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55 éves
közgazdász
HUNOR COOP ZRt.
elnök-vezérigazgató
negyedik generációs kereskedő
Katalin, közgazdász vállalkozó
Mariann bölcsész, Emese közgazdász

Hogyan és mikor kezdett el megismerkedni szakterületével?
Negyedik generációs kereskedő vagyok, már dédapám is kereskedőként kereste
kenyerét.
Anyai nagyszüleim Szentes város egyik meghatározó áruházát működtették a háború
előtt. Szentes és környékén közel egy évszázada becsülettel tették dolgukat és
vívták ki az itt élő lakosság szimpátiáját.
Igazán beleszülettem a kereskedő szakmába, de ténylegesen a vásárlók elé 37
évvel ezelőtt léptem.
Kinek köszönheti a legtöbbet és miért?
Nekem a legfontosabb támaszom a család. Szüleim adták a mintát, az otthonról
hozott filozófiát „szeretet és alázat az emberek iránt”. Édesanyámtól az örök derűt
kaptam, a mosolyt „mely gazdaggá teszi azokat akik kapják, és nem juttatja
koldusbotra azokat, akik adják.”
A minden napokban, a legtöbbet feleségemnek köszönhetek. Ő segítőm, támogatóm
de a legőszintébb kritikusom is. Vallom, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy
hölgy, egy társ, aki nélkül nem vitte volna sokra.
Melyek voltak karrierjének legfontosabb állomásai?
Cégem a HUNOR COOP ZRt. és annak jogelődje a Szentes és Vidéke ÁFÉSZ volt,
aminek valamennyi kereskedelmi és szakmai beosztását végigjártam.
Tanulóként kezdtem, úgynevezett „Bolti inas és segéd” munkaerő, majd ÁFÉSZ
ösztöndíjjal kerültem a Főiskolára. A katonaság és a leszerelés után kezdetben

boltos, eladó, boltcsoportvezető voltam, majd területi ügyvezetőként irányítottam a
kereskedelmi hálózatot. 26 évesen kineveztek a cég kereskedelmi
főosztályvezetőjének. Két év múlva kereskedelmi igazgató lettem. 1992-től elnökhelyettesnek választottak.
2002-ben a Szövetkezet elnöke, majd a cég átalakítása után a Társaság
Igazgatóságának elnöke és egyben vezérigazgatója lettem.
2005-ben a Corvinus Egyetemen szereztem másod diplomát, okleveles nemzetközi
közgazdász végzettséggel.
A Részvénytársaság és cégcsoportja 13 éves irányításom alatt forgalmát
megháromszorozta, 2014 évben több mint 6 milliárd Ft-ot forgalmaztunk.
A HUNOR COOP ZRt. 25 településen 54 üzletet, COOP Áruházat és 2 péküzemet
működtet. A Társaság és a hozzá tartozó cégcsoport dolgozói létszáma több, mint
350 fő.

Melyik eredményére a legbüszkébb?
• A két csodálatos lányomra.
• Munkatársaimra, számtalan projektünkre,a Presztízs díjra melyet 2012. évben
mint az „Év vállalkozása” érdemeltünk ki.
• A Rotary Clubomra, annak valamennyi projektjére. A Paul Harris
kitüntetésemre.
• A Szentesi Tenisz Klub sportolóira, azok eredményeire, a fedett
teniszpályáinkra (tenisz elnökségem első évében 36 ezer Ft-os induló
készpénzből 7 „megszállott”szülő és 30 cég támogatásával 3 hónap alatt
felépítettünk egy 36 millió Ft-ot érő tenisz csarnokot)
• Cégem, a HUNOR COOP ZRt. által 2014.-ben XIII. alkalommal megrendezett
Szentesi Lecsó Fesztiválra (az ország 10 leglátogatottabb gasztro fesztiválja
közé soroltak bennünket) A legutóbbi már „kis Rotary dzsembori” is volt, több
klub Rotarystája kipróbálta főző és kóstoló tudományát
• A Balaton-átúszásomra

