


Csuka Csaba 1994-ben kezdett önálló vállalkozásának, a tevékenységi kör és a felada-
tok szélesedésének folyományaként 1997. március 01-én alakult a Csuka Gabona Kft – 
1.000.000 Ft törzstőkével –, alapítója két magánszemély, Csuka Csaba és felesége Csukáné 
Bozsok Gabriella. 

A cég jelenlegi törzstőkéje: 45.000.000,-Ft, amely teljes egészében készpénz befi ze-
téséből tevődik össze. 

A cég székhelye: H-2624 Szokolya, Jókai u. 19. 
Tulajdonosok: Csuka Csaba (90%) és Csukáné Bozsok Gabriella (10%). 
Tevékenységi kör: gabona- és élelmiszer nagykereskedelem (TEÁOR 4621,4729), va-

lamint 2000. június 09-e óta országos integrátorként bejegyzett tevékenység. Az évek fo-
lyamán a cég gabonakereskedelemben folytatott tevékenységei folyamatosan bővültek, így 
napjainkban már a raktározás, fuvarozás, hajó és vasúti ki-be rakodás, szárító és tisztító 
műveletek elvégzése, valamint a teljes körű gabona export és import lebonyolítása is színe-
síti palettáját.

Cégünk vezetése teljes mértékben elkötelezett a minőség iránt, a cég jó hírneve, piaci 
versenyképessége, biztonságos jövője és dolgozóinak boldogulása érdekében.
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• Partnereink bizalmat és elégedettséget érezzenek a velünk fennálló üzleti kapcsolat és az általunk 
nyújtott szolgáltatás kapcsán.

• Hosszú távú vevői kapcsolatok kialakítása.
• Napi kapcsolattartás a beszállítókkal, szolgáltatókkal közös minőségi céljaink érdekében.
• A minőségpolitika és minőségi célok megismertetése, megértetése a munkatársakkal, hogy min-

den munkavállaló egyformán felelősséget érezzen a minőség iránt.
• Munkatársaink elégedettek legyenek munkahelyükkel.
• Teljeskörűen támaszkodni a dolgozók ismereteire, tapasztalatára, tudására, azokat felhasználni a 

cégnél folyó tevékenységek elvégzésénél, fejlesztésénél és értékelésénél.
• Folyamatosan szem előtt tartani, betartani, valamint betartatni a szabályozott működés érdekében 

a vonatkozó jogszabályokat.
• Meglévő folyamataink optimalizálásával, folyamatos fejlesztésével az érdekelt feleknek 

megfelelni.
• Olyan szervezeti kultúra létrehozása, amelyben az egyéni felelősségvállalással és hozzájárulással 

valósulnak meg a cég minőség-célkitűzései.
• A cég fejlődési folyamatának megfelelően folyamatos beruházások, bővítések lehetőség szerint 

pályázati források igénybevételével.
• A gabonafélék mycotoxin tartalmának folyamatos ellenőrzése és nyilvántartása logisztikai rend-

szerünkben.
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A cég a fő gabonafélék (kukorica, búza, árpa) magyarországi 
és határon kívüli felvásárlását, logisztikáját és értékesítését vég-
zi. A forgalom egy része az export. Az elmúlt években kiemelt 
hangsúlyt kapott a belföldi fogyasztókkal és termelőkkel törté-
nő kapcsolatok erősítése, és a termelői csoportok számának 
bővítése. Ennek eredményeképpen a cég hosszú távú szállítói 
szerződéseket kötött belföldi partnereivel. Az elmúlt 12 évben 
cégünk piaci pozíciója megerősödött és megszilárdult, jelen-
leg a Csuka Gabona Kft. a magyar gabonakereskedelem egyik 
meghatározó tagja. Saját telephelyeinken és belföldi partnere-
inkkel együttműködésben jelen vagyunk a termőterületeken, és 
folyamatosan vásárolunk és értékesítünk gabonát azonnali vagy 
határidős szállításra, segítve ezzel a gazdákat, vállalkozásokat 
áruik elhelyezésében.

