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a Gallus Baromfitenyésztő és 
Keltető Kft. 1991. szeptem-
ber 1-jén kezdte meg tevé-

kenységét, és azóta is száz száza-
lékban magyar családi tulajdonban 
van. A cég jogelődje, a Devecseri 
Állami Gazdaság az 1960-as évek 
elejétől kezdve tevékenykedett 
a hazai baromfiágazatban. Szabó 
István ügyvezető igazgató a gaz-
daságban gyakornokként kezdett, 
aztán ágazatvezető, majd igazgató 
lett. Mióta korlátolt felelősségű tár-
sasággá alakult, ő irányítja a céget. 

A Gallus-cégcsoport telephe-
lyei Nyugat-Dunántúlon és Kö-
zép-Dunántúlon találhatóak, a cég 
központja pedig Devecserben és 

Sárváron. A keltetőüzemeik Deve-
cseren, Bábolnán, Zalaapátiban és 
Sármelléken vannak, vágóhídja és 
feldolgozóüzeme Sárváron, tovább-
feldolgozó üzeme Bakonypölöskén 
működik. További tizenkét mező-
gazdasági telephelyét Vas és Veszp-
rém megyében találjuk.

Szántóföldtől az asztalig
A Gallus Kft. fő tevékenysége a kez-
detek óta brojler baromfi szülőpárok 
nevelése, tenyésztése, a tenyésztés 
során keletkező tenyésztojás kelte-
tése, valamint a takarmánytermelés 
és a takarmánykeverés. Mivel a cég 
a teljes előállítási lánc lefedésére 
törekedett a szántóföldtől az asz-

talig, ezért 2001-ben a cégcsoport 
részeként megalapították a Taravis 
Kft.-t, amely a felnevelt csirkéket 
levágja, feldolgozza, csomagolja 
és értékesíti. A csoportra jellemző 
folyamatos fejlesztések természe-
tesen a Taravis üzemét sem kerül-
ték el: a kapacitás az alapítás óta 
majdnem a háromszorosára nőtt. 
Ma már a telephelyükön évente 14 
millió csirkét vágnak le. 2016-ra a 
Taravis Kft. a magyarországi brojler-
csirke-vágóhidak között a harmadik 
legnagyobb vágószámot produ-
kálja sárvári vágóhídján. 2005-től 
megkezdte működését a cégcso-
port baromfihús-továbbfeldolgo-
zó üzeme Bakonypölöskén, mely 
egyedileg fagyasztott termékeket, 
illetve a konyhakész, marinádozott 
termékcsaládot gyártja. A Gallus 
Kft. 2009 óta akkreditált laborató-
riummal is rendelkezik, mely nyilvá-
nos állategészségügyi szolgáltató 
laboratóriumként nagy segítség a 
szalmonellózis elleni védekezésben.

A cégcsoport átlagos foglalkoz-
tatotti létszáma több mint 1100 fő, 
ezenkívül a Taravis Kft. integrációja 
közel 50 termelőnek és azok alkal-
mazottainak ad megélhetést. A sa-
ját integráción kívül foglalkoztatás 
szempontjából jelentős hatással van 
a külső beszállítói körre is.  A cég a 
térség egyik legnagyobb munkaadó-
ja. A Gallus-cégcsoport éves nettó 
árbevétele 2009-ben közel 16 milli-
árd forint volt, mely érték a 2011-es 
évben elérte a 21 milliárd, 2016-ban 
pedig már meghaladta a 25 milliárd 
forintot. Kereskedelmi partnereik kö-
zött ott találjuk szinte az összes nagy 
kiskereskedelmi láncot, az Auchant, 
a Coopot, a CBA-t, a Lidlt, a Penny 
Market-et és a Spar-t is.

A határ sem akadály
2013-ban komoly fordulópont kö-
vetkezett a vállalkozás történeté-
ben. A cégvezető, Szabó István fia 
második ügyvezetőként csatlako-
zott a Gallus-csoporthoz, 2014-től 
pedig ő a Taravis Kft. ügyvezető 
igazgatója is. Szabó Ákos nevéhez 
és tevékenységéhez köthető a ko-
molyabb külpiaci terjeszkedés is, 
hiszen főleg a stratégiai és a nem-
zetközi feladatok tartoznak hozzá. 

Lépésről lépésre 
nagyra nőni
Külpiacokon is sikeres a Gallus
Folyamatos fejlesztéssel, mindinkább kiterjedő integrációval, valamint egyre 
szélesedő tevékenységi körrel sikerült nagyra nőnie és a külpiacokra is be-
lépnie a Gallus Baromfitenyésztő és Keltető Kft.-nek. A cégcsoport fő tevé-
kenysége a kezdetek óta brojler baromfi szülőpárok nevelése, tenyésztése, 
tenyésztojás keltetése, illetve a takarmánytermelés és -keverés, de mára a 
vágás, feldolgozás és csomagolás is házon belül történik. A megfelelő pénz-
ügyi konstrukcióknak köszönhetően az exportpiacokon való terjeszkedés sem 
jelentett akadályt.

Idén készült 
el a Gallus új 
hűtőháza
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Munkájának eredménye a Gallus 
külhoni terjeszkedése és az export-
bevételek folyamatos növekedése. 

