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BEVEZETÉS  

Az állam tulajdonában lévő közös nemzeti földvagyonunk – a villámgyors lebonyolítás tényeiből 

következtethetően bizonyára hosszasan előkészített, majd 2015 nyarán, a migrációs válság árnyékában, 

hirtelen bejelentett – kiárusítását a kormányzat részéről először hírzárlat övezte. A szándék nyilvánosságra 

kerülését követő tiltakozások hatására azonban a programot erősödő, sok valótlanságot és a közvéleményt 

félrevezető csúsztatást is tartalmazó kommunikációs propagandakampány kísérte. Arra az egyszerű kérdésre 

azonban, hogy miért is kell az állami földeket dobra verni, arra észérvek, értelmes magyarázatok alig 

születtek. Ahhoz, hogy a tényleges érdekeket, szándékokat és folyamatokat, a lépés valóságos – az egész 

társadalmat érintő – veszélyeit, fenyegetéseit megértsük, érdemes a „Földet a gazdáknak!” program 2016 

őszén törvénnyel lezárt árveréses földértékesítési eljárásának hátterét és tényeit is elemezni.  

Tanulmányom „I. Alapvetések” címet viselő részében a probléma és a földspekuláció valamint az eredeti 

„nép-párti” földügyi alapkoncepció rövid bemutatását követően összefoglaltam a gyökeres fordulatról, az 

állami földek dobra veréséről hozott statáriális politikai döntés megszületésének és az erről rendelkező 

kormányhatározat végrehajtásának folyamatát, annak néhány fontos lépését és tartalmát. Ezt követően sorra 

vettem a programmal kapcsolatos kormányzati indokokat és kommunikációs paneleket, elemeztem azok 

igazságtartalmát. A tanulmánysorozat ezen első részét néhány médium is referálta, ill. közreadta.
1
 

A sorozat jelen „II. Megyei elemzések” részében az állami földprivatizáció 2015. november 15. és 2016. 

július 31. között lebonyolított három hullámának árverési tényadatait vizsgálom, és ez alapján teszek 

kísérletet az általános kép felrajzolására. Mivel az NFA maga elemzéseket a nyilvánosság számára nem 

készít, sőt olyan formában és különböző adatbázisokban közli az adatokat, amelyekből az összetartozó 

információk csak nehezen egyesíthetők, ezért ezeket a vizsgálatokat – többek segítségét igénybe véve – 

magam végeztem el. Itt mondok köszönetet
2
 mindenekelőtt családomnak, a munkámhoz nyújtott türelmes, 

szeretetteljes támogatásért. Köszönet illeti továbbá a Greenpeace Magyarország Egyesület (GME) vezetőit 

és munkatársait, akik az adatokat számomra összerendezték és elemezhető formába hozták. Az elemzés jó 

segédeszköze volt az OPTEN cégadatbázis is, amelyet szintén a GME segítségével volt módom használni.  

Az első megyei mintaelemzést
3
 2016 áprilisában tettem közzé, majd a programzáró törvény megszületését 

követően elkezdtem a végleges megyei árverési adatok többszempontú feldolgozását és a megyei 

zárójelentések összeállítását. Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Pest, Csongrád, Hajdú-Bihar, Békés és Bács-Kiskun megyét követően jelen zárójelentés 

Veszprém megye állami földprivatizációs képét mutatja be, amely meghirdetett (14.401 ha) és elárverezett 

(9.347 ha) területei alapján a megyék rangsorában a középmezőnybe tartozik. Az elemzést a többi megye 

adataival is elvégezve reményeim szerint kirajzolható lesz az országos kép, ellenőrizhetők, megerősíthetők 

vagy cáfolhatók lesznek a „Földet a gazdáknak!” program kormányzati értékelésének állításai.  

Az igazság, a nyilvánosság és a tisztességes, jó akaratú emberek összefogásának erejében, valamint egy 

igazi nép- és vidékpárti fordulatban töretlenül bízva, szeretettel és adventi várakozással ajánlom a tényeken 

és azok elemzésén alapuló jelen összeállításomat a megyében és azon kívül élő kortársaimnak éppen úgy, 

mint okulásul gyerekeinknek és unokáinknak, a tetteinket megítélő utókornak. 

Gödöllő, 2019. december 5. Ángyán József
4
 

                                                           
1Az „I. Alapvetések” című elemzést referáló és közreadó néhány írás: file:///C:/Users/Apu/Downloads/mnt201601_online%20(1).pdf http://nol.hu/belfold/angyan-

jozsef-ujra-borit-1585643  http://alfahir.hu/angyan_jozsef_ez_egy_uj_gyarmatositasi_folyamat_amit_onnek_is_tudnia_kell_a_foldprivatizaciorol 

http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015  
http://mno.hu/mezogazdasag/veszelybe-kerulhet-az-elelmezes- biztonsaga-1325351  

http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/ http://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437    

 2Külön köszönet Rodics Katalinnak, a program menedzseléséért és az elemzések nyilvánosságának megteremtéséért, Mészáros Norbertnek és Virág Zsuzsának az 
adatok összegyűjtéséért, előrendezéséért és elemezhető formába hozásáért, továbbá Ács Sándornénak és Teichel Istvánnak az elemzéshez nyújtott tanácsaikért. 

Hálás köszönet a „Kié legyen a föld?”, az „Átlátszó”, a „Greenfo” valamint az „Alfahír” és a „Szabad Föld Online” portáloknak, amelyek jelentéseimet 

mindeddig teljes terjedelmükben közzétették, és mindazoknak, akik figyelem felhívással, kivonatos ismertetéssel, vagy másodközléssel segítik a „szemek 
nyitogatását”, az elemzéseimhez való hozzáférést a téma iránt érdeklődő, szélesebb közvélemény számára. 

3A mintaelemzést közreadó néhány portál és írás: https://issuu.com/bodoky/docs/f__ld__rver__sek_-_mintafeldolgoz__?e=6572205/34728858 

    http://kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12657 http://alfahir.hu/sites/default/files/kepek/angyan-jelentes_foldarveresek_fejer.pdf   
    https://atlatszo.hu/2016/04/07/itt-a-legujabb-angyan-tanulmany-a-felcsutiak-vettek-a-legtobb-foldet-fejerben/  

    http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/foodforlife/foldarveresek/Angyan-jelentes_Foldarveresek_Fejer.pdf  

    http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Foldarveresek-Fejer-megyeben-csak-a-teruletek-20-at-nyertek-helyiek/ 
4Ángyán József: a SZIE ny. egyetemi tanára, az MTA doktora, a volt Vidékfejlesztési Minisztérium egykori (2010-2012.) parlamenti államtitkára. 

file:///C:\Users\Apu\Downloads\mnt201601_online%20(1).pdf
http://nol.hu/belfold/angyan-jozsef-ujra-borit-1585643
http://nol.hu/belfold/angyan-jozsef-ujra-borit-1585643
http://alfahir.hu/angyan_jozsef_ez_egy_uj_gyarmatositasi_folyamat_amit_onnek_is_tudnia_kell_a_foldprivatizaciorol
http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015
http://mno.hu/mezogazdasag/veszelybe-kerulhet-az-elelmezes-%20biztonsaga-1325351
http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/
http://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437
https://issuu.com/bodoky/docs/f__ld__rver__sek_-_mintafeldolgoz__?e=6572205/34728858
http://kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12657
http://alfahir.hu/sites/default/files/kepek/angyan-jelentes_foldarveresek_fejer.pdf
https://atlatszo.hu/2016/04/07/itt-a-legujabb-angyan-tanulmany-a-felcsutiak-vettek-a-legtobb-foldet-fejerben/
http://www.greenpeace.org/hungary/Global/hungary/kampanyok/foodforlife/foldarveresek/Angyan-jelentes_Foldarveresek_Fejer.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Foldarveresek-Fejer-megyeben-csak-a-teruletek-20-at-nyertek-helyiek/
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KERETEK  

Lássuk először a kereteket! Földvagyonunk jelenlegi, 2018-as fő területi jellemzőit a K/1. táblázat adatai 

szemléltetik.  

K/1. táblázat: Magyarország földterületének fő művelési ágak szerinti megoszlása (KSH, 2019.) 

Művelési ág Terület 

ezer ha % 

 szántó 4.334  46,6 

 gyep (rét, legelő) 799  8,6 

 kertészet (zöldség+gyümölcs+szőlő) 211  2,3 

Mezőgazdasági terület 5.344 57,5 

 erdő 1.940  20,8 

 nádas + halastó  72 0,8 

Termőterület 7.356 79,1 

 művelés alól kivett terület 1.947  20,9 

Összes terület 9.303 100,0 

E nemzeti földvagyonból az állam tulajdonában a privatizáció kezdetekor, 2015-ben még mintegy 2,15 

millió hektár terület volt, amely 1,7 millió hektár termőterületből (500 ezer hektár mezőgazdasági és 1,2 

millió hektár erdőterületből), továbbá 450 ezer hektár, művelés alól kivett – pl. természetvédelmi, 

honvédelmi és egyéb – területből tevődött össze. Az összesen mintegy 1,7 millió hektár – témánk 

szempontjából fontos – állami tulajdonban lévő mező- és erdőgazdasági terület az ország termőterületének 

23 %-a volt.  

A kormány kinyilvánított szándékai szerint az állam tulajdonában lévő 500 ezer hektár mezőgazdasági 

terület 70%-át, 350 ezer hektárt kívánt gyors ütemben privatizálni úgy, hogy a 3 hektár alatti területeket 

hirdetményes, a 3 hektár fölötti birtoktesteket pedig árveréses úton kívánta eladni. Ezek sarokszámait a 

K/2. táblázat foglalja össze.  

K/2. táblázat: A privatizálni tervezett állami mezőgazdasági földterületek sarokszámai  

Birtoktest méretkategóriák Birtoktestek 

száma összterülete átlagmérete 

(1000 db) (%) (1000 ha) (%) (ha/db) 

1.)  3 hektár alatti 40  75,4 50  14,3 1,3 

2.)  3 hektár fölötti 13 24,6 300  85,7 23,1 

Összesen 53 100,0 350  100,0 6,6 

Ezek alapján annyit már ehelyütt meg kell jegyezni, hogy bár a meghirdetett birtoktestek több mint 75 %-a 3 

hektár alatti, ám ezek az értékesíteni tervezett összterület (350 ezer ha) alig több mint 14%-át (mintegy 50 

ezer ha) adják. A kevesebb nagyméretű és a sok apró birtoktest 6,6 hektáros átlagmérete ad lehetőséget a 

közvéleményt megtévesztő „kis dirib-darab földterületekről van csupán szó, amelyek alkalmatlanok nagy 

birtokok földspekulációs kialakítására” kormányzati kommunikációs panelek sulykolására.  

A 2015. november 15. és 2016. július 31. között végrehajtott három árveréses földprivatizációs hullám 

megyénkénti sarokszámait az NFA honlapján 2016. szeptember 1-ig közzétett árverési és eredményközlő 

hirdetmények tényadatai
5
 alapján a K/3. táblázatban foglaltam össze.  

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a mintegy 13 ezer db, 3 hektárnál nagyobb birtoktestből álló, 

300 ezer hektár eladni tervezett állami mezőgazdasági területből végül mintegy 12.200 db birtoktestet, 

csaknem 250 ezer hektár mező- és erdőgazdasági területet hirdettek meg. Ennek több mint 70%-át, közel 9 

ezer db birtoktestet, több mint 182 ezer hektárt eredményesen elárvereztek. A meghirdetett birtoktestek 

átlagmérete 20,3 ha, az eredményesen elárverezett birtoktesteké pedig 20,8 ha volt, vagyis az átlagnál 

valamivel nagyobb birtoktestek voltak kelendőbbek.  

                                                           
5NFA földárverési hirdetmények: http://www.nfa.hu/ http://nfa.hu/3_ha_termerteket_meghalado_foldreszletek_arveres_utjan_torteno_ertekesitese_menu_81  
 http://www.nfa.hu/3_ha_termerteket_meghalado_foldreszletek_arveres_utjan_torteno_ertekesitese___eredmenykozlo_hirdetmenyek_menu_91 

http://www.nfa.hu/
http://nfa.hu/3_ha_termerteket_meghalado_foldreszletek_arveres_utjan_torteno_ertekesitese_menu_81
http://www.nfa.hu/3_ha_termerteket_meghalado_foldreszletek_arveres_utjan_torteno_ertekesitese___eredmenykozlo_hirdetmenyek_menu_91


5 
 

K/3. táblázat: Az árveréses állami földprivatizáció megyénkénti sarokszámai  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Megyék Meghirdetett Elárverezett 

birtoktest 

db 

terület 

ha 

birtoktest 

db 

terület 

ha 

  1. Bács-Kiskun 729 10.420  619 9.764 

  2. Baranya 559 9.369  485 8.514 

  3. Békés 947 19.668  580 10.981 

  4. Borsod-Abaúj-Zemplén 850 13.724  677 11.291 

  5. Csongrád 748 14.670  569 12.098 

  6. Fejér  828 34.397  682 28.794 

  7. Győr-Moson-Sopron 461 13.242  235 6.748 

  8. Hajdú-Bihar 704 14.200  541 12.086 

  9. Heves 582 6.971  380 4.502 

10. Jász-Nagykun-Szolnok 1.502 27.614 1.110 18.698 

11. Komárom-Esztergom6 327 7.816  270 6.804 

12. Nógrád 347 4.094  314 3.878 

13. Pest (+ Budapest) 696 17.286  309 9.097 

14. Somogy 734 14.538  570 12.077 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg 270 4.334  244 4.034 

16. Tolna 340 7.398  282 6.789 

17. Vas 519 9.410  198 3.302 

18. Veszprém 794 14.401  481 9.347 

19. Zala 266 4.148  192 3.420 

Összesen 12.203 247.700 8.738 182.224 

Megjegyzés: az eddig elemzett megyék barna bold kiemeléssel szerepelnek. 

Az árverések nyertesei azonban még nem váltak automatikusan tulajdonosokká. Az árverést követő 8 

munkanapon belül fel kellett keresniük a szerződéskötés időpontjának egyeztetése céljából az NFA 

területileg illetékes irodáját. A szerződéskötést követően a földforgalmi törvény alapján 60 napos 

kifüggesztési időszak vette kezdetét, amely alatt biztosított volt az elővásárlási jog gyakorlása. 

Amennyiben a kifüggesztéstől számított 60 napon belül senki sem jelezte, hogy élni kíván elővásárlási 

jogával, úgy ez után lehetőség nyílott a tulajdonjog bejegyzésére az ingatlan-nyilvántartásba. Ennek 

előfeltétele a teljes vételár megfizetése volt.  

Hogy kik lettek a tényleges tulajdonosok, az azonban még a jelen elemzés közzétételekor sem volt tudható. 

Az NFA ugyanis sajnálatos módon mind ez idáig nem hozta hozzáférhető formában nyilvánosságra az 

adásvételi szerződéseket, de még az új tulajdonosok listáját sem, így még jelenleg is csak a hivatalosan 

közzétett árverési eredmények elemezhetők.  

A program hivatalosan lezárult, ugyanis 2016. szeptember 23-án Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
7
 a 

Kormány nevében törvényjavaslatot
8
 nyújtott be a „Földet a gazdáknak!” programról, annak 

eredményeiről és lezárásáról, amit az Országgyűlés október 24-i ülésén 107 kormánypárti – FIDESZ-KDNP 

– igen szavazattal, 59 nem ellenében, 1 tartózkodás (a „Fideszes kisgazda” Turi-Kovács Béla) mellett 

elfogadott. Ebben jóváhagyta az állami tulajdonban álló földek „Földet a gazdáknak!” Program keretében 

történt értékesítését. Egyúttal kinyilvánította, hogy „a program keretében az állami tulajdonban álló 

termőföldek árverési eljárásai ezzel lezárásra kerülnek.” A törvényt a Köztársasági Elnök aláírta, és azt 

2016. november 4-én kihirdették.
9
  

A mindössze két (egy érdemi és egy hatályba léptető) §-ból, 3 bekezdésből álló, nyúlfarknyi törvény 

gyakorlatilag megismétli a Kormány programmal kapcsolatos kommunikációs sablonjait. Elemezzük hát 

ezúttal Veszprém megye ezeket megerősítő vagy cáfoló, hivatalos földárverési tényadatait.    

                                                           
6A Komárom-Esztergom megyei 2016. májusi árverések eredményeit (46 db birtoktest, 837 ha) a program lezárultáig, 2016 novemberéig nem tették közzé. 
7Előterjesztés: http://www.parlament.hu/documents/10181/607637/Beny%C3%BAjt%C3%B3+lev%C3%A9l+T012231/751bd27b-4e80-423e-b9d4-0a168e431f10  
8Törvényjavaslat a „Földet a gazdáknak!” Programról: http://www.parlament.hu/irom40/12231/12231.pdf  

 9Az irománnyal kapcsolatos kísérő adatlap:  
     http://www.parlament.hu/iromanyok-egyszerusitett-

lekerdezese?p_auth=nI6YEI7N&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=vie

w&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl
%3D40%26p_izon%3D12231  

http://www.parlament.hu/documents/10181/607637/Beny%C3%BAjt%C3%B3+lev%C3%A9l+T012231/751bd27b-4e80-423e-b9d4-0a168e431f10
http://www.parlament.hu/irom40/12231/12231.pdf
http://www.parlament.hu/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=nI6YEI7N&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D12231
http://www.parlament.hu/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=nI6YEI7N&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D12231
http://www.parlament.hu/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=nI6YEI7N&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D12231
http://www.parlament.hu/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=nI6YEI7N&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D12231
http://www.parlament.hu/iromanyok-egyszerusitett-lekerdezese?p_auth=nI6YEI7N&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D12231
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VESZPRÉM MEGYE FÖLDÁRVERÉSI TÉNYEI  

1. Birtoktestek, méretek, árak – átfogó sarokszámok  

A meghirdetett és elárverezett Veszprém megyei – 3 hektárnál nagyobb méretű birtoktestekből álló – állami 

mezőgazdasági és erdőterületek főbb jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze.  

1. táblázat: A 3 ha felett meghirdetett illetve az árveréseken elkelt területek megyei sarokszámai  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Megnevezés Birtoktestek Átlagos 

földár 

(mFt/ha) 

Összes ár 

(kikiáltási/nyertes) 

(mrdFt) 
száma  

(db) 

összterülete 

(ha) 

átlagmérete 

(ha/db) 

földminősége 

(Ak/ha) 

átlagára 

(mFt/db) 

Meghirdetett  794 14.401  18,1  18,0 17,9 0,989 9,417  

Elkelt  481 9.347  19,4  18,5 20,6 1,058 9,893  

Veszprém megye meghirdetett (14.401 ha) és elárverezett (9.347 ha) területeinek nagysága alapján a 

megyék középmezőnyéhez tartozik, és ez az országosan összesen meghirdetett (247.700 ha) illetve 

elárverezett (182.224 ha) területnek mintegy 5,8 illetve 5,1%-a. Az értékesített területek meghirdetetthez 

viszonyított aránya 64,9%, ami az országos átlagnál (73,6%) lényegesen alacsonyabb. Az elkelt 

birtoktestekre érkezett nyertes árajánlatok összege (9,893 mrdFt) csupán 5%-al haladta meg azok kikiáltási 

árainak összegét (a 9,417 mrdFt-t).  

1.1.  A meghirdetett birtoktestek  

A három árverési hullámban (2015. november15. – december 31., 2016. március 1 – 31., 2016. május 1. – 

július 31.) meghirdetett megyei birtoktestek számát és területi adatait a 2. táblázat foglalja össze.  

2. táblázat: A három árverési hullámban meghirdetett megyei birtoktestek és területek  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Árverési időszakok Meghirdetett birtoktestek 

száma területe 

(db) (%) (ha) (%) 

1. árverési időszak (2015. 11. 15 – 12. 31.) 253 31,9 4.740 32,9 

2. árverési időszak (2016. 03. 01 – 03. 31.) 247 31,1 5.100 35,4 

3. árverési időszak (2016. 05. 01 – 07. 31.) 294 37,0 4.561 31,7 

Összesen 794 100,0 14.401 100,0 

A megyében meghirdetett  794 db birtoktest összesen 14.401 ha területet tesz ki. Ez valamivel nagyobb, 

mint a megyék átlaga (13.037 ha). A megyék többségétől eltérően, ahol a területek zöme már az első 

árverési időszakban meghirdetésre került, Veszprém megyében a kalapács alá került területek többé-kevésbé 

egyenletesen oszlanak meg a három árverési időszak között. Művelési ágak szerinti megoszlásukat a 3. 

táblázat foglalja össze.  

3. táblázat: A 3 ha felett meghirdetett birtoktestek és területek művelési ágak szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Művelési ág Meghirdetett birtoktestek 

száma területe 

(db) (%) (ha) (%) 

- szántó 470 59,2 8.089 56,2 

- gyep (rét + legelő) 258 32,5 5.185 36,0 

- kertészet (gyümölcsös + szőlő) 7 0,9 129 0,9 

Mezőgazdasági terület összesen 735 92,6 13.403 93,1 

- erdő 54 6,8 970 6,7 

- nádas 5 0,6 28 0,2 

Termőterület összesen 794 100,0 14.401 100,0 
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A meghirdetett területek zöme szántó (56,2%) és gyep (36%), azaz rét illetve legelő művelési ágba tartozik. 

Így a mezőgazdasági terület a 129 hektárnyi gyümölcsössel (0,9%) együtt több mint 93%-ot tesz ki. Bár a 

program nevesítve csupán ezek, azaz a mezőgazdasági területek értékesítését tűzte ki céljául, ám ennek 

ellenére a megyében 28 ha (0,2%) nádas és több mint 970! ha (6,7%) erdőterület is kalapács alá került, 

aminek rendeleti háttere így bizonytalan.  

30 db birtoktest (402 ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő NATURA 2000 

hálózatnak. Többsége gyep (rét/legelő) (16 db birtoktest, 253 ha) illetve szántó (9 db birtoktest, 97 ha) 

művelési ágba tartozik, de találunk erdőterületeket (5 db birtoktest, 51 ha) is.  

A földek minősége általában közepes, átlagos értéke 18 Ak/ha, de pl. 147 db birtoktest (3.229 ha) – 

zömében szántók – esetében a 25 Ak/ha értéket meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak olyan 

birtoktestek (56 db, 1.559 ha) is, amelyek földminősége igen jó, azaz 30 Ak/ha érték fölött alakul. Akad 

azonban igen sok (165 db, 2.978 ha) olyan – zömében gyep (rét/legelő) illetve erdő – birtoktest is, amelyek 

termőképessége igen gyenge, földminősége a 10 Ak/ha értéket sem éri el.  

Egy meghirdetett birtoktest átlagosan 18,1 ha méretű, azaz az országos átlagnál (20,3 ha) valamivel kisebb. 

Az átlagok azonban nagy különbségeket takarnak, hiszen pl. a legnagyobb egyben meghirdetett blokk 

(Külsővat, 0154 azonosító számú, 37 Ak/ha földértékű, 2051-ig az Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 12” egyike 

– által bérelt, több mint 230! mFt kikiáltási áru, 2016. július közepén árverésre bocsátott, vegyes (legelő, 

szántó, gyümölcsös) művelési ágú birtoktest) területe 211,1! ha.  

Az átlagoknál jobb eligazítást ad a meghirdetett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása, amit a 

4. táblázat adatai foglalnak össze, és az 1. ábra szemléltet.  

4. táblázat: A meghirdetett birtoktestek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Birtoktest méretkategóriák  

(ha) 
Számuk Területük 

db % ha % 

        –   10 411 51,8 2.132 14,8 

   10 –   20 166 20,9 2.383 16,5 

   20 –   50 149 18,8 4.633 32,2 

   50 –  68 8,5 5.253 36,5 

 Összesen  794 100,0 14.401 100,0 

1. ábra: A meghirdetett birtoktestek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása (%)  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

 

A táblázat és az ábra alapján azonnal szembetűnik, hogy bár darabszámra a meghirdetett birtoktestek több 

mint felének, közel 52%-ának területe 10 hektár alatti, ám összterületük az eladásra meghirdetett megyei 

földterületeknek alig több mint 1/7-e, csupán 15%-a. És a dolog fordítva is igaz, vagyis az 50 hektárt 

meghaladó méretű blokkok aránya ugyan a 9%-ot sem éri el, ám ezek adják az összes meghirdetett terület 

több mint 1/3-át, 36,5%-át. Ez a helyzet teremti meg a félrevezető kormányzati propaganda lehetőségét, 

hiszen nem a területről, hanem a darabszámról beszélve mondják azt, hogy hiszen a meghirdetett 

birtoktestek többsége kicsi, családi gazdasági léptékű. Hogyan lehetne ezekkel spekulálni illetve ezekből 

nagybirtokokat kialakítani?  
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Egy meghirdetett birtoktest átlagos kikiáltási ára 17,9 mFt/db lett. A legnagyobb kikiáltási ár (a már 

említett Külsővat, 0154 azonosító számú, 37 Ak/ha földértékű, 2051-ig az Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 

12” egyike – által bérelt, több mint több mint 211 ha területű, 2016. július közepén árverésre bocsátott, 

vegyes (legelő, szántó, gyümölcsös) művelési ágú birtoktesté) viszont 231,3! mFt/db volt, ami – tán nem 

kell különösképpen bizonygatni – a családi léptéket messze meghaladta.  

Itt is pontosabb képet kapunk, ha a meghirdetett birtoktestek kikiáltási árkategóriák szerinti megoszlását 

is megvizsgáljuk, aminek eredményeit az 5. táblázat foglal össze és a 2. ábra szemléltet.  

5. táblázat: A meghirdetett birtoktestek kikiáltási árkategóriák (mFt) szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Birtoktest kikiáltási árkategóriák  

(mFt) 
Száma Területe 

db % ha % 

        –     5  228 28,7 940 6,5 

     5 –   10 209 26,3 1.617 11,2 

   10 –   20 145 18,3 2.277 15,8 

   20 –   50  141 17,8 4.431 30,8 

   50 –   71 8,9 5.136 35,7 

 Összesen  794 100,0 14.401 100,0 

2. ábra: A meghirdetett birtoktestek kikiáltási árkategóriák (mFt) szerinti megoszlása (%)  

 

A képlet itt is hasonló, hiszen a birtoktestek közel 29%-ának kikiáltási ára 5 millióFt/db alatt marad, ami 

még talán a gazdálkodó családok számára is elérhető lenne, ám ezek a birtoktestek a meghirdetett 

területeknek csupán alig több mint 6%-át adják. És bár az 50 millióFt/db feletti – a ténylegesen 

gazdálkodásból élő családok számára nagyrészt megfizethetetlen – kikiáltási áru birtoktestek darabszáma 

nem éri el a 9%-ot, ám ezek adják a meghirdetett összes terület közel 36%-át.  

Az átlagos kikiáltási földegységár 989 ezer Ft/ha lett, a legnagyobb pedig (egy Pápateszér, 025/3 azonosító 

számú, 4,1 ha területű, 16,9 Ak/ha földértékű, az Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 12” egyike – által, 2051-ig, 

579 Ft/Ak dijért bérelt, 2016. március végén árverésre bocsátott rété) 3 millió 38 ezer Ft/ha volt. A 

meghirdetett területek 30%-a 0,8 millió Ft/ha alatti, 46%-a 0,8-1,2 millió Ft/ha közötti, mintegy 24%-a 

pedig 1,2 millió Ft/ha fölötti kikiáltási áru volt.  

1.2. A sikeresen elárverezett, elkelt birtoktestek  

A három árverési hullám (2015. november15. – december 31., 2016. március 1 – 31., 2016. május 1. – 

július 31.) megyei eredményeit a 6. táblázat, a sikeresen elárverezett területek művelési ágak szerinti 

megoszlását pedig a 7. táblázat foglalja össze. Megállapítható, hogy a Veszprém megyében sikeresen 

elárverezett 481 db birtoktest összesen 9.347 ha területet tesz ki, ami a meghirdetett birtoktestek alig több 

mint 60%-a, a területeknek pedig mintegy 65%-a, ami a megyék többségénél és az országos átlagnál 

(73,6%) is lényegesen alacsonyabb. A  sikeresen elárverezett terület a megyék átlagához (9.591 ha) közeli, 

annak 97%-a, az országban sikeresen elárverezett összterületnek (182.224 ha) pedig valamivel több mint 

5%-a. Az elkelt területek többsége, közel 51%-a már az első árverési hullámban gazdára talált. 
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6. táblázat: A három árverési hullámban sikeresen elárverezett birtoktestek és területek  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Árverési időszakok Elárverezett birtoktestek 

száma területe 

(db) (%) (ha) (%) 

1. árverési időszak (2015. 11. 15 – 12. 31.) 253 52,6 4.733 50,6 

2. árverési időszak (2016. 03. 01 – 03. 31.) 179 37,2 3.792 40,6 

3. árverési időszak (2016. 05. 01 – 07. 31.) 49 10,2 822 8,8 

Összesen 481 100,0 9.347 100,0 

7. táblázat: A sikeresen elárverezett birtoktestek és területek művelési ágak szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Művelési ág Elárverezett birtoktestek 

száma területe 

(db) (%) (ha) (%) 

- szántó 311 64,7 5.863 62,7 

- gyep (rét + legelő) 139 28,9 2.620 28,0 

- kertészet (gyümölcsös + szőlő) 7 1,4 129 1,4 

Mezőgazdasági terület összesen 457 95,0 8.612 92,1 

- erdő 23 4,8 732 7,8 

- nádas 1 0,2 3 0,1 

Termőterület összesen 481 100,0 9.347 100,0 

Az árveréseken elkelt területek zöme szántó (62,7%) és gyep (28%) művelési ágba tartozik. Így a 

mezőgazdasági terület a néhány hektárnyi gyümölcsössel (1,4%) együtt több mint 92%-ot tesz ki. Bár a 

program nevesítve csupán mezőgazdasági területek értékesítését tűzte ki céljául, ám ennek ellenére ebben a 

megyében az árveréseken 732! ha (7,8!%) erdő és 3 ha (0,1%) nádas terület is gazdára talált, aminek 

rendeleti háttere így bizonytalan.  

16 db birtoktest (297 ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő NATURA 2000 

hálózatnak. Többsége (9 db birtoktest, 209 ha) gyep (rét/legelő) művelési ágba tartozik, de találunk köztük 

szántó (6 db birtoktest, 75 ha) művelési ágú valamint erdő (1 db birtoktest, 13 ha) területeket is.  

A földek minősége általában közepes, átlagos értéke 18,5 Ak/ha, de pl. 96 db birtoktest (2.118 ha) – 

zömében szántók – esetében a 25 Ak/ha értéket meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak olyan 

birtoktestek (35 db, 855 ha) is, amelyek földminősége igen jó, azaz 30 Ak/ha érték fölött alakul. Akad 

azonban viszonylag sok (85 db, 1.730 ha) olyan – zömében gyep (rét/legelő) – birtoktest is, amelyek 

termőképessége igen gyenge, földminősége a 10 Ak/ha értéket sem éri el.   

Egy elárverezett birtoktest átlagmérete 19,4 ha, ami az országos átlag (20,9 ha) alatt marad. Az átlagok 

azonban nagy különbségeket takarnak. A legnagyobb, egyben elárverezett blokk területe pl. 136,1! ha. Ez 

egy Városlődön található, 070/1 azonosító számú, 9,7 Ak/ha földértékű, az árverezés időszakában az Imár 

Bt. által 2029-ig bérelt, 83,5 mFt kikiáltási áru, 2016. március közepén árverésre bocsátott gyenge legelő 

volt. Erre Csomai Géza (1974) agrármérnök, a bérlő családi cégük társtulajdonos vezetője tett a kikiáltási 

árral megegyező 83,5 mrdFt. értékű nyertes árajánlatot.  

Az átlagnál jobb eligazítást ad az elárverezett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása, amit a 8. 

táblázat adatai foglalnak össze, és a 3. ábra szemléltet. Ezek alapján megállapítható, hogy bár az 

elárverezett birtoktestek közel felének, 47%-ának területe 10 ha alatt marad, ám ezek a birtoktestek az 

értékesített területeknek csupán alig több mint 1/7-ét, 13,4%-át adják. És bár az 50 ha feletti területű 

birtoktestek darabszáma az összes elárverezett birtoktestnek csupán 10,2%-a, ám ezek adják az elárverezett 

összes terület több mint 1/3-át, 37,6%-át. A kevesebb, mint negyedannyi nagy (50 ha feletti) birtoktest 

tehát közel háromszor akkora területet takar, mint a négyszer annyi kis (10 ha alatti) birtoktest.  

Ez a helyzet teremti meg a félrevezető kormányzati propaganda lehetőségét, hiszen nem a területről, 

hanem a darabszámról beszélve mondják azt, hogy hiszen az elkelt birtoktestek többsége kicsi, családi 

gazdasági léptékű. Hogyan lehetne ezekkel spekulálni, vagy ezekből nagybirtokokat kialakítani? 
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8. táblázat: Az elárverezett birtoktestek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása  

(2015. november 15. –2016. július 31.) 

Birtoktest méretkategóriák  

(ha) 
Számuk Területük 

db % ha % 

        –   10 226 47,0 1.254 13,4 

   10 –   20 106 22,0 1.532 16,4 

   20 –   50 100 20,8 3.050 32,6 

   50 –  49 10,2 3.511 37,6 

 Összesen  481 100,0 9.347 100,0 

3. ábra: Az elárverezett birtoktestek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása (%)  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

 

A sikeresen elárverezett 481 db birtoktestre 173 árverező tett nyertes árajánlatot. Amennyiben a 

kifüggesztéstől számított 60 napon belül senki sem jelezte, hogy élni kíván elővásárlási jogával, és az állam 

képviselője sem állt el az értékesítéstől, úgy velük, az árverések nyerteseivel kötötték meg az adásvételi 

szerződést. Sajnálatos módon az NFA mind ez idáig nem hozta hozzáférhető módon nyilvánosságra az 

adásvételi szerződéseket, így jelenleg is csak a hivatalosan közzétett árverési eredmények elemezhetők. Az 

árverési nyertesek teljes körű felsorolását és az általuk megszerzett területeket a 11/1. melléklet 

tartalmazza.  

Egy nyertes árverező átlagosan mintegy 2,8 db birtoktestet, azaz valamivel több, mint 54 ha földterületet 

vásárolhatott, de e tekintetben közöttük is igen nagyok az eltérések. A nyertes árverezők által megszerzett 

földterület méretkategóriák szerinti megoszlását a 9. táblázat adatai tartalmazzák, és a 4. ábra 

szemlélteti.  

Megállapítható, hogy bár a nyertes árverezők több mint 40%-a, 70  fő 20 ha alatti területet vásárolt, ám 

ezek az értékesített területeknek csupán 7%-át adják. És bár a 100 ha feletti területhez jutott árverezők 

száma mindössze 28 fő, azaz alig több mint 16%, ám az ő szerzeményeik adják az elárverezett összes 

terület több mint felét, közel 53%-át. (Erre a kérdésre a későbbiekben, a nyertes árverezőket bemutató 

fejezetben még részletesen visszatérek.) 

9. táblázat: A nyertes árverezők által megszerzett területek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása  

(11/1 melléklet) (2015. november 15. – 2016. július 31.) 

A megszerzett területek 

méretkategóriái  

A nyertes árverezők 

száma megszerzett területe 

(ha) fő % ha % 

        –    20  70 40,5 668 7,1 

   20 –    50  45 26,0 1.449 15,5 

   50 –  100  31 17,9 2.311 24,7 

 100 –   28 16,2 4.919 52,6 

 Összesen  173 100,0 9.347 100,0 
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4. ábra: A nyertes árverezők által megszerzett területek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása (%)  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

 

Az elkelt területek nyertes árajánlatainak összege mintegy 9,9 milliárd Ft, ami a 9,4 milliárd Ft-os 

kikiáltási árösszegüket csupán 5,3%-al haladta meg. Az azonban ennél is szembetűnőbb, hogy 420! db 

birtoktest (7.910! ha) esetén, azaz a birtoktestek több mint 87%-ában és a területek közel 85%-ában a 

nyertes vételár megegyezett a kikiáltási árral, vagyis egyáltalán nem volt a kormányzat által hangozatott 

piaci árverseny, licitálás. (Erre a kérdésre a későbbiekben még részletesen visszatérek.)  

Egy elkelt birtoktest átlagos nyertes árajánlata 20,6 mFt/db birtoktest (1,058 mFt/ha) lett, ám a legnagyobb 

nyertes árajánlat 191! mFt/db birtoktest (1,988 mFt/ha) volt. Ezt az árat egy Csajágon található, 012/2 

azonosító számú, 96,2 ha-os, 27,4 Ak/ha földértékű, a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. által 2030-ig bérelt, 

154! mFt kikiáltási áru, 2015. december elején árverésre bocsátott szántó területre Bruder Balázs (1966), a 

területet bérlő Zrt. – több cégben is érdekelt – igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője ajánlotta.  

Pontosabb képet kapunk, ha az elkelt birtoktestek árkategóriák szerinti megoszlását is elemezzük. Ennek 

eredményeit a 10. táblázat foglalja össze, és az 5 ábra szemlélteti.  

10. táblázat: Az elárverezett birtoktestek nyertes árkategóriák (mFt) szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Birtoktest árkategóriák  

(mFt) 
Száma Területe 

db % ha % 

        –     5 109 22,7 493 5,2 

     5 –   10 130 27,0 989 10,6 

   10 –   20 93 19,3 1.464 15,7 

   20 –   50 96 20,0 2.906 31,1 

   50 – 53 11,0 3.495 37,4 

 Összesen  481 100,0 9.347 100,0 

5. ábra: Az elárverezett birtoktestek nyertes árkategóriák (mFt) szerinti megoszlása (%) 

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 
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Az elárverezett birtoktestek közel felének, 49,7%-ának nyertes ára ugyan 10 millió Ft/db alatt marad, ám 

ezek a birtoktestek a meghirdetett területeknek csupán 15,8%-át adják. És bár az 50 millió Ft/db feletti 

áron elkelt birtoktestek darabszáma mindössze 11%-nyi, ám ezek adják az összes elárverezett terület közel 

40%-át.  