Forgalmazott további gabonafélék:

• Olajos magvak:
’00’-ás repcemag és olajipari fekete napraforgómag belföldi 

felvásárlásával és export értékesítésével is foglalkozunk. Cégünk 
folyamatosan a piacon van ezekkel a termékekkel az aktuális 
világpiaci áraknak megfelelően.

• Szója
• Borsó
• Fénymag
• Kölesek /sárga, fehér, vörös/
• Iregi csíkos napraforgómag
• Étkezési típusú napraforgók 
• Sáfrányos szeklice
• Aprószemű repcemag madáreleség céljára

Ezeken felül minden olyan egyéb mag kereskedelmével is fog-
lalkozunk, melyek különféle keverékekben madáreleségként is 
felhasználásra kerülhetnek. Ezen termékekre vonatkozó szerző-
déskötések mindig az aktuális piaci árak alapján történnek.





A kb. 300.000 t/év forgalmazott termény megoszlása



Év 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Árbevétel (ezer Ft) 244.752.- 458.976.- 509.310.- 1.397.000.- 2.371.000.- 2.649.000.- 2.454.000.- 5.047.000.- 4.825.000.- 4.758.000.- 7.342.000.- 12.503.696.- 10.500.000.-

Adózott eredmény 
(ezer Ft)

-14.390.- 20.848.- 4.175.- 28.382.- 65.621.- 61.469.- 69.271.- 57.485.- 37.524.- 62.860.- 141.582.- 308.683.- 320.000.-

Nettó eszközérték 
(ezer Ft)

1.446.- 9.515.- 12.360.- 5.3594.- 105.111.- 93.368.- 109.138.- 105.584.- 125.526.- 400.911.- 791.070.- 970.589.- 1.221.428.-

Export megoszlás 
az árbevételből

- - - - 9,40% 12,80% 7,80% 17,00% 20,70% 10,90% 32,19% 28,84% 54,00%

Létszám (fő) 1 2 5 13 17 19 19 22 22 32 55 58 52



Ceglédbercel
2737 Ceglédbercel I. Major
Tel.: +36-53-578-550; Fax: +36-53-578-549; 
e-mail: cbercel@csukagabona.hu
A telep a Csuka Gabona Kft. tulajdonában van. 
Megközelíthetőség: a 4-es főúton. A telep Ceglédtől 10 
km-re, Ceglédbercel határától 2 km-re fekszik. 
Kapacitása: 64.000 tonna befogadására alkalmas 
síktároló a következő tároló helyekkel:

• I. raktár: 700 m2, 2200 t kapacitás
• II. raktár: 2000 m2, 6400 t kapacitás
• III. raktár: 1500 m2, 4800 t kapacitás
• IV. raktár: 3200 m2, 10200 t kapacitás
• V. raktár: 1000 m2, 3200 t kapacitás
• VI. raktár: 3000 m2, 9600 t kapacitás
• VII. raktár: 3000 m2, 9600 t kapacitás
• VIII. raktár: 500 m2, 4800 t kapacitás
• IX. raktár: 1500 m2, 4800 t kapacitás
• X. raktár: 1500 m2, 4800 t kapacitás
• XI. raktár: 825 m2, 2600 t kapacitás
• Butler, siló:  1000 t kapacitás
• Iroda épület: itt helyezkednek el a szociális helységek, a csomagoló és a labor. 
A telep 60 tonnás digitális hídmérleggel rendelkezik. Ezen kívül elkerített részen lehetőség nyílik 

4000 tonna zsákos, raklapos áru tárolására (műtrágya). Ez a telep alkalmas még közraktározási és 
intervenciós feladatok ellátására. Ezeken felül tervezzük még 5000 tonna tárolókapacitás, új tech-
nológiai csarnok és új irodaépület építését. Két szárító berendezés található a telepen: a GSI Tower 
Dryer (földgáz üzemű, kb. 20-30 t/óra kapacitású), valamint a Collman (fűtőolaj üzemű, kb. 3-7 t/
óra kapacitású). A telep rendelkezik még 2 db tisztító berendezéssel: a Pethus 527-esekkel (30-40 t/
óra kapacitás). A telepen 25 kg-os és 2 kg-os madáreleség csomagolására van lehetőség.
Rakodó erőforrások és rakodási kapacitások: Merlo 34,7 és Merlo 38,10 típusú rakodógépek 
(kapacitásuk a rakodási helytől függően 150-200 t/óra gépenként).
A telephely infrastruktúrája: Gáz: TIGÁZ által szolgáltatott 300 m3/h kapacitással; Villany: Démász 
Rt. által szolgáltatott 3x200 A+3x40 A, 165,5 kVA, 148,95 kW; Víz: a telep rendelkezik saját kúttal. A telep 
területén található egy saját üzemelésű gázolaj kút, mely 20000 liter gázolaj tárolására alkalmas 
telepített konténer (AMA típusú), ami kimérő berendezéssel (Piusi típusú) rendelkezik.

