áru jellemzője  

 Tömegre árult áruk 

 Térfogatra árult áruk 

 Hosszúságra árult áruk 

 Felületre árult áruk 

 Darabra árult áruk 

Egységár jelölése:  

 Ft/kg, Ft/t 

 Ft/l, Ft/ml, Ft/m³ 

 Ft/m 

 Ft/m² 

 Ft/db 

32 



Szabálytalan árfeltüntetési módok 

 Ár + ÁFA (100 Ft+ÁFA) 

 Ár + betétdíj (100 Ft+üveg) 

 Ár –% kedvezmény (100 Ft-30%) 

 Ár tól-ig (100 Ft-tól) 

 Csak euróban meghatározva 

 Egyidejűleg több eladási ár 

 Nem látható, nem olvasható, nem azonosítható, a címkét 
eltakarja. 
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Árazás, árcímke elhelyezése 

 Az árazást a raktárban, illetve az 
áruelőkészítő helyiségben kell elvégezni. 

 Az árazás során az áru ne sérüljön, az 
árcédula könnyen eltávolítható legyen. 

 Semmiképp ne takarja el a termék feliratait. 

 Ha az ár egyedileg nem tüntethető fel (szeg, 
cérna stb.), az áru mellett elhelyezett felirat 
tájékoztat az árról. 

 A vevő tájékoztatása történhet a polcokon 
elhelyezett árfeltüntetéssel. 
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 Az Elektronikus árkijelző 

  a hagyományos polccímkéket váltja fel, számos előnyt 
biztosítva az üzlet részére: 
Nehéz a sok árváltozást kezelni? Sok termékre nem kerül 
ki az új árcímke? Ahhoz, hogy 500 termék árváltozását 
kihelyezzék átlagosan 5 embernek 3 órai munkájára van 
szükség. A Pricer ezt emberi beavatkozás nélkül, 
ellenőrzötten megoldja 2 perc alatt!!! 

 Engedményes árakat szeretne a nap végére? Semmi 
probléma, egy gombnyomással előre időzítette, 
felhasználói beavatkozás nélkül megoldható! 

 Szeretné gazdaságosabbá tenni működését a 
napközbeni „holt időszakokban”? Vezessen be „Happy 
Hour” kedvezményeket a holt időszakokra. Az ár a 
kasszán és a címkén egyszerre áll át a kedvezményes 
árra, majd egyszerre vissza is áll az alap árra. 
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 Nem akar több büntetést fizetni a kassza és a polcon lévő 
áreltérés miatt? Az egyik magyar áruházlánc a 2006-os 
évben több mint 100.000.000 Ft büntetést fizetett az 
eltérő árak miatt. Az elektronikus polccímke rendszerrel 
az árak mindig egyezni fognak a polcon és a kasszánál! 
Így a vásárlók mindig elégedetten távozhatnak az 
üzletből! 

 Szeretné árait euróban is feltüntetni? A Pricer rendszerrel 
ez sem gond! Az árak a címkén 3-5 másodpercenként 
felváltva mutatják az árat forintban és euróban. 

 Az ESL rendszer 

  sokkal több mint egy egyszerű elektronikus árkijelző 

 , kulcsfontosságú információk jeleníthetőek meg a 
képernyőn - készlet, napi/heti fogyás, Facing és minden, 
ami a háttérrendszerből kinyerhető.... 
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4. Az áruk elhelyezése az 
eladótérben  

Az áruk kihelyezésénél figyelembe veendő  
szempontok 
 
 Az áru jellege, csomagolása 
 Az alkalmazott értékesítési mód 
 Az áru iránti kereslet 
 A kereskedelmi egység üzletpolitikája, célkitűzései 
 Munkaszervezési és vevőkényelmi szempontok 
 Az áru minőségének védelme 
 Vagyonvédelmi szempontok 
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Az áruk kihelyezésénél figyelembe 
veendő szempontok - Az áru jellege, 
csomagolása 
 
  Az áru jellege, csomagolása alapvetően 
meghatározza az árukihelyezés módját. 