Tanulságosak az elkelt területek hektáronkénti árai is, különösen összehasonlítva azokat a nyugat-európai 

földárakkal. Az átlagos vételár 1,058 mFt/ha. A legalacsonyabb nyertes árajánlat (egy Nagydémben 

található, 13,1 hektáros, igen gyenge termőképességű, 4,5 Ak/ha földértékű, a „piszkos 12” egyike, az 

Agroprodukt Zrt. által, 2051-ig bérelt legelőért) 0,225 mFt/ha volt. A legmagasabb pedig (egy 

lovászpatonai, 11,3 hektáros, igen jó termőképességű, 27,8 Ak/ha földértékű, egy magánszemély által 2032-

ig bérelt szántóért) 2,648 mFt/ha volt.  

Itt is pontosabb képet kapunk azonban, ha az elárverezett területek egységár-kategóriák szerinti 

megoszlását is megvizsgáljuk, amit a 11. táblázat foglal össze.  

11. táblázat: Az elárverezett területek egységár-kategóriák (mFt/ha) szerinti megoszlása  
(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Egységár kategóriák  

(mFt/ha) 
Birtoktestek száma Birtoktestek területe 

db % ha % 

        –    0,9 192 39,9 3.694 39,6 

  0,9 –    1,2 147 30,6 2.500 26,7 

  1,2 –    1,5  85 17,7 1.759 18,8 

  1,5 –  57 11,8 1.394 14,9 

 Összesen 481 100,0 9.347 100,0 

Eszerint a nyertes árajánlatok az elárverezett terület közel felén, mintegy 46%-án 0,9-1,5 mFt/ha 

árkategóriába esnek. A területek közel 40%-a ugyanakkor 0,9 mFt/ha alatti, mintegy 15%-a pedig 1,5 

mFt/ha feletti áron kelt el.  

Tanulságosak lehetnek az elkelt területek aranykoronánkénti árai is, amelyek átlaga 57.368 Ft/Ak lett, ám 

a legalacsonyabb nyertes árajánlat ennek alig 44%-a, a kikiáltási árral azonos 25.380 Ft/Ak volt. Az 

elárverezett területek aranykorona egységár-kategóriák szerinti megoszlását a 12. táblázat szemlélteti.  

12. táblázat: Az elárverezett területek egységár-kategóriák (eFt/Ak) szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Egységár kategóriák  

(eFt/Ak) 
Birtoktestek száma Birtoktestek területe 

db % ha % 

        –   50 147 30,6 2.945 31,5 

   50 –   70   186 38,7 3.677 39,3 

   70 –    148 30,7 2.725 29,2 

 Összesen 481 100,0 9.347 100,0 

Az adatok tanúsága szerint 147 db birtoktest, 2.945 ha, az elkelt területek közel 1/3-a (31,5%-a) erősen 

átlag (57,4 eFt/Ak) alatti, részben még a javasolt megyei irányárnál – (47 eFt/Ak)
10

 – is alacsonyabb 

aranykorona-áron (50 eFt/Ak ár alatt) talált gazdára. Ráadásul közülük 140 db birtoktest (95%) illetve 

2.844 hektár (97%) esetében ez volt a kikiáltási ár, azaz licitálás és árverseny nélkül került a nyertesekhez, 

akik között zömében a politika-közeli nagyvásárlókat találjuk. Ez a – bizonyos nyertes körökben 

tapasztalható – helyzet az állami eladói oldalon a hűtlen kezelés, a vevői oldalon pedig a piaci ár alatti 

vásárlás gyanúját is felvetheti, illetve alátámaszthatja.  

E fenti tények, birtoktest-méretek és -árak ismeretében le kell szögeznünk az alábbiakat.  

- Az 1,058 millió Ft/ha átlagos nyertes árajánlat – különösen az egyben meghirdetett nagy, a területek 

több mint 70%-a esetében a 20 ha-t is jóval meghaladó méretű és az 50 mFt-t is elérő illetve jelentősen 

meghaladó árú birtoktestek következtében – a kis/közepes, helyi családi gazdaságok számára jobbára 

megfizethetetlennek bizonyult.  

                                                           
10Javasolt megyei aranykoronánkénti kikiáltási irányár: http://www.haon.hu/az-egesznek-olyan-mutyiszaga-van-arverezik-az-allami-foldeket/2926916 

http://www.haon.hu/allami-foldet-tessek-lehet-ra-licitalni/2926630  

http://www.haon.hu/az-egesznek-olyan-mutyiszaga-van-arverezik-az-allami-foldeket/2926916
http://www.haon.hu/allami-foldet-tessek-lehet-ra-licitalni/2926630
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- A mai mezőgazdasági jövedelmi viszonyok között ekkora összegeket a családi gazdaságok, a 

gazdálkodó családok és/vagy fiatalok nem tudnak földvásárlásra fordítani. De földjeikért nem is 

mernek a politika-közeli, állam által kedvezményezett, föld-spekuláns nagyurakkal szembeszállni.  

- A spekuláns tőkének viszont az európai 10 (pl. Ausztria) – 35 (pl. Hollandia) millió Ft/ha átlagos 

földárak töredékéért – túlnyomó többségében (a Veszprém megyében elárverezett terület több mint 85%-

a esetében) 1,5 mFt/ha alatti áron – megszerezhető állami földek megvásárlása kiváló befektetési 

lehetőséget kínál. Az átlagosan mintegy 10-35!-szörös földárbeli különbség a várhatóan liberalizálódó 

földpiaci kilátások ismeretében spekuláns tőkebefektetői körökben már „eléri az ingerküszöböket”.  

- A földforgalmi törvény ellen már megindult kötelezettségszegési eljárásnak ugyanis – várakozásaik 

szerint – a földpiac liberalizációja és ezzel az európai földárak kiegyenlítődése lesz a következménye. 

Ez a folyamat már erőteljesen megindult, és a magyar földárak gyors ütemű emelkedése figyelhető 

meg.
11

 Ennek dinamikáját jól szemlélteti pl. a 6. ábra, amely a Takarékbank egy – a termőföldárak 

közelmúltbeli változásával kapcsolatos – elemzésének eredményét mutatja.  

6. ábra: Termőföldárindex – nominálisan és a fogyasztói árindexszel deflálva (2008 = 100) 

 

Forrás: https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html  

- E drágulási folyamat folytatódása nagy biztonsággal prognosztizálható, így az európai mércével potom 

pénzért most megszerzett állami földek piacra dobása belátható időn belül megsokszorozhatja a 

földvásárlásra fordított, befektetett tőkét, a közösség vagyonához olcsón hozzájutó „politika-közeli, 

rokoni, baráti” körök akár mesés haszonnal is túladhatnak majd azokon. Ezért veti rá magát olyan 

mohón az európai árakhoz képest olcsó állami földre a spekuláns tőke, és viszi el azt a ténylegesen 

helyben élő, gazdálkodó családok és a fiatalok elől.
12

 Vélhetően ebben a megyében is ez lehetett az 

egyik legfőbb mozgatórúgója az állami földek privatizációjának.  

- Nem meglepő tehát, hogy – mint látni fogjuk – a valóban helyben élő, gazdálkodó családok 

használható méretű birtoktestek megvásárlásához alig jutottak, az árverező, licitáló külső tőkeerő az 

esetek többségében a föld közelébe sem engedte őket. Márpedig ha – közvetlenül vagy strómanokon 

keresztül – a spekuláns tőke szerzi meg ezt a nemzetbiztonsági jelentőségű, stratégiai erőforrásunkat, 

akkor nem csak a gazdatársadalom és a vidék, a helyi gazdaság és társadalom stabilitása, de 

mindannyiunk élelmezési, élelmiszer- és környezetbiztonsága is végveszélybe kerül.  

                                                           
11Földbérleti díjak és termőföld árak Magyarországon: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf004.html  
   https://www.agrarszektor.hu/fold/megallithatatlan-a-dragulas-ennyibe-kerulnek-most-a-foldek-az-orszagban.12985.html 

   https://www.agroinform.hu/gazdasag/tovabb-nottek-a-foldarak-mar-kozel-masfelmillio-forintba-kerul-a-termofold-hektarja-video-39316-001 
12Földspekulációs – megalapozott várakozások:  
    http://privatbankar.hu/agrar/ha-folded-van-aranybanyad-van-ujabb-oriasi-aremelkedes-es-meg-nincs-vege-314579  

    https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html 

    http://rabakalman.blog.hu/2013/05/24/europaban_jelenleg_nincs_nagyobb_uzlet_a_magyar_termofold_felvasarlasanal 
    http://hvg.hu/kkv/20171130_Egy_abran_mutatjuk_miert_jo_Meszaros_Lorincnek_lenni 

https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf004.html
https://www.agrarszektor.hu/fold/megallithatatlan-a-dragulas-ennyibe-kerulnek-most-a-foldek-az-orszagban.12985.html
https://www.agroinform.hu/gazdasag/tovabb-nottek-a-foldarak-mar-kozel-masfelmillio-forintba-kerul-a-termofold-hektarja-video-39316-001
http://privatbankar.hu/agrar/ha-folded-van-aranybanyad-van-ujabb-oriasi-aremelkedes-es-meg-nincs-vege-314579
https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html
http://rabakalman.blog.hu/2013/05/24/europaban_jelenleg_nincs_nagyobb_uzlet_a_magyar_termofold_felvasarlasanal
http://hvg.hu/kkv/20171130_Egy_abran_mutatjuk_miert_jo_Meszaros_Lorincnek_lenni
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1.3. Az állam kimutatott és tényleges bevételei  

A „Földet a gazdáknak!” program keretében a vizsgált – 2015-2016-os – időszakban összesen 203 ezer ha – 

mintegy 182 ezer ha 3 ha feletti és 21 ezer ha 3 ha alatti birtoktestekből álló – állami földterület került 

magántulajdonba, melynek – a nyertes árajánlatok alapján számított – összértéke 270 milliárd Ft volt. 

Ennek többsége – becslések szerint közel 60%-a, azaz hozzávetőlegesen mintegy 160 milliárd Ft – azonban 

állami hitelből származott.  

A Veszprém megyei földek értékesítéséből származó – az elkelt területek nyertes árajánlatai alapján 

kimutatott – állami árbevétel 9 milliárd 893 millió Ft-nak adódik. Ebből azonban először is le kell vonni az 

elárverezett földek után járó, most már kieső földbérleti díjat, melynek a hivatalosan közzétett bérleti díj-

adatok alapján számított jelenlegi mértékét a 13. táblázat foglalja össze.  

13. táblázat: Földbérleti díjkategóriák és eddigi éves állami díjbevételek az elárverezett területeken  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Földbérleti 

díjkategóriák 

(Ft/Ak/év) 

Elárverezett 

terület  

(ha) 

Összes 

földérték 

(Ak) 

Földbérleti 

díjbevétel 

(mFt/év) 

nincs bérlő – 0 585 7.405 0,000 

579 1.367 28.449 16,472 

580 2.560 61.005 35,382 

1.250 4.756 74.492 93,115 

1.350 79 1.088 1,469 

Összesen 9.347 172.439 146,438 

Ez az éves bérleti díj-kiesés a táblázat szerint mintegy 146 mFt/év, ami 20 éves futamidővel számolva – 

még változatlan földbérleti díjak esetén is – összességében több mint 2,9 MrdFt elmaradt földbérleti 

díjbevételt, állami bevétel-kiesést jelent.  

A kieső földbérleti díjak levonása után megmaradó mintegy 7 MrdFt-nak is azonban csupán töredéke az 

állam tényleges azonnali bevétele. A „Földet a gazdáknak!” program keretében zajló földvásárláshoz 

ugyanis kedvezményes állami hitel vehető igénybe, amihez a jelenlegi bérlőknek csupán a vételár 10%-

ával, egyéb vevőknek 20%-ával kell saját erőként rendelkezniük. Miután a megvásárolt területek több mint 

12%-a – amint azt a bérleti viszonyokat elemző fejezet bemutatja – a nyertes árverezők saját bérleménye 

(11/2. melléklet), és a vásárlók túlnyomó többsége állami hitelt kíván ehhez igénybe venni, így a tényleges 

azonnali árbevétel aligha haladhatja meg a kimutatott vételár 19%-át, azaz 1,3 milliárd Ft-ot.  

De ha még a teljes, kimutatott mintegy 10 milliárd Ft-os árbevétellel is számolnánk, ez az összeg akkor is 

csupán töredéke az elárverezett földek tényleges európai értékének, ami eltűnt a közös vagyonunkból. A 

megyében dobra vert 9.347 hektár állami földterület tényleges értéke ugyanis – Ny-Európa mai, 10-35 

millió Ft/ha átlagos földáraival számolva is – 100 - 350 milliárd Ft-ra tehető.  

Ez a – hazai és az európai, mai – mintegy 10-35-szörös földárbeli különbség a várhatóan liberalizálódó 

földpiaci és magyar földár-emelkedési kilátások
13

 ismeretében a spekuláns tőkebefektetői körökben már 

„eléri az ingerküszöböket”. A közösségek államát a nemzeti földvagyonnak a tényleges érték töredékéért 

történő kiárusításával nagy veszteség éri, hasznát pedig – mint látni fogjuk – zömében a hatalom-közeli 

spekuláns tőke húzza. Mindez az állam részéről felveti az intézményesített korrupció és a nemzeti 

vagyon hűtlen kezelése alapos gyanúját.  

*************** 

Lássuk ezek után a vizsgálatok részletes megyei eredményeit! Ennek során vizsgáljuk meg az 

árverésekkel érintett településeket, a helyi lakosok szereplését, a lakhely és a birtoktest közti távolságokat, a 

földbérlők és árverezők valamint a kikiáltási árak és a nyertes árajánlatok viszonyát, az árverseny vagy 

                                                           
13Termőföldárindex: http://privatbankar.hu/agrar/ha-folded-van-aranybanyad-van-ujabb-oriasi-aremelkedes-es-meg-nincs-vege-314579 

   https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html  

   https://www.agrarszektor.hu/fold/megallithatatlan-a-dragulas-ennyibe-kerulnek-most-a-foldek-az-orszagban.12985.html 
   https://www.agroinform.hu/gazdasag/tovabb-nottek-a-foldarak-mar-kozel-masfelmillio-forintba-kerul-a-termofold-hektarja-video-39316-001 

http://privatbankar.hu/agrar/ha-folded-van-aranybanyad-van-ujabb-oriasi-aremelkedes-es-meg-nincs-vege-314579
https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html
https://www.agrarszektor.hu/fold/megallithatatlan-a-dragulas-ennyibe-kerulnek-most-a-foldek-az-orszagban.12985.html
https://www.agroinform.hu/gazdasag/tovabb-nottek-a-foldarak-mar-kozel-masfelmillio-forintba-kerul-a-termofold-hektarja-video-39316-001
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vásárlás kikiáltási áron kérdését, majd a legnagyobb nyertes árverezők és érdekeltségek rangsorát, továbbá 

azok és az általuk megszerzett területek jellemzőit.  

************** 

2. Települések I. - helybeli és külső földvásárlók  

A helyben lakó, gazdálkodó és állami földre pályázó családok, helyi közösségek helyzetét jól jellemzi a 

helyi lakosok által elnyert birtoktestek száma, területe és az összes elárverezett területhez viszonyított 

aránya. A megyei árveréseken elkelt és 81 településen élő 173 nyertes árverező (11/1. melléklet) által 

megszerzett 481 db – 9.347 ha összterületű – birtoktest 106 település közigazgatási területén helyezkedik el. 

Az összes és a helyi lakosok által megszerzett, elárverezett birtoktestek és területek e települések közti 

eloszlását a 14. táblázat adatai mutatják.  

14. táblázat: Az összes és a helyi lakosok által megszerzett birtoktestek száma és területe  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Település Birtoktestek 

száma (db) területe (ha) 

összes helyiek összes helyiek 

1. Adorjánháza 2 
 

13  

2. Ajka 4 1 56 6 

3. Bakonyjákó 14 3 356 123 

4. Bakonynána 2 1 12 6 

5. Bakonypölöske 16 
 

307  

6. Bakonyszentiván 1 
 

4  

7. Bakonytamási 7 
 

200  

8. Balatonfőkajár 6 2 39 13 

9. Balatonkenese 1 1 3 3 

10. Béb 4 3 52 46 

11. Berhida 6 1 330 8 

12. Borszörcsök 1 
 

4  

13. Borzavár 1 
 

5  

14. Csabrendek 4 2 30 10 

15. Csajág 7 
 

320  

16. Csót 6 6 114 114 

17. Csögle 1 
 

4  

18. Dabronc 2 2 105 105 

19. Dáka 1 
 

4  

20. Devecser 4 
 

33  

21. Döbrönte 1 1 23 23 

22. Egeralja 3 1 17 6 

23. Eplény 1 
 

3  

24. Felsőörs 3 
 

55  

25. Ganna 2 2 134 134 

26. Gecse 1 
 

4  

27. Gic 12 
 

301  

28. Gógánfa 5 
 

170  

29. Hajmáskér 1 
 

8  

30. Halimba 1 
 

7  

31. Hárskút 4 3 42 36 

32. Herend 2 1 64 9 

33. Hidegkút 1 
 

15  

34. Hosztót 5 
 

32  

35. Iszkáz 3 3 16 16 

36. Kamond 13 1 149 18 

37. Káptalanfa 1 
 

7  

38. Kemeneshőgyész 3 1 105 5 

39. Kerta 1 1 4 4 

40. Királyszentistván 1 1 14 14 
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41. Kiscsősz 1 
 

5  

42. Kislőd 3 
 

56  

43. Kisszőlős 1 
 

10  

44. Kolontár 9 6 116 69 

45. Kup 1 1 7 7 

46. Külsővat 3 
 

41  

47. Küngös 2 
 

11  

48. Lókút 2 
 

10  

49. Lovászpatona 9 9 90 90 

50. Magyargencs 1 1 3 3 

51. Magyarpolány 2 
 

17  

52. Malomsok 10 
 

329  

53. Marcalgergelyi 2 
 

46  

54. Marcaltő 15 
 

319  

55. Mencshely 2 
 

15  

56. Mezőlak 7 3 113 70 

57. Mihályháza 9 
 

312  

58. Nagyacsád 9 
 

154  

59. Nagyvázsony 3 
 

26  

60. Nagydém 5 3 30 19 

61. Nagyesztergár 10 7 159 115 

62. Nagygyimót 1 
 

5  

63. Nagytevel 3 1 59 28 

64. Nemesgörzsöny 16 14 247 182 

65. Nemeshany 1 
 

5  

66. Nemesvámos 3 1 14 3 

67. Németbánya 1 
 

6  

68. Nóráp 5 
 

52  

69. Noszlop 5 
 

28  

70. Nyirád 6 
 

49  

71. Olaszfalu 2 1 24 4 

72. Öcs 1 1 13 13 

73. Ősi 11 2 241 6 

74. Őskü 4 1 32 13 

75. Pápa 50 31 1204 739 

76. Pápaderecske 1 
 

4  

77. Pápakovácsi 1 
 

12  

78. Papkeszi 7 
 

205  

79. Pénzesgyőr 1 
 

4  

80. Pétfürdő 1 
 

21  

81. Porva 11 6 208 88 

82. Pusztamiske 2 
 

13  

83. Rigács 2 
 

17  

84. Sáska 1 1 9 9 

85. Somlójenő 1 
 

4  

86. Somlószőlős 1 1 3 3 

87. Somlóvásárhely 2 
 

9  

88. Sümeg 1 1 8 8 

89. Szentgál 15 1 497 8 

90. Szentimrefalva 1 
 

18  

91. Szentkirályszabadja 6 2 120 21 

92. Takácsi 3 3 49 49 

93. Tótvázsony 3 3 14 14 

94. Tüskevár 2 
 

11  

95. Ugod 13 6 311 96 

96. Ukk 1 
 

19  

97. Vanyola 2 1 15 4 

98. Városlőd 16 
 

550  

99. Vaszar 1 1 4 4 

100. Veszprém 5 2 116 67 

101. Veszprémgalsa 1 
 

4  
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102. Vinár 1 
 

5  

103. Vöröstó 1 1 11 11 

104. Zalameggyes 5 
 

60  

105. Zánka 1 
 

3  

106. Zirc 3 2 15 8 

A 106 település összesen 481 150 9.347 2.450 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a 481 db elárverezett birtoktestből mindössze 150 db-ot – 

31,2%-ot – tudtak helyi lakosok megszerezni. Ezek is a megyei átlagnál (19,4 ha) kisebb, 16,3 ha méretű 

birtoktestek voltak, szemben a külső árverezők által megszerzett birtoktestek  20,8 ha átlagméretével. Így 

azután nem meglepő, hogy a 9.347 ha elkelt állami földterületből arányait tekintve még kisebb terület, 

csupán 2.450 ha (26,2%) jutott helyieknek. Ezt – a kormányzati kommunikációval ellentétben álló arányt 

jól szemlélteti a 7. ábra.  

7. ábra: A helyi lakosok által elnyert földterületek aránya (%) Veszprém megyében  

a) birtoktestek száma (db) 

 

b) terület (ha) 

 

Összességében tehát az állapítható meg, hogy a helybeliek, helyben lakó, gazdálkodó családok, helyi 

közösségek – a kormányzati kommunikációval szemben – a saját településükön elárverezett területeknek 

alig több mint egynegyedét, és általában csak a kisebb birtoktesteket tudták megszerezni, közel 

háromnegyedét és a nagyobb birtoktesteket külső árverezők vitték el a helyi gazda-közösségek elől.  

Ám még ez is optimista értelmezés, hiszen a nyertesek közül feltehetően jónéhányan – az állami földbérleti 

pályázatoknál
14

 már megismert eljáráshoz hasonlóan – fiktív lakcímeket adhattak meg, vagy – a 

földforgalmi törvényben kódolt csalafintasággal élve – a „tartózkodási helyről” az adott település jegyzője 

által kiállított igazolásokat illetve cégeik székhelyét használhatták a „helybeliség” igazolására. Ezzel 

„szerzőképes helyi földművessé” válhattak úgy, hogy akár nem is kellett a megvásárolt birtoktest fekvése 

szerinti településen megfordulniuk.  

3. Települések II. - vesztesek és nyertesek  

A települések érdekérvényesítő képességében is jelentős eltérés mutatkozik. Vannak kifejezetten „vesztes 

települések”, ahonnan senki sem nyert, sőt a saját területüket is más településeken lakó árverezők szerezték 

meg. Vannak viszont erős, „nyertes települések”, amelyek pályázói nemcsak a saját település, de más 

települések területeihez is hozzájutottak. Azok a települések, ahol helyiek nem jutottak saját határuk 

földjeihez, azok igazi vesztesnek tekinthetők, hiszen ezek a települések semmiféle módon (közvetlen: adók, 

járulékok; közvetett: munkahely, vásárlóerő növekedés, népesség megtartás, stb.) nem részesülnek az állam 

által értékesített földeken folytatott termelésből vagy e földek bérbeadásából származó jövedelemből, hanem 

az a nyertes településekre vándorol.  

                                                           
14Állami földbérleti pályázatok: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180 

Helyben 
lakó 31%

Más 
település
-ről való 

69%

Helyben 
lakó 26%

Más 
település
-ről való 

74%

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
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A 15. táblázat a külső árverezők által megszerzett állami földterületek településenkénti megoszlását és a 

vesztesnek tekinthető települések ez alapján kialakuló rangsorát szemlélteti.  

15. táblázat: A területet vesztő települések élmezőnye a külső árverezők által megszerzett állami földterület 

nagysága alapján  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Település Külső árverezők által  

megszerzett birtoktestek 

száma (db) területe (ha) 

1. Városlőd 16 550 

2. Szentgál 14 489 

3. Pápa 19 465 

4. Malomsok 10 329 

5. Berhida 5 322 

6. Csajág 7 320 

7. Marcaltő 15 319 

8. Mihályháza 9 312 

9. Bakonypölöske 16 307 

10. Gic 12 301 

11. Ősi 9 235 

12. Bakonyjákó 11 233 

13. Ugod 7 215 

14. Papkeszi 7 205 

15. Bakonytamási 7 200 

16. Gógánfa 5 170 

17. Nagyacsád 9 154 

18. Kamond 12 131 

19. Porva 5 120 

20. Kemeneshőgyész 2 100 

További 67 – 100 ha alatti – területet vesztő település  134 1.421 

A 87 termőföldet veszítő település mindösszesen 331 6.898 

Megjegyzés: vastagon szedve azok a települések, ahol helybeliek egyáltalán nem tudtak állami földterülethez jutni 

A 16. táblázat a vesztes települések közül azokat sorolja fel, ahol helybeliek saját lakhelyük földjeiből 

egyáltalán nem tudtak vásárolni.  

16. táblázat: Azok a települések, ahol helybeliek egyáltalán nem tudtak állami földterülethez jutni  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

Település Külső árverezők által  

megszerzett birtoktestek 

száma (db) területe (ha) 

1. Városlőd 16 550 

2. Malomsok 10 329 

3. Csajág 7 320 

4. Marcaltő 15 319 

5. Mihályháza 9 312 

6. Bakonypölöske 16 307 

7. Gic 12 301 

8. Papkeszi 7 205 

9. Bakonytamási 7 200 

10. Gógánfa 5 170 

11. Nagyacsád 9 154 

12. Zalameggyes 5 60 

13. Kislőd 3 56 

14. Felsőörs 3 55 

15. Nóráp 5 52 

16. Nyirád 6 49 

17. Marcalgergelyi 2 46 
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18. Külsővat 3 41 

19. Devecser 4 33 

20. Hosztót 5 32 

21. Noszlop 5 28 

22. Nagyvázsony 3 26 

23. Pétfürdő 1 21 

24. Ukk 1 19 

25. Szentimrefalva 1 18 

26. Magyarpolány 2 17 

27. Rigács 2 17 

28. Hidegkút 1 15 

29. Mencshely 2 15 

30. Adorjánháza 2 13 

31. Pusztamiske 2 13 

32. Pápakovácsi 1 12 

33. Küngös 2 11 

34. Tüskevár 2 11 

35. Kisszőlős 1 10 

36. Lókút 2 10 

37. Somlóvásárhely 2 9 

38. Hajmáskér 1 8 

39. Halimba 1 7 

40. Káptalanfa 1 7 

41. Németbánya 1 6 

42. Borzavár 1 5 

43. Kiscsősz 1 5 

44. Nagygyimót 1 5 

45. Nemeshany 1 5 

46. Vinár 1 5 

47. Bakonyszentiván 1 4 

48. Borszörcsök 1 4 

49. Csögle 1 4 

50. Dáka 1 4 

51. Gecse 1 4 

52. Pápaderecske 1 4 

53. Pénzesgyőr 1 4 

54. Somlójenő 1 4 

55. Veszprémgalsa 1 4 

56. Eplény 1 3 

57. Zánka 1 3 

Az 57 abszolút vesztes település mindösszesen 201 3.951 

A táblázatokban szereplő adatok alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 A földárverések által területével érintett 106 település közül 87 településen (a települések több mint 

82%-án), az elárverezett 481 db biroktestből 331 db-ot (a birtoktestek közel 69%-át), összesen 6.898! ha 

területet (az összes elárverezett 9.347 ha terület csaknem 74%-át) külső árverezők szereztek meg.  

 Közülük a vesztesek rangsora élén Városlőd áll, amelynek területéből 550! hektár állami területre 

zömében a veszprémi és bándi illetőségű, nagygazda Csomaiék tettek nyertes árajánlatot. De a több mint 

400 hektár mezőgazdasági területet vesztő Pápa és Szentgál vagy a 300 hektár fölötti területet vesztő 

Bakonypölöske, Berhida, Csajág, Gic, Malomsok, Marcaltő és Mihályháza helyi gazdaközösségeit is 

komoly veszteség érte.  

 Az érintett 106 település közül nem kevesebb, mint 57! településen (a települések több mint felén, közel 

54!%-án) egyáltalán nem volt helybeli nyertes árverező. Ezen az 57 abszolút vesztesnek tekinthető 

településen 201 db birtoktestre, összesen 3.951 ha állami földterületre más településen élők tettek 

nyertes árajánlatot. Az abszolút vesztesek rangsora élén is 550 hektárral ugyancsak Városlőd áll, 

melyet 300-330 ha közötti területnagysággal csökkenő sorrendben Malomsok, Csajág, Marcaltő, 

Mihályháza, Bakonypölöske és Gic követ.  
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A 17. táblázat és a 8. ábra azon nyertes települések rangsorának élmezőnyét mutatja, ahonnan – az NFA 

honlapján közzétett, hivatalos lakhely-adatok alapján – a 173 nyertes árverező (11/1. melléklet) kikerült, 

ahova tehát a vesztes településekről a föld haszna vándorol. A táblázatban szereplő adatok és az ábra 

információi alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 A 173 nyertes árverező a lakcímadatok alapján összesen 81 településen él, ám a 106 település 

közigazgatási területéhez tartozó, elárverezett területek (9.347 ha) több mint 3/4-ének (7.028 ha-nak) 

árverési nyertesei mindössze 20! település – közöttük a megyeszékhellyel együtt 6! város – (a nyertes 

települések kevesebb, mint 1/4-e) lakói lettek.  

 A legtöbb területet – a megyében sikeresen elárverezett állami földterület közel 18!%-át, 72! db 

birtoktestből álló 1.654! hektárt – a megye második legnagyobb, 30.000 lelkes városa, fontos 

kormánypárti bázis, az 1990 óta FIDESZ-es vezetésű
15

 Pápa nyertes árverezői szerezték meg. A 173 

megyei árverési nyertes közül 21 fő, azaz csaknem minden nyolcadik e város lakója, és minden hetedik 

sikersen eláérverezett birtoktest illetve minden hatodik hektár hozzájuk került. A város nyertes 

érdekeltségeinek rangsorát Ruischék – Ruisch József (172 ha), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt 

elnöke, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító társtulajdonosa és 

azonos lakcímű családtagjai, felesége, Ruisch Józsefné (235 ha) és közvetlen családtagjuk, Ruisch Anikó 

(277 ha) – alkotta családi/üzleti érdekkör vezeti. Ők együttesen kereken nem kevesebb, mint 684! ha-ra 

– kizárólag a „piszkos 12” egyike, az Agroprodukt Zrt. 2051-ig bérelt földjeire – tettek több mint 910! 

mFt értékben nyertes árajánlatot. De a pápai nagy nyertes árverezők között található a fellelhető 

információk alapján családi gazdálkodó Varga Szabolcs (174 ha, 165 mFt) és a nagygazda, 

nagyválalkozó Varga Sándor (168 ha, 203 mFt) is. Ugyancsak itt találjuk Majorékat, Major Károlyt és 

feleségét Majorné Novák Annamáriát, egy - az állami földbérleti pályázatokon is nagy megyei nyertes - 

gazdálkodó család tagjait (132 ha, 117 mFt) és az árufuvarozó nagyvállalkozó Varga Csabát (103 ha, 83 

mFt) is. De említhetők pl. a városi hatodik helyezett Csizmadiáék (75 ha, 92 mFt), a férj, Csizmadia 

Balázs, a NAK elnök, FIDESZ-es országgyűlési képviselő Győrffy Balázs szövetkezeti üzlet/vezetőtársa 

és felesége, Horváth Ágnes is. Ez azt is jelenti, hogy bár a városnak 21 nyertes árverezője van, ám e fenti 

6 családi/üzleti érdekkör 10 tagja szerezte meg a város polgárai által elnyert terület több mint 4/5-ét, 

összesen 1.336 ha-t, a megyei összterület közel 15!%-át. Együttes nyertes árajánlatuk megközelítette 

az 1,6 MrdFt!-t. Ők lennének tehát azok a pápai „kis/közepes családi gazdálkodók”, akiket a 

kormánypropaganda szerint a „Földet a gazdáknak!” program megcélzott! 

17. táblázat: A nyertes települések rangsorának élmezőnye a nyertes árverezők lakhelye alapján  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

A nyertesek lakhelye Birtoktestek 

száma 

 

(db) 

területe 

összes  

(ha) 

arány (%) 

egyedi halmozott 

1. Pápa 72 1.654 17,7 17,7 

2. Veszprém 22 820 8,8 26,5 

3. Lovászpatona 26 515 5,5 32,0 

4. Székesfehérvár (Fejér) 10 444 4,8 36,8 

5. Gyömöre (Győr-Moson-Sopron) 15 374 4,0 40,8 

6. Dabronc 14 372 4,0 44,8 

7. Bánd 13 314 3,3 48,1 

8. Hárskút 10 275 2,9 51,0 

9. Csót 9 256 2,7 53,7 

10. Balatonfőkajár 8 249 2,7 56,4 

11. Mezőlak 14 232 2,5 58,9 

12. Iszkáz 13 224 2,4 61,3 

13. Nemesgörzsöny 17 197 2,1 63,4 

14. Nóráp 4 189 2,0 65,4 

                                                           
15Polgármester: 1990-2011. között – dr. Kovács Zoltán (1957) (FIDESZ), jogász, országgyűlkési képviselő, volt kormánymegbízott, jelenleg államtitkár; 2011-től: 

dr. Áldozó Tamás (1967) (FIDESZ-KDNP), magyar-könyvtár szakos tanár, jogász, 2019-től a 15 tagú önkormányzati testületben kétharmados FIDESZ-KDNP 
többséggel. 
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15. Takácsi 8 172 1,8 67,2 

16. Zirc 13 162 1,7 68,9 

17. Balatonfüred 6 155 1,7 70,6 

18. Devecser 13 148 1,6 72,2 

19. Nagyesztergár 9 141 1,5 73,7 

20. Kup 10 135 1,4 75,1 

21. Ganna 2 134 1,4 76,5 

22. Bakonyjákó 3 123 1,3 77,8 

23. Pápakovácsi 7 118 1,3 79,1 

24. Kolontár 10 110 1,2 80,3 

További 57– 100 ha alatti területet szerző – település  153 1.834 19,7 100,0 

A 81 nyertes település mindösszesen 481 9.347 - 100,0 

 Megjegyzés: vastagon szedve a városok 

8. ábra: A földárverések nyerteseinek lakhely szerinti megoszlása (%) az elnyert terület alapján  

 

Megjegyzés: vastagon szedve a városok 

 A rangsor második helyét a mintegy 60.000 lelkes megyeszékhely, megyei jogú város, a 2006 óta 

ugyancsak FIDESZ-es vezetésű
16

 Veszprém foglalja el. 8 nyertes árverezője 22 db birtoktestre, 820! 

hektárnyi állami földterületre tett nyertes árajánlatot, ami a megyében elárverezett területek közel 9%-

a. A város árverési nyertes érdekeltségei ranglistájának élén Csomaiék – a megvásárolt terület zőmét 

bérlő, az édesapa és a fiútestvér által vezetett, állattenyésztő főprofilú családi cég, az Imár Bt. két 

veszprémi illetőségű lánytestvér társtulajdonosa, Csomai Annamária (261 ha) és Csomai Gabriella 

Zsuzsanna (298 ha) – állnak. Az árveréseken általuk elnyert 10 db birtoktest összterülete megközelíti az 

559! ha-t, nyertes árajánlatuk pedig a 430! mFt-t. (Mellettük bándi illetőségű agrármérnök, cégvezető 

testvérük, Csomai Géza is jelentős (271 ha) területre tett szert családi cégük bérleményeiből az 

                                                           
16Polgármester:1990-2006. között – dr. Dióssy László (1957) (SZDSZ), agrármérnök, közgazdász, volt országgyűlési képviselő, szakállamtitkár; 2006-2010. között 

– Debreczenyi János (1950) (FIDESZ-KDNP), építés- és beruházásszervező, 2010-től: Porga Gyula (1968) (FIDESZ-KDNP), művelődésszervező, szociológus, 
2019-től a 18 tagú önkormányzati testületben 61%-os FIDESZ-KDNP többséggel. 
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árveréseken, így összes szerzeményük eléri a 830! hektárt, nyertes árajánlatuk pedig a 630! mFt-t.) A 

nagy árverési nyertesek közt kell említenünk továbbá a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. vezetői és 

családtagjaik alkotta érdekkör egyik veszprémi illetőségű, több mint egy tucat cégben érdekelt tagját, a 

nagyvállalkozó Bruder Balázst (197 ha, 344! mFt) is. Ez azt is jelenti, hogy bár a városnak 8 nyertes 

árverezője van, ám e fenti 2 családi/üzleti érdekkör 3 tagja szerezte meg a város polgárai által elnyert 

terület több mint 3/4-ét, összesen 627 ha-t, a megyei összterület közel 7%-át. Együttes nyertes 

árajánlatuk megközelítette a 0,8 MrdFt!-t. Ők tehát pl. azok a veszprémi „kis/közepes családi 

gazdálkodók”, akiket a kormánypropaganda szerint a „Földet a gazdáknak!” program megcélzott!  

 A települési rangsor harmadik helyére a Pápai járás mintegy 1.100 lelkes községe, Lovászpatona 

került. 5 nyertes árverezője 26 db birtoktestre, 515! hektárnyi állami földterületre tett nyertes 

árajánlatot, ami a megyében elárverezett területek több mint 5%-a. Nyertes árverezői közül csaknem az 

egész területet Soósék, egy nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai, a lótenyésztő, vadász, nagyvállalkozó 

családfő, Soós Géza László (51 ha), őstermelő felesége, Soós Géza Lászlóné (155 ha) és vadász, 

vadaspark tulajdonos, cégvezető menyük, Soós Anita (277 ha) – szerezték meg (483 ha; 480 mFt). E 

nagy nyertes családi/üzleti érdekeltséghez került tehát a város nyertes árverezői által megszerzett 

területnek közel 94%-a. Ők tehát azok a lovászpatonai „kis/közepes családi gazdálkodók”, akik a 

kormánypropaganda szerint a „Földet a gazdáknak!” program fő kedvezményezettei!  