Telephelyeink:



Győrszemere  

9121 Győrszemere, Fekete Major
Tel.: +36-96-551-097; Fax: +36-96-551-098; e-mail: gyorszemere@csukagabona.hu

Szintén a Csuka Gabona Kft. tulajdonát képezi a Győrszemere Feketemajor külterületen elhelyez-
kedő telep. Győr-Moson Sopron megye délkeleti részén, a megyeszékhelytől (Győr) 15 km-re, délre 
található. 
Megközelíthetőség: az M1-es autópályáról a 83-as főúton, a település központjától 3200 méterre, 
a település mezőgazdasági telephelyeinek közvetlen környezetében található. 

Kapacitása: 2.600 tonna befogadására alkalmas síktároló a következő tároló helyekkel:

•1 db földszinti kialakítású gabonatároló: 750 t termény tárolására alkalmas.
•1 db háromhajós gabonatároló: 1550 t (3x620 t) termény tárolására alkalmas. 
•1 db iroda és mázsaház: 60 tonnás hídmérleggel.
•1 db tároló épület 

A telephely infrastruktúrája: Víz; Villany: 3x200 A; Gáz: tartályos gáz, 25 m3-es tartállyal.

A telephely tevékenységei: raktározás, terménytisztító, terményszárító (Alvan Blanch típusú, 
melynek teljesítménye kb. 8 tonna/óra), 1 rakodógép (1 db  Merlo 38,10).  

A tervek között szerepel még 8000 tonna tárolókapacitás bővítés is. 



További telephelyeink:

Szolnok
5000 Szolnok, Mártírok út 16-18.
Tel./fax: 06/56-423-710; e-mail: dravaine@csukagabona.hu

Szolnok belterületén fekszik a cégünk által bérelt és üzemeltetett tároló, mely 12000 tonna szemes 
termény tárolására alkalmas (48 db siló, melyek összesen 6000 tonna kapacitásúak, valamint 6000 
tonna kapacitású padozatos tárolók).
Megközelíthetőség: a 4-es főútról, a városon belül, a Tisza jobb partján helyezkedik el.

A tárház két toronyszerű gabonaraktár épülete még az 1940-es években épült acélszerkezetű szállí-
tóhidakkal, kikötői híddal, közúti és vasúti kapcsolattal a Mártírok út és a Tisza parti teherpályaudvar 
iparvágányai között helyezkedik el. 

A tárolóhoz kapcsolódik egy 60 tonnás digitális közúti mérleg. A tárházban ezen felül üzemel egy 
tisztító és egy zsákoló berendezés is. 
Infrastruktúra: a tároló összközműves. 

Váci iroda
2600 Vác, Iskola köz 4.
Tel.: +36-27-318-821; Fax: +36-27-318-898;  e-mail: csukagabona@csukagabona.hu

Vác belvárosának közelében található a cég tulajdonában lévő központi iroda épülete.
Megközelíthetőség: a 2-es főúton vagy a 2/a elkerülő úton. 

Az iroda kb. 130 m2 nagyságú, összközműves, jelenleg 6 főállású alkalmazott dolgozik itt. Az iroda, 
mint központi irányítószerv működik, többek között itt látjuk el cégünk pénzügyi-számviteli folya-
matainak vezetését, emberi erőforrás gazdálkodását és felügyeljük a telephelyek közötti megfelelő 
információáramlást.

