
Magyar József 40 éve dolgozik a Hungeritnél 

Szentes - Ma 40 éve, hogy munkát kapott a szentesi baromfifeldolgozónál Magyar 
József, aki az ágazat legnagyobb vállalatává fejlesztette a Hungerit Zrt.-t. A 
milliárdossá lett mérnök 10 évig – munka mellett – csirkéket tartott, házára és 
Trabantjára pedig jelzáloghitelt vett föl, hogy beindíthassa mára sikertörténetté 
vált vállalkozását.  

Sohasem muszájból jöttem be ide dolgozni – mondja 
nem sokkal reggel hét után irodájában Magyar József. 
Illetve egyszer mégis. 40 éve, amikor felesége 
végzett belgyógyászként nem kapott állást Szegeden, 
a házaspár úgy döntött, visszaköltözik Szentesre. Az 
akkor 26 éves élelmiszer-ipari mérnök a tejiparban 
szeretett volna elhelyezkedni, de a Kurca-parti 
üzemet bezárták, így a baromfi-feldolgozónál 
jelentkezett munkára. Felvették, és olyan jól sikerült 
a bemutatkozása, hogy 3 hónap után 25 százalékos 
fizetésemeléssel ismerték el a teljesítményét. Nem 
elégedett meg ezzel: csirketartásba kezdett. Tíz évig 
mindennap éjjel fél 2-kor kelt, hogy ellássa az állományt.  
 
Az igazán nagy kihívás a rendszerváltáskor érte utol. Az ágazat helyzete a külföldi 
piacok szőkülése miatt megingott, a privatizáció új lehetıségeket kínált. Magyar 
József fejlesztımérnökként azt várta, hogy majd felettesei is beszállnak a 
magánosításba, de nem így történt. Miután a vállalati tanács úgy döntött, hogy a 
továbbfeldolgozó üzem kikerülhet az állami irányítás alól, német és olasz 
partnerekkel társulva 2,2 millió német márkáért megvették a gépeket, az épületet 
pedig bérbe vették. Mivel önrészt neki is vállalnia kellett a beruházásból, házára és 
Trabantjára 10 milliós jelzáloghitelt vett föl, amirıl családja semmit sem tudott. Az 
1990 októberében alapított cég elsı éve olyan jól sikerült, hogy vissza tudta fizetni a 
tartozását, sıt egy újabb társaságot alapítottak. 1994-ben nyilvános liciten 
megvették a még állami kézben lévı vállalatrészt. A társaság jól teljesített, ezért 
Magyar József évrıl évre újabb tulajdonrészt vásárolhatott meg osztalékából – így lett 
1998-tól a Hungerit többségi tulajdonosa. 
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A szentesi cégnek a versenytársain kívül a külföldi részvényesekkel is akadt csörtéje: 
ık magukkal akarták vinni a hasznot, a vezérigazgató viszont a fejlesztés mellett 
érvelt akkor is – és most is. Végül neki köszönhetıen 10 milliárd forintot forgattak 
vissza a Hungeritbe, amely mára az ágazat legnagyobb hazai vállalatává nıtte ki 
magát. A 2000-es évek elején milliárdossá kiáltották ki Magyar Józsefet, bekerült a 
100 leggazdagabb magyar közé.  
 
– Nem örültem neki, mert az emberek ebbıl arra következtetnek, hogy van egy 
széfem, ami telis-tele van pénzzel – szúrja közbe Szentes legvagyonosabbnak tartott 
lakója.  
 
– Az igazság ezzel szemben az, hogy van egy vállalatom, ami közvetve és közvetlenül 
3000 embernek ad munkát, de hiába rendelkezünk többmilliárdos tıkével, ha a 
cégnél szinte mindenen jelzálog van. Az elmúlt két esztendıt a 2007-es sikerévnek 
köszönhetıen tudtuk átvészelni, és én kínosan ügyeltem arra, hogy mindenki idıben 
megkapja a járandóságát. Azt hiszem, sokat tettem azért, hogy a baromfiipar 
megmaradjon Szentesen, ahol 1922 óta vágnak. Bízom benne, hogy 2022 után is 
sokáig jól fogunk teljesíteni. Én ez év végétıl kiszállok a napi munkából, a lányom 
fogja vezetni a Hungeritet, de a stratégiai és fejlesztési kérdésekben továbbra is 
magam fogok dönteni.  

Magyar József sosem kényszerbıl ment be dolgozni.  
Fotó: Tésik Attila
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