 Külön említést érdemel a települési rangsor negyedik helyére került Székesfehérvár, a szomszédos 

Fejér megye közel 97.000 lelkes székhelye, az ország egyik legrégibb és legnagyobb – 2010 óta 

ugyancsak FIDESZ-es vezetésű
17

 – megyei jogú városa. 3 nyertes árverezője a Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. vezetői és családtagjaik alkotta legnagyobb megyei nyertes érdekkör három 

székesfehérvári illetőségű tagja. Ök – az igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Farkas Péter (97 ha, 120 

mFt), üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter (218 ha, 373 mFt) és a cég volt igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője, Varga Lajos (226 ha, 397 mFt) – 10 db birtoktestre, 444! hektárnyi állami földterületre 

tettek összesen 550 mFt értékű nyertes árajánlatot a Veszprém megyei Berhida és Ősi területén. Így a 

Veszprém megyében elárverezett területek közel 5%-a hozzájuk került.  

 E 4 vezető település – közöttük 3! város és egy község – 37 nyertes árverezője tehát összesen 130 db 

birtoktestből álló 3.433! ha állami földterületre tett nyertes árajánlatot, ami a megyében elárverezett 

összes terület több mint 1/3-a, közel 37!%-a.  

 Az elárverezett területekből 400-100 hektár termőföldre további 20 település – csökkenő területi 

sorrendben Gyömöre, Dabronc, Bánd, Hárskút, Csót, Balatonfőkajár, Mezőlak, Iszkáz, Nemesgörzsöny, 

Nóráp, Takácsi, Zirc, Balatonfüred, Devecser, Nagyesztergár, Kup, Ganna, Bakonyjákó, Pápakovácsi és 

Kolontár – árverezői tettek nyertes árajánlatot.  

 E 24 vezető település szerezte meg tehát nyertes árverezői révén a megye dobra vert állami területeinek 

több mint 80%-át. A 100 ha-t meghaladó területhez jutott települések közül 6 közepes illetve nagyváros! 

Úgy tűnik tehát, hogy ebben a megyében sem a falvak és tanyák népéről szólt a „Földet a gazdáknak!” 

program.   

4. Lakhely – birtoktest távolságok, avagy a „helybeli földművesség” példái  

Az árverési nyertesek többsége nemcsak hogy nem „helybeli”, hanem a Kormány internetes felületén, az 

NFA hivatalos honlapján közzétett lakhelye/cége székhelye és a megszerzett földterület közti távolság 

gyakran a kormányhatározatban rögzített 20 km-t is meghaladja. Arra vonatkozóan, hogy nem egyedi 

esetekről van szó, a 18. táblázat adatai hozzák a megyei példákat. A táblázat tehát azon települések és 

lakcímek felsorolását tartalmazza, amelyek esetében a nyertes árverező hivatalos lakhelye vagy árverésre 

jogosító cége székhelye/telephelye és az árverésen elnyert birtoktest közti távolságok meghaladják a 20 

km-t. Ezek távolság-kategóriák szerinti megoszlását a 18/a táblázat foglalja össze. 

 

                                                           
17Polgármester: 2010-től: dr. Cser-Palkovics András (1974) (FIDESZ-KDNP), jogász, volt országgyűlési képviselő, 2019-től a 21 tagú önkormányzati testületben 

háromnegyedes FIDESZ-KDNP többséggel. 
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18. táblázat: A 20 km-t meghaladó lakhely–birtoktest távolság Veszprém megyei esetei  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

A nyertes árverezők lakcíme A megadott címen található ingatlan A birtoktest fekvése szerinti település A birtoktest 

neve (birtoktestek 

száma)18 

 

távolsága a 

lakcímtől 

(km) 

területe  

 

(ha) 

vételára 

 

 (mFt) 

1137 Budapest Katona József u. 14. II.2. Pesti belvárosi tömbház II. emeleti lakása Marcaltő (2 db)  160 84,1 71,90 

2451 Ercsi, Petőfi Sándor utca 18. Kertes családi ház Zánka 126 3,4 3,60 

2886 Réde Kinizsi utca 7. Üres, beépítetlen telek Gic (3 db) 21 23,2 24,80 

8000 Székesfehérvár Füleki u. 16. (2 fő) Új, nagy, exkluzív, kertes családi ikerház Ősi (7 db) 27 218,0 373,45 

8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6. Nagy, kertes családi ház Berhida (3 db) 33 226,2 397,20 

8200 Veszprém Egry J. u. 13. f. 3. (2 fő) Felújított lakotelepi tömbház fszt-i lakása Városlőd (4 db) 24 271,4 217,70 

8200 Veszprém Ifjúság u. 1. Új, kétszintes, kertes, ikerházi lakás Porva 32 33,8 25,00 

8200 Veszprém Liszt Ferenc u. 24. Új, kertes családi ház Csajág 26 96,2 191,25 

8200 Veszprém Veszprémvölgyi u. 10. Új, nagy, exkluzív, kertes családi ház Városlőd (2 db) 21 7,6 6,50 

8291 Vöröstó Fő út 11. Régi falusi ház, gazdasági udvarral Veszprém 23 11,5 16,05 

8300 Tapolca Simon István utca 25. Új, több szintes, előkertes, sorházi lakás Káptalanfa 35 6,8 4,60 

8420 Zirc Akli major 1. Major, lakó- és gazdasági épületekkel Szentgál 23 10,2 5,90 

8426 Pénzesgyőr Kőris u. 30. Kis, kertes családi ház Szentgál 21 6,8 3,60 

8443 Bánd Kossuth L. u. 5. Új, díszparkos, előkertes családi ház Bakonyjákó (3 db) 23 43,5 29,70 

8460 Devecser Honvéd u. 84. Új, kertes családi ház Kamond (3 db) 24 42,0 42,05 

8493 Iszkáz Nagy László u. 50. Kertes családi ház Pápa (2 db) 24 117,9 187,20 

8514 Mezőlak Ady E. u. 53. Kertes családi ház Bakonypölöske (2 db) 21 35,1 24,15 

8542 Vaszar Kossuth L. u. 39. Kertes családi ház Ugod 32 38,4 42,05 

8598 Pápa Tapolcafői u. 26. Kertes, gazdasági udvaros családi ház Nemesgörzsöny 21 20,2 25,85 

9124 Gyömöre Petőfi u. 29. (2 fő) Üres, beépítetlen, faluszéli földrészlet Marcaltő (7 db) 22 120,4 132,95 

Pápa 22 20,8 28,10 

16 település, 20 lakcím/árverezési cím, 23 nyertes árverező, átlag/összesen  17 település (47db) 32 1.437,5 1.853,60 

18/a. táblázat: A lakhelytől 20 km-nél nagyobb távolságban elhelyezkedő birtoktestek  

távolság-kategóriák szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Távolság-kategóriák  Birtoktestek száma Birtoktestek összterülete 
(km) (db) (%) (ha) (%) 

   50 - 3 0,6 87,5 0,9 

   30 -  50 6 1,3 305,2 3,3 

   25 -  30 8 1,7 314,2 3,4 

   20 -  25 30 6,2 730,6 7,8 

20 km felett összesen 47 9,8 1.437,5 15,4 

Mindösszesen 481 100,0 9.346,5 100,0 

A megyében elárverezett 9.347 hektár állami földterületből közel 1.500! hektárt, az összes terület több mint 

15%-át, azaz minden hetedik hektárt nemcsak hogy nem helybeliek, hanem a birtoktesttől 20 km-nél 

nagyobb – átlagosan 32 km – távolságban lakó, 23 nyertes licitáló – az összes (173 fő) sikeresen árverező 

13,3%-a – szerezte meg.  

Ez a távolság 3 db birtoktest (88 ha) esetében az 50 km-t is meghaladja, sőt ezen belül 2 db birtoktestet (84 

ha legelőt) 160! km távolságból, Budapestről szerzett meg egy politika-közeli büntetőjogi és munkajogi 

szakjogász, ügyvédi irodavezető nyertes  árverező. Újabb 6 db birtoktest (305 ha) 30-50 km közötti, 8 db 

birtoktest (314 ha) 25-30 km közötti, a fennmaradó 30 db birtoktest (731 ha) pedig 20-25 km közötti 

távolságra fekszik a területet elnyerő lakhelyétől illetve árverezésre jogosító címétől.  

Egy birtoktest átlagos területnagysága ebben a „távnyertes” körben 30,6 hektár, ami jelentősen – közel 

60%-al – meghaladja a megyében sikeresen elárverezett birtoktestek 19,4 hektáros átlagméretét. Egy nyertes 

árverező átlagosan 2 db birtoktestre tett nyertes árajánlatot, így az egy nyertes árverezőre jutó átlagterület 

62,5 hektár, ami a megyei átlagot (54 ha/fő-t) jelentősen meghaladja.   

                                                           
18Ahol nincs zárójeles adat, ott 1 db birtoktest szerepel. 
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A nyertes árajánlatok összege ebben a körben közel 1,9! milliárd Ft volt. A fenti árverési nyertesek egy-

egy birtoktestre átlagosan több mint 39 millió Ft-ot szántak, és így az egy nyertes árverező által 

földvásárlásra fordított átlagos összeg közel 81 millió Ft volt. Az átlag azonban itt is nagy eltéréseket takar, 

hiszen pl. egy olyan nyertes „távárverező” is akad, aki Székesfehérvárról 103! illetve 109! millió Ft-ot 

ajánlott két Ősiben, árverezési címétől 27 km távolságban lévő 51 illetve 68 ha-os szántóért, vagy pl. akadt 

olyan szintén székefehérvári nyertes árverező is, akinek egyetlen 109 ha-os, 33 km távolságban lévő 

berhidai szántóra tett nyertes árajánlata meghaladta a 180! millió Ft-ot.  Ugyan melyik kis/közepes családi 

gazdaság, helybeli gazdálkodó család tudna mezőgazdasági tevékenységéből ekkora összegeket 

földvásárlásra fordítani?  

A „távnyertes helybeli földművesek” illetve feltételezhető strómanjaik anyagi helyzetét külön is érdemes 

lenne vizsgálni. Persze azt jól jellemezheti az is, hogy az általuk megadott, árverezésre jogosító fenti címek 

esetenkét nem akármilyen – luxus illetve igen szerény – ingatlanokat is takarnak. De meglepő – vagy nem 

meglepő – módon találkozhatunk városi lakótelepi, többemeletes, panelházi lakásokkal illetve olyan 

esetekkel is, ahol a megadott árverezési címen üres, beépítetlen telek, sőt feluszéli, az utolsó háztól is 

messze fekvő földrészlet található.  

E lakhely-birtoktest távolságelemzés sarokszámait a 19. táblázat foglalja össze és a 9. ábra szemlélteti.  

19. táblázat: A 20 km-t meghaladó lakhely – birtoktest távolságok sarokszámai  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Az elárverezett birtoktestek  Összesen 20 km-en kívül Arány (%) 

- nyertesei (fő) 173 23 13,3 

- száma (db) 481 47 9,8 

- összterülete (ha) 9.347 1.438 15,4 

- összes nyertes árajánlat (mFt) 9.893 1.854 18,7 

9. ábra: A 20 km-en kívüli lakcímmel/árverezési címmel rendelkező nyertesek, az általuk elnyert birtoktestek, 

területek és nyertes árajánlatok arányszámai (%)  

 

A fentiek ismeretében tényként állapíthatjuk tehát meg: Veszprém megyében, a 2015. november 15. – 

2016. július 31. közötti időszakban, három lépcsőben elárverezett 9.347 hektár állami földterületből nem 

kevesebb, mint 1.438 hektárt, 15,4!%-ot nemcsak hogy nem helybeliek, hanem a birtoktesttől 20 km-nél 

nagyobb – átlagosan 32 km – távolságban lakó, 23 nyertes licitáló – az összes (173 fő) sikeresen árverező 

13,3%-a – szerezte meg. E „távárverezők”, „távnyertes helybeli földművesek” így – általában versenytárs 

és licit nélkül – 47 db birtoktestre tettek nyertes árajánlatot, ami az összes (481db) dobra vert birtoktest 

9,8%-a, az értük kifizetett összeg pedig az összes nyertes árajánlat 18,7%-a.  

Hogy hogyan lehet ez a 23 nyertes árverező „helybeli földműves”, arra az sem ad elfogadható magyarázatot, 

hogy – a tárca érvelése szerint
19

 – különböző módokon, a „tartózkodási helynek” illetve a „saját cég 

székhelyének” a címével is lehet árverezési jogosultságot szerezni. Attól ugyanis a nyertes még nem válik 

helybelivé, de még csak 20 km-en belüli lakhelyűvé sem, hogy a birtoktest fekvése szerinti település 20 km-

es körzetében „tartózkodik” vagy itt van egy olyan cég székhelye, amelyben résztulajdona van. Ráadásul a 

megadott címek ilyen típusú megjelölése, megkülönböztetése nem is szerepel az NFA honlapján. Az már 

                                                           
19Tárcaérvelés, pl.: http://www.agrotrend.hu/hireink/csusztatasokat-tartalmaz-az-angyan-jelentes 
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csak hab a tortán, hogy azt pedig már senki nem tartja számon: a nyertes árverező a föld megszerzését 

követően vajon azon a címen marad-e, amely feljogosította az árverésen való részvételre.  

Mindez világosan rámutat a szabályozás abszurditására. Ki lehetett tehát nézni az országban bárhol 

földterületeket, majd egy legalább 3 éve 20 km-en belül működő mezőgazdasági főprofilú – akár alvó vagy 

bedőlt – céget legalább 25 % tulajdonrésszel megszerezve, annak bármilyen foglalkozású és lakhelyű 

tulajdonosaként felkerülve a földművesek árverésre jogosító listájára, a cég székhelyén vagy telephelyén 

„helyi földművessé” válva, el lehetett vinni a földet az adott településen élő, ténylegesen ott gazdálkodó 

családok elől. De ehhez akár a település jegyzője által a „tartózkodási helyről” kiállított igazolás is 

elégséges lehetett, és akár nem is kellett sohasem járni a föld fekvése szerinti településen. Minderről a 

közvélemény persze mit sem tud, a kormányzati kommunikáció erről mélyen hallgat, így ez a földforgalmi 

törvényben kódolt arcátlan szabályozás a közvélemény tökéletes megtévesztésének – a kormányzati 

propaganda által tudatosan fel is használt – lehetőségét kínálja.  

5. Bérleti viszonyok I – földbérleti kategóriák, területi arányok  

A földvásárló nyertes árverezők és az általuk megszerzett birtoktestek bérleti viszonyainak elemzése 

szintén érdekes összefüggésekre, kapcsolatokra deríthet fényt. Az elemzés „I. Alapvetések”
20

 részében 

leírtak szerint ugyanis más és más a helyzet, ha a nyertes árverező a saját maga, saját cége, közvetlen 

rokonsága, üzlettársa vagy azok cége bérleményeit vagy e körön kívüli, külső magánszemély illetve cég 

bérleményeit szerzi meg.  

 Ha a nyertes árverező saját maga, cége vagy rokoni, üzlettársi köre bérelt földjét – akár elővásárlási 

jogával élve licitálás nélkül – vásárolja meg, akkor az eddigi – gyakorta botrányos – állami földbérleti 

pályázatok
21

 gazdálkodni alig akaró, a földalapú támogatásokra továbbá az előre megtudott 

privatizációban érvényesülő elővásárlási jogra és a majdani vásárláshoz nyujtandó rendkívül 

kedvezményes állami hitelre spekuláló, „politika-közeli” nyerteseinek ajándékozzuk nemzeti vagyonunk 

stratégiai maradékát. Ezzel ráadásul a korábbi bérlő új tulajdonos azok alól a – pl. állattartási, fejlesztési 

vagy földhasználati – kötelezettségek alól is mentesül, amelyek vállalása révén jutott az állami föld 

bérlési jogához.  

 Ha a nyertes árverező tőle független magánszemély vagy cég által bérelt földet vásárol, akkor – a 

kormányzati kommunikációval szemben – nem azé lesz a föld, aki megműveli, sőt aki megműveli, az 

még bizonytalanabb helyzetbe kerül, mert az új magántulajdonos a tulajdonosváltás okán – a 2015. 

decemberi törvénymódosítás nyomán – megszüntetheti a Magyar Állammal korábban kötött bérleti 

szerződést, vagy olyan mértékben emelheti a földbérleti díjat, amit már nem lehet kigazdálkodni.  

E viszonyok megállapításához az OPTEN cégadatbázist
22

 használtam. Segítségével a céghálók és a 

személyi kapcsolatok is pontosabban meghatározhatók voltak. Ebből kiindulva az adatokat e kategóriák 

szerint rendeztem, és vizsgáltam a földbérlő – nyertes árverező kapcsolatokat. Ezen túl sok helyi 

információt is kaptam, amelyek szintén segítettek e kapcsolati viszonyok feltárásában. Hálás köszönet ezért 

mindazoknak, akik ezzel is segítették a munkámat.  

A 173 fő nyertes árverező által megszerzett Veszprém megyei állami földterületek bérleti viszonyait a 

11/2. melléklet tartalmazza. Ezek összegzett eredményeit, sarokszámait, a megvásárolt földterületek bérleti 

kategóriák szerinti megoszlását a 20. táblázat foglalja össze, és a 10. ábra szemlélteti.  

Az elárverezett földek bérleti viszonyaira vonatkozó adatok elemzése alapján kialakított három bérleti 

kategóriával kapcsolatban az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 1. kategória - A 9.347 ha elárverezett Veszprém megyei állami földterület 6,2%-a, 577 ha nem volt az 

árverezés időszakában bérbe adva, közel 94%-a viszont hosszabb-rövidebb, az árverés idején 1-32! éves 

                                                           
20I.) Alapvetések, pl.: http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/ 

   http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015   
   http://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437 http://nol.hu/belfold/angyan-jozsef-ujra-borit-1585643 

   http://alfahir.hu/angyan_jozsef_ez_egy_uj_gyarmatositasi_folyamat_amit_onnek_is_tudnia_kell_a_foldprivatizaciorol 
21Állami földbérleti pályázatok: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180  
22OPTEN cégadatbázis: https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 

http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/
http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015
http://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437
http://nol.hu/belfold/angyan-jozsef-ujra-borit-1585643
http://alfahir.hu/angyan_jozsef_ez_egy_uj_gyarmatositasi_folyamat_amit_onnek_is_tudnia_kell_a_foldprivatizaciorol
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt
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hátralevő futamidejű szerződéssel bérbe adott, azaz nem az állam, hanem a bérlők által művelt terület. 

(Irrelevánsok tehát azok a kormányzati kijelentések, amelyek azzal próbálták indokolni a földvagyon 

eladását, hogy az állam annak rossz gazdája, az állami cégeket – Lázár János kancelláriaminiszter 

szavaival – az MSZP-s korszakban az MSZP-s, a FIDESZ-es korszakban a FIDESZ-es management 

szétlopja”.)
23

 20 fő részben vagy egészben ilyen bérlő nélküli, szabad területekre tett nyertes árajánlatot.  

 2. kategória - Az elárverezett területekből 2.810 ha (30%) esetében a nyertes árverezők saját 

bérleményükre tettek nyertes árajánlatot. Ezen belül a földvásárló saját, ill. közvetlen rokoni, üzlettársi 

köre cégének bérleménye (1.369 ha, 14,6%) tette ki a legnagyobb hányadot. Ezt követte a nyertes 

árverező, mint magánszemély által bérelt terület (1.139 ha, 12,2%). Végül e kategóriában a legkisebb 

területet (302 ha, 3,2%) azok a birtoktestek adták, amelyeknél az árverező a közvetlen rokoni, üzlettársi 

köre személyes bérleményére tett nyertes árajánlatot. Ezek az állami földbérletek igen sok esetben 2012 

és 2016. között keletkeztek, és így kétséget kizáróan előkészítették a helyzetbe hozott bérlők 

tulajdonszerzését, az „előbb bérbe majd tulajdonba” adási koncepció megvalósítását. 76 fő részben 

vagy egészben ilyen saját bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot.  

 kategória – Az elárverezett területekből 5.960 ha (63,8%) esetében a nyertes árverezők külső 

bérleményre licitáltak sikerrel. Ezen belül a külső – a nyertes árverezőtől vélhetően független – cégek 

bérleményei (5.403 ha, 57,8%) tették ki a legnagyobb hányadot. A sort a külső – a nyertes árverezőtől 

vélhetően független – magánszemélyek által bérelt területek (557 ha, 6%) zárják. 112 fő részben vagy 

egészben ilyen külső bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot. 

20. táblázat: Az árveréseken elnyert földterületek bérleti kategóriák szerinti megoszlása  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

A megvásárolt föld  A bérleti kategória területe 

(ha) (%) 

nincs bérbe adva 577 6,2 

a földvásárló saját bérleménye 1.139 12,2 

a földvásárló közvetlen rokoni, üzlettársi körének bérleménye 302 3,2 

a földvásárló saját, ill. közvetlen rokoni, üzlettársi köre cégének bérleménye 1.369 14,6 

saját bérlemény összesen 2.810 30,0 

más természetes személy bérleménye 557 6,0 

más cég bérleménye 5.403 57,8 

külső bérlemény összesen 5.960 63,8 

mindösszesen 9.347 100,0 

10. ábra: Az árveréseken elnyert földterületek fő bérleti kategóriák szerinti megoszlása (%) 

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

 

                                                           
23Lázár János – az állami cégeket „szétlopják”– http://mandiner.hu/cikk/20151006_lazar_a_fideszes_menedzsment_is_szetlopna_az_allami_cegeket 
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illetve cégeik 
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illetve cég 

bérleménye 
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http://mandiner.hu/cikk/20151006_lazar_a_fideszes_menedzsment_is_szetlopna_az_allami_cegeket
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6. Bérleti viszonyok II. – földbérlők, nyertes árverezők és háttérkapcsolatok  

Érdemes azt is külön megvizsgálni, hogy kik is bérlik az áruba bocsátott majd elárverezett állami 

földterületeket. A legnagyobb bérlők és meghirdetett/elárverezett állami területeik áttekintését a 21. és 22. 

táblázat foglalja össze, bérelt területeik arányait pedig a 11. ábra szemlélteti.   

21. táblázat: A meghirdetett állami földterületek nagy – 200 ha feletti – bérlői  

A föld bérlője A bérelt föld A bérlet 

területe  aranykorona értéke  éves díja lejárta 

(ha) (%) (Ak) (Ak/ha) (Ft/Ak) (mFt) (év) 

1. Agroprodukt Zrt. 6.081 42,2 142.273 23,4 579-580 82,4 2051 

2. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.392 9,7 34.009 24,4 1.250 42,5 2030 

3. Imár Bt. 653 4,5 5.987 9,2 1.250 7,5 2029 

4. Agro-Bos Szarvasmarhatenyésztő Kft. 394 2,7 4.922 12,5 1.250 6,2 2033-2035 

5. Kiss Tivadar 286 2,0 2.270 7,9 1.250 2,8 2032-2033 

6. Zal-Agro Zrt. 275 1,9 4.876 17,7 1.250 6,1 2030 

7. Gallus Kft. 238 1,7 2.822 11,9 1.250 3,5 2033 

8. Magvas Antal 205 1,4 1.991 9,7 1.250 2,5 2032 

A 200 ha feletti 8 bérlő összesen 9.524 66,1 199.150 20,9 579-1.250 153,5 2029-2051 

További 137 bérlő 4.018 27,9 48.404 12,0 1.250-1.350 60,8 2016-2044 

Az összes 145 bérlő  13.542 94,0 247.554 18,3 579-1.350 214,3 2016-2051 

Nincs bérbe adva 859 6,0 12.320 14,3 - - - 

Mindösszesen 14.401 100,0 259.874 18,0 579-1.350 214,3 2016-2051 

Megjegyzés: barna kiemeléssel az a nagy bérlő szerepel, akinek a teljes meghirdetett területe elkelt az árveréseken. 

22. táblázat: Az elárverezett állami földterületek nagy – 200 ha feletti – bérlői  

A föld bérlője A bérelt föld A bérlet 

területe  aranykorona értéke  éves díja lejárta 

(ha) (%) (Ak) (Ak/ha) (Ft/Ak) (mFt) (év) 

1. Agroprodukt Zrt. 3.927 42,0 89.455 21,8 579-580 51,9 2051 

2. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.382 14,8 33.890 24,5 1.250 42,4 2030 

3. Imár Bt. 645 6,9 5.824 9,0 1.250 7,3 2029 

4. Zal-Agro Zrt. 275 2,9 4.876 17,7 1.250 6,1 2030 

A 200 ha feletti 4 bérlő összesen 6.229 66,6 134.045 21,5 579-1.250 107,7 2029-2051 

További 97 bérlő 2.541 27,2 30.989 12,2 1.250-1.350 38,7 2016-2044 

Az összes 101 bérlő  8.770 93,8 165.034 18,8 579-1.350 146,4 2016-2051 

Nincs bérbe adva 577 6,2 7.405 12,8 - - - 

Mindösszesen 9.347 100,0 172.439 18,4 579-1.350 146,4 2016-2051 

Megjegyzés: barna kiemeléssel az a nagy bérlő szerepel, akiknél az elárverezett terület megegyezik a meghirdetettel. 

A megyében meghirdetett 14.401 ha állami földterületet összesen 145 cég illetve magánszemély bérli, ám 

közel 2/3-át, 66,1%-át mindössze 8 érdekeltség bérleményei adják. A végül eredményesen elárverezett 

9.347 ha földterületet 101 cég illetve magánszemély bérli, ám kereken 2/3-át, 66,6%-át mindössze 4 

földhasználó bérleményei adják.  

Az, hogy mely cégek illetve magánszemélyek bérleményeit bocsátották árverésre, az a jelekből ítélve e 

megyében is leginkább attól függhetett, hogy milyen viszonyt ápolnak a jelenleg kormányzó FIDESZ 

vezető köreivel illetve részesei-e annak a gazdasági háttérhálózatnak, amely a mindenkori politikát 

láthatóan kézben tartja. Számos jel utal ugyanis arra, hogy a „baráti” illetve a közös, „pártokon átívelő 

gazdasági háttérhálózatot alkotó” erős érdekeltségek a politikum finanszírozása fejében részesednek a 

nemzeti vagyon és a közkasszák megrablásának hasznából. A „nem baráti” bérlőkkel kapcsolatos számítás 

pedig nyilván arra alapul, hogy majd az új, „baráti” magántulajdonos a tulajdonosváltás okán – a 2015. 

decemberi törvénymódosítás nyomán – megszüntetheti vagy megváltoztathatja a Magyar Állammal 

korábban kötött bérleti szerződést, és pl. olymértékben megemelheti a földbérleti díjat, amit már nem lehet 

kigazdálkodni, leszorítva ezzel a „nem baráti” bérlőt a területről. 
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11. ábra: A meghirdetett illetve elárverezett földterületek legnagyobb – 200 ha feletti – bérlői (arány %)  

a) meghirdetett földterület (ha) 

 

b) elárverezett földterület (ha) 

 

Lássuk hát a legnagyobb bérlőket, árverésre bocsátott területeiket és az azokra nyertes árajánlatot tevő 

legnagyobb vásárlókat.  

 A meghirdetett és az elárverezett állami földterületek legnagyobb megyei bérlőinek élén egyaránt a 

„piszkos 12”
24

 egyike, az 1962-ben alapított, majd 1993-ban részvénytársasággá alakított Pápai Állami 

                                                           
24Az állami gazdaságok privatizálásának két hulláma. 

Az 1. Orbán kormány (1998. június – 2002. május) 2001 nyarán, a figyelmet lankasztó kánikula közepén „privatizált” 12 állami gazdaságot, 50 évre 579-580 
Ft/Ak/ha éves bérleti díj fejében bérbe adva az általuk használt állami területeket. A Nyerges Zsolt szolnoki ügyvédnek tulajdonított, „dolgozói privatizációnak” 

álcázott konstrukció szerint az állam ezeket a gazdaságokat a privatizációs törvény előírásait – elsősorban a nyílt pályáztatás intézményét – részben megkerülve 

zömében a cégek menedzsmentjének, kisebb hányadban dolgozóinak értékesítette, akik gyakorlatilag ingyen jutotak azok tulajdonához. A vételár ugyanis csupán 
a jegyzett tőke 60 százaléka volt, és ennek kifizetésére is rendkívül kedvező, 20 éves futamidejű, két év türelmi idővel fizethető, 3 százalékos kamatú kölcsönt 

adott az MFB-n keresztül a Magyar Állam. A pénzintézet később további kedvezményes forgóeszközhitelt is biztosított a "tizenketteknek". (Nyerges, aki azután 

több cég magánosításának jogi aktusaiban is részt vállalt, később három gazdaság tulajdonosává is vált.) Ezek - a közbeszédben csak „piszkos 12”- ként 
emlegetetett – korábbi közösségi tulajdonú állami gazdaságok a következő magántulajdonú tőkés társaságokká váltak: Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és 

Értékesítő Zrt. (Pápa), Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (Dalmand), Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Cegléd), Gödöllői Tangazdaság Zrt. (Kartal), 

Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Zrt. (2006 óta Agrosystem Zrt.) (Herceghalom), Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. (Murony), Lajta-Hansági Mezőgazdasági 
Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Zrt. (Mosonmagyaróvár), Mezőfalvi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. (Mezőfalva), Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 

(Sárvár), Szarvasi Agrár Zrt. (Szarvas), Szombathelyi Tangazdaság Zrt. (Szombathely), valamint a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. (Törökszentmiklós). 

Mielőtt az ÁPV Rt. átadta volna a 12 gazdaságot, az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok többségét nagyrészt az MFB embereire cserélték. Egyébként is 
sok – a FIDESZ gazdasági holdudvarához tartozó, vagy oda jó érzékkel megérkező – „friss erő” jelent meg a 12 állami gazdaság menedzsmentjében is, akik 

haszonélvezői lehettek a sajátos privatizációnak. Akadt közöttük egykori katonatiszt éppen úgy, mint pl. az első Orbán-kormány egyik miniszterének volt 

üzlettársa. Az egyik gazdaságban a gödöllői egyetem volt MSZMP szervező („agit-prop”) titkára, a baracskai rabgazdaság volt MSZMP titkára, továbbá az 
Orbán-kormány egyik államtitkárának nagybátyja, keresztapja, a másikban pedig egy felcsúti autóvillamossági szerelő és felcsúti lovardatulajdonos lett a 

többségi tulajdonos.  
A Medgyessy kormány (2002. május – 2004. szeptember) időszakában, 2003-2004-ben „privatizáltak” ugyanakkor másik 9 állami gazdaságot, 25 évre, 1.250 

Ft/Ak/év bérleti díj fejében bérbe adva az általuk használt állami területeket. Ez a privatizáció nyílt versenytárgyalásokon, készpénzért, illetve kereskedelmi 

banki hitelből zajlott, és a bérleti díjon felül több tízmilliós szerződési díjat is előre meg kellett fizetni. A módszer egyébként sok tekintetben hasonló volt az 
orbáni privatizációhoz, különbség elsősorban a „kliensek” körében volt tetten érhető. Ezek az egykor a közösség tulajdonában volt állami gazdaságok az alábbi – 

zömében „MSZP-közeli” vagy vegyes klientúrájú - magántulajdonú tőkés társaságokká váltak: Abaúji Charolais Mezőgazdasági Zrt. (Léh), Alcsiszigeti 

Mezőgazdasági Zrt.(Szolnok-Alcsisziget), Bácsalmási Agráripari Zrt. (Bácsalmás), Bólyi Mezőgazdasági Zrt. (Bóly), Enyingi Agrár Zrt. (Enying), Hód-
Mezőgazda Zrt. (Hódmezővásárhely), Komáromi Mezőgazdasági Zrt. (Komárom), Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Zrt. (Mezőhegyes), Szerencsi 

Mezőgazdasági Zrt. (Szerencs).  

A különböző politikai oldalakhoz kötődő gazdasági érdekcsoportok szépen megosztoztak a privatizál, közös nemzeti vagyonelemeken, és különböző 
megoldásokkal hamarosan olyan pénzügyi befektetők vették meg a privatizációra létrehozott „menedzseri és dolgozói” cégek részvényeit, amelyek rövid úton 

teljhatalmat szereztek az agrárgazdaságban. A Mádl István vezette Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. valamint a Bólyi és a Dalmandi 

Mezőgazdasági Zrt. ma már a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Bonafarm cégcsoport tagja. A Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt., a Lajta-Hanság 
Mezőgazdasági Zrt., a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. és a Szombathelyi Tangazdaság Zrt. alkotja ma már a Nyerges Zsolt és Simicska Lajos – 2018 óta egyedül 

Nyerges Zsolt – érdekeltségébe tartozó Mezort cégcsoportot, az Alcsiszigeti Mezőgazdasági Zrt. (amely 2017-ben a Mester Agro Zrt-vel együtt a mezőtúri 

Bihari Gábor Lajos agrárcégcsoportjába került) és a Komáromi Mezőgazdasági Zrt. pedig a Leisztinger Tamás érdekeltségébe tartozó Forrás cégcsoportot. A 
Mezőfalvi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. a Dorogi Árpád és Helmut Gsuk (Zászlós Tibor) érdekeltségébe tartozó GSD cégcsoportot, a Hód-

Mezőgazda Zrt. a Kárpáti László, Harsányi Zsolt és Délity József Ádám érdekeltségébe tartozó KHD-Invest cégcsoportot, az Agrosystem Mezőgazdasági Zrt. (a 

korábbi Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Zrt.) és a Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. pedig – az Aranykorona Zrt-vel, a Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft-
vel, a Carter Borházzal, a Csabatáj Zrt-vel, a Dereszla Kft-vel és a Kunhalom Agrária Kft-vel együtt – Mészáros Lőrinc agrárcégcsoportját erősíti. Ezek a 

1. Agroprodukt 
Zrt. 42,2%

2. Veszprémi 
Mezőgazdasági 

Zrt. 9,7%
3. Imár Bt. 