Budapesti iroda 
Laki Irodaház (1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14.)
Tel.: (+36-1) 271-0133; Fax: (+36-1) 271-0132;  e-mail: csukagabona@csukagabona.hu

Megközelíthetőség: Az iroda az M0-ás fóti lehajtójától kb. 3 percre található. Működtetésének 
célja, hogy a különböző telephelyeinkről érkező kollégáink egy központi helyen dolgozhassanak, így 
hatékonyabban tudják nyomon követni a gabonafélék gyorsan változó piaci eseményeit. Jelenleg 7 
állandó üzletkötő és adminisztratív kolléga tevékenykedik ebben az irodában.





A Csuka Gabona Kft. a következő szervezetek tagja:

1. Gabonaszövetség
A cég csaknem megalakulása óta tagja ennek a szövetségnek. A Magyar Gabonafeldolgozók, Takar-

mánygyártók és Kereskedők Szövetsége 1991 óta képviseli sikeresen a malmosok, kereskedők, takarmány-
gyártók és tésztagyártók szakmai érdekeit. Az elmúlt 15 év alatt bebizonyosodott, hogy ezeknek a piaci 
szereplőknek több a közös érdekük, mint a verseny miatti ellentétük. A szövetség egyik fő feladata a 
hazai és nemzetközi szintű lobbizás, a szakmai álláspontok kialakításának elősegítése, az iparág szakmai 
képviselete és érdekeinek érvényre juttatása. A folyamatos kapcsolattartás mellett a szövetség naprakész 
információkkal látja el tagjait. 

2. Coceral
Cégünk ugyanakkor csatlakozott a Coceral-hoz, mint a Gabonaszövetséghez. A szervezet az Európában 

működő mezőgazdasági és kereskedelmi szövetségek érdekeit képviseli, valamint az élelmiszerbiztonsággal kap-
csolatos stratégiákat dolgoznak ki az EU lakosságának érdekében. Szabályozásuk alá vont termékek a gabona, 
a takarmány, a rizs és az olíva olaj is. Tagjai az EU 27 tagországából és Svájcból képviseltetik magukat.

3. Gafta
Cégünk 2004-től tagja. A szervezet célja a nemzetközi kereskedelem elősegítése és a tagok érde-

keinek védelme. 

Minőségbiztosítási rendszerünk
 Cégünk a Csuka Gabona Kft. 2003. augusztus 18-án elnyerte a GMP 13 Quality Control of Feedd 

Materials for Animal Feed certifi cate-t. 2006. február 15-én ennek bővített és korszerűsített formáját a GMP+ 
(Good Manufacturing Practices) rendszert vezettük be. A GMP+ rendszer a HACCP élelmiszer minőségbiztosí-
tási rendszeren alapul, az ISO rendszer elemeivel bővítve.  A GMP+ takarmánybiztonsági rendszert a Holland 
Takarmány Terméktanács (PDV – Product Board Animal Feed) dolgozta ki és a takarmányok minőségi és biz-
tonsági követelményeire tartalmaz előírásokat. Ez a rendszer a termőföldtől a növénytermesztésen,  tároláson, 
manipuláláson, szállításon keresztül követi a termény útját a végső felhasználásig. Ezzel az átfogó rendszerrel 
biztosítható a biztonságos takarmány előállítás és végső soron a biztonságos állati termék előállítás. 

A PDV nem csak kidolgozta, hanem rendszeres éves auditokon és időszaki ellenőrzéseken felügyeli a minő-
ségirányítási rendszer  biztonságos működését.           

Az élelmiszer  alapanyagok biztonságosabb tárolására, manipulálására, illetve a takarmány alap-
anyag keverék előállítására és terményboltban való értékesítésére cégünk 2008-tól egy szakemberek-
ből álló csoportot bízott meg egy, a GMP+ rendszerrel párhuzamosan működő, HACCP  rendszer 
kidolgozására, illetve működtetésére.

A két rendszer együttes működtetésével, illetve felügyeletével teljes körű lett cégünk minőségirányítási rend-
szere. Így elértük fő célkitűzéseinket, a biztonságosabb termény  tárolás, manipulálás, takarmány alapanyag 
keverék előállítás, értékesítés kidolgozását és a vevői elégedettség növelését. 


