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Az Európai Unió 2006-ban mintegy 39 milliárd euró értékben állított elő és értékesített 
különféle kerámiaipari termékeket. A közelmúltban a termelés meglehetősen szerény 
mértékben nőtt. A két legjelentősebb alágazat a fali- és padlócsempegyártás, valamint a tégla- 
és tetőcserépgyártás.  A kőagyag csövekkel együtt ezek alkotják az építési agyagtermékek 
csoportját, amely a termékértéket tekintve a kerámiaipar 60 %-át teszi ki. 
 
Termékérték szempontjából a tűzálló kerámiatermékek 13, az étkészletek és dísztermékek 9, a 
szaniteráruk 10, a műszaki kerámiák pedig 5 %-ot képviselnek. 
 
A legjelentősebb termelő régiók Németországban, az Egyesült Királyságban, 
Spanyolországban és Olaszországban vannak. 
 
Az új EU-tagállamok közül a termelés Csehországban, Lengyelországban és 
Magyarországon tűnik meghatározónak – ezekben az országokban jól kiépült a 
kerámiaipar, és hagyományai vannak a többi uniós tagállamba történő exportálásnak. 
Mindezek ellenére a közösségi kerámiaágazaton belül alacsony az új tagállamok 
részesedése. 
 
A kerámiaiparban nagyon kevés koncentrált és integrált termelőüzem működik. 
 
A közösségi kerámiaiparban a foglalkoztatási színvonal 2000 óta általában csökkenő 
tendenciát mutat. A foglalkoztatási szint csökkent, amit nagyrészt az alacsony költségű 
konkurenciával való fokozódó versenyből következő, termelékenységgel kapcsolatos 
elvárások okoztak. 2006-ban az EU kerámiaipara 330 000 főt foglalkoztatott – valamivel 
kevesebbet a 2005-ben regisztrált 360 000-nél. A legjelentősebb munkaadók a fali- és 
padlócsempék, illetve a téglák és tetőcserepek alágazatában működnek. 2006-ban ezek 
együttesen a kerámiaiparban foglalkoztatottak 52 %-ának adtak munkát, míg ilyen 
szempontból a következő legjelentősebb alágazat az étkészletek és dísztárgyak szektora volt 
(22 %). 
 
Az EU kerámiatermelésének általában mintegy 20–25 %-a (a fali- és padlócsempék esetén 
viszont több mint 30 %) kerül az Unión kívüli kivitelre. A behozatalok piaci részesedése 3  és 
8 % közötti például a fali- és padlócsempék, illetve a tűzálló termékek esetén, és több mint 
60 % viszont az étkészletek és dísztárgyak között. A kerámiaipar legfontosabb exportpiaca 
az Egyesült Államok, ezt követi Svájc és Oroszország. A közelmúltra a külkereskedelmi 
egyenleg romlása volt jellemző, aminek oka az EU piacain fokozódó verseny például 
Kínával és Törökországgal szemben, a továbbra is korlátozott mértékű kijutás egyes Unión 
kívüli piacokra, illetve az euró 2000 óta tartó fokozatos felértékelődése a legtöbb más 
valutával szemben. Emiatt a kereskedelem, különösen pedig az uniós exportőrök cserearányai 
alapvető problémává váltak a kerámiaipar számára. 
 
Európa kerámiaipara számos versenyképességi kihívással szembesül – ezek közül több a 
globalizáció és a szigorodó környezetvédelmi előírások következménye. 
 
Néhány termékkategóriában – különösen az étkészletek alágazatában az EU innováción és 
dizájnon alapuló versenyelőnyét mindinkább csökkentik a feltörekvő gazdaságokból az EU-ba 
és más fontos piacokra került olcsó exporttermékek. Az EU azonban számos alágazatban 
különösen a fali- és padlócsempegyártásban továbbra is fontos világszínvonalú szereplő. 
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A közösségi kerámiaipar előtt álló legfontosabb versenyképességi kihívás a kerámiatermék-
behozatal ugrásszerű megnövekedése olyan Unión kívüli országokból, amelyekben a 
környezetvédelmi szabályozás kevésbé szigorú, az egészségvédelmi  és biztonsági szabályok 
pedig rugalmasabbak. Az uniós szabályozás viszonylagos szigorúsága azt jelenti, hogy a 
közösségi kerámiagyártók immár nem azonos feltételek mellett versenyeznek a világpiacon, 
ez pedig számos problémát, ugyanakkor azonban változatos lehetőségeket is eredményezett a 
versenyképesség terén. 
 
Minderre tekintettel, a kerámiaipar költségszerkezete (magas energia- és munkaerőköltségek), 
az ágazat viszonylag alacsony jövedelmezősége és az Unión belüli, valamint az azon kívüli 
piacokon jelentkező fokozódó verseny különösen megnehezíti a kerámiagyártók számára azt, 
hogy a fogyasztókra terheljék a CO2 kvótákkal kapcsolatos többletköltségeket. A 
kerámiatermelésben a kemencék energiafelhasználásának minimálisra csökkentése érdekében 
használt technológiák és technikák ráadásul már magas fejlettségi szinten vannak: 
hatékonyságuk további jelentős fokozására a közeljövőben nem lehet számítani. 
 
A kerámiaiparnak magasan képzett munkaerőre van szüksége, és elengedhetetlen 
számára a technológiák működtetéséhez és a különböző egységek – földrajzi 
elhelyezkedésüktől független – együttműködéséhez szükséges eszközök és szakértelem 
megléte. Ez mind a világszintű lehetőségeket kihasználni igyekvő kis,- és középvállalkozások, 
mind a számos országban működő nagyvállalatok számára kihívást jelent, amit a téglaipari 
alágazat példája is alátámaszt. A tudásbázis megerősíthető az egész életen át tartó tanulás 
előtérbe helyezésével, az ágazat vonzóbbá tételével és célzott képzési programok 
segítségével. 
 

 

MAGYARORSZÁG 
 
Kétszeresen is nehéz időszakot élnek a porcelángyárak. A változó fogyasztási és ajándékozási 
szokások folyamatos összehúzódásra kényszerítik az iparágat. Az ágazat legfölső szegmensét 
képviselő, drága luxustermékek előállítói már vagy két évtizede nem találják a választ a 
felgyorsult, értékválságba került világ kihívásaira. A gyorséttermek, szinglik, 
tömegfogyasztás, törtető karrierépítés időszakában a nyugodt világ ikonjainak számító 
porcelántermékek kiszorultak a lakásokból.  
 
A hagyományos nagy nyugat-európai porcelánmanufaktúrák sorra bezártak, profilt váltottak, 
vagy csendesen haldokolnak. Az egykor legnagyobbnak számító Meissen például a 
mandzsettagombra is kiterjesztette hagyományos logójának a használatát. 
  
Az amúgy is válságba szorult iparágat különösen súlyosan érinti az egy éve tomboló 
gazdasági válság. A cseh üvegipar luxusgyártója, a Bohemia már be is szüntette termelését, a 
meisseni gyárat pedig csak a szász kormány rendkívüli segítsége mentette meg a csődtől. 
Itthon az ágazat alsó szegmense omlott össze: az Ajka Kristály májusban, a Hollóházi 
Porcelánmanufaktúra pedig június végén kért csődvédelmet. 
 
Ezáltal Magyarországon is, hasonlóan Európa többi szegmenséhez, az elmúlt másfél 
évtizedben a kerámiagyárak száma lényegesen csökkent. A porcelángyárak tartják magukat, 
de ott sem lehet túl fényes jövőt jósolni. A kerámiánál azonban az elmúlt években szép 
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fokozatosan mind erősebben érezhető az igény a különböző kályha- és kandallóburkolatok, 
illetve csempék gyártása iránt. Mind Magyarországon, mind az osztrák, a német, az olasz 
piacon, hisz fűtési gondok jelentkeznek, mindenhol drága a villany, bizonytalan a gáz. 
 
Minden nehézség ellenére, Magyarországon létrejött a „Hódmezővásárhelyi Kerámia 
Szimpózium”. A négy hódmezővásárhelyi kerámiagyár (Alföld Porcelán Edénygyár Rt., 
Burton-Apta Tűzállóanyaggyár Kft., Vásárhelyi Agyagipari Rt. és Villeroy & Boch 
Magyarország Rt.) 1998 óta, évi három hetes együttes munkát biztosít tíz keramikusnak 
(ebből kettő külföldi). A művészek szabadon, kísérleti jelleggel használhatják a gyárakban 
rendelkezésre álló technikát. 
 
Hivatkozások: 
 
http://porcelanok.eu/ 
 
http://www.penzcentrum.hu/kkv/a_legendas_magyar_ceg_dramaja_feltamadhat_a_vilaghiru_
gyar.1029632.html 
 
 
 
Háztartási finom porcelán gyártása 
 
Hollóházi Porcelánmanufaktúra Zrt.  
 
Adatok: (2010) 
 
Cégnév: Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám: 05-10-000061 
Székhelye: 3999 Hollóháza, Károlyi u.11. 
Alapítva: 1991. október 1.(átalakulás) 
Jogelőd: Hollóházi Porcelángyár 
Jegyzett tőke: 153.000 e Ft 
Saját tőke: 108.545 e Ft 
Tőketartalék: 2.905 e Ft 
Eredménytartalék: 82.642 e Ft 
Mérleg szerinti eredmény: -130.002 e Ft 
Vállalati főtevékenység: 2341 Háztartási kerámia gyártása 
Statisztikai számjele: 10732119-2341-114-05 
 
 
A 2010. évi értékesítési árbevételének 71%-át belföldön realizáló társaság évszázados múltra 
visszatekintő hagyományok alapján az igényes gasztronómia kellékeként állítja elő és 
értékesíti háztartási eszközeit, dísztárgyait saját és szerződéses márkabolt hálózatán, 
nagykereskedőkön, kiskereskedőkön keresztül, továbbá kiszolgálja ipari felhasználók egyedi 
igényeit is. 
A belföldi értékesítésben domináns márkaboltokon keresztül történő értékesítés 14 saját, a 
társaság telephelyeként működő márkaboltjában történik, amelyek elhelyezkedésük révén az 

http://porcelanok.eu/
http://www.penzcentrum.hu/kkv/a_legendas_magyar_ceg_dramaja_feltamadhat_a_vilaghiru_gyar.1029632.html
http://www.penzcentrum.hu/kkv/a_legendas_magyar_ceg_dramaja_feltamadhat_a_vilaghiru_gyar.1029632.html
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ország teljes területét lefedik. Márkaboltokat üzemeltetnek saját tulajdonban, vagy 
bérleményben Budapesten (3 üzlet), Gy6rben, Hévízen, Pécsett, Miskolcon, Nyíregyházán, 
Debrecenben, Kecskeméten, Szegeden, Gyulán, Békéscsabán és természetesen a manufaktúra 
szomszédságában Hollóházán is. 
Mérleg fordulónap után leltározást követően megszüntetésre kerültek a következő 
márkaboltok: Pécs, Budapest Falk Miksa utca, Budapest RENO raktár, Békéscsaba, mivel az 
értékesítésből származó árbevétel nem fedezte a működtetés költségeit. 
A magyar porcelán készítési kultúra múltjának és jövőjének ápolása jegyében a hollóházi 
porcelán múzeumnak is otthont ad a társaság telephelye, valamint lehetőséget biztosít a 
kerámia készítésének munkafolyamat közbeni megismerésére is gyárlátogatások keretében az 
érdeklődők részére. 
Hagyományos kézműves termékeik mellett törekszenek az ipari fogyasztók speciális 
elvárásainak is eleget tenni, miközben a kulturált étkezési szokások nélkülözhetetlen 
kellékeként minőségi kézzel festett és matricás porcelán étkészleteket, kiegészítő eszközöket 
és egyedi díszműveket változatlan magas minőségben kínálnak vásárlóik számára 
meghatározóan belföldön és kismértékben külföldön. 
A változó vevői igények kielégítése érdekében 2010-ben számos porcelán és kőedény 
termékfejlesztéssel jelentek meg a piacon. 
 
