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v prepočte 2,65 mld. eur dosahuje majetok  
18 maďarských podnikateľov v rebríčku, ktorí svoje 
bohatstvo získali aj vďaka verejným zdrojom

875, 4 mld.  HUF

z prvej dvadsiatky rebríčka superbo-
hatých. Na druhom mieste zostávajú 
aktivity v poľnohospodárskom sekto-
re, tam je hnacím motorom rastu jed-
nak zisk prešpikovaný agrárnymi do-
táciami Európskej únie, jednak stúpa-
júce ceny pôdy. 

Bohužiaľ, oblasť informatiky, no-
vých technológií, služieb v zdravotníc-
tve a farmácie má medzi maďarskými 
boháčmi minimálne zastúpenie. Pár 
výnimiek sa však nájde. Okrem Györ-
gya Gattyána zhodnotili svoj majetok 

Desať rokov bohatnú. Hravo sa dostávajú k dotáciám z Európskej únie, 
získavajú štátne zákazky a účtujú si za ne vyššie ceny, než ponúka 

konkurencia. Ich majetok narastá a oni nezadržateľne stúpajú na 
rebríčku najbohatších Maďarov. Desať rokov sa vyhrievajú v priazni 

maďarského premiéra Viktora Orbána

B Péter Szakonyi
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Všetci Orbánovi muži
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konomická stratégia maďarskej pravi-
covej vlády, na čele ktorej stojí od roku 
2010 Viktor Orbán, sa čoraz viac od-
ráža aj v rebríčku stovky najbohatších 
Maďarov. V tohtoročnom vydaní figu-
ruje už osemnásť podnikateľov, kto-
rí nejakou formou získali majetok aj 
vďaka štátnym zákazkám. V roku 2012 
boli pritom takí miliardári v rebríč-
ku iba štyria. Hodnota ich spoločné-
ho majetku sa v roku 2020 vyšplhala 
na 875,4 miliardy forintov, v prepočte 
2,65 miliardy eur, čo predstavuje jed-
nu pätinu celkového majetku všetkých 
sto najväčších maďarských boháčov. 

Zaujímavé je, že do rebríčka sa 
dostali aj dvaja muži, ktorí upadli do 
nepriazne premiéra a jeho vládnu-
cej strany. V rokoch 2010 až 2014 ke-
dysi vplyvný Lajos Simicska vybudo-
val a neskôr prišiel o impérium siaha-

júce od stavebníctva až po médiá. Po 
otvorenom verejnom konflikte s Vik-
torom Orbánom stratil jeho podpo-
ru. Podobný scenár zažil Zoltán Spé-
derem. Niekdajšieho mocného maji-
teľa bankovej skupiny donútili vzdať 
sa počas niekoľkých mesiacov väčši-
ny svojich investícií. Dnes je so svojím 
majetkom v hodnote 85 miliónov eur 
len na 48. mieste rebríčka. 

Nehnuteľnosti vedú
Pokiaľ ide o štátne zákazky, najviac 
príležitostí bolo aj tento rok v deve-
loperských projektoch. Na stavbe ad-
ministratívnych budov či veľkolepých 
projektov podporovaných vládou, ako 
je napríklad národný program výstav-
by štadiónov, sa vo väčšej či menšej 
miere podieľa dvanásť biznismenov 
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napríklad súrodenci Kertészovci a Gá-
bor Emőri realizáciou systému na vý-
ber mýta, Ferencz Darvas novinkami 
z oblasti aplikovanej chémie a Gábor 
Bojár vybudovaním Graphisoft Parku. 

Hospodársku krízu, ktorá vypuk-
la na jar spolu s pandémiou korona-
vírusu, maďarskí superboháči zatiaľ 
takmer nepocítili. Podľa prepočtov os-
tatnej publikácie 100 najbohatších Ma-
ďarov klesol ich spoločný majetok na 
4 568,1 miliardy forintov, čiže 13,8 mi-
liardy eur, čo je o 64,9 miliardy forin-
tov alebo 194 miliónov eur menej než 
vlani. Roky trvajúci trend rastu, pres-
nejšie trend rastu majetku najbohat-
ších, sa tak počas pandémie zastavil. 

Výmena generácií
V tohtoročnom rebríčku figuruje iba 
dvadsať mien, ktoré v ňom boli uve-
dené už v prvom vydaní v roku 2002. 
Sú to tí, ktorí základ svojho majetku 
získali ešte v deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia v období privati-
zácie. Z bývalých socialistických veľ-
kopodnikov identifikujeme v rebríč-
ku len niekoľko. Videoton či chemic-
ký závod Nitrogénművek z mesta Pét 
sa považujú za výnimku, pretože zo-
stali v rukách maďarských podnika-
teľov. Iné podniky zanikli bez stopy, 
niekoľko z nich, napríklad konzervár-
ne Glóbusz, cukrovinkový závod Győri 
Keksz či výrobca pracích prostried-
kov Tomimososzer, sa dostalo do rúk 
zahraničných firiem. Mnohí členovia 
vtedajšej „veľkej generácie“ sú aktív-
ni dodnes, napríklad Sándor Csányi, 
Lajos Kasza, vydavateľ Tamás Kolosy 
či Sándor Zettwitz, podnikajúci v ob-
lasti zdravotníckeho priemyslu. 