 Az előrecsomagolás nélkül árusított 
termékeket (pl. cipő, ruha, műszaki cikkek) 
úgy kell elhelyezni, hogy az áru használat 
szempontjából fontos tulajdonságai 
érvényesüljenek. 
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Látható legyen a 

ruha szabása 

 

A ruházati cikkek méret szerinti 

csoportosításban való kihelyezése 

megkönnyíti a vevők választását. 
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A függönyök, szőnyegek, egyéb lakástextíliák kihelyezésénél 

fontos, hogy érzékelhető legyen az anyag esése, látható legyen 

mintázata. 
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Az árukihelyezés során figyelembe kell venni a polctükröt, amely 

megmutatja, hogy melyik termékből melyik polcra hány egység kerüljön. 
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A bútorokat, lakberendezési tárgyakat 

célszerű életszerű környezetben 

elhelyezve bemutatni. 
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Az előrecsomagolt 

áruknál úgy 

történjen az 

árukirakás, hogy a 

csomagolás 

figyelemfelkeltő 

elemei és a rajta 

szereplő lényeges 

információk 

érvényesüljenek 
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A felvágottakat szeletelve vagy vágási felületüket láttatva, 

természetes színüket megtartó megvilágítást alkalmazva 

mutassuk be! 
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A zöldségeket, gyümölcsöket gondosan átválogatva, 

ízlésesen kell elhelyezni! 
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A zárt hűtővitrinekben, mélyhűtő teknőkben az árukat áttekinthetően 

kell elhelyezni. Így megakadályozható a hűtők felesleges nyitva 

tartása. 



Az áruk kihelyezésénél figyelembe 
veendő szempontok - Az alkalmazott 
értékesítési mód 
 
 

 Hagyományos módú értékesítés 
esetén az áruk nagy része 
eladópulton, fajtájuktól függően, 
ízlésesen elhelyezve, 

 míg az önkiszolgáló üzletekben 
polcokon, gondolákon, többnyire 
előrecsomagolt formában vannak 
kihelyezve. Az árusítótérben az 
áruelhelyezést lehetőleg úgy kell 
megszervezni, hogy a vevők 
kényelmesen vásárolhassanak. 
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Az áruk kihelyezésénél figyelembe 
veendő szempontok – Az áru iránti 
kereslet 

 A kevésbé ismert, új termékeket célszerű 
több helyen is elhelyezni, főként az eladótér 
kiemelkedő területein, hogy minél 
könnyebben rá tudjuk irányítani a vevő 
figyelmét. 
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 A forgalom növelését érhetjük el akkor is, ha 
az egymást kiegészítő termékeket egymás 
mellett helyezzük el. 
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 A gyakran keresett árukat a bejárattól 
legtávolabb eső részre érdemes tenni, mert 
akkor a vásárló út közben megismerkedhet az 
üzlet teljes választékával. 
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 A pénztárak közelébe az úgynevezett impulz 
áruk kerülnek. 
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Az áruk kihelyezésénél figyelembe 

veendő szempontok – A kereskedelmi 
egység üzletpolitikája, célkitűzései 

 Egy üzlet célja lehet például: egy bizonyos 
termék forgalmának növelése, vagy új 
termékek bemutatása. 
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http://www.hostessteam.hu/ref

erencia/2012-01-20/panvita-

auchan-orszagos-promocio 



Az áruk kihelyezésénél figyelembe 

veendő szempontok – munkaszervezési 
és vevőkényelmi szempontok 

 Nehezen mozgatható, valamint gyorsan 
fogyó árukat a raktár bejáratához közel kell 
elhelyezni. 

 A nehéz árukat az alsó polcra kell tenni (ha 
nincs bevásárlókocsi, akkor közel a 
pénztárhoz) 

 A törékenyebb termékeket az állványok 
magasabb polcaira kell tenni, így 
biztonságosabb a fogásuk. 
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 Olyan magasra rakjuk az árut, hogy a vevő 
kényelmesen elérje.  
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 A megbonthatatlan 
egységekbe, 
tornyokba, gúlákba 
felhalmozott áru 
lehet tetszetős, de 
a leborulás 
veszélyére 
gondolva nem 
szívesen nyúlnak 
hozzá a vásárlók. 
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Az áruk kihelyezésénél figyelembe 

veendő szempontok – Az áru 
minőségének védelmét 
 minden esetben biztosítani kell. 