Fejlesztések:  

- forma fejlesztések (focicipő, butélia, Szent Borbála, Borsa bonbonierek, az Amira 
részére Csibész fiú, Arab férfi, Teve, Lamantin, Arab férfi sólyommal, Arab férfi 
puskával, Arab férfi földgömbbel, MOL torony) 

- dekor fejlesztések (pl. mázbasüllyedő színminták, Tátika, Fürtös, Ciklámen, Velence, 
Pillangó, „Három királyok ajándéka”, MOL piros logó+felirat, Levendula kézzel 
festett dekor) 

- saját gyártású kőedény dekorok (gyümölcsös dekorok, mezei virágok, margaréta 
színvariációk, szivacsos technika, ajándéktárgy kategória). 

 
A termelési kapacitások hatékonyabb kihasználását a Gmundner Keramik osztrák céggel 
megvalósuló termelési kooperációval javították, amelynek keretében kőedényt gyártanak és 
értékesítenek a részükre. A 2010. évben 91.560 e Ft árbevételük származott az 
együttműködésből. 
 
A kooperáció előnyei:  

- a termék teljes egészében exportra kerül,  
- a termékértékesítést teljes egészében – és nem Magyarországon – az osztrák partner 

végzi, 
- alapanyag ellátást a megrendelő biztosítja, 
- az osztrák partner termelési, termelés programozási tapasztalatai adaptálhatók, ez 

alapot adhat a későbbiekben a hazai és/vagy harmadik fél igényei szerinti 
termelésbővítésre 

 
Hivatkozások: 
 
http://www.hollohazi.hu/php/cegunkrol.php 
 
Mellékletek 
 
 

http://www.hollohazi.hu/php/cegunkrol.php


Zsolnay-projektterv | Közép-, és Kelet-Európa 
 

7 

Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
 
Adatok: (2010) 
 
Székhelye: Herend, Kossuth L. u. 140. 
Alapítva: 1992. július 1. (átalakulás) 
Jogelőd: Herendi Porcelángyár 
 
A sikereknek köszönhetően Herend tavaly a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájává vált: 
közel 50 országba exportálnak, s közel ezer főt foglalkoztatnak. 
A részvénytársaság alaptevékenysége a nem építési célú kerámiatermékek gyártása, amely 
luxus edény és dísztárgy készítését jelenti. A Zrt. a porcelánértékesítés mellett egyéb 
termékek (Moser, Robbe & Berking) forgalmazását és turisztikai tevékenységet is végez. E 
tevékenység azonban kiegészítő jellegű tevékenységnek minősíthető, az eredményesség 
szempontjából nem meghatározó. 
A részvénytársaság adózás előtti eredménye a tárgyévben 679.669 e Ft nyereség, míg 2009. 
évben 13.862 e Ft nyereség volt. 
Ezt a bevételek 1%-os növekedése, és emellett a ráfordítások 8,9 %-os csökkenése 
eredményezte. 
 
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. értékesítésének 72 %-a export értékesítés. A 
manufaktúrának 2010-ben a világ 45 országával volt kereskedelmi kapcsolata. A három nagy 
piac a társaság legjelentősebb piacai, melyek az Amerikai Egyesült Államok, Japán, 
Olaszország 2010 évben a porcelánértékesítés 53 %-át adták. 
A társaság 2009. évi porcelán export árbevételének 40,2 %-a (1.097.984 e Ft), a 2010. évi 
porcelán export árbevételének 35,2 %-a (1.064.553 e Ft) származott az EU tagállamaiból. 
A manufaktúra 1997-ben nyitotta meg az első külföldi márkaboltját Berlinben melyet további 
márkaboltok nyitása követett. 2010 január végén a hannoveri márkabolt bezárásra került, így 
Németországban 2 külföldi márkaboltban folyik értékesítés. A társaság 1999 őszétől 
bizományos útján is végez értékesítést. Bizományosi értékesítés Angliában, 
Spanyolországban, Japánban, Ausztriában, Olaszországban, Németországban, Csehországban, 
Svájcban, Tajvanon és az Amerikai Egyesült Államokban folyik. 
 
A belföldi porcelánértékesítés árbevételének 80 %-át a 10 üzletből álló bolthálózat útján 
realizálta a Zrt. A belföldi bizományi értékesítés árbevétele a 13 bizományosi partnerrel 
folytatott értékesítés ellenértéke. 
A 2010 évi nettó árbevétel 7%-kal (275.140 e Ft) volt nagyobb a bázisévinél. A változás a 
porcelán értékesítés árbevételének 8%-os (307.717 e Ft) növekedésének, az egyéb 
termékértékesítés 31,5 %-os (16.427 e Ft) csökkenésének és az egyéb értékesítés 8,1%-os 
(16.150 e Ft) csökkenésének a hatása. 
Belföldön 2010. évben a társaság nem hajtott végre áremelést. 2010. évben a belföldi 
porcelánértékesítés nettó árbevétele 975.406 e Ft volt, míg a 2009. évben 961.575 e Ft. 
Külföldön az árszintemelkedés és az értékesítési volumen növekedésének hatásaként a 
porcelánértékesítés nettó árbevétele 10,8%-kal volt magasabb az előző évinél. 
Az egyéb értékesítés nettó árbevétele tartalmazza a Porcelanium, mint idegenforgalmi 
komplexum (Minimanufaktúra, Apicius étterem, Apicius kávézó) bevételét. Ez a bázisévben 
50.951 e Ft volt, míg a tárgyévben 52.358 e Ft-ot tett ki. 
 
Hivatkozások: 
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http://herend.com/hu/manufaktura/tortenet/ 
 
Mellékletek 
 
 
Alföld Porcelán Edénygyár Zrt. 
 
Adatok: (2010) 
 
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. 
Telefonszám: (62) 620 – 600 
Fax: (62) 620 – 600 
E-mail: office@alfoldporcelan.hu 
Működés megkezdésének időpontja: 1990. október 1. 
Alaptevékenysége: Háztartási és vendéglátó ipari porcelánedények gyártása, belföldi és 
külföldi értékesítése. 
Társaság tulajdonosa: Guy Degrenne /14501 Vire Cedex (France)/ 
Jogelőd: Alföldi Porcelángyár 
 
Elsődleges célja a belföldi piac háztartási, valamint vendéglátó-ipari területek 
porcelántermékekkel való ellátása. 
A termékek előállítása már a kezdetekkor is a legmodernebb technológiai eljárások 
alkalmazásával (ráformálás, korongolás, majd a privatizáció után nyomás alatti öntés, 
préselés) készült. 
 
A termelés éves volumene kb. 3500 tonna (kb. 11 millió darab), termékkibocsátásuk 
meghaladja a többi belföldi porcelángyár össztermelését. Termékeiket több mint 150 
különböző dekorral hozzák forgalomba. A dekorálás során saját matricagyártó üzemeikben 
készülő matricákat használnak fel, valamint a matricázás mellett kézi és gépi festést is 
alkalmaznak.  
Termékeik 80%-át hazánkon kívüli piacokon értékesítik, legnagyobb arányban a francia, 
német, osztrák piacokon kerülnek értékesítésre. Ezen országokon kívül szállítanak 
Svédországba, Svájcba, Szlovákiába, az Egyesült Államokba és Oroszországba is. A cég 
Magyarországon piacvezető a hotelporcelánok területén, a lakossági felhasználók számára, 
pedig egyedülállóan széles kínálatot biztosít saját gyártású termékeivel, valamint az általuk 
forgalmazott márkákkal.  
Termékkínálatukban megtalálhatók porcelánedények, rozsdamentes evőeszközök, konyhai 
edények és kiegészítők, rozsdamentes tálcák és szervírozó termékek, valamint az üveg és 
kristály termékek széles skálája. 
 
A társaság 505.600 e Ft összegű jegyzett tőkéje 5056 db, egyenként 100.000 Ft névértékű 
névre szóló törzsrészvényből áll. 
A 2010. 03. 31-i 43.851 ezer Ft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba helyezése után 
a -307.477 e Ft eredménytartalék -263.626 e Ft. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.alfoldporcelan.hu/new_web/new_index.php?l=h 
Mellékletek 
 

http://herend.com/hu/manufaktura/tortenet/
mailto:office@alfoldporcelan.hu
http://www.alfoldporcelan.hu/new_web/new_index.php?l=h
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Ajka Kristály Üvegipari Kft. 
 
Adatok: (2010) 
 
Székhelye: 8400, Ajka Alkotmány utca 4 
Telefon: 00 36 88 510 521 / 00 36 510 528 
Fax: 00 36 88 311 986 
E-mail: titkarsag@ajkakristaly.hu 
Foglalkoztatottak száma: 300 fő 
A cég a FOTEX csoport tagja  
 
Egyedi kisszériás, magas művészi értéket képviselő, igényes kivitelű díszmű üveget, 
poharakat, kelyheket, italtárolókat gyártanak ólomkristály és kálikristály üvegből, kézi 
technológiával. Igényes, magas színvonalú porcelánfestészetük nemzetközileg is elismert. 
Az Ajka Kristály Kft. 1992-ben nyitotta meg porcelánfestő műhelyét szakképzett és 
tehetséges porcelánfestőkkel. 
Festőművészeik a fehér francia, Limoges-i és német porcelánt varázsolják elbűvölővé saját 
mintáik és a megrendelőik által kért motívumok alapján. A megrendelések szerint visszatérő 
tárgytípusaik a nagy, huszonnégy darabos szervizek, a kis, főleg kávésszervizek Japánba, az 
Amerikai Egyesült Államokba nagyméretű, főként padlóvázák. 
A festőmanufaktúra különleges tárgytípusa a Fabergé ötvösmunkáinak motívumait 
felhasználó, miniatűrfestészet aprólékosságát megközelítő festett, általában dúsan aranyozott, 
úgynevezett Faberge-tojás. 
Megrendelőik között tudhatják az Angol Királyi családot, John Jenkins-t, az Augarten céget 
és a Faberge-t is. 
 
Hivatkozások: 
 
http://ajka-crystal.hu/hu/products/porcelan 
 
Mellékletek 
 
 
Kalocsai Porcelánfestő Kft. 
 
Adatok: (2010) 
 
Székhelye: H-6300 Kalocsa, Malatin tér 5. 
Telefon/fax: +36 78 462 017 
E-mail: porcelanfesto@t-online.hu 
Jegyzett tőke: 8.300.000 Ft 
Alkalmazottak száma: 15 fő 
 
Porcelánkészletek széles választéka várja a vásárlókat. Termékeik között találhatóak, a 
gazdagon díszített, kézzel festett porcelán termékek és étkészletek. Porcelántermékei között 
200 különféle kézzel festett porcelán, porcelán étkészlet és porcelán díszműáru található. Ezen 
felül egyedi minták festését is vállalják. 
A 2009-es év elején, kísérleti jelleggel, elindult a manufaktúrában a cserépkályha csempe 
gyártása. A gyártás elindítását több hónapos fejlesztés előzte meg, mely által mára kiváló 
minőségű, széles szín- és formaválasztékú csempékkel tudják kiszolgálni vásárlóikat. 

mailto:titkarsag@ajkakristaly.hu
http://ajka-crystal.hu/hu/products/porcelan
mailto:porcelanfesto@t-online.hu
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Hivatkozások: 
 
http://www.porcelanfesto.hu/ 
 
Mellékletek 
 
 
Pataki Kerámia Kft. 
 