4,5%

4. Agro-Bos 
Kft. 2,7%

5. Kiss Tivadar 
2,0%

6. Zal-Agro Zrt. 
1,9%

7. Gallus Kft. 
1,7%

8. Magvas 
Antal 1,4%

9. További 137 
bérlő 27,9%

10. Nincs 
bérbe adva 

6,0%

1. Agroprodukt 
Zrt. 42,0%

2. Veszprémi 
Mezőgazdasági 

Zrt. 14,8%

3. Imár Bt. 
6,9%

4. Zal-Agro Zrt. 
2,9%

5. További 97 
bérlő 27,2%

6. Nincs 
bérbe adva 

6,2%
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Gazdaság jogutóda, az 1. Orbán kormány (1998. június – 2002. május) által 2001-ben a Mádl István 

(1954)
25

 vezérigazgató, ma multimilliárdos nagyvállalkozó, Bakonyszűcs volt FIDESZ-es polgármestere 

vezette, kormányközeli management részére privatizált, majd 2017-ben a Csányi Sándor érdekeltségébe 

tartozó Bonafarm csoport által bekebelezett Agroprodukt cégcsoport zászlóshajója, az Agroprodukt 

Zrt.
26

 áll. Az Agroprodukt cégek (Agro-Invest Kft., Agro 22 Zrt., Agroprodukt Zrt., Sertéstenyésztő és 

Hizlaló Bt. valamint a Wildex Kft.) Pápa és környéke jelentős mezőgazdasági vállalkozásai, amelyek ma 

7 telephelyen (szarvasmarha-tenyésztés: Csót-Újmajor, Ihász, Zsigmondháza, Marcalgergelyi; 

növénytermesztés és műszaki ágazat: Ihász, Marcalgergelyi; vetőmag: Pálháza; gyümölcstermesztés: 

Bánhalma) megközelítőleg 8.000 hektáron gazdálkodnak. Rendelkeznek terménytárolókkal, vetőmag-

feldolgozó üzemmel és takarmánykeverővel, állattartó telepeiken pedig sertést (1 250 koca és 

szaporulata), húsmarhát (300 db), valamint tejelő szarvasmarhát (3.400 db tejelő tehén és szaporulata) 

tenyésztenek. A sertés- és tejelő szarvasmarhatenyésztő valamint növénytermesztő főprofilú, térségi 

integrátor holding – döntő részben az államtól, 2051!-ig, 579-580! Ft/Ak/év bérleti díjért – bérelt 

területeiből 268 db birtoktestet, 6.081 ha-t bocsátottak árverésre. Ez a kalapács alá került Veszprém 

megyei terület több mint 42%-a. E meghirdetett bérleményeiből azonban „csak” 168 db birtoktest, 

3.927 ha – árverésre bocsátott bérleményeinek 65%-a – talált gazdára, azokat 57 nyertes árverező 

szerezte meg. A cégvezetők/tulajdonosok közül senki sem tett társaságuk államtól bérelt területeire 

nyertes árajánlatot. A cégtől – vélhetően – független, külső nyertes árverezők közül a Zrt. 

bérleményeiből legnagyobb területekre Ruischék – Ruisch József (172 ha), a Vaszari Hunyadi 

Szövetkezet volt elnöke, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító 

társtulajdonosa és azonos lakcímű közvetlen családtagjai, Ruisch Anikó (277 ha) és Ruisch Józsefné (235 

ha) – Pápáról tettek nyertes árajánlatot.  Ők versenytárs nélkül, a kikiáltási árral azonos 912! mFt nyertes 

árajánlattal 28 db – zömében igen jó termőképességű, szántó művelési ágú – birtoktestet, összesen 684! 

ha-t (csaknem 18%-ot) szereztek meg a cég elárverezett területeiből. De feltétlenül e körben említendők 

Soósék – egy kőbányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, gazdálkodó 

tagjai, a családfő, Soós Géza László (51 ha), valamint az üzlettárs feleség, Soós Géza Lászlóné (128 ha) 

és menyük, Soós (Kecskés) Anita (277 ha) – is Lovászpatonáról. Ők – egy birtoktest kivételével 

versenytárs nélkül, a kikiáltási árral megegyező – összesen 480! mFt nyertes árajánlattal 18 db – 

zömében jó termőképességű, szántó művelési ágú – birtoktestet, összesen 456! ha-t (közel 12%-ot) 

szereztek meg a cég elárverezett területeiből. Ugyancsak e körbe sorolhatók továbbá Vörösék – egy 

kormány közeli, MAGOSZ-os nagygazda család tagjai, a családfő, Vörös Árpád (Sándor) (282 ha), 

közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. 

társtulajdonos vezetője és üzlettárs felesége, Vörösné Szabó Szabina Barbara (92 ha) Gyömöréről, akik 

versenytárs nélkül, a kikiáltási árral azonos, mintegy 385! mFt. értékben tettek a Zrt. által bérelt 

területekből 15 db – zömében jó termőképességű, szántó művelési ágú – birtoktestre összesen mintegy 

374! ha-ra (a cég elárverezett bérleményeinek közel 10%-ára) nyertes árajánlatot. A cég bérleményeinek 

nagy – 200 ha feletti – nyertesei között szerepel továbbá a több ciklus óta önkormányzati képviselő 

Szabó Józsefné (242! ha, 290!mFt), a Csóti Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. társtulajdonos 

ügyvezetője is Csótról. A 100-200 ha közötti nyertes érdekeltségek között meg kell említeni a családi 

gazdálkodó Varga Szabolcsot (174 ha, 165 mFt) és a nagygazda, nagyvállalkozó Varga Sándort (168 

ha, 203mFt), egyaránt Pápáról. Ugyancsak itt említhetők Bakiék (150 ha, 162 mFt) – Baki Dezső (105 

ha) és szövetkezeti elnök testvére, Baki Róbert (45 ha), Győrffy Balázs NAK elnök, FIDESZ-es 

országgyűlési képviselő üzlet- és cégvezető-társa, egy MAGOSZ-os nagygazda család azonos lakcímű 

testvér tagjai – Mezőlakról. De e kategóriában szerepelnek Kovácsék (135 ha, 137 mFt) – Kovács 

                                                                                                                                                                                                                 
privatizációban, a nemzeti vagyon széthordásában is „jeleskedő” nagy tőkeérdekeltségek azután a közös kasszák kiürítésében, a támogatások formájában 

megjelenő közpénzek megszerzésében is „oroszlánrészt vállalnak magukra”. http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja  
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952 https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/  

   https://k.blog.hu/2018/05/14/dollarmilliardosaink_a_mezogazdasagban_is_arattak https://g7.hu/allam/20180815/nyerges-zsolt-lett-az-orszag-masodik-szamu-

agrarbaroja/ https://g7.hu/piac/20181108/meszaros-lorinc-mar-ezustermes-lehet-az-agrarbarok-versenyeben/ 
25Mádl István: http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=M%C3%81DL%20Istv%C3%A1n https://static.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm  

   https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/gazdaglista-a-tersegbol-a-tobbseg-vagyonosodva-is-rontott-5409289/ https://slideplayer.hu/slide/11180784/ 

   https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=6354 http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=5254&menu=nyomtathato  
   https://k.blog.hu/2015/03/30/az_egy_evvel_korabbinal_jelentosen_nagyobb_agrartamogatashoz_jutottak_a_csanyi_es_a_simicska_cegbiro  
26Agroprodukt Zrt.: https://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/agroprodukt-zrt/ https://www.nemzeticegtar.hu/agroprodukt-zrt-c1910500063.html  

   https://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.68771.html https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/csanyi-ujabb-hatalmas-ceget-kebelezett-be.7837.html 
http://nol.hu/belfold/nyergesek-megeloztek-csanyit-1475867 https://alfahir.hu/tovabb_gyarapodtak_a_fideszhez_kozel_allo_oligarchak  

http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/
https://k.blog.hu/2018/05/14/dollarmilliardosaink_a_mezogazdasagban_is_arattak
https://g7.hu/allam/20180815/nyerges-zsolt-lett-az-orszag-masodik-szamu-agrarbaroja/
https://g7.hu/allam/20180815/nyerges-zsolt-lett-az-orszag-masodik-szamu-agrarbaroja/
https://g7.hu/piac/20181108/meszaros-lorinc-mar-ezustermes-lehet-az-agrarbarok-versenyeben/
http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=M%C3%81DL%20Istv%C3%A1n
https://static.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/gazdaglista-a-tersegbol-a-tobbseg-vagyonosodva-is-rontott-5409289/
https://slideplayer.hu/slide/11180784/
https://papa-ma.hu/index.php?op=cikk_reszletes&id=6354
http://archiv.fidesz.hu/index.php?Cikk=5254&menu=nyomtathato
https://k.blog.hu/2015/03/30/az_egy_evvel_korabbinal_jelentosen_nagyobb_agrartamogatashoz_jutottak_a_csanyi_es_a_simicska_cegbiro
https://www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/agroprodukt-zrt/
https://www.nemzeticegtar.hu/agroprodukt-zrt-c1910500063.html
https://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.68771.html
https://www.agrarszektor.hu/elemiszer/csanyi-ujabb-hatalmas-ceget-kebelezett-be.7837.html
http://nol.hu/belfold/nyergesek-megeloztek-csanyit-1475867
https://alfahir.hu/tovabb_gyarapodtak_a_fideszhez_kozel_allo_oligarchak
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Andás (79 ha), Kovács Flóra Anna (10 ha), Kovács Péter (30 ha) és Kovács Zoltán András (16 ha), egy 

növénytermesztő/állattenyésztő nagygazda család tagjai – is Takácsiból. Végül a nagy nyertesek között 

itt kell említeni két nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes árverezőt is: az ipari automatizáló 

mérnökinfomatikus Szabó Csabát (118 ha, 187 mFt) Iszkázról, és a közúti árúfuvarozó nagvállalkozó 

Varga Csabát (103 ha, 83 mFt) Pápáról. A cég fennmaradó területére további 39 árverező – köztük pl. 

két gazdálkodó, Szabó Róbert (95 ha) Ugodról és Pintér Imre (90 ha) Szergényből, vagy éppen dr. 

Funtig Zoltán (84 ha) politikaközeli ügyvéd, büntető- és munkajogi szakjogász Budapestről, illetve az 

erős politikai beágyazottságú Győrffy Balázs (58 ha) NAK elnök, FIDESZ-es országgyűlési képviselő 

Nemesgörzsönyből – tett nyertes árajánlatot.  

 A meghirdetett és elárverezett állami földterületek legnagyobb megyei bérlői rangsorának második 

helyén a Veszprémi Állami Gazdaság jogutódaként 1993-ban létrejött Veszprémi Mezőgazdasági Rt., 

2006 óta Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (8162 Küngös, Kossuth u 3.)
27

 áll. A társaság elsősorban 

szántóföldi növénytermesztéssel továbbá vetőmag szaporítással illetve kikészítéssel is foglalkozik. A 

vetésterület legnagyobb részét a gabonanövények teszik ki, de ezeken kívül termesztenek olajos és 

fehérjenövényeket is. A szántóföldi termelést 2.600 ha – részben állami, részben magántulajdonban lévő 

– bérelt területen végzik. Az alaptevékenységen felül nagy volument képez a gyümölcságazat. 130 ha on 

termesztenek cseresznyét, meggyet, szilvát, sárgabarackot valamint almát. Veszprémben rendelkeznek 

100 t gyümölcs tárolására alkalmas hűtőházzal, valamint egy gyümölcsdaráló-hűtő berendezéssel is. A 

ma közel 2.800 hektáron gazdálkodó cég területei zömét 2030-ig, 1.250 Ft/Ak díjért az államtól bérli. 

Az ebből árverésre bocsátott, 45 db birtoktestből álló 1.392 ha területe (a kalapács alá került Veszprém 

megyei terület 9,7%-a) – két kisebb, összesen 10 hektáros, legelő művelési ágú birtoktest kivételével – 

teljes egészében elkelt. Azt formálisan 16 nyertes árverező szerezte meg, ám többségük azonos 

gazdasági érdekkörhöz tartozik, azaz maguk a bérlő cég üzlettárs vezetői és közvetlen 

családtagjaik. Ők: az igazgatósági tag, főkönyvelő, Barabásné Horváth Éva Mária (11 ha), két – 

tucatnyi cégben érdekelt – igazgatósági tag, Bruder Balázs (197 ha) és Farkas Péter (97 ha), valamint 

az utóbbi üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter (218 ha), továbbá a termelési igazgató, Pintér Balázs (46 ha). 

De e körhöz tatozik a korábbi vezérigazgató, Horváth László (107 ha) és közvetlen családtagja, 

Horváth Veronoka (48 ha), valamint a számos cégben érdekelt volt igazgatósági tag, Varga Lajos (226 

ha) is. E cégvezetői érdekkör összesen közel 1,5! MrdFt nyertes árajánlattal 950! ha-t (csaknem 70%!-

ot) szerzett meg a cég elárverezett területeiből. A cégtől – vélhetően – független, külső nyertes 

árverezők közül legnagyobb területre Feindék (236! ha), egy balatonfőkajári szőlész, borász család 

azonos lakcímű üzlettárs tagjai, a szőlész apa, Feind Lajos (124 ha) és borász fia, Feind Péter (112 ha) 

tett összesen 317! mFt összegű nyertes árajánlatot. A nyertes árverezők között találjuk továbbá 

Thuryékat (99 ha, 148 mFt) Balatonakarattyáról és Balatonkeneséről: az agrármérnök apát, Thury 

Attila Jánost (81 ha) és egészség/fogászatturisztikai nagyvállalkozó fiát, Thury Attilát (18 ha). De 

említhetők Kelemenék (62 ha, 86 mFt) is Balatonkeneséről: a gazdálkodó apa, Kelemen Attila (47 ha) 

és üzlettárs fia, Kelemen Gergely (15 ha), vagy a kisebb nyertesek közül Szili Zsófia (21 ha, 18 mFt), 

egy gazdálkodó család tagja Szentkirályszabadjáról, illetve a gazdálkodó Leitold László (12 ha, 16 mFt) 

Vöröstóról.  

 A bérlői rangsor harmadik helyén az állattenyésztés főprofilú, három telephelyen (Öcs, Nemesvámos, 

Városlőd mellett) magyar merinó juh-, mangalica sertés- és limousine húsmarha tartással foglalkozó, 

3.800 ha gyepen és szántón gazdálkodó, 1994-ben, 8220 Balatonalmádi Kisberényi utca 5. székhellyel 

alapított családi nagybirtok, a FIDESZ-közeli Imár Bt.
28

 áll. A cég által 2029-ig, 1.250 Ft/Ak díjért 

bérelt állami földekből 653 ha terület (az árverésre bocsátott Veszprém megyei terület 4,5%-a) került 

kalapács alá. Az árverésre bocsátott területre, amely – két kisebb, összesen 8 hektár területű birtoktest 

kivételével – teljes egészében elkelt, mindössze 2 családi/üzleti érdekeltség 4 árverező tagja tett nyertes 

árajánlatot. Túlnyomó többségét – közel 2/3-át – a bérlő családi cég társtulajdonos vezetői szerezték 

                                                           
27Veszprémi Mezőgazdasági Zrt.: http://veszpremimgzrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html  
   http://hunhirado.hu/?r=33&c=4933 
28Imár Bt.: https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt https://mjksz.hu/galeria/mintatelep-imar-bt  

    https://magyarmezogazdasag.hu/2013/02/18/ket-juhval-kezdtek https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/  
    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/  

http://veszpremimgzrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html
http://hunhirado.hu/?r=33&c=4933
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt
https://mjksz.hu/galeria/mintatelep-imar-bt
https://magyarmezogazdasag.hu/2013/02/18/ket-juhval-kezdtek
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/
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meg az árveréseken. Ők – Csomaiék
29

 (409! ha, 301! mFt) – testvérek: a kereskedő Csomai Gabriella 

Zsuzsanna (217 ha) és öccse, az agrármérnök, cégvezető Csomai Géza (192 ha). (A két testvér cégük 

bérelt területein kívül hugukkal, Csomai Annamáriával együtt további 420 ha – zömében bérlő nélküli 

állami erdő – területre is nyertes árajánlatot tettek, igy a mintegy 830 hektárnyi megszerzett területtel a 

megye második legnagyobb földvásárlói lettek.) A cégtől – vélhetően – független, két külső nyertes 

árverező szintén azonos családi/üzleti érdekeltséghez tartozi. Ők Kosikék
30

 – Szamosvári Erzsébet (111 

ha), Kosik János FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó több cégben érdekelt, volt üzlettárs felesége, 

és Kosik Zsófia (125 ha), az állami földárverések idején édesanyjával azonos lakcímű, ma Herenden élő 

lányuk Hárskútról.  Az összesen 236! ha – a cég elárverezett bérleményeinek több mint 1/3-át kitevő – 

területért 181! mFt összegű nyertes ajánlatot tettek.   

 Az elárverezett állami területek legnagyobb bérlőinek megyei rangsora negyedik helyére az 1985-ben 

három cég egyesülésével létrejött Zalaszentgróti Állami Tangazdaság jogutóda, az 1993-ban alapított és 

mintegy 2.000 ha – döntő többségben az államtól 2030-ig, 1.250 Ft/Ak díjért bérelt területen gazdálkodó 

Zal-Agro Zrt. (8790 Zalaszentgrót Alkotmány u. 5.)
31

 került. A szántóföldi növénytermesztés, 

állattenyésztés és mezőgazdasági integrációs főtevékenység keretében termeltetési szerződéssel 

agrárvállalkozókat segít szaktanácsadással, gépi szolgáltatással, felvásárlással és értékesítéssel. A 

társaság részvényeinek többségét 2010-ben a Zalagrár Kft. vásárolta meg. A cég által bérelt állami 

földekből 275 ha terület (az elárverezett Veszprém megyei terület 2,9%-a) került kalapács alá, amely 

teljes egészében elkelt, azt egy családhoz tartozó 3 nyertes árverező szerezte meg. A cégvezetés a cég 

bérleményeiből nem tett egyetlen hektárra sem nyertes árajánlatot. A cégtől – vélhetően – független, 

külső nyertes árverezők Simonék 
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(275! ha, 266! mFt), egy nagyvállalkozó, polgármester család 

üzlettárs tagjai Dabroncról. Ők: Simon Lajos (105 ha), Dabronc volt polgármesterének polgármester-

utód, üzlettárs fia, Simonné Dénes Andrea (34 ha), a polgármester üzlettárs felesége és Varga Józsefné 

(136 ha), a polgármester üzlettárs huga.   

Összességében – sajnálatos ám nem meglepő módon – Veszprém megyében is hasonló kettős tendencia és 

ugyanaz a feudális vazallusrendszer figyelhető meg a földbérlő/földtulajdonos viszonyokban, mint más 

megyék földprivatizációs folyamataiban.  

 A „baráti” bérlők esetében szembetűnő, általános jelenség, hogy meghirdetett területeik jelentős részét, 

akár egészét maguk a bérlő magánszemélyek vagy a bérlő cégek vezetői és/vagy tulajdonosai 

vásárolták fel. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy e „baráti” cégek és magánszemélyek bérelt 

területeiből – vélhetően nem ritkán magukkal a bérlőkkel egyeztetve – jobbára azokat bocsátották 

árverésre, amelyeket azután a bérlők maguk vásároltak meg. Ez a nemzeti földvagyont kezelő állam és a 

földbérlők közti előzetes megegyezés, politikai alku, intézményes korrupció és hűtlen kezelés alapos 

gyanúját is felvetheti. Ráadásul a birtoktestek egy része esetében a nyertesek kikiáltási áron, licit és 

                                                           
29 Csomaiék: https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15  

    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/ https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html 

    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/ https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html 
    https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751 https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html  

    https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424 https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html 
    https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html 
30Kosikék: https://www.facebook.com/kosik.zsofia https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet https://www.facebook.com/andras.augusztin  

    https://444.hu/2019/03/27/oriasi-napelemparkot-epitene-herend-hataraban-tiborcz-istvan-egykori-uzlettarsa file:///C:/Users/Apu/Downloads/0124%20ktjk.pdf  
    file:///C:/Users/Apu/Downloads/2019januar.pdf https://index.hu/gazdasag/2016/09/23/vitorlazas_kekszalag_feher_szalag_gazdagok/ 

    https://index.hu/sport/futball/2017/08/15/mezokovesd_fc_felszamolas_alatt_allo_szponzorok_tallai_andras/ https://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kosik-janos 

    http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=&AN=kosikkazinczki&MN=Fooldal&LN=Hungarian     
    http://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/ http://nol.hu/belfold/20120526-simicska_szemet_vetett_a_foldekre_-1311264  

    https://mandiner.hu/cikk/20120522_harskut_kecske_es_fold_ugyek_a_bakonyban https://pestisracok.hu/a-kecsken_tul/ 

    https://hvg.hu/itthon/20111013_uj_budai_ugy_mav_hajdu_mav_mtm_kartell https://hvg.hu/itthon/20101026_hogyan_tegyuk_kezunket_allami_teruletre 
31Zal-Agro Zrt.: http://zalagro.hu/cegismerteto/hu https://www.nemzeticegtar.hu/zal-agro-zrt-c2010040079.html http://zalatermalvolgye.hu/node/1473  
32Simonék: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/mezogazdasagi-szolgaltatasok/simon-lajos11.htm http://www.otok.hu/partner/simon-lajos  

    https://www.nemzeticegtar.hu/gallda-szovetkezet-c1902500274.html https://www.nemzeticegtar.hu/tuskei-osszefogas-szovetkezet-c2002050286.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/d-s-kft-c1909514847.html https://www.nemzeticegtar.hu/b-15-kft-c1909501530.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/dab-pig-kft-c1909501165.html https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-agrarhaz-kft-c1909510322.html   

    https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-biogaz-kft-c1909510916.html https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-marcal-kft-c1909516009.html     
    https://www.nemzeticegtar.hu/otok-tarsasaga-99-bt-c1906505066.html http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft  

    https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY http://www.goganfaikoh.hu/?module=news&action=list&fname=dabronc-polgarmester 

    http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-
123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232 https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T052/tjk.html 
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árverseny nélkül jutottak bérleményeikhez (erre később, a nyertes árverezők részletes vizsgálata során 

még visszatérek). Ezek a területek ilyen formán nagyrészt el is keltek.  

 A „nem baráti” – vagy „baráti” besorolásukat időközben elvesztő – bérlők, cégek és magánszemélyek 

esetében viszont a földeladás alapvető célja a bérelt területek olyan nagy, kormányközeli – gyakorta nem 

is mezőgazdasági területen mozgó – „baráti” tőkeérdekeltségekhez, a „megerősítendő nemzeti 

tőkésosztály” tagjaihoz juttatása lehetett. Ők azután jelentősen megemelve a földbérleti díjakat lerontják 

e nem baráti cégek gazdasági mutatóit, leszorítják a földről, majd esetleg fel is vásárolják azokat. De a 

közvetlen – földpiaci liberalizációra és/vagy a területek átminősítésére, ezzel jelentős érték-

növekedésükre irányuló – földspekuláció vélhető elősegítése, a „baráti” érdekeltségek feltőkésítése is 

lehetett célja e bérelt állami területek értékesítésének. Nem véletlenül jelenhetnek meg tehát szép 

számmal nem mezőgazdasági profilú tőkeérdekeltségek tulajdonosai illetve vélhető strómanjaik is e 

földvásárlói körben.  

Ez a földbérleti és földprivatizációs rendszer minden bizonnyal nem véletlenül alakult így, ami általános 

tanulságokkal is szolgálhat, és pontosan mutatja a föld- és birtokpolitika tudatos stratégiai, feudális 

klientúra-építő jellegét.  

7. Nyertes árverezők – vásárlás zömében versenytársak nélkül, kikiáltási áron  

Lássuk ezek után most már rendszerezve és tételesen is, hogy kik is vásároltak a dobra vert állami 

földekből, kik voltak az árverések nyertesei. A nyertes árverezők teljes körű felsorolását valamint az 

általuk megszerzett területek nagyságát és árát a 11/1. melléklet tartalmazza. Közülük az 50 hektárnál 

nagyobb földterületre nyertes árajánlatot tevő árverezők nevét, lakhelyét valamint a megszerzett 

birtoktestek fekvését, számát, összterületét és árát a 23. táblázatban foglaltam össze. A táblázatban piros 

színnel emeltem ki azokat, ahol a nyertes árajánlat valamennyi megszerzett birtoktest esetében 

megegyezett a kikiáltási árral, vagyis versenytárs és licit nélkül került a teljes terület a nyertes 

árverezőhöz.  

23. táblázat: A Veszprém megyében 50 hektárnál nagyobb földterületre nyertes árajánlatot tevő árverezők 

és megszerzett területeik  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

A nyertes árverezők Az árverésen elnyert birtoktestek 

neve  lakcíme/árverezési címe 

 

helye 

(település) 
száma 

(db) 
területe 

 (ha) 

ára 

(mFt) (mFt/ha) 

Csomai Gabriella Zsuzsanna 8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3. Szentgál, Városlőd 7 298,4 220,30 0,738 

Vörös Árpád Sándor 9124 Gyömöre Petőfi u. 29. Malomsok, Marcaltő, Pápa 11 281,7 288,60 1,024 

Soós Anita 8553 Lovászpatona Rákóczi F. u. 6. Bakonytamási, Gic, Lovászpazona 10 277,3 267,35 0,964 

Ruisch Anikó33 8500 Pápa Kandó K. u. 11./ 
8591 Nóráp Kossuth L. u. 61. 

Pápa 9 276,8 382,60 1,382 

Csomai Géza 8443 Bánd Petőfi S. u. 141. Városlőd 10 270,6 201,70 0,745 

Csomai Annamária 8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3. Városlőd 3 260,5 209,50 0,804 

Szabó Józsefné 8558 Csót Petőfi u. 35. Csót, Ugod 6 242,0 289,85 1,198 

Ruisch Józsefné 8500 Pápa Kandó K. u. 11. Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Pápa 7 235,5 332,00 1,410 

Varga Lajos 8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6. Berhida 3 226,2 397,20 1,756 

Farkas Péter 8000 Székesfehérvár Füleki u. 16. Ősi 7 218,0 373,45 1,713 

Bruder Balázs 8200 Veszprém Liszt Ferenc u. 24. Csajág, Szentkirályszabadja, Veszprém 5 196,6 344,05 1,750 

Varga Szabolcs 8500 Pápa Lehel u. 53. Mezőlak, Nagyacsád, Pápa 5 173,6 164,95 0,950 

Ruisch József 8500 Pápa Kandó K. u. 11. Marcaltő, Nóráp, Pápa, Pápakovácsi 12 171,6 197,25 1,150 

Varga Sándor 8500 Pápa Puskás Tivadar u. 29. Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 168,1 202,90 1,207 

Soós Géza Lászlóné 8553 Lovászpatona József A. u. 13. Bakonytamási, Lovászpatona 10 154,6 164,25 1,062 

Szamosvári Erzsébet 8442 Hárskút Bakony liget 1. Hárskút, Herend, Szentgál 6 150,5 137,85 0,916 

Feind Lajos 8164 Balatonfőkajár Kossuth L. u. 13. Balatonfőkajár, Csajág, Papkeszi 6 137,5 196,30 1,428 

Varga Józsefné 8345 Dabronc Kossuth u. 98 Gógánfa 4 136,0 145,30 1,068 

Nagy Ottó 8597 Ganna Fő u. 40. Ganna 2 134,0 102,80 0,767 

Szabó Csaba 8493 Iszkáz Nagy L. u. 50. Iszkáz, Pápa 5 133,4 202,35 1,517 

Kosik Zsófia 8442 Hárskút Bakony liget 1. Szentgál 4 124,6 84,10 0,675 

Baki Róbert 8514 Mezőlak Ady E. u. 53. Bakonypölöske, Mezőlak, Mihályháza 6 116,6 119,10 1,021 

Feind Péter 8164 Balatonfőkajár Kossuth L. u. 13. Papkeszi 2 111,6 149,40 1,339 

Baki Dezső 8514 Mezőlak Ady E. u. 53 Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 108,2 114,40 1,057 

                                                           
33Ruisch Anikó két árverezési címről, a Ruisch család címéről, Pápáról és Ruisch Szilárd (1974) címéről, Nórápról is árverezett, és 382,6 mFt összértékben 

nyertes árajánlatokat tett összesen 9 db birtoktestre, 276,8 ha területre.   
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Horváth László 8230 Balatonfüred Hunyadi J. u. 11. Felsőörs, Sz.t.királyszabadja, Veszprém 4 106,8 115,50 1,081 

Simon Lajos 8345 Dabronc Kossuth u. 73. Dabronc 2 104,9 79,15 0,755 

Varga Csaba 8500 Pápa Puskás Tivadar u. 32. Mihályháza 1 103,2 82,60 0,800 

Varga Imre 8595 Kup Fő u. 74. Bakonyjákó, Bakonypölöske, Noszlop 7 99,8 62,95 0,631 

Huber Anton 8343 Dabronc 038 hrsz Hosztót, Rigács, Ukk, Zalameggyes 7 97,0 158,45 1,634 

Farkas Péter 8162 Küngös Kossuth L. u. 60. Berhida 2 96,7 120,10 1,242 

Szabó Róbert 8564 Ugod Klapka u. 6/a Ugod 6 95,4 128,70 1,349 

Kovács András 8541 Takácsi Petőfi u. 7. Malomsok, Takácsi 2 94,1 85,25 0,906 

Vörösné Szabó Szabina Barbara 9124 Gyömöre Petőfi u. 29. Malomsok, Marcaltő 4 91,8 96,05 1,046 

Támton Róbert 8581 Bakonyjákó Fenyves u. 23. Bakonyjákó 2 90,5 58,45 0,646 

Pintér Imre 9523 Szergény Kassai u. 17. Kemeneshőgyész, Külsővat 4 90,2 81,45 0,903 

Üveges Zsolt László 8493 Iszkáz Petőfi S. u. 8. Kamond 8 90,0 86,75 0,964 

Nagy Tamás Imre 8420 Zirc Petőfi S. u. 21. Porva 4 85,8 55,60 0,648 

Funtig Zoltán dr. 1137 Budapest Katona J. utca 14. II.2. Marcaltő 2 84,1 71,90 0,855 

Schweighoffer Ádám 8596 Pápakovácsi Séd u. 6. Bakonyjákó 2 81,8 60,75 0,743 

Bódai Péter 8330 Sümeg Rákóczi u. 9. Csabr., Nyirád, Sz.imref., Z.meggyes 8 81,5 64,20 0,788 

Thury Attila János 8172 Balatonakarattya Fenyves u.2/A Csajág 1 81,2 127,55 1,570 

Császár Gábor 8591 Nóráp Szabó P. u. 1. Pápa 1 77,7 97,35 1,254 

Spirk Milán 8415 Nagyesztergár Radnóti M. u. 4. Nagyesztergár 3 76,0 63,50 0,836 

Eszterhai Csaba 8448 Ajka Halom u. 14. Bakonypölöske, Magyarpolány 6 75,4 39,60 0,525 

Szabó István 8500 Pápa Szalmavári Kovács J. u. 6. Bakonypöpöske 1 72,9 30,15 0,413 

Majorné Novák Annamária 8598 Pápa Tapolcafői u. 26. Bakonyjákó 1 68,4 51,00 0,746 

Klung István 8468 Kolontár Csótapuszta Ajka, Kolontár, Pusztamiske 6 67,9 57,75 0,851 

Major Károly 8598 Pápa Tapolcafői u. 26. Bakonyjákó, Nemesgörzsöny, Pápa 4 63,3 66,45 1,050 

Csizmadia Balázs 8500 Pápa Gyimóti út 33. Béb, Nagygyimót, Pápa 7 60,6 79,80 1,317 

Győrffy Balázs 8522 Nemesgörzsöny Kossuth L. u. 30. Nemesgörzsöny 3 57,7 88,70 1,537 

Kovács Gergely 8500 Pápa Gyurátz F. u. 16. Pápa 2 57,7 62,80 1,088 

Ruzsás Kálmán 8500 Pápa Erkel Ferenc u. 22. Pápa 2 56,1 69,90 1,246 

Győrffy Roland 8517 Magyargencs Petőfi u. 14. Magyargencs, Marcalgergelyi, Vinár 4 55,0 28,55 0,519 

Pethő Kálmán 8522 Nemesgörzsöny Széchenyi u. 6. Nemesgörzsöny 4 54,5 62,75 1,151 

Varga Béla 8500 Pápa Meggyes u. 36. Nagyacsád, Pápa 3 53,2 50,65 0,952 

Strupka József 8429 Porva Alkotmány u. 14. Porva 4 52,4 36,50 0,697 

Soós Géza László 8553 Lovászpatona József A. u. 13. Gic 1 51,3 48,55 0,947 

Hári János 8500 Pápa Bozótrét u. 8. Kemeneshőgyész 1 51,2 29,20 0,571 

Az 58 listavezető nyertes árverező 33 db település 57 db település 273 7.230,0 7.786,15 1,077 

Összesen 173 nyertes árverező 81 db település 106 db település 481 9.346,5 9.892,48 1,058 

Megjegyzés: piros színnel kiemelve azok, ahol a nyertes árajánlat valamennyi megszerzett birtoktest esetében megegyezett a kikiáltási árral, 

vagyis versenytárs és licit nélkül került a teljes terület a nyertes árverezőhöz. 

24. táblázat: Sarokszámok – nyertes árverezők, birtoktestek, területek, árajánlatok  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Megnevezés Mértékegység Összesen 50 ha felettiek  

száma aránya (%) 

Nyertes árverezők (fő) 173 58 34 

Megszerzett birtoktestek (db) 481 273 57 

(db/fő) 2,8  4,7 168 

Megszerzett területek (ha) 9.347 7.230 77 

(ha/fő) 54 125 231 

(ha/birtoktest) 19 26 139 

Nyertes árajánlatok (mFt) 9.892 7.786 79 

(mFt/fő) 57 134 236 

(mFt/birtoktest) 20 29 145 

(mFt/hektár) 1,051 1,077 102 

A 11/1. melléklet, valamint a 23. és 24. táblázat alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 A megyében elárverezett – 106 település közigazgatási területéhez tartozó, 481 db birtoktestből álló – 

9.347 ha állami földterületet 173 nyertes árverező szerezte meg. Egy nyertes árverező átlagosan 2,8 

db/fő birtoktesthez és 54 ha/fő területhez jutott, amelyért átlagosan 57 mFt/fő nyertes árajánlatot tett.  

 50 hektárnál – tehát az átlagos európai családi birtokméretnél – nagyobb állami földterülethez 58 fő – a 

173 nyertes árverező 34%-a – juthatott. Az általuk elnyert 273 db birtoktest összterülete 7.230 ha, ami a 

megyében elárverezett összes földterület 77%-a. Összességében tehát a nyertes árverezők felső 1/3-a 

szerezte meg az elárverezett állami földterületek több mint 3/4-ét.  

 E „felsőházi” körben egy árverező átlagosan 134! millió Ft/fő nyertes árajánlatot tett, ám 5 fő esetében 

ez a földvásárlásra fordított összeg a 300! mFt/fő értéket is meghaladta, sőt a legnagyobb nyertes 

árajánlat, amelyet a székesfehárvári Varga Lajos – az általa megvásárolt területet bérlő Veszprémi 
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Mezőgazdasági Zrt. számos cégben érdekelt, volt igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője – saját cége 

3 db berhidai szántóterületére, összesen 226 hektárra tett, a 400 mFt!-t is megközelítette.  

 Ebben a körben egy nyertes árverező átlagosan 4,7 db/fő birtoktesthez és ezzel 125 ha/fő földterülethez 

jutott. Az elárverezett birtoktestek átlagmérete összességében 19 ha, az 50 ha feletti nyertesek körében 

viszont 26 ha.  

 Az 50 ha feletti területhez jutott legnagyobb nyertesek az átlagnál – 1,051 mFt/ha árnál – valamivel 

drágábban – 1,077 mFt/ha áron – szerezték meg az állami földterületeket, ami arra vezethető vissza, 

hogy általában a nagyobb és jobb termőképességű, így értékesebb birtoktesteket vásárolták meg.  

 A 10 legnagyobb – 200 ha feletti – területet vásárló árverező összesen 2.587! ha állami földterületre tett 

nyertes árajánlatot, ami a megyében sikeresen elárverezett összes terület (9.347 ha) közel 28!%-a, azaz 

minden harmadik/negyedik hektár hozzájuk került. Őket, akik közt ismeretlen vagy mezőgazdaságtól 

távoli foglalkozású – stróman- illetve spekuláns-gyanús – nyerteseket, FIDESZ-közeli milliárdos 

nagyvállalkozókat, nagy agrárcégek és holdingok társtulajdonos vezetőit illetve MAGOSZ-os 

nagygazdákat is találunk, csökkenő területi sorrendben röviden az alábbiakban mutatom be.  

1. Csomai Gabriella Zsuzsanna (1973) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.)
34

 – (298! ha, benne a megyében elárverezett 

9. (82 ha-os) és 15. (76 ha-os) legnagyobb birtoktest, 220! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – FIDESZ-közeli 

nagygazda, nagyvállalkozó család, kereskedő tagja, a gépjármű kereskedelmi főprofilú Bluemotion Kft., az 

ingatlanforgalmazó Blue Immo Kft. és a telekommunikációs termékkereskedő Goldphone Kft. társtulajdonos vezetője, 

valamint az ugyancsak gépjármű kereskedelmi főprofilú Linea Investment Kft. társtulajdonosa. Emellett a megvásárolt 

terület zőmét bérlő, a szintén árverési nagynyertes testvére, Csomai Géza (1974) vezette, állattenyésztő főprofilú családi 

cégük, az Imár Bt. kültagja.  

2. Vörös Árpád Sándor (1962) (9124 Gyömöre Petőfi u. 29.)
35

 – (282! ha, benne a megyében elárverezett 29. legnagyobb 

(64 ha-os) birtoktest, 289! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – MAGOSZ-os nagygazda család feje, közös családi 

cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az 

Agrocoop Bt. jelenlegi és a Bon-Alak Bt. valamint a Récevölgye Raktár Kft. volt társtulajdonosa.  

3. Soós Anita (leánykori név: Kecskés Anita) (1983) (8553 Lovászpatona Rákóczi F. u. 6.)36  – (277! ha, benne a megyében 

elárverezett 18. (74 ha-os) és 28. (66 ha-os) legnagyobb birtoktest, 267! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – 

vadászdinasztia és egy kőbányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, gazdálkodó tagja, a 

Csángota-ér Vadásztársaság tagja, vadaspark tulajdonos, 2014 óta szántóföldi növénytermesztő őstermelő, családi cégeik 

közül az édesvizi halgazdálkodó Geo-Flotta Kft. társtulajdonos vezetője valamint a gépi földmunka szolgáltató Soós 

Dózer Kft. és a kőfejtő S/S Szolgáltató Kft. vezetője.  

4. Ruisch Anikó (8500 Pápa Kandó K. u. 11., 8591 Nóráp Kossuth L. u. 61.)
37

 – (277! ha, benne a megyében elárverezett 3. 

(112 ha-os) és 10. (81 ha-os) legnagyobb birtoktest, 383! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – a Ruisch család
38

 

fejének, a szintén árverési nagynyertes Ruisch Józsefnek (1945), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnökének, a 

Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító társtulajdonosának azonos lakcímű – ismeretlen, 

ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű – közvetlen családtagja. 

5. Csomai Géza (1974) (8443 Bánd Petőfi S. u. 141.)39 – (271! ha, benne a megyében elárverezett legnagyobb (136 ha-os) 

birtoktest, 202! mFt) – FIDESZ-közeli nagygazda, nagyvállalkozó család agrármérnök, gazdálkodó tagja, a megvásárolt 

terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú, családi cégeik, az Imár Bt. és a Breadpack 94 Bt. társtulajdonos vezetője.  

                                                           
34Csomai Gabriella Zsuzsanna kereskedő: https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424 https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html 

    https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html 
35Vörösék: https://www.nemzeticegtar.hu/voros-arpad-es-tarsa-kft-c0809006780.html https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_13647_2016/  

    http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file 

    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/gyomore-9124/petofi_utca/voros_arpad_e_v/HU2002538484-706757591 
    https://www.infobel.com/hu/hungary/vorosne_szabo_szabina_barbara/gyomore/HU100123915/businessdetails.aspx  
36Soósék: https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/286-novenytermesztes-lovaszpatona-sa.html https://lipicailo.hu/az-egyesuletrol/taglista/ 

    https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/279-novenytermesztes-lovaszpatona.html https://www.nemzeticegtar.hu/soos-dozer-kft-c1909508708.html  
    http://soosdozer.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/geo-flotta-kft-c1909513922.html https://www.nemzeticegtar.hu/s-s-szolgaltato-kft-c1909517223.html 

    http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html  

    https://www.youtube.com/watch?v=a21CbWd0Quw&app=desktop https://www.veol.hu/gazdasag/vad-tulajdoni-viszonyok-1378356/  
    http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/ 

    https://www.veol.hu/bulvar/soos-anita-meglotte-elete-bikajat-amivel-megdontotte-a-megyei-rekordot-1728466/    
37Ruisch Anikó két árverezési címről, a Ruisch család címéről, Pápáról és Ruisch Szilárd címéről, Nórápról is árverezett, és 382,6 mFt összértékben nyertes 

árajánlatokat tett összesen 9 db birtoktestre, 276,8 ha területre. https://www.facebook.com/aniko.ruisch 
38Ruischék: https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/  

    https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/  
    https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html  

    http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514 https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html https://www.facebook.com/aniko.ruisch  
39Csomai Géza gazdálkodó, cégvezető: https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15  
    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/ https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html 

https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424
https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html
https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html
https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html
https://www.nemzeticegtar.hu/voros-arpad-es-tarsa-kft-c0809006780.html
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_13647_2016/
http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/gyomore-9124/petofi_utca/voros_arpad_e_v/HU2002538484-706757591
https://www.infobel.com/hu/hungary/vorosne_szabo_szabina_barbara/gyomore/HU100123915/businessdetails.aspx
https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/286-novenytermesztes-lovaszpatona-sa.html
https://lipicailo.hu/az-egyesuletrol/taglista/
https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/279-novenytermesztes-lovaszpatona.html
https://www.nemzeticegtar.hu/soos-dozer-kft-c1909508708.html
http://soosdozer.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/geo-flotta-kft-c1909513922.html
https://www.nemzeticegtar.hu/s-s-szolgaltato-kft-c1909517223.html
http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html
https://www.youtube.com/watch?v=a21CbWd0Quw&app=desktop
https://www.veol.hu/gazdasag/vad-tulajdoni-viszonyok-1378356/
http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/
https://www.veol.hu/bulvar/soos-anita-meglotte-elete-bikajat-amivel-megdontotte-a-megyei-rekordot-1728466/
https://www.facebook.com/aniko.ruisch
https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/
https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html
http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514
https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html
https://www.facebook.com/aniko.ruisch
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g
https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html
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6. Csomai Annamária (1978) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – (261! ha, benne a megyében elárverezett 2. (127 ha-

os) és 13. (78 ha-os) legnagyobb birtoktest, 210! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – FIDESZ-közeli nagygazda, 

nagyvállalkozó család ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű tagja, 

nővérével, a szintén árverési nagynyertes, kereskedő Csomai Gabriella Zsuzsannával (1973) azonos lakcímű testvér, az 

ugyancsak árverési nagynyertes testvére, Csomai Géza (1974) vezette, állattenyésztő családi cégük, az Imár Bt. kültagja.  

