
Hazánk és Európa egyik legjelentősebb kukoricafel-
dolgozó vállalata, a Hungrana Kft. éves szinten kö-
zel 1,2 millió tonna GMO-mentes kukoricát dolgoz fel 
Szabadegyházán működő gyáregységében. A nagy-
múltú izocukorgyártó cég a fenntartható fejlődés el-
kötelezett híve, beruházásai, fejlesztései évtizedek 
óta folyamatosak. A vállalat nagy hangsúlyt fektet az 
innovatív megoldások alkalmazására, valamint a kör-
nyezeti hatásokat mérséklő technológiák kifejleszté-
sére és integrálására a gyártási folyamatok során.

Az egyik legjelentősebb hazai élelmiszeripari vállalko-
zásnak számító Hungrana Kft. vezérigazgatójával, Reng 
Zoltánnal beszélgetünk. 

A Hungrana éves szinten közel 1,2 millió tonna kukoricát 
vásárol fel. Hogyan oszlik meg a gyártás során a felvásá-
rolt mennyiség felhasználása? 

Az alapanyag beszerzése során nagy hangsúlyt fekte-
tünk arra, hogy valóban kizárólag GMO-mentes kukoricát 
vásároljunk, és ebből állítsuk elő termékeinket. A több 
éve-évtizede meglévő partnerkapcsolataink ezt lehetővé 
is teszik, hiszen olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, 
akik a legjobb minőségű alapanyagot biztosítják szá-
munkra. A felvásárolt kukorica jelentősebb részéből, kö-
rülbelül a feléből izocukrot és keményítőket állítunk elő, 
a teljes mennyiség közel harmadából takarmányokat, a 
többiből pedig alkoholokat gyártunk. Az idei évben a be-
takarítás korábban, már augusztusban megkezdődött a 
nedves kukoricával. Gond nélkül, zavartalanul zajlott és 
zajlik a felvásárlás, a számunkra szükséges, tökéletes 
minőségű alapanyag rendelkezésünkre áll a gyártáshoz. 

A tavalyi évben rekord mennyiségű volt a kukorica- 
termés. Milyen volt az idei terméshozam? 

Egymás után kétszer, 2014-ben és 2016-ban is re-
kord termés volt, ahhoz képest szerényebb évünk lesz, 
de ezzel együtt is bőven elegendő kukoricával számol a 
szakma mind a hazai piacra, mind az exportra. Az eddigi 
eredmények alapján mintegy 6,5 millió tonna takarmány 
kukorica betakarítását várja a piac. A tavalyi bőséges 
kukoricatermés miatt körülbelül félmillió tonna az áthú-
zódó készletállomány, ami az országban maradt. Ezzel 
együtt kb. 7 millió tonna kukoricával számolhatunk, tehát 
bőséges készleteink lesznek. Hazánkban stabil kukori-
cafeldolgozás működik, de így is közel 3 millió tonna/év 
kerül értékesítésre a külföldi piacokon. Az idei termés mi-
nősége kiváló, így mind a hazai, mind az exportpiacokra 
tökéletesen megfelelő a magyar kukorica. 

Hogyan alakult/alakul idén a kukorica ára? 
Az alapanyag árát több tényező befolyásolja, az egyik 

ilyen a kereslet-kínálat, ami alapján folyamatosan válto-
zik. A magyar, illetve a régiós árszint teljesen elszakadt a 
nemzetközi piacoktól, 10-15 euróval vagyunk ezek fölött, 
tehát jelenleg magas árszinten mozog a kukorica ára. 
Világszinten nagyon magas kukoricatermés várható, a 
környező országokban azonban tapasztalható némi el-
maradás, de hosszútávon a magyar piacnak igazodni kell 
a nemzetközi árszintekhez. 

A cukorkvóta kivezetése nagy változásokat hozhat az  
európai cukorgyártó cégek életében. Mire számít a  
Hungrana?