Adatok: 
 
Székhelye: 3950 Sárospatak Nagy Lajos utca 8. 
Telefon: 06 47 312-633 
Fax: 06 47 511-015 
E-mail: info@patakikeramia.hu 
 
Termékeiket állandóan megújuló formákkal és dekorokkal gazdagítják. A több ezer mintával 
lehetőségük van sokféle alkalomra és hangulathoz egyedi megjelenést biztosítani. A termékek 
alján pedig egy aláírás található, attól a kézi festőtől, aki azt a terméket megfestette. 
1990-re versenyképes lett a Nyugat-Európai piacokon és Amerikában is a Pataki Kerámia. 
Ekkortól a cég, különböző mértékben folyamatosan jelen van a hazai és a világpiacon is. 
A termékek kézműves módszerekkel készülnek, a kézi festéssel készülő dekorok az 
akvarellfestészetet idézik. A gyártási eljárás és a felhasznált anyagok lehetővé teszik 
felhasználásukat az étkezési kultúra valamennyi területén. 
Rendelésre egyedi termékeket is gyártanak. Külön szolgáltatásként jelent meg a cégnél egy 
rajzverseny gyerekek és fiatalok számára, ahol a legjobb mintákat meg is örökítik egy-egy 
terméken. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.patakikeramia.hu/ 
 
 
 
További háztartási finom porcelán kategóriájába tartozó cégek: 
 
http://www.beiler.hu/indexhu.htm 
 
http://www.csiszarporcelan.hu/ 
 
http://web.t-online.hu/vilaghy/magyar/nyitokeret/keret.htm 
 
http://www.vargakeramia.hu/termekek.html 
 
http://www.amira-porcelain.com/ 
 
 
 
 

http://www.porcelanfesto.hu/
mailto:info@patakikeramia.hu
http://www.patakikeramia.hu/
http://www.beiler.hu/indexhu.htm
http://www.csiszarporcelan.hu/
http://web.t-online.hu/vilaghy/magyar/nyitokeret/keret.htm
http://www.vargakeramia.hu/termekek.html
http://www.amira-porcelain.com/
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Ipari kerámia gyártása 
 
Gamma - Kerámia Burkolólapgyártó Kft. 
 
Adatok: 
 
Székhelye: H-2654 Romhány, Zrínyi Miklós út 17. 
Telefon: +36 (35) 355-145 
Fax: +36 (35) 520-049 
E-mail: info@gammakeramia.hu 
 
Termékei között találhatóak az edények, a kályhacsempék, illetve a burkolólapok és a gress 
lapok.  
Magyarországon egyedüliként a GAMMA-Kerámia gyárt 10x10-es konyha csempét, de nagy 
hangsúlyt fektetnek a lakás más területeinek burkolására is a nappalitól a fürdőszobán át a 
kültéri felületekig. Gress lapjaik kiemelkedő kopásállóságuk és fokozott teherbírásuk miatt a 
lakáson belül és kívül is leburkolhatóak, míg vizes helyiségekbe egyedülálló csúszásgátló 
réteggel ellátott 20x20-as burkolólapot fejlesztettek ki.  
Folyamatos fejlesztések jellemzik a céget, tervben van a dekoráló berendezések számának a 
bővítése és a régiek felújítása. Az újítások, az aktuális trendekhez és a magyar ízlésekhez 
igazodnak. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.gammakeramia.hu/index.php?cat=fooldal 
 
 
Zalakerámia Zrt. 
 
Adatok: (2010) 
 
Székhelye: 8946 Tófej, Rákóczi út 44. 
Cégjegyzékszám: 20-10-040232 
Adószám: 10576500-2-44 
Alaptevékenysége: fal- és padlóburkoló lapok, gres lapok, gyártása, kül- és belföldi 
forgalmazása, valamint a saját tulajdonban lévő mészkőbánya üzemeltetése. 
Ingyenesen hívható zöld szám: 80/34-34-34 
E-mail: info@zalakeramia.hu 
 
A Zalakerámia Zrt. a legnagyobb hazai burkolólap gyártó, tradicionális kerámia burkolólap 
márka, amely évről-évre a fejlesztésekben élen járva, folyamatosan bővítette portfólióját. Az 
utóbbi évekre mindez olyan lendületes volt, hogy modern termékcsaládokat eredményezett, 
amelyek alapja az egyediségre, kreativitásra törekvés, ahol a színek és formák ötletes 
variációjával bármilyen hatás elérhető.  
2009-ben a Zalakerámia által eladott minden tizedik négyzetméter burkolólap 
Magyarországon kívülre került értékesítésre. Számos európai országban, több mint 20 
kereskedelmi partnerrel folytat aktív kereskedelmi tevékenységet. A főbb piacokat a környező 
országok jelentik, Ausztriával, Szlovákiával, Csehországgal, valamint a volt Jugoszláv 

mailto:info@gammakeramia.hu
http://www.gammakeramia.hu/index.php?cat=fooldal
mailto:info@zalakeramia.hu
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államokkal az élen. Emellett a társaság, jelentős forgalmat bonyolít le svéd üzleti partnerekkel 
is. 
A részvények tulajdonjogát a budapesti székhelyű Lasselsberger Ceramics Kft. szerezte meg. 
2005-ben a vételi jog gyakorlásával a társaság által kibocsátott részvények 100 %-os 
tulajdonjogát megszerezte, ezzel a cég működési formája zártkörű részvénytársasággá 
változott. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.zalakeramia.hu/index.php?id=vallalatunk 
 
Mellékletek 
 
 
Villeroy & Boch Magyarország Kft. 
 
Adatok: 
 
Székhelye: 6720 Szeged, Kelemen utca 4. 
Tel/fax: +36 62 310 963 
E-mail: m-tendency@vbporcelan.hu 
 
A hódmezővásárhelyi Alföldi Porcelángyár jogutódjaként az ország legnagyobb forgalmú és 
legsikeresebb kerámiai vállalatává fejlődött. Vezető helyen van a magyar finomkerámia-
iparban és Európában is jegyzett gyártóvá lépett elő. 
Termékek: porcelán WC- és mosdókagylók, szanitergyártás, étkészletek, csempék 
A cég hazai piaci részesedése meghaladja az 50 %-ot. Éves árbevétele megközelítette a 16 
milliárd forintot 2010-ben, amelyből több mint 80 %-a exportbevétel. Legfőbb 
külkereskedelmi partnerek között van Németország, Franciaország és Svédország. 
2010-ben az alkalmazottak száma már megközelítette az ezer főt. 
Az anyavállalat 660 millió forintos fejlesztést hajtott végre leányvállalatán, ezzel éves 
kapacitását közel 140 ezerrel, 1,3 millió darabra növelte. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.vbporcelan.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 
 
http://www.jobinfo.hu/cegbemutato?id=459 
 
http://www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/villeroy---boch-magyarorsz%C3%A1g-rt--
12773.html 
 
http://hvg.hu/gazdasag/20110915_villeroy_boch 
 
 
További ipari kerámia gyártására szakosodott cégek: 
 
http://www.bakonycer.hu/ 
 
http://www.cerlux.hu/index.htm 

http://www.zalakeramia.hu/index.php?id=vallalatunk
mailto:m-tendency@vbporcelan.hu
http://www.vbporcelan.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26
http://www.jobinfo.hu/cegbemutato?id=459
http://www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/villeroy---boch-magyarorsz%C3%A1g-rt--12773.html
http://www.cylex-tudakozo.hu/ceg-info/villeroy---boch-magyarorsz%C3%A1g-rt--12773.html
http://hvg.hu/gazdasag/20110915_villeroy_boch
http://www.bakonycer.hu/
http://www.cerlux.hu/index.htm
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http://www.alderan.hu/ 
 
http://www.vasnepe.hu/gazdasag/20060724_ujra_melegek_a_kemencek 
 
 
Építőipari és bútoripari kerámia gyártása 
 
http://www.matkeramia.hu/ 
 
http://www.tondach.hu/news/cms,id,477,nodeid,30,_country,hu,_language,hu.html 
 
 
Egészségügyi porcelán gyártása 
 
http://www.witeg-koporc.hu/index1_hu.html 
 
 
Műszaki és technikai kerámia gyártása 
 
http://www.thermokeramia.hu/news.php 
 
http://www.lenartestarsa.hu/ 
 
 
Külföldi kerámiagyárak magyarországi képviseletei: 
 
http://www.pallade.hu/rolunk.htm 
 
http://www.latinkeramia.hu/newpages/index.htm 
 
http://www.bonitaceramica.hu/cegunkrol 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alderan.hu/
http://www.vasnepe.hu/gazdasag/20060724_ujra_melegek_a_kemencek
http://www.matkeramia.hu/
http://www.tondach.hu/news/cms,id,477,nodeid,30,_country,hu,_language,hu.html
http://www.witeg-koporc.hu/index1_hu.html
http://www.thermokeramia.hu/news.php
http://www.lenartestarsa.hu/
http://www.pallade.hu/rolunk.htm
http://www.latinkeramia.hu/newpages/index.htm
http://www.bonitaceramica.hu/cegunkrol
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SZLOVÁKIA 
 
Az európai porcelángyárak alakulásakor még Csehország és Szlovákia egy ország volt. A mai 
Csehország területén vannak olyan földrajzi helyek, ahol kifejezetten jó talaj van a 
porcelángyártáshoz. Ezért a még egybevont ország államigazgatása úgy döntött, hogy 
Szlovákia területére nem igyekeznek gyárakat építeni. 
 
Igaz a kezdetekben itt is megjelentek kisebb családi vállalkozások, sőt még 1-2 gyáruk is volt. 
De ezek a gyárak a világháborúk idején lerombolásra kerültek. Így ma már nincsen 
porcelángyáruk. Mára csak kisebb vállalkozók gyártanak kerámiát itt, főleg cserépkályhák 
csempéit. A magyar piacnak ez jót is tesz, mert előszeretettel vásárolnak az ottani emberek 
magyar porcelánt. Főleg a hollóházi porcelánt vásárolják, ez a történelemnek és annak 
köszönhető, hogy Hollóháza közel van a szlovák határhoz.  
 
Természeti adottságaiknak köszönhetően Szlovákia talaja magnezitben gazdag. Szlovákia 
Európa egyik legjelentősebb magnezit kitermelője. Ezt azért fontos a kerámiagyáraknál 
megemlíteni, mert a magnezit magas olvadáspontja miatt kemencékhez és tűzálló bélésekhez 
használják. Így a porcelán-, és kerámiagyárak kemencéiben is nélkülözhetetlen anyag. Ennek 
exportálásával jelentős árbevételre tesz szert az egész ország. Szlovákiában inkább 
kereskedők vannak jelen a porcelán iparágán belül, illetve kicsi manufaktúrák. 
 
A megmaradt néhány társaságot még a gazdasági válság is megtépázta. Novoker cég, ami 
csempéket gyártott és forgalmazott Losoncon, csődbe ment a válság hatására. A Novoker, 
mint márka Európa szerte ismert márka.  
 
Hivatkozások:  
 
http://erettsegi24.hu/foldrajz/csehorszag-es-szlovakia-gazdasagi-elete/ 
 
http://www.internet.sk/mediakurier/madarsko/22.htm 
 
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/penta-koupila-slovensky-novoker_19211.html 
 
 
Klinker Centrum s.r.o. 
 
Elérhetőségek:  
 
Tel: +037 653 7122 
E-mail: klinker@klinker.sk 
www.klinker.sk 
 
2001 óta forgalmaznak Szlovákiában kerámia termékek, téglák, cserepek, párkányok, kerti 
utak és ellenálló ipari padlók behozatalával és érékesítésével. Főleg német és belga 
termékeket. Ez egy szlovák leányvállalat, amelynek anyavállalata egy német cég. Szlovákia 
vezető forgalmazója e téren, 9 városban van kiállító termük. 300 terméket forgalmaznak 
összesen Szlovákiában. Emellett még szakmai tanácsadást is nyújtanak ügyfeleik részére.  
 

http://erettsegi24.hu/foldrajz/csehorszag-es-szlovakia-gazdasagi-elete/
http://www.internet.sk/mediakurier/madarsko/22.htm
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/svet/penta-koupila-slovensky-novoker_19211.html
mailto:klinker@klinker.sk
http://www.klinker.sk/
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Agrob Buchtal Slovensko s.r.o. 
 