Az export részaránya a teljes 
árbevételen belül folyamatosan nö-
vekszik, cégcsoport szinten elérik a 
havi 1 millió eurós exportárbevételt. 
A vállalat számos magyarországi 
élelmiszerlánc mellett naponta szál-
lít friss terméket Szlovákiába, Auszt-
riába, Szlovéniába, Horvátországba, 

hetente többször Németországba 
és Svájcba. Az idén már 83 millió 
naposcsibe eladására kötöttek szer-
ződést és az állatok több mint fele a 
külpiacokon kelt el.

Jó kondíciók
A kivitel növelésében az exportot 
segítő pénzügyi konstrukciók is se-
gítettek a Gallusnak. Mint azt Szabó 
István elmondta: „büszkék vagyunk 
arra, hogy az EXIM-mel való partneri 
kapcsolatunk és együttműködésünk 
által 2016 óta az exportbevételünk 
évről évre emelkedik, a prognózisok 
alapján pedig ez a fejlődés az elkö-
vetkezendő években sem áll meg. 
Az EXIM biztosította számunkra 
mindazon feltételeket és kondíció-
kat, amelyekkel exporttevékenysé-
günket olyan módon és ütemben 
sikerült bővítenünk, fejlesztenünk, 
ahogy az az üzleti és stratégiai ter-
veinknek is megfelelt” – tette hozzá 
az ügyvezető. 

Fontos szempont az is, hogy az 
EXIM termékpalettája ennél széle-
sebb lehetőségeket kínál. „Ezek a 
konstrukciók az exporttevékenység 
fejlesztésén túl lehetőségeket nyúj-
tanak arra is, hogy olyan beruhá-
zásokat hajtsunk végre, amelyek a 
teljes tevékenységi spektrumukban 
elősegítik a fejlődést. Ezek révén 
folyamatosan javíthatjuk a termé-
keink minőségét, így meg tudunk 

felelni  a gyorsan változó fogyasztói 
elvárásoknak és növelhetjük a piaci 
részesedésünket” – fogalmazott a 
cégvezető. 

A Gallus elképzelései szerint a 
további növekedés lehetősége a 
fejlesztésekben keresendő. A tá-
mogatásoknak is köszönhetően 
az elmúlt két és fél évben jelen-
tős beruházások valósultak meg a 
Gallus-csoportnál. A többi között 
korszerűsítették a vágóhidat, ami 
egyben kapacitásbővítést is jelent. 
Kicserélték a korábbi eszközpark 90 
százalékát magasabb technikai szín-
vonalú rendszerekre. Az idén elké-
szült az új hűtőházuk is. 

Agrárium és kkv
Az EXIM alapításától kezdődően 
számos olyan finanszírozási konst-
rukciót alakított ki és működtetett, 
ahol pénzügyi intézményi partne-
reinek bevonásával közvetett mó-
don, úgynevezett refinanszírozással 

segítette elő a hazai vállalkozások 
által gyártott feldolgozott mezőgaz-
dasági és élelmiszeripari, például a 
konzervipari, tejipari, feldolgozott 
húsipari termékek exportpiacokon 
történő megjelenését. A finanszí-
rozási palettán egyaránt szerepel 
forgóeszköz-finanszírozási és beru-
házási hitelkonstrukció, illetve lízing 
is. A kereskedelmi banknál (illetve a 
pénzügyi lízingvállalkozásoknál) el-
érhető refinanszírozott konstrukciók 
által az EXIM-nek lehetősége nyílik 
arra, hogy nagy tételszámú, de jel-
lemzően kisebb összegű finanszíro-
zásokat is lebonyolítson, ami azért 
fontos, mert az EXIM két éve elindí-
tott stratégiájában a kkv-szegmens 
finanszírozási igényeinek kielégíté-
se áll a középpontban.

Az EXIM (bank és biztosító in-
tézménypárosa) 2015 év elején hir-
dette meg agrárstratégiáját, amely 
alapján kiemelt szerepet szán az ag-
rárágazat finanszírozásának, hiszen 
az agrárgazdaság komoly tőke- és 
forgóeszköz-igénnyel rendelkező 
szektor.

A cégcsoport a 
teljes előállítási 
lánc lefedésére 
törekszik
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Sikeres ágazat

A magyar baromfiágazatra jel-
lemző a baromfihús-előállítás, 
valamint az azt megelőző te-
nyésztés és keltetés magas fokú 
integráltsága, ráadásul a külön-
böző üzemmérettel rendelkező 
vállalkozások között egy kitűnő 
együttműködés alakult ki. Az 
ágazat helyzete azért is speciá-
lis, mert a történelmi változások 
sem tépázták meg annyira, mint 
más területeket. A hazai baromfi-
szektor a rendszerváltást követő-
en megtartotta döntően magyar 
tulajdonosi körét, és a hazai fo-
gyasztók folyamatosan növekvő 
igényeinek kielégítése mellett 
exportpiacait is növelni tudta. Az 
ágazatban ma is 50–60 ezer em-
ber talál megélhetést, a baromfi 
termékpályák termelési értéke 
az alapanyag-termelés mintegy 
400 milliárd forint, a feldolgozott 
termékek szintjén becsülhető ter-
melési érték 800 milliárd forint.