7. Szabó Józsefné (1957) (8558 Csót Petőfi u. 35.)
40

 – (242! ha, benne a megyében elárverezett 23. legnagyobb (70 ha-os) 

birtoktest, 290! mFt) – több ciklus óta önkormányzati képviselő, a Csóti Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. társtulajdonos 

ügyvezetője.  

8. Ruisch Józsefné (8500 Pápa Kandó K. u. 11.)– (236! ha, benne a megyében elárverezett 38. legnagyobb (55 ha-os) 

birtoktest, 332! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – a szintén árverési nagynyertes Ruisch Józsefnek (1945), a 

Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnökének, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító 

társtulajdonosának, a Ruisch család
41

 fejének azonos lakcímű közvetlen családtagja, az egykori Pápai Ruházati 

Szövetkezet volt vezető tisztségviselője, a földvásárlás, 2016 óta egyéni mezőgazdasági vállalkozó.  

9. Varga Lajos (1963) (8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6.)
42

 – (226! ha, benne a megyében elárverezett 4. legnagyobb (109 

ha-os) birtoktest, 397! mFt) – a Nelson holding
43

 flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és 

agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport milliárdos társtulajdonos vezetője, 2015-ig az általa megvásárolt területet bérlő 

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt, továbbá az Agroplatform Zrt. és a Nelson Consulting Zrt. jelenlegi igazgatósági 

tagja, vezető tisztségviselője, valamint a Nelson Flottalizing Kft., a Server Kft. és a Terra Sym Agro Kft. társtulajdonos 

vezetője. Emellett az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft. és a Kistó 21 Kft. társtulajdonosa, illetve további 14 cég volt 

vezetője és/vagy társtulajdonosa.  

10. Farkas Péter (1993) (8000 Székesfehérvár Füleki u. 16.) – (218! ha, benne a megyében elárverezett 26. legnagyobb (68 

ha-os) birtoktest, 373! mFt) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselőjének, Farkas Péternek (1964),
44

 a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá 

ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport milliárdos társtulajdonos vezetőjének, és üzlettárs 

feleségének, Farkasné Varga Katalinnak (1964) azonos lakcímű, üzlettárs fia, a Traviata Consulting Kft. társtulajdonos 

vezetője, továbbá az Árnyszinház Nonprofit Kft. és a Triseed Kft. társtulajdonosa.  

 Ők lennének hát a „Földet a gazdáknak!” program célcsoportját alkotó „földművesek”, a „kis/közepes 

családi gazdálkodók”! Nem lehet kétséges, hogy ezek a területnagyságok és vásárlási összegek a 

ténylegesen gazdálkodni akaró fiatal párok, a helybeli, kis/közepes családi gazdaságok, a tényleges helyi 

földművesek és gazdálkodó családjaik számára megközelíthetetlenek!  

 A nyertes árverezők tevékenységi köre is rendkívül színes képet mutat, és számos esetben igen távol 

esik a mezőgazdaságtól, benne a földműveléstől, illetve nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem 

azonosítható, ami a földspekuláció illetve a stróman szerep gyanúját is felveti.  

- Az azonosítható tevékenységi körű kis és nagy nyertes árverezők között egyaránt találunk nem 

mezőgazdasági foglalkozású/végzettségűeket. Így például milliárdos nagyvállalkozókat, gépjármű, 

mezőgép, fa- és telekommunikációs termék, üzem- és tüzelőanyag valamint sportszer nagy- és 

kiskereskedőket éppen úgy, mint pl. ingatlan fejlesztőket, kezelőket és forgalmazókat, közúti 

árufuvarozókat, építőipari vállalkozókat vagy éppen vendéglátósokat, panziótulajdonosokat. De 

találunk jogászokat (ügyvédeket), szakorvosokat, pénzügyeseket, földmérő mérnököt, vezető 

banktisztviselőt, sőt vagyonvédelmi őrt, kocsmárost, személyi sofőrt, gépszerelőt, ércbánya 

tulajdonost vagy éppen fogászati turisztikai nagyvállalkozót is. E tevékenységi körök konkrét, 

jellemző megyei példáit a 25. táblázatban – csökkenő területi sorrendben – mutatom be. Csak 

maguk e példaként felsorolt, nem mezőgazdasági területeken tevékenykedő, 10 ha feletti területhez 

jutott árverezők több mint 1.300! ha-ra – az összes elárverezett megyei terület (9.347 ha) közel 

15!%-ára – tettek nyertes árajánlatot. 

                                                                                                                                                                                                                 
    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/ https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html 

    https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751  

    https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt     
40Szabó Józsefné: https://www.nemzeticegtar.hu/csoti-mezogazdasagi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c1909509103.html  

    https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T050/tjk.html https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/  

    http://csotkozseg.hu/?page_id=10     
41Ruischék: https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/  

    https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html  
    http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514 https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html https://www.facebook.com/aniko.ruisch  
42Varga Lajos, a Nelson holding milliárdos társtulajdonos vezetője:https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport 
43Nelson cégcsoport: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/ 
44Farkas Péter, a Nelson holding milliárdos társtulajdonos vezetője:https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport 

https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt
https://www.nemzeticegtar.hu/csoti-mezogazdasagi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c1909509103.html
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T050/tjk.html
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/
http://csotkozseg.hu/?page_id=10
https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/
https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html
http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514
https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html
https://www.facebook.com/aniko.ruisch
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
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25. táblázat: Nem mezőgazdasági foglalkozású, 10 ha feletti nyertes „földművesek” jellemző megyei példái 

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Név Lakhely Tevékenység/végzettség Terület  

(ha) 

Csomai Gabriella Zsuzsanna Veszprém gépjármű-, ingatlan- és telekommunikációs termékkereskedő 298,4 

Szabó Csaba Iszkáz ipari automatizáló mérnökinformatikus 133,4 

Varga Csaba Pápa közúti árufuvarozó nagyvállalkozó 103,2 

Támton Róbert Bakonyjákó közúti árufuvarozó 90,5 

dr. Funtig Zoltán Budapest ügyvéd, ingatlanfejlesztő és -forgalmazó cégek társtulajdonos vezetője 84,1 

Schweighoffer Ádám Pápakovácsi építőipari vállalkozó 81,8 

Császár Gábor Nóráp vendéglátós, gépjármű javító, -kölcsönző és -flottakezelő cégek társtulajdonos vezetője 77,7 

Spirk Milán Nagyesztergár mezőgazdasági gépszerelő, Red Bull alkalmazott 76,0 

Horváth Veronika Balatonfüred vendéglátós, vendégház társtulajdonos és vezető 48,2 

Kiss József Zirc faipari szövetkezeti elnök, mezőgép nagykereskedő 48,0 

dr. Hutter Ernő Bakonyszentkirály jogász, ügyvédi irodavezető, önkormányzati kéviselő 47,4 

dr. Tuczai Alexandra Bánd reumatológus szakorvos 43,5 

Farkas István Úrkút földmérő mérnök, üzem- és tüzelőanyag kereskedő, vagyonkezelő és ércbányászati cégtulajdonos 39,6 

dr. Nagy Sándor Pápa szakorvos 32,4 

Lábik István Veszprémvarsány pénzügyes, vezető banktisztviselő 26,1 

Vaáry Péter Lovászpatona üzem- és tüzelőanyag nagy- valamint sportszer kiskereskedő, útépítő vállalkozó 22,2 

Thury Attila Balatonkenese fogászati túrisztikai nagyvállalkozó 17,4 

Kiss Attila Nemesgörzsöny italboltos 16,8 

Tánczos Máté Királyszentistván zöldség/gyümölcs nagykereskedő 13,6 

Jánosa Márk Nemesgörzsöny gépkocsivezető, a NAK elnökének sofőrje 12,8 

Kozma Péter Veszprém vagyonvédelmi valamint fatermék- és ingatlanforgalmazó család üzlettárs tagja 10,9 

Összesen 1.324,0 

 

- Találunk persze ebben a megyében is olyan nyertes árverezőket, akiknek a tevékenysége a nyilvános 

adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható, és esetleges stróman-szerepük gyanúja is 

felmerülhet. Ez a jelenség kisebb (50 ha alatti) területekre nyertes árajánlatot tevők között 

gyakorinak mondható (pl.: Fekete Péter Ferenc Takácsiból, Fodor Zoltán Pápáról, Gaál Éva 

Csögléről, Hegyi Károly Nemesgörzsönyből, Istvándi László Ajkáról, Karkus András Károly 

Nagyesztergárról/Fótról, Klung Gábor Kolontárról, Szabó József Nagydémből, Szili Zsófia 

Szentkirályszabadjáról vagy éppen Varga Károly Pápáról). Mindazonáltal a nagy tőkeerejűnek tűnő, 

nagyobb (50 ha feletti) területekre nyertes árajánlatot tevők között is több esetben előfordul (pl.: 

Csomai Annamária Veszprémből, Huber Anton Dabroncról, Klung István Kolontárról vagy éppen 

Ruisch Anikó – Ruisch Józsefnek , a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnökének Nórápról is 

árverező, azonos lakcímű, közvetlen családtagja – Pápáról, a 383! mFt-os árajánlatával elnyert 277! 

ha-os területtel).  

 A nyertes árajánlat és a kikiáltási ár megegyezését fentebb jelző piros kiemelés révén azonnal 

szembetűnő, hogy az 50 ha feletti területet megszerző 58 nagy nyertes közül  39! fő (több mint 67%) 

versenytársak, licitálás nélkül, így kikiáltási áron jutott hozzá valamennyi megszerzett birtoktesthez, de 

a többiek is csak egy-egy birtoktest esetében kényszerültek
45

 – egy-két kirívó esettől eltekintve, általában 

minimális mértékben – többet fizetni a kikiáltási árnál.  

 Az árverseny nélküli vásárlás általános jellege még világosabban kirajzolódik, ha megvizsgáljuk, hogy 

hány birtoktest esetében és milyen mértékben tért el a nyertes árajánlat a kikiáltási ártól. A 173 

nyertes árverező által megszerzett összes, 481 db birtoktest ilyen jellegű kategorizálását tartalmazza a 26. 

táblázat, és ezt szemlélteti a 12. ábra.  

 A táblázat és az ábrák alapján megállapítható, hogy az elárverezett 481 db, 9.347 ha  összterületű 

birtoktestből  

- 419 db birtoktest és 7.910 ha, az elárverezett területek közel 85!%-a esetében egyetlen ajánlattevő 

árverező volt, azok licit nélkül, kikiáltási áron keltek el;  

- 49 db biroktest és 1.073 ha, az elárverezett területek további mintegy 11%-a esetében a nyertes 

árajánlat a kikiáltási árat alig – kevesebb, mint 50%-al – haladta meg;  

                                                           
45Tőkeerős árverezőknél ez lehetett azonban saját árfelhajtás, „önlicit” eredménye is, amivel távol tudták tartani az elővásárlási sorrendben előttük szereplőket.  

    Pl.: http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187 
    http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955 

http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955
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- a nyertes árajánlat – szemben a kormányzati kommunikáció állításaival – mindössze 13 db 

birtoktest, azaz csupán 364 ha esetében, az elárverezett terület töredékén, kevesebb mint 4%-án 

haladta csupán meg jelentősen – több mint 50%-al – a kikiáltási árat.
46

 

26. táblázat: A nyertes árajánlat relatív eltérése (%) a kikiáltási ártól  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Relatív áreltérés kategóriák  

(%) 
Birtoktestek száma Birtoktestek területe 

db % ha % 

          –     0,0  419 87,1 7.910 84,6 

    0,1 –   50,0 49 10,2 1.073 11,5 

  50,1 – 100,0 11 2,3 312 3,3 

100,1 –  2 0,4 52 0,6 

 Összesen 481 100,0 9.347 100,0 

12. ábra: A nyertes árajánlat relatív eltérése (%) a kikiáltási ártól  
a) a birtoktestek száma (db) 

 

b) a megszerzett földterület (ha) 

  

 Ennek következtében, az elárverezet megyei terület egészére nézve az állapítható meg, hogy a nyertes 

árajánlat (9,893 MrdFt) a kikiáltási árat (9,417 MrdFt) csupán 5,1!%-al haladta meg.  

 Az adatok elemzésének fenti eredényei is megerősítik tehát azokat a helyi értesüléseket és 

sajtóinformációkat, hogy Veszprém megyében az esetek túlnyomó többségében nem volt érdemi 

árverés, a területek jellemzően – tán más megyéknél is szembetűnőbben – kikiáltási áron keltek el.  

 A megyében is előfordulhatott ugyanakkor olyan „árverseny” is, ahol az árverező az ár szándékos 

felverése, ezzel az esetlegesen elővásárlási jogukkal élni akarók, helyi gazdacsaládok kiszorítása 

érdekében önmagára licitált. Így a nyertes árajánlat ugyan jelentősen – néhány megyei birtoktest 

árverési példái alapján akár 2-szeresen is – meghaladhatta a kikiáltási árat, de ez árversenynek nem, 

csupán a tőkeerővel való visszaélésnek és a jog megcsúfolásának tekinthető.
47

  

                                                           
46Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős licitálóknak akár drágán is megérte elvinni egyes birtoktesteket, mert ügyes manőver segítségével, a cégeikkel 

fizettetik ki frissen szerzett földjeik árát, egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek ki pénzt a vállalkozásaikból. (Lásd pl.: 

http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187 http://valasz.hu/itthon/bizonyitek-nem-

csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168). Ez lehetett azonban saját árfelhajtás, „önlicit” eredménye is, amivel távol tudták tartani az elővásárlási 
sorrendben előttük szereplőket. (Lásd pl.: http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955  

   http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187  
   https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/) 
47Önlicit - megyei példák: https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/  

Nincs 
eltérés  
87,1%

0 – 50% 
eltérés 
10,2%

50 –100% 

eltérés 
2,3%

100%-nál 
nagyobb 
eltérés
0,4%

Nincs 
eltérés  
84,6%

0 – 50% 
eltérés 
11,5%

50 –100% 

eltérés 3,3%
100%-nál
nagyobb 
eltérés 
0,6%

http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187
http://valasz.hu/itthon/bizonyitek-nem-csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168
http://valasz.hu/itthon/bizonyitek-nem-csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955
http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187
https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/
https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/
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 Kikiáltási áron, azaz versenytársak és licit nélkül legtöbb területet a két nagyváros – Pápa (65 db 

birtoktest, 1.432 ha, területeik 87!%-a) és Veszprém (18 db birtoktest, 650 ha, területeik 73!%-a) – 

nyertes árverezői szereztek.  

 Ezen tényadatok alapján leszögezhető, hogy teljességgel alaptalanok azok a kormányzati állítások, 

amelyek szerint versenyben kialakult piaci áron jutottak a nyertesek a dobra vert állami földterületekhez! 

Valódi árverseny csupán a birtoktestek kis hányadának – Veszprém megyében alig 4%-ának – 

árverésén alakult ki, ami vélhetően annak tulajdonítható, hogy  

- az elárverezésre szánt területeket – bizonyára nem véletlenül – zömében olyan nagyméretű 

birtoktestek formájában hirdették meg, amelyek akár több százmillió forintos kikiáltási árával a 

valóban helyben élő, ténylegesen gazdálkodó családok, kis családi gazdaságok és fiatalok bizonyosan 

nem rendelkeznek; másrészt  

- az egyébként is kiszolgáltatott helyi gazdacsaládok nem vették a bátorságot, hogy a jó politikai 

kapcsolatokkal és/vagy nagy tőkeerővel, gazdasági/piaci befolyással rendelkező helyi vagy országos 

„nagyurak” ellenében, azok rosszallását kiváltva és ezzel a meglévő, kis gazdaságaikat is 

végveszélybe sodorva próbáljanak földhöz jutni; végül, de egyáltalán nem utolsó sorban (OK) 

- számos jel utal arra is, hogy a jó politikai kapcsolatokkal és/vagy nagy tőkeerővel, gazdasági/piaci 

befolyással rendelkező nagy nyertesek, helyi vagy országos „nagyurak” a politikai szereplők 

közreműködésével egymás között előre leoszthatták a területeket, így az európai szinthez képest 

igen alacsony áron juthattak olyan állami földterületekhez, amelyek az élelmiszer piacon 

monopolhelyzetbe hozhatják őket, vagy a földpiac várható liberalizációját követően nagy haszonnal 

lesznek majd értékesíthetől.  

8. Nyertes érdekeltségek – családi és/vagy üzleti érdekkörök  

Elemezve a nyertes árverezők családi és/vagy üzlettársi kapcsolatait az is megállapítható, hogy mely 

érdekeltségekhez került közös nemzeti földvagyonunk. Ezt különösen azért fontos megvizsgálni, mert a 

családonkénti vagy közös gazdasági érdekeltségenkénti összeszámítási kötelezettség és így a közös 

birtokmaximum is kikerült a földforgalmi törvényből, aminek következtében egy nagyobb család vagy 

tőkés társasági kör „földműves” tagjai révén elvileg korlátlan nagyságú földterülethez juthat, gigabirtokokat 

alakíthat ki.  

Azonos érdekkörhöz tartozónak a közös háztartásban élő közvetlen családtagokat és/vagy a közvetlen 

üzlettársakat tekintettem. E körök megállapításához az árverezések nyertesei által megadott, az NFA 

honlapján is hivatalosan közzétett lakcímadatokat valamint az OPTEN cégadatbázis
48

 információit 

használtam. Ezek segítségével a személyi kapcsolatok és a céghálók is pontosabban meghatározhatók 

voltak.  

Ezen túl helyi információkat is kaptam, amelyek szintén sokat segítettek e kapcsolati viszonyok 

feltárásában. Hálás köszönet ezért mindazoknak, akik segítették a munkámat.  

A 11/1. mellékletben felsorolt nyertes árverezőket tehát – családi és/vagy üzlettársi kapcsolataik alapján – 

a fent említett érdekkörökbe, klaszterekbe soroltam. E nyertes árverező családok, érdekeltségek és 

„földműves” tagjaik részletes árverési adatait a 11/3. melléklet, a legnagyobbakra vonatkozó összegzett 

információkat pedig a 27. táblázat tartalmazza.  

A 138 érdekeltség 173 nyertes árverező tagja valamint az általuk az árveréseken megszerzett birtoktestek, 

területek és földértékek méretkategóriák szerinti megoszlását a 28. táblázat adatai mutatják. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
    http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187 http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-

licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955  
48OPTEN cégadatbázis:https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 

http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/sajat-magara-licitalt-hogy-felverje-az-arat-1315955
https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt
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27. táblázat: A Veszprém megyei állami földárveréseken 100 hektárnál nagyobb terülre nyertes árajánlatot 

tett érdekeltségek és „földműves” tagjaik  

(2015. november 15. – 2016. július 31.) 

Érdekeltségek/ nyertes árverezők (lakhelyek/székhelyek) A birtoktestek fekvése szerinti települések Birtoktestek 

száma  ára  területe 

 (db) (mFt) (mFt/ha) ha % 

   1. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (Küngös) – a bérlő cég vezetői és családtagjaik Berh., Csaj., Fels., Kün., Ősi, Szt.kir., Vesz. 26 1.498 1,58 950 10,2 

- Barabásné Horváth Éva Mária (Enying) – igazgatósági tag, főkönyvelő Csajág, Küngös 2 16 1,40 11  

- Bruder Balázs (Veszprém) – igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Csajág, Szentkirályszabadja, Veszprém 5 344 1,75 197  

- Farkas Péter (1964) (Székesfehérvár, Küngös) – igazgatósági tag, vez. tszv. Berhida 2 120 1,24 97  

- Farkas Péter (1993) (Székesfehérvár) – Farkas Péter (1964) üzlettárs fia Ősi 7 373 1,71 218  

- Horváth László (Balatonfüred) – a Zrt. volt vezérigazgatója Felsőörs, Szentkirályszabadja, Veszprém 4 116 1,08 107  

- Horváth Veronika (Balatonfüred) – a volt vezérigazgató közv. családtagja Felsőörs 2 62 1,28 48  

- Pintér Balázs (Balatonalmádi) – a Zrt. termelési igazgatója Csajág 1 70 1,53 46  

- Varga Lajos (Székesfehérvár) – volt igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Berhida 3 397 1,76 226  

   2. Csomaiék (Veszprém, Bánd) – testvérek, a bérlő családi Bt-jük társtulajdonosai Szentgál, Városlőd 20 632 0,76 830 8,9 

- Csomai Annamária (Veszprém) – a családi Bt. kültagja Városlőd 3 210 0,80 261  

- Csomai Gabriella Zsuzsanna (Veszprém) – a családi Bt. kültagja Szentgál, Városlőd 7 220 0,74 298  

- Csomai Géza (Bánd) – agrármérnök, a csládi Bt. társtulajdonos vezetője. Városlőd 10 202 0,75 271  

   3. Ruischék (Pápa, Nóráp) – volt szövetkezeti elnök és közvetlen családtagjai M.tő, N.acs., N.görzs., Nóráp, Pápa, P.kov. 28 912 1,33 684 7,3 

- Ruisch Anikó (Pápa, Nóráp) – a családfő volt elnök közvetlen családtagja Pápa 9 383 1,38 277  

- Ruisch József (Pápa) – a családfő, volt szövetkezeti elnök Marcaltő, Nóráp, Pápa, Pápakovácsi 12 197 1,15 172  

- Ruisch Józsefné – a családfő azonos lakcímű közvetlen családtagja Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Pápa 7 332 1,41 235  

 500-1.000 ha közötti (1-3.) 3 érdekeltség 14 nyertes árverező tagja összesen 74 3.042 1,23 2.464 26,4 

   4. Soósék (Lovászpatona) – nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai Bakonytamási, Gic, Lovászpatona, Vanyola 21 480 0,99 483 5,2 

- Soós Anita – az üzlettárs, vadász, vadaspark tulajdonos, cégvezető meny Bakonytamási, Gic, Lovászpatona 10 267 0,96 277  

- Soós Géza László – lótenyésztő, vadász, nagyvállalkozó családfő Gic 1 49 0,95 51  

- Soós Géza Lászlóné – őstermelő, a nagyvállalkozó üzlettárs felesége Bakonytamási, Lovászpatona, Vanyola 10 164 1,06 155  

   5. Vörösék (Gyömöre) – MAGOSZ-os nagygazda család üzlettárs tagjai Malomsok, Marcaltő, Pápa 15 385 1,03 374 4,0 

- Vörös Árpád Sándor (korábban: Vörös Árpád) – a nagygazda férj Malomsok, Marcaltő, Pápa 11 289 1,02 282  

- Vörösné Szabó Szabina Barbara – az üzlettárs feleség Malomsok, Marcaltő 4 96 1,05 92  

   6. Simonék (Dabronc) – nagyvállalkozó, polgármester család üzlettárs tagjai Dabronc, Gógánfa 7 266 0,97 275 2,9 

- Simon Lajos – a volt polgármester polgármester utód, üzlettárs fia Dabronc 2 79 0,76 105  

- Simonné Dénes Andrea – a polgármester üzlettárs felesége Gógánfa 1 42 1,20 34  

- Varga Józsefné – a polgármester üzlettárs huga Gógánfa 4 145 1,07 136  

   7. Kosikék (Hárskút) – Kosik János FIDESZ-közeli nagyvállalkozó családtagjai Hárskút, Herend, Szentgál 10 222 0,81 275 2,9 

- Kosik Zsófia – Kosik János lánya, állattenyésztő mérnökhallgató Szentgál 4 84 0,68 125  

- Szamosvári Erzsébet – Kosik János nagyvállalkozó volt felesége Hárskút, Herend, Szentgál 6 138 0,92 150  

   8. Feindék (Balatonfőkajár) – szőlész, borász család, apa és üzlettárs fia Balatonfőkajár, Csajág, Papkeszi 8 346 1,39 249 2,7 

- Feind Lajos – az apa, mezőgazdasági mérnök, a szőlészetük vezetője Balatonfőkajár, Csajág, Papkeszi 6 196 1,43 137  

- Feind Péter – a fiú, borász, a pincészetük és borházuk vezetője Papkeszi 2 150 1,34 112  

   9. Szabó Józsefné (Csót) – önkormányzati képviselő, mezőgazdasági cégvezető Csót, Ugod 6 290 1,20 242 2,6 

 10. Bakiék (Mezőlak) – MAGOSZ-os gazdálkodó család testvér tagjai. Bak.pölöske, Mezőlak, Mihályháza, Pápa 13 234 1,04 225 2,4 

- Baki Dezső – az idősebb testvér, egyéni mezőgazdasági vállalkozó Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 115 1,06 108  

- Baki Róbert – a fiatalabb testvér, szövetkezeti elnök Bakonypölöske, Mezőlak, Mihályháza 6 119 1,02 117  

 200 – 500 ha közötti (4-10.) 7 érdekeltség 15 nyertes árverező tagja összesen 80 2.223 1,05 2.123 22,7 

 11. Varga Szabolcs (Pápa) – családi gazdálkodó (?) Mezőlak, Nagyacsád, Pápa 5 165 0,95 174 1,9 

 12. Varga Sándor (Pápa) – nagygazda, nagyvállalkozó, vadász Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 203 1,21 168 1,8 

 13. Kovácsék (Takácsi) – nagybirtokos, nagygazda család tagjai Malomsok, Marcaltő, Takácsi 6 149 1,00 149 1,6 

- Kovács András – a család fiatalabb, üzlettárs, cégvezető fia Malomsok, Takácsi 2 85 0,91 94  

- Kovács Flóra Anna – a család növényorvos, zöldség/dinnyetermesztő lánya Marcaltő 2 13 1,32 10  

- Kovács Péter – a család idősebb, üzlettárs, cégvezető fia Marcaltő 1 39 1,29 30  

- Kovács Zoltán András – a gazdaságalapító családfő Takácsi 1 12 0,80 15  

 14. Nagy Ottó (Ganna) – polgármester, egyéni gazdálkodó, őstermelő  Ganna 2 103 0,77 134 1,4 

 15. Szabó Csaba (Iszkáz) – ipari automatizáló mérnökinformatikus  Iszkáz, Pápa 5 202 1,52 133 1,4 

 16. Majorék (Pápa) – férj és feleség, gazdálkodó család tagjai  Bakonyjákó, Nemesgörzsöny, Pápa 5 117 0,89 132 1,4 

- Major Károly – a volt sertés- és lótenyésztő cégvezető férj Bakonyjákó, Nemesgörzsöny, Pápa 4 66 1,05 63  

- Majorné Novák Annamária – a volt lótenyésztő cégvezető feleség Bakonyjákó 1 51 0,75 69  

 17. Vargáék (Kup) – lótenyésztő, fogathajtó család azonos lakcímű tagjai Bakonyjákó, Bakonypölöske, Noszlop 9 79 0,62 128 1,4 

- Varga Imre – az egyik családtag, polgármester (2019) Bakonyjákó, Bakonypölöske, Noszlop 7 63 0,63 100  

- Varga Norbert – a másik családtag Bakonypölöske 2 16 0,57 28  

 18. Szabóék (Devecser) – apa és üzlettárs fia, a Gallus-cégcsoport tulajdonos vezetői Bakonypölöske, Kamond 4 72 0,63 115 1,2 

- Szabó Ákos – az élelmiszeripari mérnök, üzlettárs fiú Kamond 3 42 1,00 42  

- Szabó István – a FIDESZ-közeli nagyvállalkozó, gépészmérnök apa Bakonypölöske 1 30 0,41 73  

 19. Varga Csaba (Pápa) – árufuvarozó nagyvállalkozó Mihályháza 1 83 0,80 103 1,1 

 100 –200 ha közötti (11-19.) 9 érdekeltség 15 nyertes árverező tagja összesen 44 1.173 0,95 1.236 13,2 

 50 - 100 ha közötti (20-45.) 26 érdekeltség 35 nyertes árverező tagja összesen 117 1.971 1,03 1.914 20,5 

 20 – 50 ha közötti (46-78.) 33 érdekeltség 34 nyertes árverező tagja összesen 80 951 0,94 1.015 10,9 

 10 – 20 ha közötti (79-101.) 23 érdekeltség 23 nyertes árverező tagja összesen 44 296 0,94 314 3,3 

 10 ha alatti (102-138.) 37 érdekeltség 37 nyertes árverező tagja összesen 42 236 0,84 281 3,0 

A 138 érdekeltség 173 nyertes árverező tagja mindösszesen 481 9.892 1,06 9.347 100,0 
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28. táblázat: Veszprém megye állami földértékesítési adatainak méretkategóriák szerinti megoszlása  

(2015. november15. -2016. július 31.)  

Megnevezés Az árverezésen elnyert terület méretkategóriái (ha) 

10 

alatt 

10-20 

között 

20-50 

között 

50-100 

között 

100-200 

között 

200-500 

között 

500-1.000 

között 

Összesen 

 

Nyertes érdekeltség (db) 37 23 33 26 9 7 3 138 

Nyertes árverező (fő) 37 23 34 35 15 15 14 173 

Birtoktest (db) 42 44 80 117 44 80 74 481 

Földterület (ha) 281 314 1.015 1.914 1.236 2.123 2.464 9.347 

Földérték (AK) 3.506 4.623 17.290 33.102 21.143 40.908 51.867 172.439 

A 29. táblázat és a 13. ábra a „felsőház” ill. az „alsóház”, a 100 ha feletti ill. a 20 ha alatti állami 

földterülethez jutott nyertes érdekeltségek és árverező tagjaik arányát valamint az összes elárverezett 

megyei területből való részesedését szemlélteti.  

29. táblázat: Sarokszámok, arányok és aránytalanságok Veszprém megye állami földárverési eredményeiben 

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

A.) A legnagyobb – 100 ha feletti – nyertes árverező érdekeltségek  

Megnevezés Összes 100 ha feletti 100 ha feletti  

arány (%) nyertes 

Nyertes érdekeltség (db) 138 19 13,8 

Nyertes árverező (fő) 173 44 25,4 

Birtoktest (db) 481 198 41,2 

Földterület (ha) 9.347 5.821 62,3 

Földérték (AK) 172.439 113.918 66,1 

B.) A legkisebb – 20 ha alatti – „átlagjavító” nyertes árverező érdekeltségek  

Megnevezés Összes 20 ha alatti 20 ha alatti  

arány (%) nyertes 

Nyertes érdekeltség (db) 138 60 43,5 

Nyertes árverező (fő) 173 60 34,7 

Birtoktest (db) 481 86 17,9 

Földterület (ha) 9.347 595 6,4 

Földérték (AK) 172.439 8.129 4,7 

13. ábra: Arányok és aránytalanságok Veszprém megye állami földárverésein  

(2015. november 15. – 2016. július 31.)  

a.) A 100 ha fölötti 19 nyertes érdekeltség aránya (%) 
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b.) A 20 ha alatti 60 nyertes érdekeltség aránya (%) 

 

A 14. ábra a legnagyobb nyertes érdekeltségek részesedését (%) mutatja a megyében elárverezett állami 

földterületekből.  

14. ábra: A területek megoszlása (%) a 138 árverezési nyertes érdekeltség között Veszprém megyében  

 (2015. november 15. – 2016. július 31.) 

 

A táblázatok és az ábrák információi alapján az alábbi néhány fontosabb megállapítás tehető, 

általánosítható következtetés vonható le.  

 Azonos érdekkörhöz tartozónak a közvetlen hozzátatozókat és/vagy üzlettársakat tekintve 

megállapítható, hogy a 481 db megyei birtoktestre nyertes árajánlatot tevő 173 nyertes árverező 138 

érdekeltségi körbe sorolható, azaz az azonos érdekkörhöz tartozó nyertes családok vagy cégek száma 

(138 db) messze nem azonos az elárverezett birtoktestek számával (481 db), annak alig több mint 1/4-e! 
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A megyében tehát – a kormányzat ezzel kapcsolatos sorozatos csúsztatásaival szemben – nem 481 külön 

gazdálkodó család, hanem 138 érdekeltség tett nyertes árajánlatot a 9.347 hektár területre!  

 Az elárverezett 481 db birtoktest, 9.347 ha terület zömét, 5.821 hektár összterületű 198 db birtoktestet 

mindössze 19 nagy – 100 ha fölötti földterülethez jutott – érdekeltség 44 nyertes árverező tagja szerezte 

meg. Az érdekeltségek legerősebb, felső 14%-a tehát az összes aranykorona értéknek 66%-ára, a 

földterületnek pedig 62%-ára tett nyertes árajánlatot.  

 E legfelső „elit” kategóriában egy nyertes árverező átlagosan 4,5 db, 2.589 aranykorona értékű, 132 ha 

összterületű biroktestet vásárolhat. Ez a VM kommunikációjában szerepelt 20 ha-os átlagnak több mint 

6-szorosa.  

 E 19 legerősebb érdekeltség árverezői által elnyert birtoktestek átlagmérete 29,4 ha/db, ami lényegesen 

nagyobb a főátlagnál (a 19,4 ha/db értéknél). Átlagos aranykorona értékük 19,6 Ak/ha, ami szintén 

nagyobb a főátlagnál (a 18,4 Ak/ha értéknél). Az e körhöz tartozó nyertesek tehát az átlagnál 

lényegesen nagyobb területű és jobb termőképességű birtoktesteket szerezték meg.  

 A „felsőházi” 19 érdekeltség 44 nyertes árverezője révén átlagosan 10,4 db birtoktestből álló, 5.996 Ak 

földértékű, 306 ha földterületre tett nyertes árajánlatot, ami a VM által ismételgetett 20 ha-os átlagnak 

több mint 15-szöröse.  

 A legtöbb – 6 település (Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Nóráp, Pápa és Pápakovácsi) 

közigazgatási területéhez tartozó 28! db – birtoktestre (ezzel 684! ha-ra, az elárverezett megyei terület 

7,3%-ára) Ruischék – a volt szövetkezeti elnök, Ruisch József, felesége Ruisch Józsrefné és közvetlen 

családtagjuk, Ruisch Anikó – tettek 912! mFt összegű nyertes árajánlatot Nórápról illetve Pápáról.  

 Őket követi – 7 település (Berhida, Csajág, Felsőörs, Küngös, Ősi, Szentkirályszabadja és Veszprém) 

közigazgatási területéhez tartozó 26! db biroktestre (ezzel 950! ha-ra, az elárverezett megyei terület 

10,2%-ára) tett 1,498! MrdFt összegű nyertes árajánlatával – a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. több tucat 

közös cégben, egyebek mellett pl. a Nelson cégcsoportban érdekelt üzlettárs vezérkara és családtagjaik 

alkotta érdekkör Balatonalmádiból, Balatonfüredről, Enyingről, Küngösről, Székesfehérvárról és 

Veszprémből. Ők: a főkönyvelő, Barabásné Horváth Éva Mária, az igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselő Bruder Balázs és Farkas Péter valamint üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter, a volt 

vezérigazgató, Horváth László és közvetlen családtagja, Horváth Veronika, a termelési igazgató, Pintér 

Balázs és a volt igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Varga Lajos.  

 Harmadik helyen - 4 település (Bakonytamási, Gic, Lovászpatona és Vanyola) közigazgatási területéhez 

tartozó 21! db birtoktestre (ezzel 483! ha-ra, az elárverezett megyei terület 5,2%-ára) – Soósék, egy 

bányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, gazdálkodó tagjai tettek 480! 

mFt összegű nyertes árajánlatot. Ők: a lótenyésztő, vadász, nagyvállalkozó családfő, Soós Géza László, 

őstermelő, üzlettárs felesége, Soós Géza Lászlóné és üzlettárs, vadász, vadaspark tulajdonos, cégvezető 

menyük, Soós Anita.  

 E három nagy érdekeltség az árveréseken összesen 75 db birtoktestre – az elkelt 481 db megyei 

birtoktest 15,6%-ára – tett nyertes árajánlatot.  