Min dolgozik most?
A mindennapokban az általam vezetett részvénytársaság túlélésért dolgozom. Ez
többnyire fejlesztéseket, piac bővítéseket, rendszeres akvizíciókat jelentenek.
Az elmúlt év végén vásároltunk egy társaságot, melynek üzleteit ez évben kell a saját
arculatunkra formálni, a gazdálkodásukat helyreállítani, a hálózatunk sorába,
szintjére kell emelnünk. Rendszeres pályázók vagyunk, ez is kitölti mindennapjainkat,
hisz üzleteink korszerűsítése, fejlesztése soha nem állhat meg, a minden napok
csatáját mindig meg kell nyernünk.
El kell, hogy mondjam, nagyon jó a csapatom.
Ifjú koromban is, egy kemény csapatsportban, a vízilabdában szocializálódtam, ott
megtanultam, ha nem csapatként küzdesz a győzelemért mindig alul maradsz. A mi
munkánk is hasonlít erre a kemény sportágra.

Mit szeretne még elérni életében?
Cégemet az ország meghatározó kereskedelmi vállalkozásai sorába szeretném
emelni, ezzel is több száz munkatársamnak és azok családjainak stabil megélhetést
biztosítani.
Szeretnék egy alapítványt létrehozni, mely a térség tehetséges, de rászoruló
fiataljait támogatná. Elnökségem alatt akadtam rá erre az Albert Schweitzer idézetre,
mely nagyon közel áll életfilozófiámhoz, és amely szerint a mindennapokban is
igyekszem élni.
„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok, csak azok lesznek igazán
boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”
A munkahelyi célok és a társadalmi felelősségvállalás mellett mit szeretnék még
elérni?
Feleségemmel körbe szeretnénk biciklizni Európát.
Be szeretném járni a fél világot, melynek még csak felénél tartok (ötven országot már
felfedeztem) és végre, de nem utolsó sorban a tenisz tudásomat is fel szeretném
fejleszteni legalább a 10-12 éves korú haladó fiatalok szintjére.
Mióta vagy a Rotary tagja és hogyan érzed magad ebben a körben?
A Szentes-Csongrád Rotary Club alapító tagja vagyok.
2005 évben az RC Szeged-Szent-Györgyi Albert mentorálásával és alapító elnökünk
Dr.Papp Zoltán invitálására léptem be a klubba és lettem tagja ennek a rendkívül
kellemes baráti társaságnak. Nálunk tényleg minden a barátságról szól, az
összejöveteleinket a legvidámabb hangulatban jellemzi, a közös rendezvényeink,
kirándulásaink pedig élményszámba mennek.
A Klubunk összetétele szerintem kiválóra sikeredett. Nem csak a különböző
foglalkozási ágak fantasztikus képviselői adják a minőségünket, hanem a hölgyek
magas létszám aránya is, mely az országos és szerintem a világ átlagot is
meghaladják. Jó nálunk Rotary tagnak lenni.
Mikor elnök lettél milyen főbb céljaid voltak?
2011-ben választottak a klub elnökének. Az elnöki programomban, a hagyományos
Rotary projektek (nyári ifjúsági rotary tábor, a határon belüli és határon kívüli klub
kapcsolatok erősítése, rászoruló fiatalok támogatása, adventi borakció, bál) mellett
célul tűztem, hogy Szentes és Csongrád városában is létrehozzuk a
városközpontokat bemutató tapintható térképeket. A célt, bár eleinte sokan
szkeptikusan fogadták, „ilyen két szegény vidéki városban mit akarok én”, a Club
csapatával, együtt két év alatt megvalósítottuk. Országosan is talán egyedülálló,
hogy egy klub két ilyen alkotást is létrehozott.

Rendkívül fontosnak tartottam, hogy a Rotary jó hírét térségünkben erősítsük, ezzel
is bázist teremtve a tagbővítésnek illetve a projektjeink sikeres megvalósításának.
Elnökségem alatt - a számos érdekes előadás mellett - ennek szellemében
rendeztünk Szentesen egy jótékonysági opera bemutatót, Csongrádon egy
jótékonysági templomi koncertet illetve adtunk ki egy Szentes-Csongrád Rotary
Naptárat.
Nem csak az üzleti életben érvényes az a szabály, hogy „tégy jót, de ne tartsd
titokban”. Ennek igyekeztünk megfelelni és a jövőben is így tenni.
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