Iní už úplne alebo aspoň čiastočne 
odovzdali vedenie firmy svojim nasle-
dovníkom, ale výraznú výmenu gene-
rácií sme zatiaľ nepostrehli. Chemic-
ké podniky Lászlóa Bigeho aj niekto-
ré časti Csányiho impéria už riadia 
ich synovia, ale prítomnosť mladej ge-
nerácie vo vedení firiem sa v rebríč-
ku najbohatších Maďarov ešte neod-
ráža. Skutočne mladých miliardárov 
medzi tridsiatkou a štyridsiatkou by 
sme v rebríčku hľadali márne.   

Autor je zakladajúci 
šéfredaktor 
publikácie  
100 najbohatších 
Maďarov. F
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Profily najbohatších Maďarov

Je generálnym riaditeľom 
OTP Bank Group, jednej 
z najväčších finančných 

skupín v regióne strednej a východ-
nej Európy a najväčšej banky v Ma-
ďarsku. Pôsobí aj ako akcionár a člen 
predstavenstva maďarskej nadná-
rodnej ropnej a plynárenskej spo-
ločnosti MOL Group. Prostredníc-
tvom výrobcu potravín Bonafarm 
je vlastníkom rozsiahlych poľnohos-
podárskych pozemkov, patrí mu na-
príklad aj najväčší bitúnok v Maďar-
sku. Jeho zahraničné investície spra-
vuje fond so sídlom v Singapure. Na 
riadení jeho podnikov sa aktívne po-
dieľajú jeho dvaja dospelí synovia. 
V čele rebríčka najbohatších Maďa-
rov je nepretržite už od roku 2010 
a za posledných devätnásť rokov ho 
na prvej pozícii vystriedali iba dva-
ja iní podnikatelia – Gábor Vársze-
gi, ktorý žije v USA a už sa stiahol 
z obchodného života, a developer 
Sándor Demján, ktorý zomrel pred 
tromi rokmi. 

V rebríčku najväčších ma-
ďarských boháčov si polep-
šil, čo sa dá vysvetliť tým, 

že súčasná kríza sa takmer nedotkla 
online trhu. Jeho tohtoročné príjmy, 
naopak, prekonali tie z roku 2019. 
Hlavným zdrojom príjmov je pre G. 

Gattyána portál Jasmin.com, ktorý 
poskytuje služby obsahovo zamera-
né na dospelú klientelu. S jeho me-
nom sa spája aj založenie a svetový 
úspech nového športového odvet-
via v Maďarsku – teqballu. Majiteľ 
koncernu Docler je skutočný „self-
mademan“, ktorý začínal predajom 
ojazdených škodoviek a na prelome 
tisícročí založil informačnú spoloč-
nosť s pobočkami nielen v Budapeš-
ti ale aj v Luxemburgu a v Los Ange-
les. V posledných rokoch kúpil nie-
koľko firiem, napríklad informačnú 
spoločnosť AdSuplly, ktorá je jednou 
z popredných firiem v oblasti rekla-
my, alebo renomovaný luxemburský 
denník Premium Magazin. 

Niekdajší plynár z Felcsou-
tu, malej obce neďaleko Bu-
dapešti, je všeobecne zná-

my svojimi nadštandardnými vzťa-
hmi s maďarským predsedom vlády 
Viktorom Orbánom. Aj v minulom 
roku získal niekoľko stámiliónov fo-
rintov z verejných zákaziek. Niekto-
ré podniky jeho impéria, napríklad 
sieť hotelov Hunguest, však zrazila na 
kolená epidémia koronavírusu. Jeho 
majetok sa tak oproti vlaňajšku scvr-
kol o 78 miliónov eur. Do elitného 
klubu superboháčov sa dostal v roku 
2014 a rýchlosťou blesku zväčšoval 
svoj majetok, ten pred šiestimi rokmi 
predstavoval „len“ 32 miliónov eur. 
Dnes mu patrí takmer tristo podni-
kov. Rozhodujúcu úlohu v nich hrá 
predaj áut, stavebníctvo, energetika, 
finančné služby a agrosektor. Jeho 
firma stavia tretí blok jadrovej elek-
trárne v meste Paks a získala obrov-
skú zákazku na modernizáciu vlako-
vého spojenia Budapešť – Belehrad. 
Je vlastníkom podielov v MKB Bank 
a Takarékbank. 

1.

Sándor Csányi (67)

938 mil. €

2.

György Gattyán (50)

847 mil. €

3.