 A legnagyobb területre – 7 település (Berhida, Csajág, Felsőörs, Küngös, Ősi, Szentkirályszabadja és 

Veszprém) közigazgatási területéhez tartozó 950! ha-ra, az elárverezett megyei terület 10,2%-ára) – a 

már fentebb említett Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. több tucat közös cégben, egyebek mellett pl. a 

Nelson cégcsoportban érdekelt milliárdos üzlettárs vezérkara és családtagjaik alkotta érdekkör tett 

Balatonalmádiból, Balatonfüredről, Enyingről, Küngösről, Székesfehérvárról és Veszprémből nyertes 

árajánlatot. Ennek együttes értéke nem kevesebb, mint 1,498! MrdFt volt. Ők: a főkönyvelő, Barabásné 

Horváth Éva Mária (11 ha), két igazgatósági tag, Bruder Balázs (197 ha) és Farkas Péter (97 ha), az ő 

üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter (218 ha) és a termelési igazgató, Pintér Balázs (46 ha). Az érdekkör 

nyertes árverező tagja továbbá a volt vezérigazgató, Horváth László (107 ha) és közvetlen családtagja, 

Horváth Veronika (48 ha) valamint a volt igazgatósági tag Varga Lajos (226 ha) is.  
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 Őket 2. helyen – 2 település (Szentgál és Városlőd) közigazgatási területéhez tartozó 830! ha-ra, az 

elárverezett megyei összterület 8,9%-ára tett nyertes árajánlatukkal – Csomaiék, egy FIDESZ-közeli 

nagygazda, nagyvállalkozó család testvér, üzlettárs tagjai követik Bándról illetve Veszprémből.  Ők: a 

3.200 hektáros nagybirtokukat és a megvásárolt területet bérlő családi cégeiket, az Imár Bt-t és a 

Breadpack 94 Bt-t vezető, társtulajdonos, agrármérnök, Csomai Géza (271 ha), gépjármű-, ingatlan- és 

telekommunikációs termékkereskedő, Bt. kültag nővére, Csomai Gabriella Zsuzsanna (298 ha) és vele 

azonos lakcímű, ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű 

huga, Csomai Annamária (261 ha). Nyertes árajánlatuk együttes értéke nem kevesebb, mint 632! mFt 

volt.  

 A megyei rangsor harmadik helyére – 6 település (Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Nóráp, Pápa 

és Pápakovácsi) közigazgatási területéhez tartozó 684! ha-ra, az elárverezett megyei terület 7,3%-ára 

tett 912! mFt összegű nyertes árajánlatukkal – a fentebb már említett Ruischék kerültek Nórápról illetve 

Pápáról. Ők: a családfő, Ruisch József (172 ha), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnöke, a Megaszolg 

Kft. jelenlegi és a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító társtulajdonosa, valamint azonos lakcímű 

közvetlen családtagjai, felesége, Ruisch Józsrefné (235 ha) és – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból 

egyértelműen nem azonosítható tevékenységű – közvetlen családtagjuk, Ruisch Anikó (277 ha).  

Árajánlatuk együttes értéke nem kevesebb, mint 912! mFt volt.  

 Ez az első három – legnagyobb területhez jutott, legerősebb – érdekkör tehát, 14 nyertes árverező tagja 

nevén összesen 2.464! ha területre tett több mint 3! MrdFt összegű nyertes árajánlatot. Hozzájuk került 

minden 4. elárverezett hektár, azaz az összes árverésre bocsátott megyei terület több mint 26!%-a.  

 Őket 200-500 hektár közötti területnagysággal további 7 érdekeltség követi, amelyek 15 nyertes 

árverező tagjuk révén összesen 80 db birtoktestre, 2.123! ha területre tettek több mint 2,2 MrdFt 

összértékben nyertes árajánlatot. Ez a megyében elárverezett állami területek több mint 1/5-e!, 22,7%-a.  

- Találhatók közöttük olyan politika-közeli nagyvállalkozó családok, mint pl. a MAGOSZ-os 

nagygazda Vörösék (374 ha, 385 mFt) Gyömöréről és Bakiék (225 ha, 234 mFt) Mezőlakról, vagy 

éppen Kosikék (275 ha, 222 mFt), egy FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó családtagjai 

Hárskútról. De e körben említhetők például Simonék (275 ha, 266 mFt) is, egy „polgármester 

dinasztia” üzlettárs tagjai Dabroncról, vagy éppen Szabó Józsefné (242 ha, 290 mFt) önkormányzati 

képviselő, mezőgazdasági cégvezető Csótról.  

- Olyan nagy – elsősorban nem is agrárprofilú – cégek tulajdonosai is megjelennek a nagy nyertesek 

között, mint pl. Soósék (483 ha, 480 mFt), egy vadászdinasztiához tartozó, bányászati, földmunka és 

építési nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai Lovászpatonáról.  

- Találunk persze közöttük olyan nagybirtokos, nagygazda, agrárnagyvállalkozó családokat is, mint 

pl. Feindék (249 ha, 346 mFt.), egy szőlész/borász család tagjai, a mezőgazdasági mérnök, 

szőlészetvezető, tulajdonos apa és pincészetüket valamint borházukat vezető, társtulajdonos, borász 

fia Balatonfőkajárról.  

 Ezt a fenti első 10 legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb földterületre nyertes árajánlatot tett, időnként 

egymással is kapcsolatban álló és a megyei földterületeket a ráutaló jelek alapján vélhetően egymás közt 

gyakorta előre leosztó, egymásra így nem licitáló – családi/üzleti érdekeltséget a következő fejezetben 

részletesen bemutatom.  

 100-200 hektár nagyságú földterületre, összesen 44 db birtoktestből álló 1.236 ha (13,2%) állami 

termőföldre 15 nyertes árverező tagja révén további 9 érdekeltség tett nyertes árajánlatot az árveréseken.  

- Közöttük is vannak politika közeli nyertesek, mint például Szabóék (115 ha), a FIDESZ-közeli, 

gépészmérnök, milliárdos nagyvállalkozó apa és üzlettárs fia, a baromfitenyésztő és -feldolgozó 

Gallus cégcsoport társtulajdonos vezetői Devecserből, Nagy Ottó (134 ha), Ganna polgármestere 

vagy éppen Vargáék (128 ha), Kup polgármesterének családja.     

- Találunk közöttük olyan mezőgazdasági nagy/családi vállalkozókat, mint például Varga Szabolcs 

(174 ha) és Varga Sándor (168 ha) vagy éppen Majorék (132 ha), valamennyien Pápáról, továbbá 

Kovácsék (149 ha) Takácsiból.   
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- Vannak azonban olyan nem mezőgazdasági foglalkozású nyertesek is, mint pl. az ipari automatizáló 

mérnökinformatikus Szabó Csaba (133 ha) Iszkázról, vagy éppen az árufuvarozó nagyvállalkozó 

Varga Csaba (103 ha) Pápáról.  

 100 hektár alatti területre nyertes árajánlatot tett árverezők között is találunk persze szép számmal 

politika-közeli szereplőket. A nagyobb nyertesek között említhető pl. Nagy Tamás Imre (86 ha), több 

ciklus óta FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselő Zircről, vagy épen dr. Funtig Zoltán (84 ha), kettős 

(előbb MSZP, majd FIDESZ) kötődésű ügyvéd, büntető- és munkajogi szakjogász, ügyvédi irodavezető 

Budapestről. De ugyancsak itt kell említeni az erős politikai kötődésű Győrffy Balázst (58 ha),
49

 volt 

polgármestert, FIDESZ-es országgyűlési képviselőt, a NAK elnökét, a MAGOSZ volt alelnökét, a 

Gabért 2003 Szövetkezet igazgatósági tagját, továbbá édesapját, Győrffy Sándort (10 ha), sofőrjét, 

Jánosa Márkot (13 ha), mindhármukat Nemesgörzsönyből. Hozzá kötődik továbbá szövetkezeti üzlet- 

és vezetőtársa, Csizmadia Balázs (61 ha) valamint az ő felesége, Horváth Ágnest (15 ha) is Pápáról. 

Rajtuk kívül e körben említhető pl. Hári János (51 ha), volt megyei gazdaköri elnök Pápáról, és Kiss 

Norbert Ivó (26 ha + Fejér megyében 71 ha),
50

 a NAK volt Fejér megyei elnöke, ma vidékfejlesztésért 

felelős alelnöke, a MAGOSZ Fejér megyei elnöke is Enyingről. Itt szerepel továbbá Barcza Dezső Lajos 

(21 ha), MAGOSZ-os egyéni mezőgazdasági vállalkozó Malomsokról, mint ahogy pl. Bácsi Zsolt (14 

ha), Csót volt önkormányzati képviselő, alpolgármestere is.   

 A skála másik végén a 20 ha alatti területre nyertes árajánlatot tevő 60 érdekeltség, a megyei nyertes 

érdekeltségek közel 44%-a, az u.n. „alsóházi” kis nyertesek, az „átlagjavító propaganda-alanyok” 

találhatók. Ők 60 nyertes árverező tagjuk nevén 86 db birtoktesttel, az elárverezett megyei birtoktestek 

mintegy 18%-ával az aranykorona értéknek mindössze 4,7!%-át, az elárverezett területnek pedig 

csupán 6,4!%-át, kevesebb, mint 600! ha-t tudtak – a „nagyok asztaláról lehulló morzsaként” – 

megszerezni.  

 Beszédes tény az is, hogy ez a 60 kisnyertes árverező érdekeltség a maga alig 600 hektárjával kevesebb 

területre tudott nyertes árajánlatot tenni, mint pl. egyedül a legsikeresebb érdekeltség, a Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. vezérkara, a 8 nyertes árverezőt magába foglaló üzleti/családi érdekkör, a maga 

950! hektár területével.  

 Ebben az „alsóházi” kategóriában egy nyertes árverező érdekeltség átlagosan mindössze 135! 

aranykorona értékű, kevesebb, mint 10! hektár földterületre tudott nyertes árajánlatot tenni, ami a 

felsőházi több mint 306 hektáros átlagnak alig 1/31-ed! része.  

 Ez a keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttató – bizonyára nem véletlenül 

így kidolgozott – rendszer egy olyan „családi léptékű” átlag (Veszprém megye esetében mintegy 68 

ha/nyertes érdekeltség) kimutatását és kommunikálását teszi lehetővé, amely a sokat hangoztatott 

kormányzati reklámszlogen igazát, a „kis/közepes családi gazdaságok támogatását” hivatott bizonyítani, 

és alkalmas a közvélemény tökéletes megtévesztésére.  

9. A 10 legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb területre nyertes árajánlatot tett – érdekkör  

A nyertesekre vonatkozó, az NFA honlapján közzétett, birtoktestenkénti részletes adatokat nyertes 

árverezőnkénti és érdekeltségenkénti bontásban jelen elemzés 11/3. melléklete tartalmazza. Ott a 10 hektár 

feletti területhez jutott valamennyi nyertes érdekeltség és földműves tagjainak adatai megtalálhatók, ám 

közülük a legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb területre nyertes árajánlatot tevő – érdekeltségek 

vizsgálata és bemutatása is alkalmas lehet a fő tendenciák, az általánosítható tanulságok megállapítására.  

 E 10 legsikeresebb érdekeltség 29 nyertes árverezője, az érdekeltségek felső 7,2!%-a 154 db állami 

birtoktestből álló, 4.587! hektár összterületű állami termőföldterületre,  a Veszprém  megyében elárverezett 

                                                           
49Győrffy Balázs ezen túl sajtóértesülések szerint úgy jutott további 150 hektár földhöz, hogy először ugyancsak a sofőrje, Jánosa Márk vette meg az államtól 

illetve egy külföldi magánszemélytől az érintett területeket, majd csere révén a képviselő egy-egy hektárt szerzett ezekből a földekből, ezzel pedig elővásárlási 

joga keletkezett, amivel élve meg is vásárolta a földeket a hitel átvállalásával. A médiában megjelent híradásokban az is felmerült, hogy miként kaphatott 
Győrffy sofőrje a földvásárláshoz 160 millió forint hitelt.      

50Kiss Norbert Ivó, az állami földárverések idején a NAK Fejér megyei elnöke, ma a vidékfejlesztésért felelős alelnöke és a MAGOSZ Fejér megyei elnöke, a Fejér 

megyei állami földárverésen is 70,7 ha saját bérleményű enyingi szántó területre is nyertes árajánlatot tett.  
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állami földek közel felére, 49!%-ára tett nyertes árajánlatot. Ráadásul e legnagyobb nyertes érdekeltségek 

az árveréseken megszerzett területek jelentős részéhez kikiáltási áron, versenytársak nélkül jutottak.  

Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy e nagy nyertes érdekkörök gyakorta közös cégeik és projektjeik 

révén egymással – és további, kisebb nyertes érdekeltségekkel – is sok szálon szoros üzleti, gazdasági 

kapcsolatban állnak, melyet nem ritkán családi kapcsolatok is erősítenek. Ezt a Baki (225 ha), Csizmadia 

(75 ha), Győrffy (67 ha), Pethő (55 ha) és Varga (8 ha) családi/üzleti érdekeltségek (összesen: 430 ha) közös 

kapcsolati hálójának bemutatásával a 11/4. melléklet szemlélteti.  

A legnagyobb – „felsőházi” – érdekeltségeket röviden az alábbiakban mutatom be.  

1.) Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (8162 Küngös, Kossuth u 3.)
51

 – a megvásárolt területet bérlő, a 

Veszprémi Állami Gazdaság jogutódaként 1993-ban létrejött cég több tucat közös cégben érdekelt 

üzlettárs vezetői és családtagjaik – 950! ha területtel állnak a földárverési nyertes érdekeltségek 

megyei ranglistájának élén. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 1,498! MrdFt volt.  

A társaság jelenlegi és volt vezetői – köztük a Nelson cégcsoport milliárdos tulajdonosai – alkotta 

érdekkör nyertes árverező tagjait, megszerzett területeiket és nyertes árajánlataikat a 30. táblázat 

foglalja össze.  

30. táblázat: A Veszprémi Mezőgazdasági Zrt vezetői alkotta érdekkör nyertes árverező tagjai, megszerzett 

területeik és nyertes árajánlataik  

Árverési nyertes vezető Birtoktest Terület Nyertes árajánlat 

neve státusa (db) (ha) (mFt) 

1. Barabásné Horváth Éva Mária igazgatósági tag, főkönyvelő 2 11 16 

2. Bruder Balázs igazgatósági tag, vezető tisztségviselő 5 197 344 

3. Farkas Péter (1964) igazgatósági tag, vezető tisztségviselő 2 97 120 

4. Farkas Péter (1993) Farkas Péter (1964) üzlettárs fia 7 218 373 

5. Horváth László volt vezérigazgató 4 107 116 

6. Horváth Veronika a volt vezérigazgató közvetlen családtagja 2 48 62 

7. Pintér Balázs termelési igazgató 1 46 70 

8. Varga Lajos volt igazgatósági tag, vezető tisztségviselő 3 226 397 

Összesen 26 950 1.498 

Az érdekkör 8 nyertes árverező tagja:  

 Barabásné Horváth Éva Mária (1962) (8130 Enying Sport köz 1.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, főkönyvelője, korábban az azóta végelszámolással megszűnt Meggyvágó Kft. volt 

társtulajdonosa.  

 Bruder Balázs (1966) (8200 Veszprém Liszt Ferenc u. 24.)
52

 – a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, 

továbbá ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője és 

a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, valamint az 

Agroplatform Zrt., a Bond Pénz- és Értékforgalmi Zrt., a Nelson Consulting Zrt., a VP Office Kft. és a Zichy Udvar Kft. 

vezetője. E mellett az Almádi Center Kft., az Amicus Meus Kft., a Kistó 21 Kft., a Nelson Flottalizing Kft. és a Server 

Szolgáltató Kft. társtulajdonosa. Korábban a Forrás Takarékszövetkezet volt igazgatósági tagja, elnök ügyvezetője, és a 

Szabadegyházi Agrár Zrt. volt vezetője, továbbá az ER-FÉM Kft., a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. és a Tabook-on Kft. 

volt társtulajdonosa, valamint az azóta végelszámolással megszűnt Agro-Mate Kft. volt társtulajdonos vezetője.  

 Farkas Péter (1964) (lakcím: 8000 Székesfehérvár Füleki u. 16., 2016 óta lakcím + árverezési cím: 8162 Küngös 

Kossuth L. u. 60.)
53

 – a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és agrárprofilú 

cégeket összefogó cégcsoport egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője, a megvásárolt területet bérlő Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, továbbá a Nelson Audit Kft. társrulajdonos vezetője, 

                                                           
51Veszprémi Mezőgazdasági Zrt.: http://veszpremimgzrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html 
52Bruder Balázs, a Nelson holding egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/ http://bondrt.hu/  
    https://hu.linkedin.com/company/bond-zrt.?trk=public_profile_topcard_current_company https://hu.linkedin.com/in/bruder-bal%C3%A1zs-5117a1161 

    https://www.nemzeticegtar.hu/bond-zrt-c0710001033.html https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-consulting-zrt-c0410001409.html  

    https://www.facebook.com/bizalmikor/photos/a.267898456580256/1074810459222381/?type=3&theater http://www.magyartokepiac.hu/cikk?15861  
    file:///C:/Users/Apu/Downloads/Forr%C3%A1s%20Takar%C3%A9ksz%C3%B6vetkezet%20(1).pdf 
53Farkas Péter, a Nelson holding egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/  

    https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport https://mkvk.hu/tag?id=3920  
    https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-audit-kft-c0709014400.html  

http://veszpremimgzrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html
https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
http://bondrt.hu/
https://hu.linkedin.com/company/bond-zrt.?trk=public_profile_topcard_current_company
https://hu.linkedin.com/in/bruder-bal%C3%A1zs-5117a1161
https://www.nemzeticegtar.hu/bond-zrt-c0710001033.html
https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-consulting-zrt-c0410001409.html
https://www.facebook.com/bizalmikor/photos/a.267898456580256/1074810459222381/?type=3&theater
http://www.magyartokepiac.hu/cikk?15861
file:///C:\Users\Apu\Downloads\Forr??s%20Takar?�ksz?�vetkezet%20(1).pdf
https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
https://mkvk.hu/tag?id=3920
https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-audit-kft-c0709014400.html
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valamint az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft., a Kistó 21 Kft., a Nelson Flottalizing Kft., a Nelson Ház Kft. és a Server 

Szolgáltató Kft. társtulajdonosa. Korábban az Agro Platform Zrt. és az Alfa Family Kft. volt vezetője, továbbá az Almádi 

Center Kft., a Csikó-Transz Bt., az Equus Produkció Nonprofit Kft., az ER-FÉM Kft., a Kuruc Sarok Kft., a Tabook-on 

Kft., a Triseed Kft. és a Viola-Ház Kft., volt társtulajdonosa. E mellett a Magyar Könyvvizsgálói Kamara főfoglalkozású 

tagja.  

 Farkas Péter (1993) (8000 Székesfehérvár Füleki u. 16., 2019 októbere óta: 1054 Budapest Széchenyi utca 1/D A lház 4. 

em. 59.) – Farkas Péternek (1964), a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselőjének, a Nelson cégcsoport alapító milliárdos társtulajdonos vezetőjének és üzlettárs feleségének, Farkasné 

Varga Katalinnak (1964) a földárverések idején azonos lakcímű, üzlettárs fia, a Traviata Consulting Kft. társtulajdonos 

vezetője, továbbá az Árnyszinház Nonprofit Kft. és a Triseed Kft. társtulajdonosa. Korábban a Coopera Művészeti 

Nonprofit Kft., a KoMod Szinház Művészeti Nonprofit Kft. és a Zéró Produkció Nonprofit Kft. volt társtulajdonos 

vezetője, továbbá a 2019 őszén törölt Nelson Iroda Kft. volt kecskeméti irodavezetője.  

 Horváth László (1953) (8230 Balatonfüred Hunyadi J. u. 11.) – 2015-ig a megvásárolt területet bérlő Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. volt vezérigazgatója, jelenleg a Triseed Kft. alapító társtulajdonos vezetője és az Agro Platform Zrt. 

alapító FB tagja (2014-2017) majd igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, korábban az azóta végelszámolással 

megszűnt Agro-Mate Kft., Horváth és Társa Bt. valamint Meggyvágó Kft. volt társtulajdonos vezetője. 

 Horváth Veronika (8230 Balatonfüred Jókai u. 26.) – Horváth Lászlónak (1953), a megvásárolt területet bérlő 

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt vezérigazgatójának vele azonos napon és helyen árverező családtagja, a lakcímével 

megegyező című Berkenye Vendégház
54

 társtulajdonos vezetője.  

 Pintér Balázs (1988) (8222 Balatonalmádi Csendes u. 3.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 

termelési igazgatója és a Börkösréti Vizitársulat intézőbizottsági tagja, vezető tisztségviselője.  

 Varga Lajos (1963) (8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6.)
55

 – a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá 

ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője, 2015-ig 

az általa megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt, továbbá az Agro Platform Zrt. és a Nelson 

Consulting Zrt. jelenlegi igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, valamint a Nelson Flottalizing Kft., a Server 

Szolgáltató Kft. és a Terra Sym Agro Kft. társtulajdonos vezetője. Emellett az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft. és a 

Kistó 21 Kft. társtulajdonosa. Korábban, a közelmúltig az Agro-Mate Kft., a Nelson Biztosítási Alkusz Zrt., a Tabook-on 

Kft. és a Triseed Kft. volt társtulajdonos vezetője, továbbá a Forrás Takarékszövetkezet, a Kuruc Sarok Kft., az NC-

Projekt Kft., az SXB Kft. és a Viola Ház Kft. volt vezetője, illetve további 4 cég régebben volt vezetője és/vagy 

társtulajdonosa. E mellett a Fejér Megyei Gyáriparosok Szövetségének FB tagja.  

Az érdekkör tagjai által jegyzett 38 db cég:  

 Agro-Mate Kft. (Cjsz.: 07 09 005631, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., alakulás dátuma:1995., törlés 

dátuma: 2016., jogutód: Agro Platform Zrt., főtevékenység: m. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás); 

 Agro Platform Zrt. (Cjsz.: 07 10 001438, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Agro-Mate Kft., 

NC-Projekt Kft., Nelson-Ház Kft., Terra-Sym Kft., Veszprémi Mezőgazdasági Zrt., alakulás dátuma:2014., 

főtevékenység: vegyes termékkörű nagykereskedelem); 

 Alfa Family Kft. (Cjsz.: 01 09 708203, székhely: 1061 Budapest, Király utca 38. 1. em. 8., alakulás dátuma:1990., 

főtevékenység: törlés dátuma: 2016., jogutód: Agro Platform Zrt.,); 

 Almádi Center Kft. (Cjsz.: 07 09 008939, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Nelson Flottalízing 

Kft., Server Kft., Tabook-on Kft., alakulás dátuma:1997., főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Amicus Meus Kft. (Cjsz.: 01 09 367306, székhely: 1061 Budapest, Király utca 38. 1. em. 8., alakulás dátuma:1995., 

főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Árnyszinház Nonprofit Kft. (Cjsz.: 01 09 170680, székhely: 1094 Budapest, Viola utca 20.24. B ép. 1. em. 2., alakulás 

dátuma:2008., főtevékenység: előadó-művészet); 

 Berkenye Vendégház (Levelezési cím: 8230, Balatonfüred, Jókai Mór utca 26.,  http://berkenyehouse.uw.hu/index.html)  

 Bond Pénz- és Értékforgalmi Zrt. (Cjsz.: 07 10 001033, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., alakulás 

dátuma:1992., főtevékenység: egyéb hitelnyújtás); 

 Börkösréti Vizitársulat (Cjsz.: 19 16 500030, székhely: 8164 Balatonfőkajár, Ady Enre út 1., alakulás dátuma:1999., 

főtevékenység: szennyvíz gyűjtése, kezelése); 

                                                           
54Berkenye Vendégház: http://berkenyehouse.uw.hu/index.html 
55Varga Lajos, a Nelson holding egyik milliárdos alapító társtulajdonos vezetője: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/  
    https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport http://www.fmgysz.hu/Tagok  

    https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-flottalizing-kft-c0709002310.html https://www.facebook.com/nelsonflotta/ 

    https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-consulting-zrt-c0410001409.html https://www.youtube.com/watch?v=-G-4iG3wii4  
    https://www.facebook.com/flaarboats/videos/213109282898975/?v=213109282898975 

http://berkenyehouse.uw.hu/index.html
http://berkenyehouse.uw.hu/index.html
https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
http://www.fmgysz.hu/Tagok
https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-flottalizing-kft-c0709002310.html
https://www.facebook.com/nelsonflotta/
https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-consulting-zrt-c0410001409.html
https://www.youtube.com/watch?v=-G-4iG3wii4
https://www.facebook.com/flaarboats/videos/213109282898975/?v=213109282898975
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 Coopera Művészeti Nonprofit Kft. (Cjsz.: 01 09 866928, székhely: 1094 Budapest, Andrássy út 6. 1. em. 5., alakulás 

dátuma:2006., főtevékenység: előadó-művészet); 

 Csikó-Transz Bt. (Cjsz.: 01 06 774826, székhely: 1094 Budapest, Viola utca 20.24. B ép. 1. em. 2., alakulás 

dátuma:2000., törlés dátuma: 2010., főtevékenység: közúti teherszállítás); 

 Equus Produkció Nonprofit Kft. (Cjsz.: 01 09 321912, székhely: 1031 Budapest, Csónakház utca 9., alakulás 

dátuma:2013., főtevékenység: előadó-művészet); 

 ER-FÉM Kft. (Cjsz.: 07 09 019406, székhely: 8060 Mór, Velegi út 2., jogelőd: Server Kft., alakulás dátuma:2010., 

törlés dátuma: 2019., jogutód: ER-FÉM Zrt., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése);  

 Forrás Takarékszövetkezet (Cjsz.: 19 02 000338, székhely: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth utca 16., jogelőd: Berhida és 

Vidéke Takarékszövetkezet, alakulás dátuma:1975., törlés dátuma: 2015., jogutód: B3 Takarékszövetkezet., 

főtevékenység: egyéb monetáris közvetítés); 

 Horváth és Társa Bt. (Cjsz.: 19 06 506096, székhely: 8162 Küngös, Kossuth utca 59., alakulás dátuma:2001., törlés 

dátuma: 2013., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Kistó 21 Kft. (Cjsz.: 19 09 513135 , székhely: 8443 Bánd, Petőfi Sándor utca 78., alakulás dátuma:2010., főtevékenység: 

saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 KoMod Szinház Művészeti Nonprofit Kft. (Cjsz.: 01 09 925975, székhely: 1145 Budapest, Gyarmat utca 47/A. VII. lház 

2. em. 114., alakulás dátuma:2009., főtevékenység: előadó-művészet); 

 Kuruc Sarok Kft. (Cjsz.: 01 09 946413, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Nelson Flottalízing 

Kft.., alakulás dátuma:2007., törlés dátuma: 2010., jogutód: Nelson-Ház Kft.., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt 

ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 Meggyvágó Kft. (Cjsz.: 19 09 511763, székhely: 8162 Küngös, Kossuth utca 67., alakulás dátuma:2009., törlés dátuma: 

2014., főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

 NC-Projekt Kft. (Cjsz.: 07 09 007669, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Yankee-Invest Kft., 

alakulás dátuma:1992., törlés dátuma: 2016., jogutód: Agro Platform Zrt., főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan 

adásvétele); 

 Nelson Audit Kft. (Cjsz.: 07 09 014400, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., alakulás dátuma:2008., 

főtevékenység: számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység); 

 Nelson Biztosítási Alkusz Zrt. (Cjsz.: 07 10 001228, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Nelson-

Bróker Kft., Viza Kft., alakulás dátuma:1997., főtevékenység: biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység); 

 Nelson cégcsoport
56

 (Agro Platform Zrt., Bond Pénz- és Értékforgalmi Zrt., Nelson Audit Kft., Nelson Biztosítási Alkusz 

Zrt., Nelson Consulting Zrt., Nelson Flottalizing Kft., Nelson-Ház Kft., Nelson-Iroda Kft., Server Szolgáltató Kft.); 

 Nelson Consulting Zrt. (Cjsz.: 07 10 001280, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Hotel Agro 

Gyula Kv., alakulás dátuma:1992., főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Nelson Flottalizing Kft. (Cjsz.: 07 09 002310, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Lanson Kft., 

LansonCom Kft., Nelson-Ház Kft.., alakulás dátuma:1992., főtevékenység: személygépjármű kölcsönzése, autópark 

kezelés); 

 Nelson-Ház Kft. (Cjsz.: 01 09 862218, székhely: 1094 Budapest, Viola utca 20.24. B ép. 1. em. 2., jogelőd: Kuruc Sarok 

Kft., Nelson-Ház Bt., Viza Kft., alakulás dátuma:2005., főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Nelson Iroda Kft. (Cjsz.: 03 09 130573, székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 10. B lház. fszt. 5., alakulás 

dátuma:2017., törlés dátuma: 2019., jogutód: Long Term Invest Kft., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése); 

 Server Szolgáltató Kft. (Cjsz.: 07 09 010622, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., jogelőd: Nelson-Ház Bt., 

alakulás dátuma:2004., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 SXB Kft. (Cjsz.: 07 09 013955, székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok út 78., alakulás dátuma:2002., főtevékenység: 

saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Szabadegyházi Agrár Zrt. (Cjsz.: 07 10 001197, székhely: 2432 Szabadegyháza, Fő utca 4., jogelőd: Szabadegyházai 

Mezőgazdasági Szövetkezet, alakulás dátuma:1997., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos 

mag termesztése); 

                                                           
56Nelson cégcsoport: https://nelson.hu/ https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport  
   https://www.facebook.com/nelsoncsoport/   

https://nelson.hu/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
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 Tabook-on Kft. (Cjsz.: 07 09 011174, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., alakulás dátuma:2005., törlés 

dátuma: 2010., jogutód: Almádi Center Kft., főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Terra Sym Agro Kft. (Cjsz.: 07 09 027224, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., alakulás dátuma:2016., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Traviata Consulting Kft. (Cjsz.: 01 09 329905, székhely: 1094 Budapest, Viola utca 20.24. B ép. 1. em. 2., jogelőd: 

Triseed Kft., alakulás dátuma:2018., főtevékenység: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás ); 

 Triseed Kft. (Cjsz.: 01 09 198232, székhely: 1094 Budapest, Viola utca 20.24. B ép. 1. em. 2., alakulás dátuma:2014., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (Cjsz.: 19 10 500213, székhely: 8162 Küngös, Kossuth utca 3., jogelőd: Veszprémi 

Állami Gazdaság, alakulás dátuma:1993., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése); 

 Viola-Ház Kft. (Cjsz.: 07 09 026256, székhely: 8000 Székesfehérvár, Sajó utca 75. A/2 ép., jogelőd: Nelson-Ház Kft., 

alakulás dátuma:2011., főtevékenység: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás ); 

 VP Office Kft. (Cjsz.: 07 09 011344, székhely: 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1., alakulás dátuma:2005., 

főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Zéró Produkció Nonprofit Kft. (Cjsz.: 01 09 936146, székhely: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 2. em. 3., alakulás 

dátuma:2010., főtevékenység: előadó-művészet); 

 Zichy Udvar Kft. (Cjsz.: 01 09 998309, székhely: 1144 Budapest, Gvadányi utca 61-65., alakulás dátuma:2007., 

főtevékenység: épületépítési projekt szervezése, 2018-tól: saját tulajdonú ingatlan adásvétele). 

A Zrt. vezetői – köztük a Nelson cégcsoport milliárdos alapító tulajdonosai – alkotta érdekkör nyertes 

árverező tagjai cégkötődéseinek, azok átfedéseinek áttekintését a 31. táblázat tartalmazza, az általuk – 

részben közösen – jegyzett főbb cégek OPTEN kapcsolati térképét pedig a 15. ábra szemlélteti.  

31. táblázat: A Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. vezetői alkotta érdekkör nyertes árverező tagjai és 

cégkötődéseik áttekintése  

Cégek A holding nyertes árverező vezetői és/vagy társtulajdonosai, születési évük, 

céges kötődéseik és azok átfedései 
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1. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. V (FB) V (T) V (FB)  (V)  V (V) 

2. Agro-Mate Kft.  (V+T)   (T)   (V+T) 

3. Agro Platform Zrt.  V FB (V)  V (FB)   V 

4. Alfa Family Kft.   (V)      

5. Almádi Center Kft.  T (T)     (T) 

6. Amicus Meus Kft.  T T     T 

7. Árnyszinház Nonprofit Kft.    T     

8. Berkenye Vendégház      V+T   

9. Bond Pénz- és Értékforgalmi Zrt.  V       

10. Börkösréti Vizitársulat       V  

11. Coopera Művészeti Nonprofit Kft.    (V+T)     

12. Csikó-Transz Bt.   (T)      

13. Equus Produkció Nonprofit Kft.   (T)      

14. ER-FÉM Kft.  (T) (T)     (T) 

15. Forrás Takarékszövetkezet  (V) (FB)     (V) 

16. Horváth és Társa Bt.     (V+T)    

17. Kistó 21 Kft.  T T     T 

18. KoMod Szinház Művészeti Nonprofit Kft.    (V+T)     

19. Kuruc Sarok Kft.   (T)     (V) 

20. Meggyvágó Kft. (T)    (V+T)    
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21. NC-Projekt Kft.        (V) 

22. Nelson Audit Kft.   V+T      

23. Nelson Biztosítási Alkusz Zrt.  (V) FB     (V) 

24. Nelson Consulting Zrt.  V FB     V 

25. Nelson Flottalizing Kft.  T T     V+T 

26. Nelson-Ház Kft.   T      

27. Nelson Iroda Kft.    (V)     

28. Server SzolgáltatóKft.  T T     V+T 

29. SXB Kft.        (V) 

30. Szabadegyházi Agrár Zrt.  (V)       

31. Tabook-on Kft.  (T) (T)     (T) 

32. Terra Sym Agro Kft.        V+T 

33. Traviata Consulting Kft.    V+T     

34. Triseed Kft.   (T) T V+T   (V+T) 

35. Viola-Ház Kft.   (T)     (V) 

36. VP Office Kft.  V       

37. Zéró Produkció Nonprofit Kft.    (V+T)     

38. Zichy Udvar Kft.  V       

Összes céges gazdasági érdekeltség 2 17 20 7 6 1 2 19 

Megjegyzés: V: vezető, T: tulajdonos, FB: felügyelő bizottsági tag, (-): korábbi státusz, Nelson cégcsoport 

15. ábra: A Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. árverési nyertes vezetői által – részben közösen – jegyzett főbb 

cégek OPTEN kapcsolati térképe  

(2019. november) 

 
                      Színjelölések: 

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló cég vagy ilyen céggel kapcsolat 

Regisztrált negatív információ 

Negatív információ nem ismert 

Törölt cég 

                      Jelmagyarázat:   
                           –> Tulajdonos                               

                           –> Cégjegyzésre jogosult vezető 



50 
 

A Veszprémi Állami Gazdaság jogutódaként 1993-ban létrejött Veszprémi Mezőgazdasági Rt., 2006 óta 

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (8162 Küngös, Kossuth u 3.)
57

 elsősorban szántóföldi 

növénytermesztéssel továbbá vetőmag szaporítással és kikészítéssel foglalkozik. A vetésterület 

legnagyobb részét a gabonanövények teszik ki, de ezeken kívül termesztenek olajos és 

fehérjenövényeket is. A szántóföldi termelést 2.600 ha – részben állami, részben magántulajdonban lévő 

– bérelt területen végzik. Az alaptevékenységen felül nagy volument képez a gyümölcságazat. 130 ha on 

termesztenek cseresznyét, meggyet, szilvát, sárgabarackot valamint almát. Veszprémben rendelkeznek 

100 t gyümölcs tárolására alkalmas hűtőházzal, valamint egy gyümölcsdaráló-hűtő berendezéssel is.  

  

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt., a Nelson cégcsoport stratégiai partnere - 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 3. 

Fotó: Hunhíradó58  Fotó: http://veszpremimgzrt.hu/ 

 

Nelson cégcsoport (2019) 

Fotó: https://www.facebook.com/nelsoncsoport/ 

  

Varga Lajos és Farkas Péter (2019) 

Fotó: BÉT59 
Bruder Balázs (2016) 

Fotó: Bizalmi Kör60 

                                                           
57Veszprémi Mezőgazdasági Zrt.: http://veszpremimgzrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html  
   http://hunhirado.hu/?r=33&c=4933 
58Hunhíradó: http://hunhirado.hu/pics/cikkek/33/veszprem0_0~800.jpg  
59BÉT: Magabiztos vállaltépítők – Nelson cégcsoport https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport 
60Bizalmi Kör: https://www.facebook.com/bizalmikor/photos/a.267898456580256/1074810459222381/?type=1&theater 

http://veszpremimgzrt.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
http://veszpremimgzrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html
http://hunhirado.hu/?r=33&c=4933
http://hunhirado.hu/pics/cikkek/33/veszprem0_0~800.jpg
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
https://www.facebook.com/bizalmikor/photos/a.267898456580256/1074810459222381/?type=1&theater
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6rfL-5fvlAhWBGuwKHQRrDB8QjRx6BAgBEAQ&url=http://hunhirado.hu/?r=33&c=4933&psig=AOvVaw15VlzANqiLqwbNLMbcV_rc&ust=1574442600607581
https://www.facebook.com/2220556928060144/photos/p.2399517860164049/2399517860164049/
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A ma közel 3.000 hektáron gazdálkodó cég területei zömét 2030-ig, 1.250 Ft/Ak díjért az államtól bérli. 

Az ebből árverésre bocsátott, 45 db birtoktestből álló 1.392 ha területe – két kisebb, összesen 10 

hektáros, legelő művelési ágú birtoktest kivételével – teljes egészében elkelt. Többségére maguk a 

bérlő cég üzlettárs vezetői és közvetlen családtagjaik tettek nyertes árajánlatot. Ők: az igazgatósági 

tag, főkönyvelő, Barabásné Horváth Éva Mária (11 ha), két – tucatnyi cégben érdekelt – igazgatósági 

tag, Bruder Balázs (197 ha) és Farkas Péter (97 ha), valamint az utóbbi üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter 

(218 ha), továbbá a termelési igazgató, Pintér Balázs (46 ha). De e körhöz tatozik a korábbi 

vezérigazgató, Horváth László (107 ha) és közvetlen családtagja, Horváth Veronoka (48 ha), valamint az 

ugyancsak számos cégben érdekelt volt igazgatósági tag, Varga Lajos (226 ha) is.  