Elérhetőségek: 
 
E-mail: office@agrobbuchtal.sk 
www.agrobbuchtal.sk 
 
Német cég kizárólagos képviselője ez is. Különlegességük egy öntisztító csempe. Különböző 
árszínvonalon megtalálhatóak náluk termékek, széles termék palettát birtokolnak. Gyártanak 
kerámiát ipari létesítményeknek is, mint például laboratóriumoknak, műtőknek, kórházaknak, 
élelmiszer előállítóknak. Erősségük a szakértelem, a tisztesség és a megbízhatóság. A 
behozatalon és az értékesítésen kívül ők is foglalkoznak tanácsadással és tervezéssel.  
 
 
Egy megszűnt kisebb manufaktúra Holicska-ban  
 
http://www.obnova.sk/clanok-2069.html&mode=thread&order=0&thold=0 
 
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/atrakcie/holicska-manufaktura 
 
Elérhetőségek: 
 
908 51 Holic 
Tel: +421 346 682/011 
 
1736-ban hozták létre, kezdetben csak arany, piros és lila színnel dekoráltak. A nyersanyag 
szűkössége miatt kevés a legyártott tárgyak száma. A háborúk után tányérok, bögrék és 
csészék gyártására koncentrálnak, csak egyedi megrendelésre gyártottak. Ma már ez a 
manufaktúra sem működik, csak egy bemutató terem és múzeum egyben.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrobbuchtal.sk/
http://www.obnova.sk/clanok-2069.html&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.ubytovanienaslovensku.eu/atrakcie/holicska-manufaktura
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UKRAJNA 
 
Ukrajnában az Állami Statisztikai Bizottság szerint, a porcelán gyártása 2003-ban elérte a 117 
millió egységet. Ez 2002-höz képest 6,4%-al több. Ebben az időben az export 45 millió 
amerikai dollár volt, míg az import elérte a 113 millió dollárt. 
 
2006-ra az ukrán porcelángyártási termelés csupán 27 %-a volt az 1990-ben végbement 
termeléshez képest. 2001-ben ezen a területen 36 vállalkozás dolgozott. 2006-ra számuk 16-ra 
csökkent, míg 2007-re elmondhatjuk, hogy már csak kettő állt meg a lábán. (A Zhytomyr 
területén találtható öt porcelángyár már többé-kevésbé csak egy.) A fő tényező, amely ahhoz 
vezetett, hogy az ukrán porcelángyártóknak alacsony a versenyképességük, hogy elavult 
technológiával termelnek. Emellett a sokkal kedvezőbb gazdasági feltételekkel termelő kínai 
gyártóknak szabad volt az út, így átvették az ukrán piacon a vezetést.  
 
Az elmúlt évtizedben, a porcelánipar Európában és a volt szovjet országokban összeomlott. A 
kereslet jelentősen csökkent a saját termelők termékei iránt, illetve mintegy 70%-al csökkent a 
termelési volumen. A fő oka a beáramló olcsó, ám kevésbé jó minőségű kínai porcelán. A 
meleg éghajlatú területen az üzemeltetési költségek sokkal alacsonyabbak, mint például 
Oroszországban. 
 
Ukrajnában bonyolultabb a helyezet, ugyanis meredeken emelkednek a gázárak, ami a fő 
energiaforrást jelenti a porcelángyártáshoz. Németországban, Lengyelországban és más 
országokban a kormány tett bizonyos intézkedéseket a gyártások érdekében, azonban ez 
Ukrajnában nem történt meg. 
 
Az elmúlt években számos ukrán porcelángyár csökkentette a termelését, csökkentette a 
foglalkoztatottak számát, vagy csődbe ment. A művészek és mesterek a gyárak hanyatlása, a 
nem megfelelő bérfizetés és a korlátozások miatt saját vállalkozásokba kezdtek. Mára a 
legtöbb kerámiai alkotás egy-egy mesterembertől származik. Léteznek olyan kereskedelmi 
egységek, cégek melyek összefogják ezeket a vállalkozásokat, megvásárolják termékeit, majd 
ezeket értékesítik. 
 
Ennek ellenére vannak még vállalatok melyek kilábaltak a válságból. A legnagyobb 
exportőrök, a „Korosten Porcelángyár”, a „Romanivske üveg” és a „Baranovszkij 
Porcelángyár”. Nem csak Kelet-Európában történik az értékesítés, de termékek kerülnek 
forgalmazásra Hollandiában, Németországban és más nyugat-európai országokban is. Ezen 
felül további exportnövekedésekre számíthatunk a jövőben. 
 
Hivatkozások: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://lkz.lviv.ua/tag/vyrobnyk/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://www.encyclopediaofukra
ine.com/display.asp%3FAddButton%3Dpages%255CC%255CE%255CCeramics.htm 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://rukotvory.com.ua/en/roz
movy/2010/05/ivan-bobkov-artistic-potters-do-not-churn-out-pots/ 
 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://lkz.lviv.ua/tag/vyrobnyk/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp%3FAddButton%3Dpages%255CC%255CE%255CCeramics.htm
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp%3FAddButton%3Dpages%255CC%255CE%255CCeramics.htm
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://rukotvory.com.ua/en/rozmovy/2010/05/ivan-bobkov-artistic-potters-do-not-churn-out-pots/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://rukotvory.com.ua/en/rozmovy/2010/05/ivan-bobkov-artistic-potters-do-not-churn-out-pots/
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http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ukrkeramika.net/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://storinka-
m.kiev.ua/article.php%3Fid%3D702 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://portal.rada.gov.ua/rada/c
ontrol/en/publish/article/info_left%3Fart_id%3D245192%26cat_id%3D105995 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.dnpkaolin.com.ua/i
ndex.php%3Fid%3D4062%26show%3Dnews%26newsid%3D13692 
 
 
 
Háztartási finom porcelán gyártása 
 
Baranovszkij Porcelángyár Kft. 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: 12700, Baranovka, Zsitomir régió, St. Lenin, 55. 
Telefon: (4144) 4-24-49 
 
Termékek: 
 
Kerámia, csempe, ajándékok, szuvenírek, edények, teakészletek, kávékészletek, étkészletek, 
dekoratív vázák, porcelán, porcelán étkészletek, bögrék, porcelán virágok, tányérok. 
 
Az egyik legrégebbi porcelángyár Ukrajnában. Több mint 1500 alkalmazottal dolgozik. Az 
anyavállalat iránti szeretet következményeként száll nemzedékről nemzedékre a gyártási titok, 
mely által kiváló minőségű termékeket gyártanak. 
Az ország gazdasági helyzetének romlása következtében és az időközben elavult, 
energiaigény berendezések miatt, növekedtek a termelési költségek. Fokozta a problémát, 
hogy 2005 második felétől, korlátlanul hozták be az országba a kínai porcelán étkészleteket, 
amikben erős versenytársra lelt a vállalat. 2005-höz képest a feldolgozóipari termelés 2006-ra 
csökkent. 
Mára a cég kifejlesztett egy projektet, hogy frissítse a gázkazán berendezéseket, hogy egy új, 
korszerű, energiatakarékos technológiát használjanak a jövőben. 
Értékesítése a hazai piacon kívül kiterjed Oroszországra, Moldovára, Grúziára, Lettországra 
és Észtországra. 
 
Hivatkozások: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.zhitomir-
region.gov.ua/index.php%3Fid%3D2233%26mode%3Dnews 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://golden-
pages.ua/foto.phtml%3Fl%3Dua%26id%3D29186 
 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ukrkeramika.net/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://storinka-m.kiev.ua/article.php%3Fid%3D702
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://storinka-m.kiev.ua/article.php%3Fid%3D702
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://portal.rada.gov.ua/rada/control/en/publish/article/info_left%3Fart_id%3D245192%26cat_id%3D105995
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://portal.rada.gov.ua/rada/control/en/publish/article/info_left%3Fart_id%3D245192%26cat_id%3D105995
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.dnpkaolin.com.ua/index.php%3Fid%3D4062%26show%3Dnews%26newsid%3D13692
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.dnpkaolin.com.ua/index.php%3Fid%3D4062%26show%3Dnews%26newsid%3D13692
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.zhitomir-region.gov.ua/index.php%3Fid%3D2233%26mode%3Dnews
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.zhitomir-region.gov.ua/index.php%3Fid%3D2233%26mode%3Dnews
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://golden-pages.ua/foto.phtml%3Fl%3Dua%26id%3D29186
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://golden-pages.ua/foto.phtml%3Fl%3Dua%26id%3D29186
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Dovbyshcky Porcelángyár 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: 12 724, Zhitomir régió, Baranowski terület, pgt. Dovbysh, St. Schorsa, 1. 
Telefon: 
Recepció: (04 144) 51 – 009  
Könyvelés: (04144) 51 – 381 
E-mail: dfz.ukraine@gmail.com 
 
Termékek: 
 
Porcelán figurák, tányérok, poharak, bögrék, salátatálak, vázák, kancsók, edények, 
teakészletek, kávékészletek, ajándéktárgyak.  
 
Az egyik legjobb kobalt termékeket előállító gyár Európában.  
A szakmai titok a kobalt termékek előállítását illetően nemzedékről nemzedékre jár a mai 
napig. 
A magas minőséget több tanúsítvány is bizonyítja, emellett igen alacsony áron értékesítenek. 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=ru%7Chu&rurl=translate.
google.hu&u=http://koraldfz.com.ua/&usg=ALkJrhgMHgl4ocomH4gkZMIrU14NYJJ0Wg 
 
 
 
Korosten Porcelángyár 

 
Elérhetőség: 
 
Telefon:  
(0412) 467-230 – Recepció 
(0412) 467-240 – Fax 
(044) 360-9430 – Értékesítés 
E-mail: info@korostenantikvar.com.ua 
 
Termékek: 
 
Vázák, szobrok, teakészletek, kávékészletek, étkészletek, bögrék, fürdőszobai porcelánok, 
porcelán virágcserepek, ajándéktárgyak, egyedi készítésű termékek éttermek, bárok, kávézók 
számára, fehér porcelán, gyönyörű színek és formák, vékony alak. 
 
A gyár piacvezető Ukrajnában és az első tíz között van Európa porcelángyártói között. 
Ahogyan mindegyik porcelángyár Ukrajnában ez is veszélybe került. A cég majdnem csődbe 
ment, 2006-ra adóssága elérte a 2 millió eurót. Tartozásokat halmozott fel a szociális és helyi 
alapoknál, illetve banki hitelei meghaladják a 100 milliót. Ezen felül a munkások 
Szakszervezetbe rendeződés után fellebbeztek, hiszen nem kaptak fizetést. 
2005-től kezdődően a vállalat nehézségeket tapasztalt. Gyorsan csökkent a termékek 
értékesítése és a termelési volumen. 2006-tól a vállalatot 81 %-os egyéni részesedéssel 
birtokolta Kijev Szergej Saranov. Többen azzal vádolják a jelenlegi tulajdonosokat, hogy 
szándékosan viszik csődbe a gyárat. A tömeges elbocsátások, a bérek nem kifizetése, a 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=ru%7Chu&rurl=translate.google.hu&u=http://koraldfz.com.ua/&usg=ALkJrhgMHgl4ocomH4gkZMIrU14NYJJ0Wg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=ru%7Chu&rurl=translate.google.hu&u=http://koraldfz.com.ua/&usg=ALkJrhgMHgl4ocomH4gkZMIrU14NYJJ0Wg
mailto:info@korostenantikvar.com.ua
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késedelmes kifizetések elengedése ahhoz vezetett, hogy az Európai Parlamentben 
törvényjavaslatot tettek a porcelángyár államosítására vonatkozóan. Ezt végül elutasították. 
A termelés visszaesését a gyár gazdasági teljesítménye okozta, amit az új tulajdonosok hoztak 
magukkal. További nehézséget jelentett a vállalat számára a rengeteg import termék, amelyek 
versenytársak személyében jelentek meg. 
Az igazgató tagadja az ellene felhozott vádakat és állítja, hogy a jelenlegi tulajdonosok jó 
munkát végeznek. Tervek vannak a létesítmény frissítésére. Hangsúlyt szeretnének fektetni az 
ajándéktárgyak gyártására, valamint a vallási témájú árucikkek előállítására. Ennek ellenére, 
amikor az igazgatót megkérdezték, hogy az üzleti terv hogy áll (marketing, pénzügyi, 
technológiai), akkor a válasz erre az volt, hogy „készen vannak”. Viszont, ha ez így van, 
akkor a jelentős eredményekkel már előre kellett volna lépniük. 
A teljes értékesítés 35%-át exportálják. A fő importőr Oroszország, ezen túlmenően export 
tevékenység folyik a balti államokba, Moldovába, Németországba, USA-ba, Izraelbe és 
Albániába. Ezzel az egyik legnagyobb exportőrré vált a porcelángyár. 
 