Lőrinc Mészáros (54)

817 mil. €
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Je väčšinovým vlastníkom 
MPF Industry Holdingu, kto-
rý sídli v Singapure a vyrába 

náhradné diely pre stroje a ich príslu-
šenstvo. Okrem Maďarska má filiálky 
aj v Číne. Na rozdiel od mnohých iných 
sa Z. Felcsuti nezúčastnil na privatizácii 
a nedostáva ani štátne zákazky. Skupi-
nu MPF prevzal od svojho otca, ktorý ju 
založil ako malú garážovú firmu. Keď-
že sa Zsolt Felcsuti už na riadení firmy 
nepodieľa, väčšinu času trávi vo Švaj-
čiarsku a v Španielsku.

Bol aktívnym účastníkom 
privatizácie. Kúpil hneď 
dve renomované firmy. Kým 

však vlajkovú loď elektronického sek-
tora Videoton viedol úspešne – v sú-
časnosti je jedným z hlavných dodá-
vateľov v regióne –, spoločnosť Ikarus, 
výrobcu autobusov, sa mu reštruktu-
ralizovať nepodarilo a v súčasnosti len 
prežíva. G. Széles sa angažuje aj v ob-
lasti turizmu a developerských projek-
tov. Firmu doteraz riadi sám. 

Bývalý absolvent moskov-
skej univerzity pôsobí v ob-
lasti developerských aktivít, 

obchodu a v energetike. Spolu so svo-
jím otcom Györgyom Veresom založili 
právneho predchodcu dnešnej skupi-
ny Wallis, v ktorej je v súčasnosti hlav-
ným vlastníkom. Je členom predsta-
venstva spoločností Graboplast a Wing 
Group. Tá v minulom roku kúpila poľ-
skú developerskú spoločnosť Echo In-
vestment. S akciami troch Veresových 
firiem sa obchoduje na budapeštian-
skej burze cenných papierov. 

Podobne ako L. Mészáros eš-
te v roku 2014 v rebríčku su-
perboháčov nefiguroval. Je 

dôverníkom Orbánovej vlády. Jeho 
firmy, najmä spoločnosť Duna-Asz-
falt, realizujú veľké zákazky v oblasti 
výstavby ciest a rozvoja infraštruktú-
ry. Vlani sa prvýkrát vybral podnikať 
do zahraničia: v Kongu získal zákaz-
ku na vybudovanie ciest v hodnote 473 
miliónov dolárov. Jedna zo Szíjjových 
firiem sa podľa vlastných firemných 
zdrojov podieľa na výstavbe železnice 
v Bulharsku spolu s podnikom Lörin-
ca Mészárosa. 

Je predstaviteľom novej ge-
nerácie developerov. Už po-
čas stredoškolských štúdií 

obchodoval s počítačmi a použitým 
tovarom, potom sa jeho záujem obrá-
til k realitnému sektoru. Okrem iné-
ho vlastní štrnásť maďarských nákup-
ných centier, niekoľko administratív-

nych budov a priemyselných parkov. 
V minulom roku uskutočnil niekoľko 
investičných projektov, napríklad je-
ho firma Indotek získala budapeštian-
ske hotely Sofitel a Gellért. 

Je jedným z miliardárov 
pochádzajúcich z mesteč-
ka Jászberény. Kariéru za-

čínal ako mechanik a údržbár v socia-
listickom chladiarenskom veľkopod-
niku Lehel. Jeho firma Jász-Plastik sa 
na privatizácii nezúčastnila, ale bola 
a je aktívna ako dodávateľ maďarských 
nadnárodných podnikov. V meste spra-
vuje 85-hektárový priemyselný park, 
kde pôsobí niekoľko desiatok najmä za-
hraničných firiem. Vlastní firmu na vý-
robu akumulátorov, podnik na výrobu 
baliacich látok, dokonca aj vinárstvo. 

V rebríčku superbohá-
čov stratil za posledné 
roky najviac. Je majite-

ľom najvýznamnejšieho výrobcu ume-
lých hnojív v Maďarsku, firmy Nitro-
génművek. Jeho majetok v roku 2017 
predstavoval 605 miliónov eur, ten-
to rok  klesol takmer o polovicu. Dô-
vodom nie sú rozsiahle investície, 
ale skôr všeobecne známe zlé vzťahy 
s prvým z rebríčka miliardárov, Sán-
dorom Csányim, rovnako ako to, že ne-
patrí k obľúbencom vládnucej strany. 
Napríklad vlani bola jeho firma v Szol-
noku nútená na niekoľko mesiacov za-
staviť výrobu, pretože proti nemu za-
čal konanie finančný úrad aj úrad 
na ochranu životného prostredia.
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4.

Zsolt Felcsuti (49)

566 mil. €

7.

László Szíjj (62)

363 mil. €

8.

Dániel Jellinek (44)

348 mil. €

9.

Lajos Kasza (71)

342 mil. €

10.

László Bige (58)

339 mil. €
5.

Gábor Széles (75)

514 mil. €

6.

Tibor Veres (58)

486 mil. €
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