Közülük hárman – Bruder Balázs valamint az alapítók, Farkas Péter és Varga Lajos – ma egyúttal a 

Nelson cégcsoport
61

 milliárdos társtulajdonos vezetői. A több mint huszonöt éve indult cégcsoport mára 

már széles platformon – az autópark kezelés és flottalízing, a finanszírozás és faktoring, a mezőgazdaság, 

a biztosítási alkusz, az ingatlanfejlesztés és -hasznosítás, valamint az informatika területén – működik. E 

fő szakmai területeket ma már tizennégy saját gazdasági vállalkozás, valamint további tíz stratégiai 

partner társaság fedi le. A cégcsoport saját tőkéje meghaladta a 9 MrdFt-t, összevont mérlegfőösszege 

a 20 MrdFt-t, adózott eredménye pedig a 800 mFt-t. 760 partnerrel tart kapcsolatot, foglalkoztatotti 

létszáma pedig elérte a 220 főt. Ami a kezdeteket illeti, a két alapító, Farkas Péter és Varga Lajos a 

rendszerváltozás idején végzett agrármérnökként és közgazdászként. Ekkor kerültek harmadik alapító 

társukkal, Tóth Anitával együtt a mezőgazdasági vállalathoz, ahol a vezérigazgató az akkoriban dívó 

erősen hierarchikus vezetői stílustól eltérően engedte, hogy a fiatalok is belelássanak a menedzsment 

döntéseibe, megkapják a céges információkat, összeálljon a kép a fejükben a folyamatokról. Ezt a 

„szellemi örökséget” gondolták tovább, és építették fel – az alapítókhoz csatlakozott Bruder Balázzsal 

együtt – mára kiterjedt cégbirodalmukat. Kiinduló alapja a kárpótlási jegyek 1992-es felvásárlása volt. 

Akkoriban az állam által kiírt privatizációs pályázatokon készpénzként vették figyelembe ezeket a 

papírokat, termőföldhöz is kárpótlási jegy ellenében lehetett hozzájutni az árveréseken. Így jött a képbe a 

mezőgazdasági tevékenység; 1995-ben indult önálló agrárüzletáguk, s ehhez kapcsolódóan kezdtek 

ingatlanfejlesztési és -hasznosítási tevékenységbe is, majd 10 év leforgása alatt kiépült a cégcsoport 

teljes profilja. Anyacégük, a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. valamint a Szabadegyházi Agrár Zrt. az 

agrárüzletágukat összefogó, integrátor és szolgáltató feladatokat ellátó cégük, az Agro Platform Zrt. 

stratégiai partnere.  

A Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. árverező vezetői és családtagjaik – köztük a Nelson cégcsoport 

alapító, tulajdonos vezetői – alkotta, 8 főből álló érdekkör összesen 950! ha-t (csaknem 70%!-ot) 

szerzett meg a cég elárverezett területeiből Berhida, Csajág, Felsőörs, Küngös, Ősi, 

Szentkirályszabadja és Veszprém területén. Ez a megyében elárverezett összes állami földterület 

10,2%-a. Ezzel a megyei rangsor első helyére kerültek. Az érdekkör tagjainak együttes nyertes 

árajánlata nem kevesebb, mint 1,498! MrdFt volt, vagyis átlagosan 1 millió 577 ezer Ft/ha (61,2 

eFt/Ak) – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha illetve 57,4 eFt/Ak) magasabb – áron szerezték meg 

a területeket.
62

 A magasabb ár részben azzal magyarázható, hogy az árveréseken az átlagnál lényegesen 

nagyobb birtoktestekhez és igen jó/kiváló termőképességgű területekhez jutottak, ráadásul megszerzett 

területeik többsége esetében – az általános gyakorlattól eltérően – árverseny is kialakult. Nyertes 

árajánlatuk 6 birtoktest – 145 ha, a megszerzett területeik 15%-a – esetében megegyezett a kikiáltási 

árral, azaz versenytársuk az árveréseken csupán e területeik esetében nem akadt. Az általuk elnyert 

birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (19,4 ha) lényegesen nagyobb, annak közel kétszerese, 36,5 

ha. Zömében szántó, kisebb részt gyep (rét/legelő) illetve gyümölcsös művelési ágba tartoznak. A földek 

többsége jó illetve igen jó/kiváló termőképességű, átlagos értékük 25,8 Ak/ha, ám 6 db birtoktest, 

mintegy 180 ha a 35 Ak/ha földértéket is meghaladja.  

                                                           
61Nelson cégcsoport: https://nelson.hu/ https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport  

   https://www.facebook.com/nelsoncsoport/ https://www.absurd.hu/portfolio/nelson-cegcsoport-weboldala/ 
62Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. vezérkara, köztük a Nelson cégcsoport milliárdos 

tulajdonosai alkotta üzleti érdekkör nyertes árverező tagjai – akár ennél „drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a 

megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. 
Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek ki pénzt a vállalkozásaikból.  

https://nelson.hu/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
https://www.absurd.hu/portfolio/nelson-cegcsoport-weboldala/
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A Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. vezérkara – köztük a Nelson cégcsoport milliárdos tulajdonosai – 

alkotta nagyvállalkozói érdekeltséghez tartozó nyertes árverezők, státusuk, az árveréseken általuk 

elnyert birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az 

alábbiak:  

Barabásné Horváth Éva Mária (Enying) igazgatósági tag, főkönyvelő Csajág, Küngös 2 db birtoktest 11 ha 16 mFt 

Bruder Balázs (Veszprém) igazgatósági tag Csajág, Szt.k.szab., Veszprém 5 db birtoktest 197 ha 344 mFt 
Farkas Péter (1964) (Sz.f.vár, Küngös) igazgatósági tag Berhida 2 db birtoktest 97 ha 120 mFt 

Farkas Péter (1993) (Székesfehérvár) Farkas Péter (1964) üzlettárs fia Ősi 7 db birtoktest 218 ha 373 mFt 

Horváth László (Balatonfüred) a cég volt vezérigazgatója Felsőörs, Szt.k.szab., Veszprém 4 db birtoktest 107 ha 116 mFt 
Horváth Veronika (Balatonfüred) a volt vezérigazgató családtagja Felsőörs 2 db birtoktest 48 ha 62 mFt 

Pintér Balázs (Balatonalmádi) a cég termelési igazgatója Csajág 1 db birtoktest 46 ha 70 mFt 

Varga Lajos (Székesfehérvár) volt igazgatósági tag  Berhida 3 db birtoktest 226 ha 397 mFt 

Összesen 26 db birtoktest 950 ha 1.498 mFt 

2.) Csomaiék (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3., 8443 Bánd Petőfi S. u. 141.)
63

 – testvérek, egy 

agrármérnök, cégvezető fiútestvér, továbbá egy kereskedő és egy vele azonos lakcímű, ismeretlen 

tevékenységű lánytestvér, a megvásárolt terület zőmét bérlő, a 3.200 ha-os nagybirtokos, nagygazda 

édesapa és fia által vezetett, állattenyésztő főprofilú, FIDESZ-közeli családi cégük, az Imár Bt. 

társtulajdonosai – 830! ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának második 

helyére kerültek.  Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 632! mFt volt.  

A családi/üzleti érdekkör 3 nyertes árverező tagja:  

 Csomai Annamária (1978) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból 

egyértelműen nem azonosítható tevékenységű, nővérével, a kereskedő Csomai Gabriella Zsuzsannával (1973) azonos 

lakcímű testvér, állattenyésztő főprofilú családi cégük, az Imár Bt. kültagja;  

 Csomai Gabriella Zsuzsanna (1973) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.)
64

 – hugával, Csomai Annamáriával (1978) 

azonos lakcímű kereskedő testvér, a megvásárolt terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú családi cégük, az Imár Bt. 

kültagja és az ingatlanforgalmazó Blue Immo Kft. társtulajdonosa, 2019 őszéig vezetője. Emellett ugyancsak 2019 őszéig 

a gépjármű kereskedelmi főprofilú Bluemotion Kft. és a telekommunikációs termékkereskedő Goldphone Kft. 

társtulajdonos vezetője, valamint az állattenyésztő Breadpack 94 Bt. és a telekommunikációs termék kiskereskedelmi és 

javító Smartel Kft. továbbá a szintén gépjármű kereskedelmi főprofilú Linea Investment Kft. társtulajdonosa.   

 Csomai Géza (1974) (8443 Bánd Petőfi S. u. 141.)
65

 – Mosonmagyaróváron végzett agrármérnök, növényvédelmi 

szakmérnök, gazdálkodó fiútestvér, a megvásárolt terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú családi cégeik, az Imár Bt. 

és a Breadpack 94 Bt. társtulajdonos vezetője, továbbá az Imár Bt-jükkel a Répcevölgye Raktár Kft. társtulajdonosa. 

A családi/üzleti érdekkör által jegyzett cégek:   

 Aranyszőrű Szövetkezet (Cjsz.: 02 02 060200, székhely: 7342 Mágocs, Szabadság utca 31., alakulás dátuma:2003., 

törlés dátuma: 2019., főtevékenység: élőállat nagykereskedelme, 2019-től a főtevékenység egyéb forrásból); 

 Blue Immo Kft. (Cjsz.: 19 09 515926, székhely: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 11. I. em., alakulás dátuma:2012., 

főtevékenység: saját tulajdonú ingatlan adásvétele); 

 Bluemotion Kft. (Cjsz.: 01 09 981235, székhely: 1024 Budapest, Ürömi utca 39., alakulás dátuma:2008., főtevékenység: 

személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem); 

 Breadpack 94 Bt. (Cjsz.: 19 06 503738, székhely: 8220 Balatonalmádi, Kisberényi utca 5., alakulás dátuma:1994., 

főtevékenység: juh, kecske tenyésztése); 

 Goldphone Kft. (Cjsz.: 13 09 176210, székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3., alakulás dátuma:2011., 

főtevékenység: telekommunikációs termék kiskereskedelme); 

                                                           
63Csomaiék: https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15  
    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/ https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html 

    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/ https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html 
    https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751 https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html  

    https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424 https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html 

    https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html 
64Csomai Gabriella Zsuzsanna kereskedő: https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424 https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html 

    https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html 
65Csomai Géza agrármérnök, cégvezető, gazdálkodó: https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15  
    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/ https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html 

    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/ https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html 

    https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751  
    https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt     

https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g
https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt
https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424
https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html
https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html
https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html
https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424
https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html
https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html
https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g
https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt
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 Imár Bt. (Cjsz.: 19 06 501750, székhely: 8220 Balatonalmádi, Kisberényi utca 5., alakulás dátuma:2094., 

főtevékenység: juh, kecske tenyésztése); 

 Linea Investment Kft. (Cjsz.: 18 09 108670, székhely: 9700 Szombathely, Erdei iskola utca 11., alakulás dátuma:2009., 

főtevékenység: személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem); 

 Répcevölgye Raktár Kft. (Cjsz.: 18 09 111897, székhely: 9624 Chernelházadamonya,  hrsz. 045/5., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme); 

 Smartel Kft. (Cjsz.: 19 09 510867, székhely: 8220 Balatonalmádi, Seregély utca 10., alakulás dátuma:2000., 

főtevékenység: kommunikációs eszköz javítása, telekommunikációs termék kiskereskedelme).  

A nagybirtokos Csomai család tagjai által aktuálisan – 2019 novemberében – jegyzett cégek OPTEN 

kapcsolati térképét a 16. ábra szemlélteti.  

16. ábra: A Csomai család árverési nyertes tagjai által aktuálisan jegyzett cégek OPTEN kapcsolati térképe  

(2019. november) 

 
                      Színjelölések: 

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló cég vagy ilyen céggel kapcsolat 

Regisztrált negatív információ 

Negatív információ nem ismert 

Törölt cég 

                      Jelmagyarázat:   
                           –> Tulajdonos                               

                           –> Cégjegyzésre jogosult vezető 

A Csomai birtok megalapozója a családfő, id. Csomai Géza (1945) volt, aki az 1990-es évek elején 

megvásárolta az állami gazdaság juhászatának helyet adó Ruder majort, majd 1994-ben Imár Bt. néven 

megalapította családi vállalkozásukat. A cég nevét az egykor virágzó, ám a török időkben elnéptelenedett 

faluról, a Kapolcs, Taliándörögd és Öcs települések között volt Imárról vette. A ma már több mint 6.000 

db magyar merinó és német húsmerinó fajtájú anyajuhhal és szaporulatával, továbbá jelentős magyar 

mangalica sertés és francia limousin húsmarha törzsállománnyal rendelkező, 3.200 hektár – zömében 

bérelt, felerészt gyengébb minőségű szántó, felerészt gyep (rét ill. legelő) – területet magába foglaló, 

FIDESZ-közeli családi nagybirtok három telephelye az anyajuhtartó Városlőd Ruder major, Öcs 

Központi juhtelep és a jerkenevelő Nemesvámos-Vilmapuszta. Közülük a városlődi volt 2002-ben a VI. 

Merinó Világkonferencián a kiállítás egyik helyszíne. 2005-ben elnyerték a Juh Terméktanács „Év 

Termelője” díját, valamint 2012-ben a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség „Bemutató 

Mintatelep” címét. Eddig az értékesítő, élőállat nagykereskedelmi főtevékenységű – 2019-ben viszont 

végelszámolás alá került – Aranyszőrű Szövetkezet tagjaként az olasz piacra adták el a bárányokat. 

Szántóföldi termelésüket – árpa, búza, zab, kukorica, repce, napraforgó, lucerna – az állatállomány 

takarmányigénye és a vetésforgó határozza meg; az utóbbi szempontnak megfelelő termények eladásából 

a gazdaság jövedelmének jelentős hányada származik. A jelenleg 31 főt foglalkoztató, közel 500 mFt-s 

éves nettó árbevételű és 20 mFt-s adózott eredményű. Imár Bt-jükkel a gabona, dohány, vetőmag és 

takarmány nagykereskedelmi főprofilú Répcevölgye Raktár Kft.-nek is társtulajdonosai. A birtokot és az 

azt üzemeltető céget – másik cégükkel, a Breadpack 94 Bt.-vel együtt – az alapító apa mellett ma már 
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fia, a Mosonmagyaróváron végzett agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, ifj. Csomai Géza (1974) 

irányítja. Társtulajdonosok pedig szintén a család tagjai, az édesanya, Csomai Gézáné (1948) és a három 

lánytestvér, a kereskedő Csomai Gabriella Zsuzsanna (1973) valamint Csomai Annamária (1978) és 

Csomai Judit (1987).  

  

Nagyüzem az Imár Bt. városlődi juhászatában 

 (2019. március) 

Fotó: Sági Ágnes / Napló66 

Az Imár Bt. Limousin húsmarha törzstenyészete 

 (2019. szeptember) 

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária / FM államtitkárság67 

 

 

Apa és fia, a birtokalapító, id. Csomai Géza (1945) (balra) és a birtokot 

irányító ifj. Csomai Géza (1974) (középen) (2016. május) 

Fotó: Vörösberényi Nyugdíjas Klub68 

ifj. Csomai Géza, az Imár Bt. vezetője és a cég 3.200 ha-os 

növénytermesztési ágazata (2017. február) 

Fotó: Babják Tamás / Axiál Híradó69 

  

ifj. Csomai Géza (jobbra) Feldman Zsolt államtitkár (középen) és 

Wagenhoffer Zsombor MÁSZ igazgató (balra) társaságában a 

városlődi telephelyükön (2019. szeptember) 

Fotó: Sági Ágnes / Napló70 

A Csomai család Czerván György államtitkár (balra) társaságában az 

Imár Bt. „Bemutató Mintatelep” címátadó ünnepségén  

(2012. szeptember) 

Fotó: MJKSZ/VM államtitkárság71 

                                                           
66Napló: https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/ 
67FM államtitkárság: https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/minosegi-fordulatot-hozhat-az-uj-

tamogatas-a-husmarha-agazatba 
68Vörösberényi Nyugdíjas Klub: http://vorosberenyinyugdijasklub.hu/2016/05/06/farmlatogatas/ 
69AXIÁL Híradó: https://www.axial.hu/cikkek/hirek/legfontosabb-a-biztonsag 
70Napló: https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/ 
71VM államtitkárság: https://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-megemelt-es-elorehozott-

tamogatasok-a-juhtartokat-is-erintik 

https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/minosegi-fordulatot-hozhat-az-uj-tamogatas-a-husmarha-agazatba
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/minosegi-fordulatot-hozhat-az-uj-tamogatas-a-husmarha-agazatba
http://vorosberenyinyugdijasklub.hu/2016/05/06/farmlatogatas/
https://www.axial.hu/cikkek/hirek/legfontosabb-a-biztonsag
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/
https://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-megemelt-es-elorehozott-tamogatasok-a-juhtartokat-is-erintik
https://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/agrargazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-megemelt-es-elorehozott-tamogatasok-a-juhtartokat-is-erintik
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=https://www.axial.hu/cikkek/hirek/legfontosabb-a-biztonsag&psig=AOvVaw1SgvrcvHfSJkBPYbolY4fW&ust=1574708455131828
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjd09yX5YPmAhXP3KQKHdw-C9wQjRx6BAgBEAQ&url=http://vorosberenyinyugdijasklub.hu/2016/05/06/farmlatogatas/&psig=AOvVaw29jXEG3UK2t-5JREE4qcUj&ust=1574717285343686
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/&psig=AOvVaw1SgvrcvHfSJkBPYbolY4fW&ust=1574708455131828
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A nagybirtokos Csomai család 3 nyertes árverező tagja a birtokot és családi cégeiket vezető ifj. 

Csomai Géza (271 ha), Csomai Gabriella Zsuzsanna (298 ha) és Csomai Annamária (261 ha). Ők a 

saját cégeik – az Imár Bt. és a Breadpack 94 Bt. által 2029-ig illetve 2016-ig bérelt, árverésre bocsátott 

területei közel 2/3-ára, továbbá egy magánszemély által 2032-ig bérelt, valamint nagy, bérlő nélküli 

állami erdőterületekre, összesen 20 db – benne a megyében elárverezett 1. (136 ha-os), 2. (127 ha-os), 9. 

(82 ha-os) és 15. (76 ha-os) legnagyobb – birtoktestre tettek nyertes árajánlatot Szentgál és Városlőd 

területén. Az árveréseken általuk elnyert összes terület 830! hektár, ami a megyében elárverezett 

összes állami földterület 8,9%-a. Ezzel az árverési nyertesek megyei rangsorának második helyére 

kerültek. Az érdekeltség tagjainak együttes nyertes árajánlata nem kevesebb, mint 632! mFt volt, vagyis 

átlagosan 761 ezer Ft/ha – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) lényegesen alacsonyabb – áron 

szerezték meg a területeket.
72

  Az alacsonyabb hektáronkénti ár részben azzal magyarázható, hogy az 

általuk elnyert birtoktestek földminősége igen gyenge, átlagosan 10 Ak/ha. Így viszont az 

aranykoronánként általuk fizetett földár (76 eFt/Ak) a megyei átlagot (57,4 eFt/Ak) lényegesen 

meghaladta. A megszerzett birtoktestek átlagmérete ugyanakkor a megyei átlagnál (19,4 ha) lényegesen 

nagyobb, annak több mint kétszerese, 41,5! ha. Zömében gyep (rét / legelő, 380 ha) illetve erdő (340! 

ha), kisebb részt szántó (110 ha) művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk – a magánszemély által 

bérelt 2 db birtoktest (74 ha) kivételével, azaz – 18 db birtoktest (756 ha, a megszerzett területek több 

mint 91%-a) esetében megegyezett a kikiáltási árral, versenytársuk tehát a megszerzett területeik 

zöménének árverésén nem akadt. Így összességében alig 6,7%-al a kikiáltási ár fölött sikerült nyertes 

árajánlatot tenniük, ami szintén hozzájárulhatott a megyei átlag alatti vételárhoz.  

A FIDESZ-közeli, nagybirtokos, nagygazda családi/üzleti érdekeltséghez tartozó nyertes árverezők, 

státusuk, az általuk megszerzett birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott 

összegek tehát az alábbiak:  

Csomai Annamária (Veszprém) a családi Bt. kültagja Városlőd 3 db birtoktest 261 ha 210 mFt 

Csomai Gabriella Zsuzsanna (Veszprém) kereskedő, a családi Bt. kültagja Szentgál, Városlőd 7 db birtoktest 298 ha 220 mFt 

Csomai Géza (Bánd) agrármérnök, a csládi Bt. és birok vezetője. Városlőd 10 db birtoktest 271 ha 202 mFt 

Összesen 20 db birtoktest 830 ha 632 mFt 

3.) Ruischék (8500 Pápa Kandó K. u. 11.)
73

 – a Vaszari Hunyadi Szövetkezet 20 éven át volt elnöke és 

azonos lakcímű, ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű, 

közvetlen családtagjai – 684! ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának 

harmadik helyére kerültek.  Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 912! mFt volt.  

A család 3 nyertes árverező tagja:  

 Ruisch Anikó – a családfő, Ruisch József (1945) azonos lakcímű – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból 

egyértelműen nem azonosítható tevékenységű, Ruisch Szilárd (1974) lakcíméről (8591 Nóráp Kossuth L. u. 61. címről) 

is árverező – közvetlen családtagja;  

 Ruisch József (1945) – a családfő, 20 éven át, 1991-2011. között a Vaszari Hunyadi Szövetkezet elnöke. Emellett az 

egyik fia, Ruisch Szilárd (1974), Mosonmagyaróváron végzett agrármérnök vezette több cégben is volt érdekeltsége. 

1995-2011. között a Malomsoki Extra-tej Kft., 1997-2014. között a Miri Bt., 1995-2019. között pedig a 2011 óta másik 

fia, a pápai ügyvéd dr. Ruisch Attila (1975) tulajdonában lévő Megaszolg Kft. volt alapító társtulajdonosa, utóbbi cégen 

keresztül a Répcevölgye Raktár Kft. társtulajdonosa, továbbá 2001-2006. között a Bovintej Kft. volt társtulajdonosa;  

 Ruisch Józsefné – a családfő, Ruisch József (1945) azonos lakcímű közvetlen családtagja, az egykori Pápai Ruházati 

Szövetkezet volt vezető tisztségviselője, 2016 – a földvásárlás – óta egyéni mezőgazdasági vállalkozó.  

A családi/üzleti érdekkör által jegyzett cégek:  

 Bovintej Kft. (Cjsz.: 19 09 502670, székhely: 8543 Gecse, Külterület 037 hrsz., alakulás dátuma:1996., főtevékenység: 

tejhasznú szarvasmarha tenyésztése);  

                                                           
72Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Csomai család nyertes árverező tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen 

„drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – 
ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek 

ki pénzt a vállalkozásaikból.  
73Ruischék: https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/  
    https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html http://www.ruisch.hu/ 

    http://ovarigazdasz.hu/component/content/article/18-tablok-evfolyamok/620-1993-98.html http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514 
    https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html https://www.facebook.com/aniko.ruisch 

https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/
https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html
http://www.ruisch.hu/
http://ovarigazdasz.hu/component/content/article/18-tablok-evfolyamok/620-1993-98.html
http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514
https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html
https://www.facebook.com/aniko.ruisch
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 Malomsoki Extra-tej Kft. (Cjsz.: 19 09 502517, székhely: 8533 Malomsok, Emilháza  0296/1. hrsz., alakulás 

dátuma:1995., főtevékenység: tejhasznú szarvasmarha tenyésztése ); 

 Megaszolg Kft. (Cjsz.: 19 09 502276, székhely: 8500 Pápa, Hódoska major 0661/15. hrsz., jogelőd: Miri Bt., alakulás 

dátuma:1995., főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

 Miri Bt. (Cjsz.: 19 06 503851, székhely: 8500 Pápa, Hódoska major 0661/15. hrsz., alakulás dátuma:1997., törlés 

dátuma: 2014., jogutód: Megaszolg Kft., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 Nagy-Föld Kft.
74

 (Cjsz.: 19 09 519026, székhely: 8500 Pápa, Hódoska major 0661/15. hrsz., alakulás dátuma:2017., 

főtevékenység: vegyes gazdálkodás); 

 Pápai Ruházati Szövetkezet (Cjsz.: 19 02 000576, székhely: 8500 Pápa, Munkás u. 45., alakulás dátuma:1951., 

felszámolás alatt: 2007., főtevékenység: ruházati termékgyártás és kereskedelem); 

 Répcevölgye Raktár Kft. (Cjsz.: 18 09 111897, székhely: 9624 Chernelházadamonya,  hrsz. 045/5., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme); 

 Vaszari Hunyadi Szövetkezet (Cjsz.: 19 02 000464, székhely: 8500 Pápa, Vasvári Pál utca 22., alakulás dátuma:1977., 

főtevékenység: vegyes gazdálkodás). 

A Ruisch családi/üzleti érdekeltség feje, Ruisch József (1945) 20 éven át, 1991-2011. volt az 1977-ben 

Vaszari „Hunyadi” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet néven alakult, majd 1992-ben nevét Vaszari 

„Hunyadi” Mezőgazdasági-, Ipari- és Szolgáltató Szövetkezetre változtató, és ezzel tevékenységi köreit 

is szélesítő cég elnöke. Egyik fia, Ruisch Szilárd (1974), Mosonmagyaróváron végzett agrármérnök. (A 

fiú a Nagy-Föld Kft-ben egyebek között annak a holland Joseph Henri Peter Sevrien Janssennek, 

multimilliárdos, politika – előbb MSZP majd FIDESZ (Szijjártó Péter) – közeli nagyvállalkozónak az 

üzlettársa, aki egyúttal a Hunland holding cégcsoporthoz tartozó mintegy két tucat cég társtulajdonosa 

és/vagy vezetője, és aki a Pest megyei állami földárverések egyik legnagyobb nyertese.) A szövetkezeti 

elnöki tevékenység mellett a fia által vezetett cégek közül több cégben is volt a családfőnek érdekeltsége. 

1995-2011. között a Malomsoki Extra-tej Kft.-nek, 1997-2014. között a Miri Bt.-nek, 1995-2019. között 

pedig a – 2011 óta másik fia, a pápai ügyvéd dr. Ruisch Attila (1975) tulajdonában lévő – Megaszolg 

Kft.-nek volt alapító társtulajdonosa, utóbbi cégen keresztül a Répcevölgye Raktár Kft. társtulajdonosa, 

továbbá 2001-2006. között a Bovintej Kft.-nek volt ugyancsak társtulajdonosa. Felesége, Ruisch 

Józsefné, az egykori Pápai Ruházati Szövetkezet volt vezető tisztségviselője, 2016 – a földvásárlás – óta 

egyéni mezőgazdasági vállalkozó, és a családhoz tartozik Ruisch Anikó is, a házaspár azonos lakcímű – 

ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű, Ruisch Szilárd 

(1974) lakcíméről (8591 Nóráp Kossuth L. u. 61. címről) is árverező – közvetlen családtagja.  

A családi/üzleti érdekkör 3 sikeres árverező tagja: a családfő, volt szövetkezeti elnök Ruisch József 

(172 ha), felesége, a volt szövetkezeti vezető, ma egyéni mezőgazdasági vállalkozó Ruisch Józsfné (235 

ha), továbbá azonos lakcímű közvetlen családtagjuk, Ruisch Anikó (277 ha). Ők kizárólag az 

Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 12” privatizált állami gazdaság
75

 egyike – által 2051!-ig, 580! Ft/Ak/év 

dijért bérelt állami területekre, összesen 28 db – benne a megyében elárverezett 3. (112 ha-os) és 10. (81 

                                                           
74Nagy-Föld Kft..: a cégnek, amelynek társtulajdonosa Ruisch Szilárd (1974), 2017 decembere óta az a holland Joseph Henri Peter Sevrien Janssen (NL-HU – 

1963) (2347 Bugyi Alsóráda puszta 0103/6 hrsz., NL 6067 C.J. Lenne Breeweg 10.) multimilliárdos – előbb MSZP majd FIDESZ (Szijjártó Péter) közeli – 
nagyvállalkozó a társtulajdonos vezetője, aki egyúttal a Hunland holding cégcsoporthoz tartozó mintegy két tucat cég társtulajdonosa és/vagy vezetője, a Pest 

megyei állami földárverések egyik legnagyobb nyertese. (lásd pl.: http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2018/0320/foldarveresek_Pest_zaro.pdf   

   https://blog.atlatszo.hu/2018/03/bandahaboru-a-pest-megyei-foldarvereseken-elkeszult-az-uj-angyan-tanulmany/) 
75A „piszkos 12” állami gazdaság   

Az 1. Orbán kormány (1998. június – 2002. május) 2001 nyarán, a figyelmet lankasztó kánikula közepén „privatizált” 12 állami gazdaságot, 50 évre 579-580 

Ft/Ak/ha éves bérleti díj fejében bérbe adva az általuk használt állami területeket. A Nyerges Zsolt szolnoki ügyvédnek tulajdonított, „dolgozói privatizációnak” 
álcázott konstrukció szerint az állam ezeket a gazdaságokat a privatizációs törvény előírásait – elsősorban a nyílt pályáztatás intézményét – részben megkerülve 

zömében a cégek menedzsmentjének, kisebb hányadban dolgozóinak értékesítette, akik gyakorlatilag ingyen jutotak azok tulajdonához. A vételár ugyanis csupán 

a jegyzett tőke 60 százaléka volt, és ennek kifizetésére is rendkívül kedvező, 20 éves futamidejű, két év türelmi idővel fizethető, 3 százalékos kamatú kölcsönt 
adott az MFB-n keresztül a Magyar Állam. A pénzintézet később további kedvezményes forgóeszközhitelt is biztosított a "tizenketteknek". (Nyerges, aki azután 

több cég magánosításának jogi aktusaiban is részt vállalt, később három gazdaság tulajdonosává is vált.) Ezek - a közbeszédben csak „piszkos 12”- ként 

emlegetetett – korábbi közösségi tulajdonú állami gazdaságok a következő magántulajdonú tőkés társaságokká váltak: Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és 
Értékesítő Zrt. (Pápa), Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (Dalmand), Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. (Cegléd), Gödöllői Tangazdaság Zrt. (Kartal), 

Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Zrt. (2006 óta Agrosystem Zrt.) (Herceghalom), Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. (Murony), Lajta-Hansági Mezőgazdasági 

Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Zrt. (Mosonmagyaróvár), Mezőfalvi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. (Mezőfalva), Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 
(Sárvár), Szarvasi Agrár Zrt. (Szarvas), Szombathelyi Tangazdaság Zrt. (Szombathely), valamint a Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zrt. (Törökszentmiklós). 

A további részleteket lásd korábban, a „6. Bérleti viszonyok II” fejezetben, illetve az alábbi linkeken: http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-

agrarcegek-privatizacioja https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952  
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/ 

http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2018/0320/foldarveresek_Pest_zaro.pdf
https://blog.atlatszo.hu/2018/03/bandahaboru-a-pest-megyei-foldarvereseken-elkeszult-az-uj-angyan-tanulmany/
http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/
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ha-os) legnagyobb – birtoktestre tettek nyertes árajánlatot, Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny, 

Nóráp, Pápa és Pápakovácsi területén. Az elnyert összes terület 684! hektár, ami a megyében 

elárverezett összes állami földterület 7,3%-a. Ezzel a megyei rangsor harmadik helyére kerültek. A 

családi/üzleti érdekeltség együttes nyertes árajánlata 912! mFt volt, vagyis átlagosan 1 millió 333 ezer 

Ft/ha – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) magasabb – áron szerezték meg a területeket.
76

  A 

magasabb hektáronkénti ár részben azzal magyarázható, hogy az általuk elnyert birtoktestek 

földminősége igen jó, átlagosan 27,9 Ak/ha. Így viszont az aranykoronánként általuk fizetett földár (47,8 

eFt/Ak) lényegesen a megyei átlag (57,4 eFt/Ak) alatt marad. A megszerzett birtoktestek átlagmérete 

ugyanakkor a megyei átlagnál (19,4 ha) nagyobb, 24,4 ha. Zömében (600 ha) szántó, kisebb részt (70 ha) 

gyep (rét/legelő) illetve erdő (14 ha) művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk valamennyi birtoktest 

esetében megegyezett a kikiáltási árral, versenytársuk tehát a megszerzett területek árverésén nem 

akadt.  

A pápai családi/üzleti érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők, státusuk, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Ruisch Anikó (Pápa, Nóráp) a családfő volt elnök közvetlen családtagja Pápa 9 db birtoktest 277 ha 383 mFt 
Ruisch József (Pápa) a családfő, volt szövetkezeti elnök Marcaltő, Nóráp, Pápa, Pápakovácsi 12 db birtoktest 172 ha 197 mFt 
Ruisch Józsefné (Pápa) a családfő volt elnök felesége Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Pápa 7 db birtoktest 235 ha 332 mFt 

Összesen 28 db birtoktest 684 ha 953 mFt 

4.) Soósék (8553 Lovászpatona József A. u. 13., Rákóczi F. u. 6.)
77

 – egy bányászati, földmunka és építési 

valamint turisztikai nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, gazdálkodó tagjai – 483! ha területtel a 

földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának negyedik helyére kerültek. Együttes nyertes 

árajánlatuk nem kevesebb, mint 480! mFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 3 nyertes árverező tagja:  

 Soós Anita (leánykori név: Kecskés Anita) (1983) (Rákóczi F. u. 6.) – vadászdinasztia tagja, Soós Géza László (1954) és 

felesége, Soós Géza Lászlóné (1956) üzlettárs menye, Soós Roland (1979) vadász felesége, a Csángota-ér 

Vadásztársaság tagja, vadaspark tulajdonos, 2014 óta szántóföldi növénytermesztő őstermelő, azonos székhelyű családi 

cégeik közül az édesvizi halgazdálkodó Geo-Flotta Kft. társtulajdonos vezetője valamint a gépi földmunka szolgáltató 

Soós Dózer Kft. és a kőfejtő S/S Szolgáltató Kft. vezetője;  

 Soós Géza László (1954) (József A. u. 13.) – azonos székhelyű családi cégeik, az édesvizi halgazdálkodó Geo-Flotta Kft. 

valamint a gépi földmunka szolgáltató Soós Dózer Kft. alapító társtulajdonosa, Soós Anita (1983) üzlettárs apósa, a 

Csángota-ér Vadásztársaság és a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesületének tagja;  

 Soós Géza Lászlóné (1956) (József A. u. 13.) – 2003 óta szántóföldi növénytermesztő őstermelő, családi cégük, a gépi 

földmunka szolgáltató Soós Dózer Kft. alapító társtulajdonosa, Soós Anita (1983) üzlettárs anyósa.  

A családi/üzleti érdekeltség által jegyzett cégek:   

 Geo-Flotta Kft. (Cjsz.: 19 09 513922, székhely: 8553 Lovászpatona, Központi major 038/43. hrsz., alakulás dátuma: 

2011., főtevékenység: édesvízihal-gazdálkodás ); 

 Soós Dózer Kft. (Cjsz.: 19 09 508708, székhely: 8553 Lovászpatona, Központi major 038/43. hrsz., alakulás dátuma: 

2006., főtevékenység: építési terület előkészítése); 

 S/S Szolgáltató Kft. (Cjsz.: 19 09 517223, székhely: 8553 Lovászpatona, Központi major 038/43. hrsz., jogelőd: S/S 

Szolgáltató Bt.,  alakulás dátuma: 2014., főtevékenység: kőfejtés, gipsz, kréta bányászata).  

A nagyvállalkozó Soós családi/üzleti érdekeltség széles tevékenységi köre a bányászati, földmunka és 

építési területek mellett a vadászati, mezőgazdasági és turisztikai területekre is kiterjed. Zászlóshajó 

cégüket, a ma már 27 főt foglalkoztató, 500 mFt-s éves nettó árbevételű és 150 mFt-s adózott eredményű  

                                                           
76Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Ruisch család nyertes árverező tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen 

„drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – 

ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek 

ki pénzt a vállalkozásaikból.  
77Soósék: https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/286-novenytermesztes-lovaszpatona-sa.html https://lipicailo.hu/az-egyesuletrol/taglista/ 

    https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/279-novenytermesztes-lovaszpatona.html https://www.nemzeticegtar.hu/soos-dozer-kft-c1909508708.html  

    http://soosdozer.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/geo-flotta-kft-c1909513922.html https://www.nemzeticegtar.hu/s-s-szolgaltato-kft-c1909517223.html 
    http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html  

    https://www.youtube.com/watch?v=a21CbWd0Quw&app=desktop https://www.veol.hu/gazdasag/vad-tulajdoni-viszonyok-1378356/  

    http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/ 
    https://www.veol.hu/bulvar/soos-anita-meglotte-elete-bikajat-amivel-megdontotte-a-megyei-rekordot-1728466/    

https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/286-novenytermesztes-lovaszpatona-sa.html
https://lipicailo.hu/az-egyesuletrol/taglista/
https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/279-novenytermesztes-lovaszpatona.html
https://www.nemzeticegtar.hu/soos-dozer-kft-c1909508708.html
http://soosdozer.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/geo-flotta-kft-c1909513922.html
https://www.nemzeticegtar.hu/s-s-szolgaltato-kft-c1909517223.html
http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html
https://www.youtube.com/watch?v=a21CbWd0Quw&app=desktop
https://www.veol.hu/gazdasag/vad-tulajdoni-viszonyok-1378356/
http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/
https://www.veol.hu/bulvar/soos-anita-meglotte-elete-bikajat-amivel-megdontotte-a-megyei-rekordot-1728466/
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Soós Dózer Kft-t a családfő, Soós Géza László (1954) és felesége, Soós Géza Lászlóné (1956) – az 1993-

ban egyéni vállalkozásként indított tevékenységükre alapozva – 2006-ban alapították. A cég 

szolgáltatásai között az épületbontás, a gépi földmunka, a tereprendezés, alapkiemelés, az út- és 

autópálya-, híd-, alagút-, közmű- és halastóépítés ugyanúgy megtalálható, mint pl. a 

hulladékrekultivációs ill. tájrehabilitációs munkák, vagy éppen a nehézgépszállítás és a közúti 

árúfuvarozás. A 2011-ben alpított Geo-Flotta Kft-jük főprofilja az édesvizi halgazdálkodás, és a 21 

hektáros tavukhoz tartozó – szaunával, sókamrával és vizi turisztikai lehetőségekkel rendelkező, 

„rusztikus-modern” stílusban épült – Tóparti Vendégházuk valamint két közeli vadasparkjuk a 

vendéglátó és turisztikai tevékenységük alapját adja. Legfiatalabb cégük, a 2014-ben – az azonos nevű 

Bt. megvásárlásával – alapított, ma 7 főt foglalkoztató, 250 mFt-s nettó árbevételű és 70 mFt-s adózott 

eredményű S/S Szolgáltató Kft. a bányászati tevékenységük keretét adja. A családi cégek vezetője az 

alapító idősebb Soós házaspár menye, fiuk, Soós Roland (1979) felesége, Soós Anita (1983), egy 

vadászdinasztia harmadik generációs tagja, vadász férjével és apósával, a Magyar Lipicai Lótenyésztők 

Országos Egyesületének tagjával együtt a Csángota-ér Vadásztársaság tagja. Neve akkor vált szélesebb 

körben is ismertté, amikor 2015-ben, férje társaságában élete eddigi legnagyobb gímbikáját ejtette el, 

megdöntve ezzel egy több évtizedes megyei rekordot. Mindemellett – a 2003 óta növénytermesztő 

őstermelő anyósa példáját követve – 2014 óta őstermelői tevékenységet is folytat.  