Hivatkozások: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://korostenantikvar.co
m.ua/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.psv.org.ua/arts
/Na_controli/view-128.html 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.day.kiev.ua/29
3794 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.seychas.ua/poli
tics/2006/1/24/articles/42984.htm 
 
 
Sumy porcelángyár 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: Sumy, St. Kharkiv,  111. 
Telefon:  
(0542) 640 – 902 
(0542) 640 – 921 
E-mail: f-farfor@mail.ru 
 
Termékek: 
 
Edények, vázák, bögrék, teakészletek, kávékészletek, ajándéktárgyak, művészeti termékek. 
 
A 2000-es évek közepén a porcelángyár gyorsan növelte a termelést és majdnem visszanyerte 
a válság előtti mutatószámait. Minőségét több versenyen elért kiemelkedő eredmények és 
kiállításokon való részvételek garantálják. 
150 fajta porcelánterméket állít elő a gyár. A termékpaletta folyamatosan változik a 
fogyasztói elvárások és igények szerint, illetve a piaci feltételekhez alkalmazkodva. 
2011. január 10-től a gyár kénytelen volt emelni árain a növekvő energiaárak és a magasabb 
bérek miatt. 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://korostenantikvar.com.ua/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://korostenantikvar.com.ua/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.psv.org.ua/arts/Na_controli/view-128.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.psv.org.ua/arts/Na_controli/view-128.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.day.kiev.ua/293794
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://www.day.kiev.ua/293794
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.seychas.ua/politics/2006/1/24/articles/42984.htm
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.seychas.ua/politics/2006/1/24/articles/42984.htm
mailto:f-farfor@mail.ru
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Ugyanúgy, mint a többi ukrán porcelángyár, az exportra egyre nagyobb hangsúlyt helyez. Fő 
értékesítési területek az országhatárokon túl: Oroszország, Grúzia, Fehéroroszország, 
Moldova, Azerbajdzsán és mostanra Franciaországban is megjelent. 
 
Hivatkozások: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.farfor.sumy.ua/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.farfor.sumy.ua/
%3Fpage%3Dabout 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://uk.wikipedia.org/wi
ki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA
%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2584%2
5D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25
D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4 
 
 
 
Druzhkovsky Porcelángyár 
 
Elérhetőségek: 
 
Cím: 84.205, Donbass régióban, Druzhkovka, St. Pedagogicheskaya, 18. 
Telefon: (06267) 5 – 35 – 88 
Személyzeti osztály: (06267) 5 – 34 – 42  
                                    belovadfz@mail.ru 
E-mail: farfor75@mail.ru 
 
Termékek: 
 
Üveg-, és porcelántermékek, kancsók, edények, bögrék, poharak, teakészletek, kávékészletek, 
porcelán étkészletek, tányérok, palackok, ajándéktárgyak, Madonna csészealjak és tálak. 
 
Kínai hagyományokat figyelembe véve folytatja termelését a gyár Ukrajnában. 37 éves 
tapasztalattal rendelkezik, jelenleg 1531 alkalmazottal dolgoznak együtt. A termékek 
népszerűek nem csak Ukrajnában, hanem külföldön is. Ez a nagy teljesítményű vállalat, a 
világ egyik vezető gyártója az evőeszközkészletekben és a terítéki elemekben. 
 
Hivatkozások: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://ukrfarfor.com/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.sng-
posuda.ru/posuda/farfor/ooo-duzhkovskiy-farforoviy-zavod-ukraina 
 

 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.farfor.sumy.ua/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.farfor.sumy.ua/%3Fpage%3Dabout
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.farfor.sumy.ua/%3Fpage%3Dabout
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk%7Chu&u=http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%2584%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4
mailto:belovadfz@mail.ru
mailto:farfor75@mail.ru
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://ukrfarfor.com/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.sng-posuda.ru/posuda/farfor/ooo-duzhkovskiy-farforoviy-zavod-ukraina
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru%7Chu&u=http://www.sng-posuda.ru/posuda/farfor/ooo-duzhkovskiy-farforoviy-zavod-ukraina
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Polonsky Porcelángyár  
 
Elérhetőség: 
 
Cím: 30. 500, Polonnoe, Khmelnytsky régióban, St. Station, 50. 
Telefon: +38 (03843) 05/03/35, 3-19-17 
E-mail: pfz@ic.km.ua 
 
Adószám: 05502829 
2010-ben a folyó fizetési mérleg: 26007301300012 
 
Termékek: 
 
Étkészletek, teakészletek, kávékészletek, evőeszközkészletek, kereskedelmi és ipari termékek, 
szobrok, vázák, bögrék, csészék, tálak, tányérok, edények, porcelán figurák, ajándéktárgyak, 
üvegáru. 
 
Az egyik legnagyobb porcelángyártó vállalat Ukrajnában. Minden évben megújítja termékeit, 
új formákat ad nekik, csészéi több mint 50 színben pompáznak már. Mivel az ilyen speciális 
terméket nehéz hazai piacon eladni, jelentős az export. 
A cég a mai napig alig haladja meg az 500 fős alkalmazotti gárdát. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.zhk.ru/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://rada.com.ua/rus/catalog/1
7171/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://www.rada.com.ua/ukr/ca
talog/17171/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.antikbook.ru/porcel
ain_statuettes/Ukraine 
 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://yp.km.ua/organizatsiya/p
olonskyi-farforovyi-zavod-vat 
 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://www.mobus.com/109973.ht
ml 

 

 

 
 
 

mailto:pfz@ic.km.ua
http://www.zhk.ru/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://rada.com.ua/rus/catalog/17171/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://rada.com.ua/rus/catalog/17171/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/17171/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://www.rada.com.ua/ukr/catalog/17171/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.antikbook.ru/porcelain_statuettes/Ukraine
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.antikbook.ru/porcelain_statuettes/Ukraine
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://yp.km.ua/organizatsiya/polonskyi-farforovyi-zavod-vat
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://yp.km.ua/organizatsiya/polonskyi-farforovyi-zavod-vat
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://www.mobus.com/109973.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=uk|hu&u=http://www.mobus.com/109973.html
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További háztartási finom porcelán előállítására szakosodott cégek: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://www.havarechyna.com/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ceramic.at.ua/ 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://rada.com.ua/eng/catalog/
16700/ 
 

Ipari kerámia gyártása 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.goo
gle.hu&u=http://www.alibaba.com/member/ua116392665/aboutus.html&usg=ALkJrhhKAJM
CNlfEJSi8NL3zQlksJp19uA 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.goo
gle.hu&u=http://www.alibaba.com/member/melisyonok/aboutus.html&usg=ALkJrhgnwpU8j
6GHmwMLmW-YyUQy5x6Xog 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://22897.ua.all.biz/ 
 
 
Több kerámiagyárat feltüntető oldalak: 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ukr-
biz.net/directory/20x13.htm 
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.decotrade.ru/plitka_
ukraina_santehnika.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://www.havarechyna.com/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ceramic.at.ua/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://rada.com.ua/eng/catalog/16700/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en|hu&u=http://rada.com.ua/eng/catalog/16700/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.alibaba.com/member/ua116392665/aboutus.html&usg=ALkJrhhKAJMCNlfEJSi8NL3zQlksJp19uA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.alibaba.com/member/ua116392665/aboutus.html&usg=ALkJrhhKAJMCNlfEJSi8NL3zQlksJp19uA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.alibaba.com/member/ua116392665/aboutus.html&usg=ALkJrhhKAJMCNlfEJSi8NL3zQlksJp19uA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.alibaba.com/member/melisyonok/aboutus.html&usg=ALkJrhgnwpU8j6GHmwMLmW-YyUQy5x6Xog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.alibaba.com/member/melisyonok/aboutus.html&usg=ALkJrhgnwpU8j6GHmwMLmW-YyUQy5x6Xog
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=en|hu&rurl=translate.google.hu&u=http://www.alibaba.com/member/melisyonok/aboutus.html&usg=ALkJrhgnwpU8j6GHmwMLmW-YyUQy5x6Xog
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://22897.ua.all.biz/
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ukr-biz.net/directory/20x13.htm
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://ukr-biz.net/directory/20x13.htm
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.decotrade.ru/plitka_ukraina_santehnika.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=ru|hu&u=http://www.decotrade.ru/plitka_ukraina_santehnika.html
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Szerbia 
 
A porcelángyártás az egyik legnagyobb iparág Szerbiában, valamint az egyik legnagyobb a 
Balkán régióban. A gyárak nagy része a Vajdasági régiókban telepedett a kiváló infrastruktúra 
miatt. A gyárak által előállított termékek 40%-át külföldre exportálják, főként Macedónia, 
Horvátország és Bosznia és Hercegovina országokba. A kerámiagyártás Szerbiában az egyik 
vezető piacággá nőtte ki magát. Szerbia a kerámia gyártásához szükséges alapanyagokban 
gazdag. Ezt használta ki, hogy a meglévő gyárak nagymennyiségű igényét kielégítse, ami 
évente 20.000 ezer tonnát is meghaladó nyersanyag felhasználás.  
 
Keramika Mladenovac a.d. 
 
Elérhetőségek: 
 
Cím: 11400 Mladenovac, Savića mlin 39 
Telefon: 011/8231-400 
Fax: 011/8232-315 
E-mail: rc@keramika-mladenovac.co.rs 
 
A Mladenovac kerámiagyár már 1936 óta működik. A kezdetekben az üzem nagyon kis 
mértékben fejlődött és kis mennyiséget gyártott. Viszont fellendültek és 1973-ra 
nagyvállalattá nőtte ki magát. 2006ra már 9.85 millió euró bevételre tettek szert. Főként 
Hollandiába és Olaszországba exportál. Főleg kerámia edények, tetőcserepek és csempék 
gyártásával foglalkozik. Emellett WC ülőkéket, zuhanyfülkéket és fürdő kádakat is gyárt. 
3 fő részből épül fel a gyár: eszközgyár, kémény rendszerek és alapanyag raktár.  
 
Hivatkozások: 
 
http://www.namestaj.rs/index.php?view=company&id=5786 
 
http://www.priv.rs/upload/company/document/teaser_139.pdf 
 
 
Keramika Kanjiža Plus Kft. 
 