 Gondoskodni kell az áru jellegének megfelelő 
fényviszonyokról, hőmérsékletről, 
páratartalomról. 

 A hűtést igénylő termékeket hűtőben kell 
tárolni. 

 A polcokon, állványokon az árukat a sérülés, 
leborulás veszélye nélkül kell elhelyezni. 

 A nem megfelelő áruszomszédságot ki kell 
küszöbölni. 61 



Az áruk kihelyezésénél figyelembe 

veendő szempontok - vagyonvédelmi 
szempontok 

 A különösen nagy értékű, kisebb terjedelmű 
árukat elzárva, például vitrinben kell 
elhelyezni. 
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Az áruk kihelyezésére vonatkozó 
szabályok 

Egyetemes szabály, hogy az eladótérben a teljes 
választékot be kell mutatni. 

Az árukat úgy kell kihelyezni, hogy az a vevők 
számára könnyen elérhető legyen. 

A cél első sorban a kényelmes vásárlási lehetőség 
megteremtése legyen. 

A berendezések között elegendő helyet kell 
hagyni, nehogy az áruban kár keletkezzen. 

Nagyobb üzletekben az egyes áruk az árusítótér 
több helyén is bemutathatók. 
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 Fontos, hogy az eladótér melyik részére mit 
helyezünk ki. 

 A bejárattól legtávolabb eső helyen a 
legkeresettebb cikkeket célszerű elhelyezni, a 
pénztár előtt pedig az apró tárgyakat, édességet. 

 Az árukat jellegüknek, vagy a keresletnek 
megfelelően szükséges csoportosítani. 

 A termékek bemutatásával, a berendezések 
elhelyezésével szabályozható a vevőáramlás. 

 A kirakott árukat jól látható árjelzéssel kell ellátni. 
Ez forgalomnövelő tényező is. 
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 A kirakott áruk mellett érdemes feliratokat 
és dekorációt alkalmazni. 
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roll-up 

 

padlódekoráció 



AZ ÁRUK ELADÓTÉRI ELHELYEZÉSÉRE 
SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK 

Az alkalmazott eladótéri berendezések függnek: 

 

 Az alkalmazott értékesítési módtól 

 Az értékesítendő árucikk jellegétől 

 Az üzlet elhelyezkedésétől, vevőköre igényétől 
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A hagyományos értékesítésű 
boltok berendezései 

 Ezekben az üzletekben az árut az eladótól 
kéri a vevő.  

 Az eladó bemutatja, esetenként méri és 
csomagolja az árut. 

 Fő berendezések: 

 Faliállványok 

 Polcok 

 Tároló fiókok 

 Üvegezett pultok 

67 



68 

faliállványok 

eladóasztalok 

üvegezett pultok tároló fiókok 
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Az önkiválasztó boltok 
berendezései 
 Az ilyen típusú boltokban a vevő szabadon 

válogathat a kirakott áruk közül, de a 
kiválasztott árut az eladótól kell kérnie.  

 Olyan berendezések kellenek, melyek 
lehetővé teszik az áruminták bemutatását: 

 Üveges pultok 

 Forgóállványok 

 Mintafalak 

 Állványok 

 Zárható üveggel ellátott szekrények 
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vitrin 



Az önkiszolgáló boltok 
berendezései 

 Az önkiszolgáló üzletekben a vevő szabadon 
válogathat, önmagát szolgálja ki, s a 
megvásárolni kívánt árut a pénztárhoz viszi. 

 Ezekben az üzletekben a berendezéssel 
szembeni követelmény, hogy biztosítsa a 
vevő számára a kényelmes vásárlási 
körülményeket, valamint az áruk teljes 
bemutatását, az árusító egység 
átláthatóságát. 
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 Jellegzetes berendezések: 

 Faliállványok 

 Középállványok (gondolák) 

 Forgókosaras állványok 

 Körgondola 
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körgondola 
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