Cégünk az európai izocukor piac több mint egyharma-
dát birtokolja, tehát az össz európai kvóta több mint a 
harmadával rendelkeztünk ez eddig. Évek óta tudato-
san készülünk a változásra, nagy várokozással nézünk 
a jövő kihívásai, a piacnyitás felé. Még nem tudni, hogy 
mi várható, csak annyi biztos, hogy óriási változás lesz 
az eddig megszokott, szigorúan szabályozott rendszer-
hez képest. Jelenleg 18 millió tonna cukor termelődik és 
fogy el Európában, tehát nagyjából egyensúlyban van a 
kereslet és a kínálat. Rengeteg alapanyag van hazánk-
ban és a környező országban is, így abban bízunk, hogy 
ez nem okoz majd gondot a jövőben sem. Továbbra is 
ugyanazzal az alapanyag mennyiséggel tervezünk, az 
előállított termékek mennyiségére a kvóta kivezetése 
sincs hatással. Kialakult partnerkapcsolataink vannak a 
kukorica termelőkkel, akik számára mi a biztos piacot és 
kiszámíthatóságot jelentjük. Hosszútávon gondolkodunk 
és ennek megfelelően is cselekszünk.

A megváltozott, új piaci környezet hatására tervez a cég 
további piacok felé nyitni? 

Folyamatosan keressük az új lehetőségeket, de első-
sorban a meglévő partnereink maximális kiszolgálására 
helyezzük a hangsúlyt. Jelen pillanatban a hatékony-
ságnövelésre, az energiahatékonyság növelésére össz- 
pontosítunk, gyakorlatilag a versenyképességünket sze-
retnénk fokozni a versenytársainkhoz képest. Az elkövet-
kező egy-két évben nálunk ez a fókusz, erre mutatnak a 
beruházásaink is. 

Milyen beruházásokat terveznek a közeljövőben? 
Tavasszal indult el legújabb beruházásunk a gyárban, 

a meglévő biomassza kazánunk bővítése, melynek áta-
dását a jövő év végére tervezzük. A mintegy 5 millió eu-
rós fejlesztés eredményeképpen vállalatunk csökkenteni 
tudja a jövőben az üvegházhatású gázok kibocsátását és 
a fosszilis energiafelhasználását, mivel a teljes techno-
lógiához szükséges hő- és gőzenergia megújuló alapon 
lesz előállítva. Abban hiszünk, hogy fenntartható fejlődést 
csak a környezetünkkel összhangban, a társadalom irán-
ti felelősségünkre nagy hangsúlyt fektetve érhetünk el.

Az év vége felé közeledve hogyan látja a 2017-es évre 
kitűzött célok megvalósulását?

Évről-évre növekszünk, az elmúlt évtizedben megvaló-
sult fejlesztéseknek köszönhetően egyre hatékonyabban 
működik a vállalat, egyre hatékonyabbak a gyártási fo-
lyamataink. A tulajdonosok által meghatározott és kitűzött 
elvárásokat – jelen állás szerint – sikerül elérnünk és vár-
hatóan túlszárnyalni is, de pontos számokat csak az év 
zárását követően tudok mondani.

www.hungrana.hu

Élen a kukoricafeldolgozásban
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Modern gazdálkodás van.

36. AGROmashEXPO Nemzetközi mezőgazdasági és mezőgép kiállítás
8. AgrárgépShow Mezőgazdasági eszköz- és gépkiállítás

Az agrárium és mezőgépész szakma legnagyobb  
és legjelentősebb szakkiállítása:
• 7 pavilon – 38.000 négyzetméter – 45.000 látogató
• Input-gépesítés-logisztika széles kínálata
•	 A	hazai	mezőgazdasági	gépkínálat	legszélesebb	körű	bemutatkozása	(MEGFOSZ)
•	 Hazai	gépgyártás	újdonságai	(MEGOSZ)
•	 Gazdag	szakmai	kísérőprogram
•	 Széleskörű	szakmai	összefogás

Bővebb információ: www.agromashexpo.hu • www.agrargepshow.hu
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