Elérhetőségek: 
 
Cím: 24420 Kanjiža , Horgoški put bb., Srbija 
E-mail: info@keramikaplus.rs 
 
1980-ban alapított fali csempe és padlólapok gyártásával foglalkozó vállalat, amely a 
téglagyártás, fazekasság és cserépgyártásban készült minőségi kanizsai agyag 
megnemesítésének gazdag hagyományának a folytatását reprezentálja. Az évente 3 millió m² 
fali csempe és padlólapot gyártó vállalat, hamarosan a régió legismertebb gyártójává vált. A 
hazai piaci részesedése 25% a külföldi piacok meghódítása volt a cél. Elsőbbségi célunkként a 
technológiai fejlődés figyelmes és folyamatos kísérését, a szakmai tudás folyamatos 

mailto:rc@keramika-mladenovac.co.rs
http://www.namestaj.rs/index.php?view=company&id=5786
http://www.priv.rs/upload/company/document/teaser_139.pdf
mailto:info@keramikaplus.rs
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fejlesztését, valamint a felszerelés és a gyártási program újítását tűztük ki. Az utóbbi időben, 
fali csempe és padlólapok mellet, elsajátítottuk a különböző kerámia termékek gyártásának 
eljárását – lisztellók, padlóbordűrök, dekoratívelemek stb. Csempe termékválaszték a 
sorozatgyártás irányban fejlődött (fali- és padlócsempe egyforma dekorációval, különböző 
színekben és méretekben megfelelő kiegészítőkkel) 
Kerámia Magyarkanizsa Plus vezető, harminc éves tapasztalattal rendelkezik a kerámia 
burkolólapok a gyártásának világában. A vezető pozíciót évek óta fenntartott köszönhetően 
kiváló minőségű, modern design, amely követi a legújabb trendeket a világban és 
megfizethető áron, folytatta a gazdag hagyományt tenyésztési minőségű Kanjiška agyag jól 
ismert a tégla, cserép és csempe gyártás. Rövid idő alatt vált a csempe, cserép és kerámiai 
anyagok gyártóvá nőtte ki magát mintegy 20% a hazai piacon. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.keramikaplus.rs/ 
 
http://www.build.rs/index2.aspx?fld=tekstovi&ime=bm1025.htm 
 
 
 
Europorcelan Zajecar Kft. 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: Zajecar, Vesište bb 
Telefon: 0658863686 
E-mail: europorcelan@nadlanu.com 
 
AZ Europorcelan gyár porcelán gyártásával és díszítésével foglalkozik, emellett egyéb 
kerámia és üvegek előállításával is foglalkozik. 2007-ben érte el a gyár azt a szintet, amit 
kívántak, elérte a gyár a legnagyobb kapacitását mintegy 3 millió kidekorált áru állt elő évente 
vagy átlagosan naponta 10 ezer darab. Melyeket az európai országok nagy részébe szállít. 
A porcelánok és kerámiák széles skáláját gyártják, a legjobb áron a térségben. Nyitottak 
minden üzleti kezdeményezésre és üzleti találkozóra. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.europorcelan.com/index.php?route=common/home 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.keramikaplus.rs/
http://www.build.rs/index2.aspx?fld=tekstovi&ime=bm1025.htm
mailto:europorcelan@nadlanu.com
http://www.europorcelan.com/index.php?route=common/home
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CSEHORSZÁG 
 
Csehország, mint a legtöbb európai ország nehézségekbe ütközött a porcelán-, és 
kerámiagyárak létrehozásában. Bécstől nagyon nehezen kaptak ehhez engedélyt. Volt olyan 
is, amikor titokban kezdték meg a gyártást. 
 
Csehországnak, földrajzi adottságaink köszönhetően kaolinban gazdag agyagos talaja van. A 
mai Karlovy Vary város közelében van főleg ilyen talaj, ennek köszönhetően az a terület 
gazdag porcelángyárakban. Emellett még jól kiépített vasút vonal is húzódik ezen a területen 
és az erdők sincsenek messze, így a tüzeléshez sincs messze a tüzelő anyag. 
 
A gazdasági világválság itt is több gyárat érintett. Több csődbe is ment, például a Bohemia 
Crystalex Trading részvénytársaság két leányvállalata, ezen kívül, még egy van csőd 
közelében. 
 
Hivatkozások: 
 
http://karpatinfo.net/gazdasag/2008/10/15/tovabbi-cseh-uveg-es-porcelangyar-kerult-
csodhelyzetbe 
 
http://rudolfkampf.eu/en_index.php 
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Porcelain_manufacturing_companies_in_Europe 
 
http://referaty-seminarky.cz/cesky-porcelan/ 
http://www.cesky.porcelan.cz/cs/uvod 
 
 
 
Haas & Czjzek Porcelángyár 
 
Elérhetőségek: 
Tavarni utca 564. 
357 31 Horní Slavkov 
Tel: +420 251 69 83 55 
Fax: +420 352 68 83 57 
E-mail: info@haasczjzek.cz 
 
Ez az első porcelánmanufaktúra Csehországban, 1792-ben alapították. Ez egy közepes méretű 
vállalat, amelyet a gazdasági válság meggyötört, de „túlélte”. Legfontosabb célja most, hogy 
az exportot fellendítse. Jelenleg főként Európába exportált, de egyre inkább nő az egész világ 
felé exportált termékek száma. A hazai megrendeléseik nagy részét a nagykereskedők teszik 
ki, előre leadott rendelés alapján. Just in time termelést igyekeznek végezni, az az, hogy 
mindig a rendelések alapján gyártanak. Ezzel lecsökkentik a raktárakban tartott alapanyagokat 
és késztermékeket. Emellett Lean gyártási folyamatot alkalmaznak, amely azt jelenti, hogy 
igyekeznek az emberi erőforrást és tárgyi eszközöket a legjobban kihasználni. Szakképzett 
fizikai munkásokat alkalmaznak és igyekeznek hazai (cseh) nyersanyagokat feldolgozni.  
Termelésük középpontjában az embereik állnak, a szakképzettségük és a 
munkakörülményeik. Rugalmasnak mondják magukat, mert úgy gondolják, hogy a just in 

http://karpatinfo.net/gazdasag/2008/10/15/tovabbi-cseh-uveg-es-porcelangyar-kerult-csodhelyzetbe
http://karpatinfo.net/gazdasag/2008/10/15/tovabbi-cseh-uveg-es-porcelangyar-kerult-csodhelyzetbe
http://rudolfkampf.eu/en_index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Porcelain_manufacturing_companies_in_Europe
http://referaty-seminarky.cz/cesky-porcelan/
http://www.cesky.porcelan.cz/cs/uvod
mailto:info@haasczjzek.cz
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time rendszer következményeként, azaz hogy kevés dolog van raktáron, gyorsan képesek 
reagálni a fogyasztói igények változására.  
Az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek a beruházásokra, légkondicionálók, minél több 
termelő gép vásárlása. A legtöbb folyamatot igyekeznek automatizálni, de tudják azt, hogy a 
kézügyességet nem lehet gépekkel helyettesíteni. Termelésükben egyszerre jelenik meg a 
hagyomány, a technika és a művészet. Leginkább arany vagy rézkarccal, vagy különböző 
színes festéssel dekorálják termékeiket. Az új termékek megalkotásához külső tervezőket 
alkalmaznak, és ezzel költséget takarítanak meg, mert nincs szükségük állandó fejlesztésre. 
Termékeik között megtalálhatóak étkészletek, felszolgáló szettek, kávés és teás készletek és 
belső tér dekorálásához szükséges díszek (váza, virágcserép, szobrok). Étkészleteik között 
megtalálhatóak ovális, szögletes és kerek formák. A háztartások számára gyártott termékek 
mellett gyártanak még nagyobb ellenálló képességű termékeket, hotelek, éttermek és kocsmák 
számára. Ezek ellenállnak az ipari mosogatógépeknek és tisztító szereknek.  
 
 
Klasterec gyára 
 
Csehország harmadikként épült gyára. Viszonylag nagy gyár, amely jelenleg kifizetési 
nehézségekkel küzd. Igaz, hogy nagy gyár, de kibocsátása jelentősen visszaesett. Dolgozóit 
hónapok óta akadozva, megcsúszva tudja kifizetni. Azért mert jelentősen csökkentek 
megrendeléseik és ez által árbevételük is. Termékeik között étkészletek teás és kávés 
készetek, tálcák, hamutartók, gyertyatartók és gyógyszeres palackok találhatóak meg 
legfőképp. A több gyógyszergyártó cég is fő megrendelője a gyárnak, de ez kis részt tesz ki. 
Jelenleg nem éri el az összes termelés 10%-át. Évek óta problémákkal küzd a gyár, ennek a fő 
oka a nem megfelelő alapanyag. Nem sikerül nekik jó beszállítókat találni. Mégis egy 
szabadalmat ők is piacra tudtak dobni. Mégpedig egy újfajta kávéfőzőkbe való szűrűt, amely 
strapaállóbb és könnyebben tisztítható is. Összesen 600 munkavállalót foglalkoztatnak és 
évente 12 millió terméket állítanak elő. Legújabb gyártási technológiával dolgoznak (2009-
ben újítottak fel), felújították kemencéiket is. 1250 fokon égetik a dekorációkat a termékekre. 
8 féle növényi színező anyaggal dekorálnak. 
 
Hivatkozások: 
 
http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/cv_klasterecka_porcelanka_20090724.html 
 
http://www.muklasterec.cz/cs_ob_mesto_porcelan.php 
 
 
 
Leander by Rudolf Kampf 
 
Elérhetőségek: 
 
Loucky utca 143. 
357 34 Nové Sedlo 
Tel: +420 352 320 216 
Fax: +420 352 669 377 
E-mail: info@rudolfkampf.cz 
www.leander.cz 

http://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/cv_klasterecka_porcelanka_20090724.html
http://www.muklasterec.cz/cs_ob_mesto_porcelan.php
mailto:info@rudolfkampf.cz
http://www.leander.cz/
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1907 óta működik a gyár, az önkormányzati iroda megbízásából alapították. Kezdetben 
téglagyártás folyt itt, de mára már teljesen átálltak az étkezési porcelán gyártására. Ez a gyár 
is Karlovy Vary közelében helyezkedik el. Ebbe a cég csoportba tartozik még Loket gyára is, 
amiről annyit kell tudni, hogy neves szakemberek dolgoznak ott, akik Németországban 
tanulták ki szakmájukat. A cég csoport kuriózuma, hogy az arany és platina mellett más 
fémekkel is dekorál. Megtalálhatóak náluk fehér és rózsaszín porcelán gyártása is. Az 
építkezési vonalból annyi maradt meg, hogy nagyobb éttermeknek, hoteleknek és 
szállodáknak egyedi megrendelésre fadíszeket készítenek és emellett cserépkályhákhoz 
szükséges cserepek gyártását is vállalják kis mennyiségben. A környéken több épületnek a 
cserepét vagy faldíszítő elemeit ez a gyár készítette. 
A Leander márka nagy presztízzsel bír az össze európai országban, a közel-keleti országokban 
és Oroszországban. Magas szakértelmű embereket foglalkoztatnak, figyelnek a beáramló 
alapanyagok minőségére, egyedi speciális termékek is rendelhetőek náluk. Minimális 
rendelési mennyiség nincs.  
 
 
 
Goldfinger Porcelán 
 
Elérhetőség: 
 
Stursova utca 603. 
616 00 Brno-Koming 
Tel: +420 606 730 077 
E-mail: manufaktura@goldfinger-porcelan.cz 
www.goldfinger-porcelan.cz 
 
1998- ban jött létre a társaság, több gyárat is felvásároltak. Kerámia és porcelángyártással 
foglalkozik. A tervezéstől a gyártásig mindennel foglalkozik. Legnagyobb gyártó egysége 
Brnoban található. Egyedi termékek gyártására koncentrálnak főként. Tudják, hogy ahány 
ember annyi féle étkészlet található meg ízlés világukban. Fantáziadús, egyedi, elegáns és 
még praktikus termékek gyártására törekednek. Szeretik teljesíteni a minél extrémebb 
termékek gyártását.  
 
 
 
Epiag Lofida-Porcelan s.r.o. 
 
Elérhetőség: 
Hlavní utca 31. 
362 63 Dalovice 
Tel: +420 353 851 818 
Fax: +420 353 851 828 
E-mail: info@epiag.cz 
http://www.epiag.cz/spolecnost.htm 
 
Karlovy Vary megyében található ez a gyár is. 1805-ben hozták létre, 2002-től külön álló 
gyár, külön cég irányítja. 2009-ben a cég felvásárolta a Lofida Porcelan CZ-t, ezzel is bővült 
termék palletájuk, mégpedig a világhírű pink porcelánnal. Porcelánokat egyaránt gyártanak 

mailto:manufaktura@goldfinger-porcelan.cz
http://www.goldfinger-porcelan.cz/
http://www.epiag.cz/spolecnost.htm
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háztartások és szállodák, éttermek számára. Termelésük során tekintettel vannak a 
divatirányzatokra és fogyasztói igényekre. Kézzel készített minőségi és esztétikai 
porcelángyártásra törekednek az egészségügyi szabályozás figyelembe vételével. Építőiparba 
egyáltalán nem gyártanak semmit. Minőségi porcelánt gyártanak háztartások számára is. 24 
karátos arannyal dekorálnak. Értékesítenek viszont eladóknak és magánszemélyeknek is, csak 
rendelésre. Így meg tudják valósítani a just in time rendszert. Magánszemélyeknek a rendelést 
úgy kell megtenni, hogy kifizetik a terméke 50%-át és majd csak ezután kezdik a termék 
legyártását. Mennyiség korlát nincs a rendeléseknél, de előre meghatározott 
kedvezményekben részesülnek azok, akik nagyobb mennyiséget vásárolnak. Porcelán 
gyártásán kívül még üveggyártással is foglalkoznak.  
 
 
 
G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o. 
 
Elérhetőségek: 
 
Máje 1. utca 30 
360 06 Karlovy Vary 
Tel: +420 800 100 028 
Fax: 420 353 406 325 
E-mail: info@gbkv.cz 
www.hotelovy-porcelan.cz 
 
1882-ben alapították a gyárat, kezdetekben főleg háztartások számára gyártottak háztartási 
porcelánokat. Ma már csak nagyobb megrendelőkre koncentrálnak, és főleg szállodák, 
hotellel és éttermek számára gyártanak. Több céget is felvásároltak az elmúlt 5 évben. Több 
mint 30 országba exportálnak, főleg Európán belül. Üveggyártással is foglalkoznak, de azokat 
is inkább nagyobb megrendelőknek készítik. Luxus szállodák előszeretettel rendelnek tőlük, 
mert igazi prémium minőségű termékeket gyártanak. Az üzleti életbe úgy kívánnak betörni, 
hogy megrendelésre egyedi feliratokkal, például cégnevekkel ellátott termékeket gyártanak.  
 
 
 
Royal Dux Bohemia 
 
Elérhetőségek: 
 
Sadova utca 1.414 
419 01 Duchcov 
Tel: +420 417 835 261 
E-mail: rodux@royaldux.cz 
www.royaldux.cz 
 
1853 óta gyártanak figuratív és dekoratív porcelánt. Hagyományos, régi és új formák is 
megjelennek termék felhozatalukban. Termékeik alján egy rózsaszín háromszög található, ami 
ennek a gyárnak az egyedi jelölése. Dolgozóikat a gyáron belül részesítik kötelező 
képzésekben. Értékesítési struktúrájuk bonyolult, vannak saját márkaboltjaik, szám szerint 6 
darab, ebből egy Ausztriában található. Nagykereskedőknek is értékesítenek és rendelni is 

mailto:info@gbkv.cz
http://www.hotelovy-porcelan.cz/
mailto:rodux@royaldux.cz
http://www.royaldux.cz/
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lehet náluk magán személyeknek. Jelentős mennyiséget exportálnak, exportjukban az európai 
országok mellett még Oroszországnak van nagy jelentősége. 
 
 
 
Porcelain Jael 
 
Elérhetőségek: 
 
Bezrucova utca 517. 
357 35 Chodov 
Tel: +420 352 675 003 
E-mail: jael@porcelanjael.cz 
www.porcelanjael.cz 
 
Ez egy közepes méretű családi vállalkozás, amit apja és fia alapított. Exkluzív fehér és 
rózsaszín porcelán gyártásával foglalkoznak, amit kizárólag kézzel dekorálnak. Fényes vagy 
matt, 14 vagy 18 karátos arannyal vagy rézkvarccal díszítenek legtöbbet, de minden szín 
megtalálható náluk, amivel dekorálni tudnak. A díszítő elemeket igény szerint csinálják, az az 
a vásárló eldöntheti, hogy mi legyen a porcelánján. Ez azt jelenti, hogy nem csak a gyártást, 
de a dekorálást is egyedinek csinálják. Elsősorban használati tárgyakat igyekeznek előállítani, 
nem csak szobadíszeket. Igaz a vállalkozás kicsi az ez előtt felsoroltakhoz képest, de még így 
is jelentős exportot bonyolít, még tengeren túlra is.  
 
 
 
Jizerská s.r.o.  
 
Elérhetőségek: 
 
Údoni utca 138. 
46 861 Desná 
E-mail: info@jipo-desna.cz 
www.jipo-desna.cz 
 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=sk%7Chu&rurl=translate.
google.hu&twu=1&u=http://www.jipo-
desna.cz/&usg=ALkJrhiKjCYdrlXwLWnGzUeqV9mDym2p5A 
 
1869-ben alapították az első vállalatot, amiből ez lett. Műszaki porcelánok gyártásával 
foglalkozik. Ezzel országában piacvezető, ez annak köszönhető, hogy Európa szerte elismert 
minőségi termékeket gyárt. Laboratóriumi porcelánokat gyárt főként. Emellett gyárt még 
csőporcelánokat, nagyfeszültségű biztosítókat és az üvegiparba is jelen van. Szerviz és 
tanácsadás is lehetséges náluk, mint szolgáltatás.  
 
 
 
 

mailto:jael@porcelanjael.cz
http://www.porcelanjael.cz/
mailto:info@jipo-desna.cz
http://www.jipo-desna.cz/
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=sk%7Chu&rurl=translate.google.hu&twu=1&u=http://www.jipo-desna.cz/&usg=ALkJrhiKjCYdrlXwLWnGzUeqV9mDym2p5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=sk%7Chu&rurl=translate.google.hu&twu=1&u=http://www.jipo-desna.cz/&usg=ALkJrhiKjCYdrlXwLWnGzUeqV9mDym2p5A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&langpair=sk%7Chu&rurl=translate.google.hu&twu=1&u=http://www.jipo-desna.cz/&usg=ALkJrhiKjCYdrlXwLWnGzUeqV9mDym2p5A
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Románia 
 
Apulum Kerámiagyár 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: 510154 Str. Viilor, nr. 128, Alba iulia, jud. Alba, Romania 
Telefon:  +40 258 813703        
Fax: +40 258 817112  
Email: office@apulum.com 
 
Termékek: 
 
Szuvenírek, edények, teakészletek, kávékészletek, étkészletek. 
 
Több mint 40 éves tapasztalattal rendelkező porcelángyártó cég, Fő erőssége, hogy 
folyamatosan fejlődik. Védjegye a nyersanyag jó minősége, az új technológiák rugalmas 
kezelése és az ár-minőség arány. Az Apulum a legnagyobb porcelángyártó vállalat 
Romániában. 
4 fő szempontjuk: 
Céljuk, hogy az ügyfelek mindig elégedettek legyenek, illetve, hogy a cég profizmusát 
meglássák és továbbadják. 
Az alkalmazottak jó szaktudással rendelkeznek, fontos, hogy ők is fontosnak tartsák a cég 
előrejutását és fejlődését, és ezért dolgozzanak. 
Az innováció fenntarthatósága. Folyamatos technológiai újítások bevezetése, betanítása. 
Végül pedig felelősséget vállalni a termékekért, a dolgozókért és magáért a cégért. 
  
Hivatkozás: 
 
www.apulum.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@apulum.com
http://www.apulum.com/
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LENGYELORSZÁG 
 
Lengyelország gazdag kerámia- és porcelángyárakban. Világszerte ismert márkáik vannak fali 
csempékben és gyönyörű, minőségi étkezési porcelángyártói vannak szerte az országban. 
 
Hivatkozások: 
 
http://www.porcelainmarksandmore.com/silesia/altwasser_1/00.php  
 
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http%3A%2F%2Fwww.ex
portbureau.com%2Fhomesupplies%2Fceramics.html 
 
 
Fabrika Porcelany Walzbrzych S.A. 
 
Elérhetőségek: 
 
Starachowicka utca 
58-302 Walzbrzych 
+074 847 66 41 
E-mail: ukleja@fpw.com.pl 
www.fpw.com.pl 
 
1845-ben alapították ezt a porcelán manufaktúrát, még akkor Németország területén. Ennek 
köszönhetően már az elejétől magas minőségű porcelán termékeket gyártottak. Jelenleg 
törzstőkéje 5.000.000 PLN, de csődeljárás folyik a vállalkozás ellen. A válság hatására 
pénzügyi nehézségeik akadtak és ezért csődeljárás indult.  Igyekeznek eladni még a céget és 
ezzel megmenteni.  
Főleg étkészletek gyártásával foglalkoznak. Repertoárjukban 11 kollekció található. Ezek 
mellett gyárt még belső tér díszítő elemeket, szobrokat, szobrocskákat. Étkészleteik között 
megtalálhatóak szögletes és kerek formák is. A modernitás és a hagyomány egyszerre jelenik 
meg termékeikben. Festett és fehér porcelánok gyártásával foglalkoznak csak. Mindig is élen 
jártak a technológiai és technikai fejlődésben. Európa egyik legmodernebb gyártó sora ebben 
a gyárban található. 
 
 
 
Stamar S.A. 
 
Elérhetőségek: 
 
Lapkova utca 2. 
64-800 Chodziez 
Tel: +067 282 75 00 
Fax: +067 282 75 01 
E-mail: sramar-sa@pro.onet.pl 
www.stamar.com.pl 
 

http://www.porcelainmarksandmore.com/silesia/altwasser_1/00.php
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http%3A%2F%2Fwww.exportbureau.com%2Fhomesupplies%2Fceramics.html
http://translate.google.hu/translate?hl=hu&langpair=en%7Chu&u=http%3A%2F%2Fwww.exportbureau.com%2Fhomesupplies%2Fceramics.html
http://www.fpw.com.pl/
mailto:sramar-sa@pro.onet.pl
http://www.stamar.com.pl/
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1852-ben alapították ezt a gyárat. Ma Lengyelország egyetlen laboratóriumi porcelángyártója. 
Ez egy kisgyár, ennek következtében hatékony és gyors reakcióra képes az ügyfelek 
igényeinek változására. Egyedi termékek előállításával is foglalkozik.  
Üveg, evőeszköz és étkezési porcelángyártás van benne profiljában. Főleg meleg színekkel 
dekorálja porcelán termékeit. Különlegességei közé tartozik a speciális vékony falu porcelánja 
és a krémszínű kollekciója. Étkezési porcelánjai között minden funkciónak van terméke. 
Emellett még dekorációs termékeket is gyárt, vázákat, hamutartókat, stb. Termékei 
értékesítését főleg nagykereskedőkön keresztül végzi, de van nekik is 2 saját márka boltjuk és 
online boltot is üzemeltetnek. Ha valaki az online boltban rendelt áruval nem elégedett 10 
napon belül indoklás nélkül visszaküldheti és visszakapja pénzét.  
 
 
 
Fabrika Porcelany Cmielow S.A. 
 
Elérhetőségek: 
 
Sandomierska utca 243 
27-440 Cmielow 
Tel: + 48 15 861 20 21 
www.porcelany.cmielow.pl 
www.cmielow.com.pl/?lang=pl&ids=2 
 
Ez a legrégebbi porcelángyár Lengyelországban, 1804-ben alapították. Elsősorban miniatűr 
porcelánok termelésével foglalkoznak. A műhely a mai napig ápolja a háború előtti 
hagyományokat, termékeikben megjelenik a történelem, a minőség és az egyedi stílus. A régi 
tradíciókat felhasználják, de megjelennek új modellek is termékeik között. Az egész világra 
exportálják termékeiket és ott nagykereskedők értékesítik azokat. 300 termékük van, melynek 
mindegyike kézzel gyártott. Termékeik: étkészletek, kávés és teáskészletek, régi stílusú 
porcelán ékszerek, dekoráló szobrocskák. Termékeiket egy speciális védőréteggel látják el, 
ami plus védelmet nyújt. A gyár egyben egy múzeum is, ahol a látogatók megtekinthetik az 
egész gyártási folyamatot.  
 
 
 
FCB Ceramica 
 
Elérhetőségek: 
 
Powstancow Wlkp. Utca 13. 
63-500 Ostrzeszów 
Tel: +48 62 730 19 88 
http://www.kaflarnia.com.pl/ 
 
1989-ben alakult a cég családi vállalkozásként, azért hogy különleges tetőcserepeket gyártson, 
egyedi dekorálással. Aztán az idő során felhozataluk bővült. Ma már kerítés kiegészítőket, 
téglákat és különböző kültéri elemeket is gyártanak. Emellett fontos megemlíteni, hogy 
Lengyelország szerte ők újítják fel a történelmi épületeket. Lengyelországban vezető gyártó 
ebben a piac szegmensben. Rengeteg precíziós munkát végeznek kézzel, persze amit lehet, 
igyekeznek a modern technikával felgyorsítani. Korszerű és modern gyártósorral 

http://www.porcelany.cmielow.pl/
http://www.cmielow.com.pl/?lang=pl&ids=2
http://www.kaflarnia.com.pl/
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rendelkeznek. Évente körülbelül 10.000.000 db kerámia tárgyat értékesítenek. A világ számos 
országában értékesítik termékeiket, főleg Európa országaiban és az Egyesült Államokban. 
2007 óta van saját laboratóriumuk. Ez azért jó, mert így még inkább tudnak koncentrálni a 
minőségre. Külső cégeknek is végeznek itt teszteléseket, ezzel is plusz bevételhez jut a cég.  
 
 
 
Tubadzin 
 
Elérhetőségek: 
 
www.tubadzin.pl 
 
1983-ban alapították, Lengyelországban ma már vezető pozícióban van, az ő piacán. Az ő 
piaca a csempe gyártás. Egész Európában ismert és kedvelt kerámia csempe márka. A legtöbb 
magyarországi fürdőszoba szalonban is forgalmazzák. Évek óta gyorsan fejlődő cég, 
folyamatosan növekvő ügyfél köre van. Ez elsősorban a magas minőségnek és az alacsony 
árnak köszönhető. Folyamatosan bővíti termék palettáját, vagy fejlesztésekkel, vagy 
felvásárlásokkal. Folyamatosan fejlesztik a gépsorokat is, évről évre. Az elmúlt 7 év 
dinamikája egy 200%-os fejlődést idézett elő. 120 termék családjuk van, ezek különböző 
árszinteken érhetőek el. Ezáltal kibővítették potenciális vevőkörüket.  
 
 
 
Porcelana Krzysztof SP 
 
Elérhetőségek: 
 
Limanowskiego utca 10. 
58-300 Walbrzych 
Tel: +48 74 84 30 611 
Fax: +48 74 84 30 750 
Email: office@porcelana-krzysztof.pl 
www.porcelana-kristoff.pl/ 
 
1831-ben alapították az első gyárat, az ország dél-nyugati tartományában található. Elég késő 
privatizálták a céget, 2010-ben, de így is folyamatosan élen jártak a legmodernebb 
technológia alkalmazásánál. Jelenleg 13 termékcsaládjuk van. Ennek a 70%-a fehér porcelán. 
Vékony és erős porcelán gyártása az ő szakterületük. Főleg étkészleteket és vázákat 
gyártanak. Összes terméküknek a 80%-a exportra megy. Az alapanyagokat külföldről szerzik 
be, körülbelül a 20%-a lengyel alapanyag csak.  
 
 
 
Fabrika Fajansu 
 
Elérhetőségek: 
 
Falbanka utca 28. 

http://www.tubadzin.pl/
mailto:office@porcelana-krzysztof.pl
http://www.porcelana-kristoff.pl/
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87 800 Wloclawek 
Tel: + 48 54 232 05 66 
Fax: +48 54 235 36 92 
E-mail: biuro@fajans.com.pl 
http://www.fajans.com.pl/ 
 
Művészi és szép fajansz termékek gyártásával foglalkozik. Nagyrészt lámpatesteket, díszítő 
termékeket és konyhai kiegészítőket gyártanak. Jelenleg az a céljuk, hogy ezen termékeknél 
visszahozzák a divatba a kézzel gyártás és festés művészetét.  
 
 
 
Cersanit 
 
Elérhetőségek: 
 
Solidarnosci u. 36. 
25 323 Kielce 
Tel: +48 41 315 80 05 
Fax: +48 41 315 80 06 
E-mail: sprzedaz@carsanit.com.pl 
www.cersanit.com.pl/ 
  
Szintén egész Európában ismert fali csempe márka. Megalakulásának elején csak kerámia 
csempék gyártásával foglalkozott, ma már fürdőszoba bútorokat és fürdőkádakat, 
zuhanyfülkéket is gyárt. Az évi termelési potenciálja a háztartási csempe gyártásában több 
mint 64 millió darab termék. Egészségügyi csempe gyártásában 6,1 millió darab évente. 
Fürdőszoba bútorok gyártásával is foglalkozik a cég csoport, ebből évente 420 ezer darabot 
gyárt le. A különböző zuhanykabinokból és fürdő kádakból évente körülbelül 500 ezer 
darabot gyártanak. Gyártás és értékesítés mellett tervezéssel is foglalkoznak, ezt akár online is 
megtehetik az emberek. 
A cégcsoportnak 3 nagyobb befektetője van és több kisebb. Európa több országában jelen van 
leányvállalatuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fajans.com.pl/
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Fehéroroszország 
 
 
Dobrush Porcelángyár 
 
Elérhetőség: 
 
Cím: Lesnaya Str., 8, 247050, Dobrush, Gome Region, Republic of Belarus 
Telefon: (10 375 2333) 70-220     
E-mail: zao@dfz.by 
 
Termékek: 
 
Ajándékok, szuvenírek, edények, teakészletek, kávékészletek, étkészletek, dekoratív vázák, 
porcelán, porcelán étkészletek, bögrék, porcelántojások, tányérok, üvegek. 
 
A gyárat 1975-ben alapították Dobrush városában. Megvan a saját tradíciója, stílusa. 
Termékeiket kézzel készítik és tervezik. Az optimális minőség, alacsony ár, az ökológiailag 
biztonságos gyártás az, ami vonzza a vásárlóit. 
A megrendeléseket a lehető legrövidebb időn belül kiszállítják, és legyártanak egyéni 
megrendeléseket is (pl. vállalatok logóival díszített porcelán).  
2007-ben új, nagy sebességű alagútkemencét kezdtek el használni, amit a GRUN cseh vállalat 
gyárt. Így a termékek minősége javult, a porcelán fehérsége az addigi 60%-ról 72%-osra 
javult. 
2009-ben lánc kemence került a gyárba, szintén a GRUN vállalat által. Ebben égetett kerámia 
termékeket állítanak elő. 
2010-ben tervezték, hogy betelepítenek egy új alagútkemencét, ami csökkenti a 
földgázfogyasztást és 15%-kal növeli a minőségi termelés volumenjét. 
 
Hivatkozások:  
 
www.dfz.by/en/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:zao@dfz.by
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Litvánia 
 
JIESIA Porcelángyár  
 
Elérhetőség: 
 
Telefon: 8 (37) 451901 
Mobil: 965 64 64 29 
 
Termékek: 

 
Csészék, bögrék, tálak, vázák, üvegek. 
 
1938-ban alapították a gyárat, ez nem számít hosszú időnek, fiatal cégről beszélünk. Büszkék 
a történelmükre, arra, hogy termékeik 90%-át kézzel készítik. Munkájukat kreatívnak, és 
felelősségteljesnek ítélik. Büszkék rá, hogy hagyományt teremtettek a kerámiagyártásban, és 
ezáltal tartják magukat a leghitelesebb soros porcelángyárnak a Balti államokban. 
Porcelánjaik mind egyediek, és bár kevesen vannak, meg akarnak felelni minden elvárásnak. 
 
Hivatkozás: 
 
www.jiesia.lt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jiesia.lt/
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Konklúzió: 
 
Lényegében elmondhatjuk, hogy Közép-, és Kelet-Európa országainak többségében nagy 
hagyományokkal rendelkezik a porcelángyártás. Véleményünk szerint, ennek ellenére 
bizonyos területek felé érdemes lenne terjeszkedni. 
 
Magyarországon a nagy porcelángyártók közül Herend az, amelyik máig igen sikeres 
működést tudhat magáénak. Fontos számára az export, így mi is úgy gondoljuk, hogy 
megfelelő marketingmunkával, a Zsolnay Porcelángyár által előállított egyedi termékekre 
külföldön is lenne kereslet! 
 
Magyarországon a legnagyobb „nevek” közé tartozik a Zsolnay Porcelángyár, így belföldön 
erre lehetne alapozni a marketingmunkát. A megfelelő felújítások és fejlesztések elvégzése 
után az értékesítés lenne a legfontosabb feladat! 
 
Szlovákia az a terület, ahol csak forgalmazók vannak, viszont van kereslet a porcelán-, és 
kerámiatermékek iránt. Ezen okoknál fogva, úgy gondoljuk, hogy feléjük érdemes lenne 
bővíteni a piacot, forgalmazókkal felvenni a kapcsolatot! 
 
Ukrajnában több híres porcelán-, és kerámiagyár is megtalálható. Illetve csak voltak, hiszen 
az ország gazdasága (adók emelése, áremelések, bérek emelése, kínai termékek beengedése), 
a gazdasági világválság és a korszerűtlen termelés miatt tönkrementek a nagy gyárak, így 
maradtak a kisebb termelők. Úgy véljük, hogy a fogyasztók egyes szegmenseiben a kínai 
termékek élveznek előnyt és ezekkel nehéz lenne versenyezni. A magasabb társadalmi 
szektorban az ottani termelők alkotásait vásárolják, így ebben a szegmensben csak a 
megfelelő marketingmunkával és a megfelelő árstratégiával lehetne érvényesülni. 
 
Szerbia az a terület, ahova úgy gondoljuk, hogy nem érdemes terjeszkedni. Egyrészt mert a 
helyi kerámiaipar igen elismert és széleskörű, másrészt az ország szétesőben van. Politikai 
gondokkal küszködik, illetve a Magyarország határánál lévő Újvidék ki akar válni, és külön 
országot akar létrehozni. 
 
Csehországban a modernebb termékekkel lehetne piaci rést találni. Náluk a hagyományos 
formák és minták vannak túlsúlyban, így véleményünk szerint, egy új termékkel, vagy 
hozzáadott értékkel, illetve a Zsolnay hírnevére támaszkodva lenne lehetőség a bővítésre. 
 
Románia, habár Magyarország szomszédos országa, és talán még igény is lenne a 
hagyományos porcelánáruk iránt, az ottani lakosság nagy része ezt nem tudná megfizetni. 
Ezért nem működnek a gyárak sem az ország területén. A magasabb társadalmi osztályt 
megcélozva lehetne forgalmazókkal felvenni a kapcsolatot. 
 
Lengyelország felé szintén nem lenne érdemes terjeszkedni, hiszen mindenféle kerámiagyártó 
cég működik az országon belül, amik sikeresen élik túl a válságokat. Ezen a területen nagy 
versenytársakra lehet számítani. 
 
Végül Fehéroroszországról, Litvániáról és a Balti-államokról írnánk pár sort. Ezekben az 
országokban régebben léteztek gyárak, de számuk igen csekély volt. Mára a területről kapott 
információnk igen kevés. Annyit tudunk, hogy a gyárak csődbe mentek, a kereslet nagyon 
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megcsappant. Ebből arra következtethetünk, hogy ebbe az irányba nem javasolt a 
terjeszkedés, hiszen nincsen felvevőpiac.  
 
Összességében ezeket az információkat szűrtük le a kutatás által talált anyagokból, és 
reméljük, hogy segítségükre lehettünk! 