A családi/üzleti érdekeltség tagjai által jegyzett cégek 2019. novemberi állapot szerinti kapcsolati 

térképét a 17. ábra szemlélteti.  

17. ábra: A Soós családi/üzleti érdekeltség tagjai által jegyzett cégek OPTEN kapcsolati térképe  

(2019. november)  

 
                     Színjelölések: 

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló cég vagy ilyen céggel kapcsolat 

Regisztrált negatív információ 

Negatív információ nem ismert 

Törölt cég 

                      Jelmagyarázat:   
                           –> Tulajdonos                               

                        –> Cégjegyzésre jogosult vezető 

A Soós családi/üzleti érdekkör 3 sikeres árverező tagja: a cégalapító nagyvállalkozó családfő, Soós 

Géza László (51 ha), üzlettárs felesége, Soós Géza Lászlóné (155 ha), továbbá üzlettárs, cégvezető 

menyük, Soós Anita (277 ha). Ők – három kisebb, két magánszemély és a feleség által 2032-2033-ig 

bérelt birtoktest kivételével – a Ruisch családhoz hasonlóan kizárólag az Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 

12” privatizált állami gazdaság
78

 egyike – által 2051!-ig, 580! Ft/Ak/év dijért bérelt állami területekre, 

összesen 21 db birtoktestre tettek nyertes árajánlatot, Bakonytamási, Gic, Lovászpatona és Vanyola 

területén. Az elnyert összes terület 483! hektár, ami a megyében elárverezett összes állami földterület 

5,2%-a. Ezzel a megyei rangsor negyedik helyére kerültek. A családi/üzleti érdekeltség együttes nyertes 

                                                           
78A „piszkos 12” állami gazdaság - lásd fentebb, a Ruisch család bemutatásánál valamint a „6. Bérleti viszonyok II” fejezetben, illetve az alábbi linkeken:  

   http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952  
   https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/ 

http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/
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árajánlata 480! mFt volt, vagyis átlagosan 994 ezer Ft/ha – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) 

valamivel alacsonyabb – áron szerezték meg a területeket.
79

  Az alacsonyabb hektáronkénti ár részben 

azzal magyarázható, hogy az általuk elnyert birtoktestek földminősége közepes, átlagosan 19,9 Ak/ha. 

Az aranykoronánként általuk fizetett földár (50 eFt/Ak) viszont lényegesen a megyei átlag (57,4 eFt/Ak) 

alatt marad. A megszerzett birtoktestek átlagmérete ugyanakkor a megyei átlagnál (19,4 ha) nagyobb, 23 

ha. Zömében (430 ha) szántó, kisebb részt (40 ha) gyep (rét/legelő) illetve erdő (13 ha) művelési ágba 

tartoznak. Nyertes árajánlatuk 18 db birtoktest (451 ha) esetében megegyezett a kikiáltási árral, 

versenytásuk tehát a megszerzett területeik zömének árverésén nem akadt. Így összességében alig 5,5%-

al a kikiáltási ár fölött sikerült nyertes árajánlatot tenniük, ami szintén hozzájárulhatott a megyei átlag 

alatti vételárhoz.  

  

Soós Anita (1983) és kísérő vadász férje, Soós Roland (1979) 

 az elejtett rekorder gímbikával (2015) 
Soós Anita (1983) üzletasszony, vadász,  

családi cégeik vezetője (2015) 
Fotó: Hazai Vadász80 

 

   

A Geo-Flotta Kft. Tóparti Vendégháza 

Fotó: Mogetiana Egyesület81 

A Soós-Dózer Kft.  

Fotó: http://soosdozer.hu/ 

Az S/S Szolgáltató Kft. Dolomit bányaüzeme  

Fotó: http://ugodibanya.hu/  
  

A lovászpatonai Soós családi/üzleti érdekkör nyertes árverező tagjai, státusuk, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott nyertes összegek tehát az 

alábbiak:  

Soós Anita az üzlettárs, vadász, cégvezető, őstermelő meny Bakonytamási, Gic, L.patona  10 db birtoktest 277 ha 267 mFt 

Soós Géza László a lótenyésztő, vadász, nagyvállalkozó családfő Gic  1 db birtoktest 51 ha 49 mFt 

Soós Géza Lászlóné az őstermelő, üzlettárs feleség Bakonytamási, L.patona, Vanyola  10 db birtoktest 155 ha 164 mFt 

Összesen 21 db birtoktest 483 ha 480 mFt 

5.) Vörösék (9124 Gyömöre Petőfi út 29.)
82

 – házastársak, MAGOSZ-os nagygazda család tagjai, közös 

családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. valamint az 

Agrocoop Bt. társtulajdonosai – 374 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei 

ranglistájának ötödik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 385! mFt volt.  

                                                           
79Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Soós család nyertes árverező tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen 

„drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – 

ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek 
ki pénzt a vállalkozásaikból.  

80Hazsai Vadász: http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/ 
81Mogetiana: http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html 
82Vörösék: https://www.nemzeticegtar.hu/voros-arpad-es-tarsa-kft-c0809006780.html https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_13647_2016/  

    http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file 

    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/gyomore-9124/petofi_utca/voros_arpad_e_v/HU2002538484-706757591 
    https://www.infobel.com/hu/hungary/vorosne_szabo_szabina_barbara/gyomore/HU100123915/businessdetails.aspx  

http://soosdozer.hu/
http://ugodibanya.hu/
http://ugodibanya.hu/wp-content/uploads/2017/04/ugodi_banya_kovek_03.jpg
http://ugodibanya.hu/wp-content/uploads/2017/04/ugodi_banya_kovek_03.jpg
http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/
http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html
https://www.nemzeticegtar.hu/voros-arpad-es-tarsa-kft-c0809006780.html
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_13647_2016/
http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/gyomore-9124/petofi_utca/voros_arpad_e_v/HU2002538484-706757591
https://www.infobel.com/hu/hungary/vorosne_szabo_szabina_barbara/gyomore/HU100123915/businessdetails.aspx
http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/
http://hazaivadasz.hu/app/uploads/2015/10/1717.jpg
http://ugodibanya.hu/wp-content/uploads/2017/04/ugodi_banya_munkaterulet_09.jpg
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A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja:  

 Vörös Árpád Sándor (korábban: Vörös Árpád) (1962) – a férj, közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, 

kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá a sógora, Szabó Gábor Miklós 

(1977) vezette Agrocoop Bt. jelenlegi és a Bon-Alak Bt. volt kültagja. Emellett a Récevölgye Raktár Kft. volt 

társtulajdonosa, korábban, 1998-2000 között a KITE Zrt. volt vezető munkatársa.  

 Vörösné Szabó Szabina Barbara (1969)
83

 – a feleség, közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és 

szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. továbbá a testvére, Szabó Gábor Miklós (1977) vezette Agrocoop Bt. kültagja, 

valamint a Récevölgye Raktár Kft. volt társtulajdonosa.  

A család által jegyzett cégek:   

 Agrocoop Bt. (Cjsz.:  08 06 002220, székhely: 9124 Gyömöre Petőfi út 41., alakulás dátuma:1991., főtevékenység: 

gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Bon-Alak Bt. (Cjsz.:  13 06 012697, székhely: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 14., alakulás dátuma: 1999., törlés 

dátuma: 2018., főtevékenység: m. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység); 

 KITE Zrt. (Cjsz.:  09 10 000055, székhely: 4181 Nádudvar, Bem József u. 1., alakulás dátuma:1991., jogutód: S-M Kft.,  

főtevékenység: mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme); 

 Répcevölgye Raktár Kft. (Cjsz.: 18 09 111897, székhely: 9624 Chernelházadamonya,  hrsz. 045/5., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme); 

 Vörös Árpád és Társa Kft. (Cjsz.: 08 09 006780, székhely: 9124 Gyömöre Petőfi út 41., alakulás dátuma: 1997., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése);  

Vörösék – a MAGOSZ-os nagygazda Vörös Árpád Sándor (1962) és üzlettárs felesége, Vörösné Szabó 

Szabina Barbara (1969) valamint sógora, Szabó Gábor Miklós (1977) – első családi cégüket, a 

szántóföldi növénytermesztés főprofilú Agrocoop Bt-t lakcímükkel megegyező székhellyel 1991-ben, 

majd az azonos főtevékenységű és székhelyű Vörös Árpád és Társa Kft-t 1997-ben alapították 

Gyömörén. Előbbit a sógor, utóbbit a családfő vezeti, aki családi cégeik mellett 1998 és 2000 között a 

nádudvari KITE Zrt-nek is vezető munkatársa volt, és aki a 2017-es agrárkamarai választások megyei 

listáján MAGOSZ-delegáltkén szerepelt. Mára a két cégük együttes éves nettó árbevétele meghaladta a 

270 mFt-t, adózott eredménye pedig a 85 mFt-t.  A családi/üzleti érdekeltség által jegyzett cégek aktuális 

– 2019-es állapot szerinti – kapcsolati térképét a 18. ábra szemlélteti.  

18. ábra: A Vörös család által jegyzett cégek jelenlegi OPTEN kapcsolati térképe  

(2019. november)  

 
                    Színjelölések: 

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló cég vagy ilyen céggel kapcsolat 

Regisztrált negatív információ 

Negatív információ nem ismert 

                          Törölt cég 

                   Jelmagyarázat:   
                           –> Tulajdonos                               

                           –> Cégjegyzésre jogosult vezető 

                                                           
83Vörösné Szabó Szabina Barbara ezen túl a Győr-Moson-Sopron megyei árverésen is nyertes árajánlatot tett egy 4,6 ha-os, rét és szántó művelési ágú 

birtoktestre Szerecseny területén.    http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2016/1227/foldarveresek_zaro_gyor.pdf  
    https://issuu.com/bodoky/docs/f__ld__rver__sek_-_z__r___-_gy__r3_ http://www.kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12743 

http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2016/1227/foldarveresek_zaro_gyor.pdf
https://issuu.com/bodoky/docs/f__ld__rver__sek_-_z__r___-_gy__r3_
http://www.kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12743
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A nagygazda család 2 nyertes árverező tagja, a cégalapító családfő, Vörös Árpád Sándor (282 ha) és 

üzlettárs felesége, Vörösné Szabó Szabina Barbara (92 ha) a szintén nagynyertes Ruisch és Soós 

családokhoz hasonlóan kizárólag az Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 12” privatizált állami gazdaság
84

 

egyike – által 2051!-ig, 580! Ft/Ak/év dijért bérelt állami területekre, összesen 15 db birtoktestre tettek 

nyertes árajánlatot, Malomsok, Marcaltő és Pápa területén. Az elnyert összes terület 374! ha, ami a 

megyében elárverezett összes állami földterület 4%-a. Ezzel a megyei rangsor ötödik helyére kerültek. 

A családi/üzleti érdekeltség együttes nyertes árajánlata 385! mFt volt, vagyis átlagosan 1 millió 30 ezer 

Ft/ha – a megyei átlaggal (1 millió 58 ezer Ft/ha) közel azonos – áron szerezték meg a területeket.
85

 Az 

általuk elnyert birtoktestek földminősége közepes/jó, átlagosan 21 Ak/ha. Az aranykoronánként általuk 

fizetett földár (48,9 eFt/Ak) viszont lényegesen a megyei átlag (57,4 eFt/Ak) alatt marad. A megszerzett 

birtoktestek átlagmérete ugyanakkor a megyei átlagnál (19,4 ha) nagyobb, 24,9 ha. Zömében (310 ha) 

szántó, kisebb részt (53 ha) gyep (rét) illetve erdő (11 ha) művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk 

valamennyi birtoktest esetében megegyezett a kikiáltási árral, versenytásuk tehát a megszerzett 

területeik árverésén nem akadt.  

A család nyertes árverező tagjai, státusuk, az általuk megszerzett birtoktestek települési fekvése, száma, 

összterülete és az azokért ajánlott nyertes összegek tehát az alábbiak:  

Vörös Árpád Sándor (Gyömöre) a nagybirtokos családfő Malomsok, Marcaltő, Pápa 11 db birtoktest 282 ha 289 mFt 

Vörösné Szabó Szabina Barbara (Gyömöre) az üzlettárs feleség Malomsok, Marcaltő 4 db birtoktest 92 ha 96 mFt 

Összesen 15 db birtoktest 374 ha 385 mFt 

6.) Simonék (8345 Dabronc Kossuth Lajos utca 73., 98.)
86

 – Dabronc polgármestere, huga és felesége, 

nagybirtokos, nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai, agrárcégek társtulajdonosai és/vagy vezetői – 275 

ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának hatodik helyére kerültek. 

Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 266! mFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 3 nyertes árverező tagja:  

 Simon Lajos (1969) (Kossuth u. 73.) – Dabronc 20 éven át volt polgármesterének, a 2011-ben elhunyt id. Simon 

Lajosnak (1944) polgármester utód, volt üzlettárs fia, a Gallda Szövetkezet és a Tüskei Összefogás Szövetkezet 

igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. Emellett a feleségével, Simonné Dénes Andreával (1980) közös, lakcímükkel 

megegyező székhelyű családi cégük, a D & S Kft., valamint a hugával, Varga Józsefnével (1972) közös cégeik, a B-15 

Kft., a Dab-Pig Kft., a Dabronc Agrárház Kft., a Dabronc Biogáz Kft. és a Dabronc-Marcal Kft. társtulajdonos vezetője, 

továbbá az Ötök Társasága 99 Bt. kültagja;  

 Simonné Dénes Andrea (1980) (Kossuth u. 73.) – a polgármester, Simon Lajos (1969) üzlettárs felesége, közös 

lakcímükkel megegyező székhelyű családi cégük, a D & S Kft. társtulajdonos vezetője;  

 Varga Józsefné (1972) (Kossuth u. 98.) – a polgármester, Simon Lajos (1969) üzlettárs huga, közös családi cégeik közül 

a Dabronc Agrárház Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az Ötök Társasága 99 Bt. beltag vezetője, valamint a B-15 

Kft., a Dab-Pig Kft. és a Dabronc-Marcal Kft. társtulajdonosa.  

A családi/üzleti érdekeltség által jegyzett cégek:  

 B-15 Kft. (Cjsz.: 19 09 501530, székhely: 8345 Gógánfa, Tihany u. 57., alakulás dátuma: 1993., társtulajdonos: 

Dabronc-Marcal Kft.,  főtevékenység: raktározás, tárolás); 

 Dab-Pig Kft. (Cjsz.: 19 09 501165, székhely: 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2. hrsz., alakulás dátuma: 1993., 

főtevékenység: sertés- és baromfitenyésztés); 

                                                           
84A „piszkos 12” állami gazdaság - lásd fentebb, a Ruisch család bemutatásánál valamint a „6. Bérleti viszonyok II” fejezetben, illetve az alábbi linkeken:  

   http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952  

   https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/ 
85Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Vörös család nyertes árverező tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen 

„drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – 

ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek 
ki pénzt a vállalkozásaikból.  

86Simonék: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/mezogazdasagi-szolgaltatasok/simon-lajos11.htm http://www.otok.hu/partner/simon-lajos  

    https://www.nemzeticegtar.hu/gallda-szovetkezet-c1902500274.html https://www.nemzeticegtar.hu/tuskei-osszefogas-szovetkezet-c2002050286.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/d-s-kft-c1909514847.html https://www.nemzeticegtar.hu/b-15-kft-c1909501530.html http://www.otok.hu/ 

    https://www.nemzeticegtar.hu/dab-pig-kft-c1909501165.html https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-agrarhaz-kft-c1909510322.html   

    https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-biogaz-kft-c1909510916.html https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-marcal-kft-c1909516009.html     
    https://www.nemzeticegtar.hu/otok-tarsasaga-99-bt-c1906505066.html http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft  

    https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY http://www.goganfaikoh.hu/?module=news&action=list&fname=dabronc-polgarmester 

    http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-
123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232 https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T052/tjk.html   

http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/mezogazdasagi-szolgaltatasok/simon-lajos11.htm
http://www.otok.hu/partner/simon-lajos
https://www.nemzeticegtar.hu/gallda-szovetkezet-c1902500274.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tuskei-osszefogas-szovetkezet-c2002050286.html
https://www.nemzeticegtar.hu/d-s-kft-c1909514847.html
https://www.nemzeticegtar.hu/b-15-kft-c1909501530.html
http://www.otok.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/dab-pig-kft-c1909501165.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-agrarhaz-kft-c1909510322.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-biogaz-kft-c1909510916.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-marcal-kft-c1909516009.html
https://www.nemzeticegtar.hu/otok-tarsasaga-99-bt-c1906505066.html
http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft
https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY
http://www.goganfaikoh.hu/?module=news&action=list&fname=dabronc-polgarmester
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T052/tjk.html
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 Dabronc Agrárház Kft. (Cjsz.: 19 09 510322, székhely: 8345 Dabronc, külterület 016/13. hrsz.,alakulás dátuma: 2008., 

társtulajdonos: Ötök Társasága 99 Bt.,  főtevékenység: betakarítást követő szolgáltatás); 

 Dabronc Biogáz Kft. (Cjsz.:  19 09 510916, székhely: 8345 Dabronc, Kossuth Lajos utca 73., alakulás dátuma: 2008., 

főtevékenység: villamosenergia-termelés); 

 Dabronc-Marcal Bt. (Cjsz.: 19 06 501408, székhely: 8345 Dabronc, Kossuth Lajos utca 64., alakulás dátuma: 1993., 

törlés dátuma: 2013., jogutód: Dabronc-Marcal Kft.,  főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos 

mag termesztése ); 

 Dabronc-Marcal Kft. (Cjsz.: 19 09 516009, székhely: 8345 Dabronc, Kossuth Lajos utca 64., jogelőd: Dabronc-Marcal 

Bt.,  alakulás dátuma: 2013., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése ); 

 D & S Kft. (Cjsz.: 19 09 514847, székhely: 8345 Dabronc, Kossuth Lajos utca 73., alakulás dátuma: 2011., 

főtevékenység: gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme); 

 Gallda Szövetkezet (Cjsz.: 19 02 500274, székhely: 8345 Dabronc, Gazdasági telep 010/2. hrsz., alakulás dátuma: 

2016., főtevékenység: mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme); 

 Ötök Társasága 99 Bt. (Cjsz.: 19 06 505066, székhely: 8345 Dabronc, Kossuth Lajos utca 82., alakulás dátuma: 1999., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Tüskei Összefogás Szövetkezet (Cjsz.: 20 02 050286, székhely: 8790 Zalaszentgrót, Csány László utca 6. I. em. 12., 

alakulás dátuma: 2003., főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás ).  

A Simon családi/üzleti érdekeltség tagjai és az általuk jegyzett főbb cégek 2019. novemberi állapot 

szerinti kapcsolati térképét a 19. ábra szemlélteti.  

19. ábra: A Simon családi/üzleti érdekeltség tagjai és föbb cégeik aktuális OPTEN kapcsolati térképe  

(2019. november) 

 
                  Színjelölések: 

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló cég vagy ilyen céggel kapcsolat 

Regisztrált negatív információ 

Negatív információ nem ismert 

                          Törölt cég                       

                   Jelmagyarázat:   
                           –> Tulajdonos                               

                           –> Cégjegyzésre jogosult vezető 
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A nagybirtokos/nagyvállalkozó Simon család gazdaságának alapjait id. Simon Lajos (1944), Dabronc 

20 éven át – 2011-ben bekövetkezett haláláig – volt polgármestere feleségével, Simon Lajosnéval (1949) 

rakta le. 1993-ban alapított Dabronc-Marcal Bt-jük 2013-tól Dabronc-Marcal Kft. néven működteti ma 

már közel 2.000 ha-os – zömében bérelt szántó, kisebb részt rét művelési ágú területeiken – nagyüzemi, 

iparszerű, kemizált növénytermesztési ágazatukat és kapcsolódó mezőgazdasági szolgáltatásaikat.  2009-

ben helyeztek üzembe egy 5000 tonnás gabonatárolót és ehhez kapcsolódóan hoztak létre egy 36 t/ó 

teljesítményű szárítóüzemet. Vállalnak szántóföldi növénytermesztéssel összefüggő szolgáltatásokat, 

köztük kiemelten a növényvédelmet, valamint betakarítást, tárolást, (10.000 to.), továbbá gabona és 

olajos növények kereskedelmét. E területekre a szülők – fiuk valamint két lányuk tulajdonosi 

közreműködésével – 1999-ben alapították Ötök Társasága 99 Bt-jüket. Állattenyésztési ágazatukat az 

ugyancsak 1993-ban alapított sertés, majd 2005-től baromfitenyésztő főprofilú cégük, a Dab-Pig Kft. 

fogja össze. A mára több mint fél tucat céget magába foglaló családi agrárholding irányításába az alapító 

– kezdetben repülőgép-szerelő, majd Gyöngyösön agrármérnöki végzettséget szerző – fia, ifj. Simon 

Lajos (1969) az ezredforduló táján kapcsolódott be, majd 2011-től, apja halálát követően örökébe lépve a 

cégcsoport – közvetlen családtagjait, köztük hugát, Varga Józsefnét (1972) is bekapcsoló – irányítását és 

egyben a polgármesteri feladatokat is megörökölte. Családi cégeik sorát 2008-ban a mezőgazdasági 

szolgáltató Dabronc Agrárház Kft-vel valamint az alternatív villamosenergia-termelő Dabronc Biogáz 

Kft-vel, majd 2011-ben a feleségével, Simonné Dénes Andreával (1980) közösen alapított és vezetett, 

terménynagykereskedelmi főprofilú D & S Kft. cégükkel gyarapította. Gazdasági vezetői tevékenysége 

ezen túl a Gallda Szövetkezet és a Tüskei Összefogás Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselői 

feladatainak ellátását is magába foglalja. Polgármesterré, édesapja örkébe, először az ő halálát követően, 

2012-ben választották, majd e tisztségében 2014-ben és 2019-ben is megerősítették. Társadalmi 

megbízatásként a Dabronc Marcal-völgye Egyesület röplabda szakosztályának elnöki teendőit is ellátja.  

  

ifj. Simon Lajos (1969) Dabronc polgármestere,  

a Dabronc Marcal-völgye Egyesület elnöke (2018) 

Fotó: Dabronc Marcal-völgye Egyesület87  

ifj. Simon Lajos (balra) nagybirtokos, nagyvállalkozó,  

a Dabronc-Marcal Kft. földjein (2019) 

Fotó: Új Mezőgazdaság Magazin88 

  

A Dabronc-Marcal Kft. földjein (2018) 

Fotó: Ötök Társasága 99 Bt.89 

                                                           
87Dabronc Marcal-völgye Egyesület: https://www.dabroncvolley.hu/vezetoseg/ 
88Új Mezőgazdaság Magazin: https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY 
89Ötök Bt.: http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft 

https://www.dabroncvolley.hu/vezetoseg/
https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY
http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjw05uEs43mAhVOy6QKHWMPDHAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.dabroncvolley.hu/team_member/simon-lajos/&psig=AOvVaw2zW76VyrMan-qVmNP-Tu1J&ust=1575046753833829
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwih4LKbt43mAhVQIVAKHUhPB2sQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY&psig=AOvVaw2zW76VyrMan-qVmNP-Tu1J&ust=1575046753833829
http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjo6K3uwI3mAhUDuqQKHdijDBYQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft&psig=AOvVaw0a90_ItVXcf84Tn54NdA18&ust=1575050912836097
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A Simon családi/üzleti érdekkör 3 sikeres árverező tagja: a nagyvállalkozó, holdingvezető ifj Simon 

Lajos (105 ha), üzlettárs felesége, Simonné Dénes Andrea (34 ha), továbbá üzlettárs, cégvezető huga, 

Varga Józsefné (136 ha). Ők kizárólag az Zal-Agro Zrt. által 2030-ig, 1.250 Ft/Ak/év dijért bérelt állami 

területekre, összesen 7 db – benne a megyében elárverezett 8. (83 ha-os) és 22. (71 ha-os) legnagyobb – 

birtoktestre tettek nyertes árajánlatot, Dabronc és Gógánfa területén. Az elnyert összes terület 275 

hektár, ami a megyében elárverezett összes állami földterület 2,9%-a. Ezzel a megyei rangsor hatodik 

helyére kerültek. (OK) A családi/üzleti érdekeltség együttes nyertes árajánlata 266 mFt volt, vagyis 

átlagosan 966 ezer Ft/ha – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) valamivel alacsonyabb – áron 

szerezték meg a területeket.
90

  Az alacsonyabb hektáronkénti ár részben azzal magyarázható, hogy az 

általuk elnyert birtoktestek földminősége közepesnél gyengébb, átlagosan 17,7 Ak/ha. Az 

aranykoronánként általuk fizetett földár (54,5 eFt/Ak) is valmivel a megyei átlag (57,4 eFt/Ak) alatt 

marad. A megszerzett birtoktestek átlagmérete ugyanakkor a megyei átlagnál (19,4 ha) lényegesen 

nagyobb, annak több mint kétszerese, 39,3 ha. Zömében (240 ha) szántó, kisebb részt (35 ha) gyep 

(legelő) művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk valamennyi birtoktest esetében megegyezett a 

kikiáltási árral, versenytásuk tehát a megszerzett területeik árverésén nem akadt.  

A dabronci nagybirtokos, nagyvállalkozó Simon családi/üzleti érdekkör nyertes árverező tagjai, 

státusuk, az általuk megszerzett birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott 

nyertes összegek tehát az alábbiak:  

Simon Lajos (Dabronc) a volt polgármester polgármester, üzlettárs fia Dabronc  2 db birtoktest 105 ha 79 mFt 

Simonné Dénes Andrea (Dabronc) a polgármester üzlettárs felesége Gógánfa  1 db birtoktest 34 ha 42 mFt 

Varga Józsefné (Dabronc) a polgármester üzlettárs huga Gógánfa  4 db birtoktest 136 ha 145 mFt 

Összesen 7 db birtoktest 275 ha 266 mFt 

7.) Kosikék (8442 Hárskút Bakony liget 1.)
91

 – Kosik János (1960) FIDESZ-közeli milliárdos 

nagyvállalkozó több cégben érdekelt, nagyvállalkozó felesége és az állami földárverések idején vele 

azonos lakcímű, ma Herenden élő lánya – 275 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei 

ranglistájának hetedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 222 mFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja:  

 Kosik Zsófia – a Kaposvári Egyetem állattenyésztő mérnök hallgatója, Szamosvári Erzsébet (1964) és Kosik János 

(1960), a FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó – az állami földárverések idején édesanyjával azonos lakcímű, ma 

Herenden élő – lánya, Augusztin András felesége;  

 Szamosvári Erzsébet (1964) - Kosik János (1960) FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó volt üzlettárs, 

nagyvállalkozó felesége, a Johans Invest Kft., ezen keresztül a Corn Feed Professional Kft. és a Mátra-Haider Dózer 

Kft., valamint a Mátra-Humán Kft., a Niké Mátra-Security Kft. és a Niké-Mátra Toptechnika Kft. társtulajdonosa. 

Korábban a Correct System Kft., a Híd Kft., a Kalmár Kft. és a Toma-Fruct 98 Kft. volt társtulajdonosa, Kosik Zsófia –a 

földárverések idején vele azonos lakcímű – édesanyja. 

A Szamosvári Erzsébet által jegyzett cégek:  

 Corn Feed Professional Kft. (Cjsz.:  01 09 284783, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163. 2. em., jogelőd: F-Estate 

Kft., alakulás dátuma:2016., főtevékenység: ingatlankezelés, ingatlanügynöki tevékenység); 

 Correct System Kft. (Cjsz.: 10 09 025594, székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Ady Endre út 36., alakulás dátuma:2003., 

főtevékenység: áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása); 

 Híd Kft. (Cjsz.:  01 09 266440, székhely: 1075 Budapest, Rumbach sebestyén utca 14. 9. em. 3., alakulás dátuma:1994., 

főtevékenység: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás); 

                                                           
90Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Simon család nyertes árverező tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen 

„drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – 
ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek 

ki pénzt a vállalkozásaikból.  
91Kosikék: https://www.facebook.com/kosik.zsofia https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet https://www.facebook.com/andras.augusztin  
    https://444.hu/2019/03/27/oriasi-napelemparkot-epitene-herend-hataraban-tiborcz-istvan-egykori-uzlettarsa file:///C:/Users/Apu/Downloads/0124%20ktjk.pdf  

    file:///C:/Users/Apu/Downloads/2019januar.pdf https://index.hu/gazdasag/2016/09/23/vitorlazas_kekszalag_feher_szalag_gazdagok/ 

    https://index.hu/sport/futball/2017/08/15/mezokovesd_fc_felszamolas_alatt_allo_szponzorok_tallai_andras/ https://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kosik-janos 
    http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=&AN=kosikkazinczki&MN=Fooldal&LN=Hungarian     

    http://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/ http://nol.hu/belfold/20120526-simicska_szemet_vetett_a_foldekre_-1311264  

    https://mandiner.hu/cikk/20120522_harskut_kecske_es_fold_ugyek_a_bakonyban https://pestisracok.hu/a-kecsken_tul/ 
    https://hvg.hu/itthon/20111013_uj_budai_ugy_mav_hajdu_mav_mtm_kartell https://hvg.hu/itthon/20101026_hogyan_tegyuk_kezunket_allami_teruletre 

https://www.facebook.com/kosik.zsofia
https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet
https://www.facebook.com/andras.augusztin
https://444.hu/2019/03/27/oriasi-napelemparkot-epitene-herend-hataraban-tiborcz-istvan-egykori-uzlettarsa
file:///C:\Users\Apu\Downloads\0124%20ktjk.pdf
file:///C:\Users\Apu\Downloads\2019januar.pdf
https://index.hu/gazdasag/2016/09/23/vitorlazas_kekszalag_feher_szalag_gazdagok/
https://index.hu/sport/futball/2017/08/15/mezokovesd_fc_felszamolas_alatt_allo_szponzorok_tallai_andras/
https://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kosik-janos
http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=&AN=kosikkazinczki&MN=Fooldal&LN=Hungarian
http://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/
http://nol.hu/belfold/20120526-simicska_szemet_vetett_a_foldekre_-1311264
https://mandiner.hu/cikk/20120522_harskut_kecske_es_fold_ugyek_a_bakonyban
https://pestisracok.hu/a-kecsken_tul/
https://hvg.hu/itthon/20111013_uj_budai_ugy_mav_hajdu_mav_mtm_kartell
https://hvg.hu/itthon/20101026_hogyan_tegyuk_kezunket_allami_teruletre
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 Johans Invest Kft. (Cjsz.:  07 09 023950, székhely: 8000 Székesfehérvár, Kandó Kálmán utca 2., alakulás dátuma:1992., 

főtevékenység: m. n. s. egyéb oktatás ); 

 Kalmár Kft. (Cjsz.:  01 09 936916, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163. 2. em. 7., alakulás dátuma:1990., 

főtevékenység: közúti áruszállítás ); 

 Mátra-Haider Dózer Kft. (Cjsz.:  10 09 020581, székhely: 3271 Visonta, Északi akna., alakulás dátuma:1991., 

főtevékenység: építési terület előkészítése); 

 Mátra-Humán Kft. (Cjsz.: 10 09 026674, székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Ady Endre út 36., alakulás dátuma:2005., 

főtevékenység: áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása); 

 Niké Mátra-Security Kft. (Cjsz.: 10 09 021841, székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Ady Endre út 36., alakulás 

dátuma:1995., főtevékenység: személybiztonsági tevékenység); 

 Niké-Mátra Toptechnika Kft. (Cjsz.: 10 09 025247, székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Ady Endre út 36., alakulás 

dátuma:2002., főtevékenység: áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása); 

 Toma-Fruct 98 Kft. (Cjsz.: 11 09 011094, székhely: 2800 Tatabánya, Ifjúmunkás utca 3. 4. em. 4., alakulás dátuma: 

1992., törlés dátuma: 2010., főtevékenység: zöldség, dísznövény termelése ). 

Kosikék egy politika-közeli, nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai. A családfő, Kosik János (1960) 

bükkábrányi születésű, korábban, a „G-nap” előtt dr. Simicska Lajos (1960), azt követően Tállai 

András (1959) üzleti köréhez tartozó – több tucat cégben érdekelt, majd jelentős részüket ÁFA-, TB- 

és/vagy vámtartozásokkal felszámoló, a közbeszerzési pályázatokon igen sikeres – FIDESZ-közeli 

milliárdos nagyvállalkozó. Kosik volt üzlettárs felesége, Szamosvári Erzsébet (1964) férjével közös 

lakcímükről, Szentendréről, 2012-ben – Simicska Lajos feleségével, dr. Pusztai Zsuzsannával (1964), a 

Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. tulajdonos vezérigazgatójával egy időben – lányával együtt költözött 

Hárskútra, így 20 km-es körzetben jogosulttá váltak az állami földek bérlésére és megvásárlására. Mára 

önálló üzleti érdekkört kialakítva négy cégnek közvetlen, és további két cégnek közvetett 

társtulajdonosa. Fiuk, Kosik János Róbert (1985) ma már szintén több – részben apjával közös – cégben 

érdekelt nagyvállalkozó, lányuk, Kosik Zsófia pedig a Kaposvári Egyetem állattenyésztő mérnök 

hallgatója, és férjével, Augusztin Andrással Herenden alapított családot.  

A Szamosvári Erzsébet illetve Kosik János által jegyzett főbb cégek 2019. novemberi állapot szerinti 

OPTEN kapcsolati térképét a 21. ábra szemlélteti.  

21. ábra: A Szamosvári Erzsébet illetve Kosik János által jegyzett főbb cégek 

aktuális OPTEN kapcsolati térképe  

(2019. november) 
Szamosvári Erzsébet 
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Kosik János  

 
                     Színjelölések: 

Felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt álló cég vagy ilyen céggel kapcsolat 

Regisztrált negatív információ 

Negatív információ nem ismert 

Törölt cég 

                      Jelmagyarázat:   
                           –> Tulajdonos                               

                           –> Cégjegyzésre jogosult vezető 

 

 

Tállai András (1959) államtitkár (FIDESZ), a Mezőkövesd Zsóry SE és Futball Club elnöke (középen balra) és 

Kosik János (1960) milliárdos nagyvállalkozó (középen jobbra), az egyesület új szponzora (2016) 

Fotó: Tóth Balázs /Mezőkövesd Zsóry SE92  

  

Szamosvári Erzsébet (1964)   

Fotó: https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet/ 

Kosik Zsófia és családja  

Fotó: https://www.facebook.com/kosik.zsofia 

                                                           
92Mezőkövesd Zsóri SE és Futball Club: https://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/ 

https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet/
https://www.facebook.com/kosik.zsofia
https://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/
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A családi/üzleti érdekkör 2 nyertes árverező tagja zömében az Imár Bt. által 2029-ig, kisebb részt egy 

magánszemély által 2016-ig illetve 2034-ig bérelt, árverésre bocsátott állami földekből 10 db birtoktestre 

tett nyertes árajánlatot Hárskút, Herend és Szentgál területén. Az elnyert összes terület 275 hektár, 

ami a megyében elárverezett állami földterületek 2,9%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor hetedik 

helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 222 millió Ft volt, vagyis átlagosan 807 ezer Ft/ha – a 

megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) alacsonyabb – áron szerezték meg a területeket.
93

  Az 

alacsonyabb hektáronkénti ár részben azzal magyarázható, hogy az általuk elnyert birtoktestek 

földminősége igen gyenge, átlagosan 9,4 Ak/ha. Az aranykoronánként általuk fizetett földár (86 eFt/Ak) 

így lényegesen a megyei átlag (57,4 eFt/Ak) fölött alakult. A megszerzett birtoktestek átlagmérete 

ugyanakkor a megyei átlagnál (19,4 ha) nagyobb, 27,5 ha. Zömében (200 ha) szántó, kisebb részt (75 ha) 

gyep (rét/legelő) művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk 7 db birtoktest (193 ha) esetében 

megegyezett a kikiáltási árral, versenytásuk tehát a megszerzett területeik zömének árverésén nem 

akadt. Így összességében mindössze 0,5%-al a kikiáltási ár fölött sikerült nyertes árajánlatot tenniük, 

ami szintén hozzájárulhatott a megyei átlag alatti vételárhoz.   

A Kosik családi/üzleti érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők, státusuk, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott nyertes összegek tehát az 

alábbiak:  

Kosik Zsófia (Hárskút/Herend) Kosik János lánya Szentgál 4 db birtoktest 125 ha 84 mFt 

Szamosvári Erzsébet (Hárskút) Kosik János volt üzlettárs felesége Hárskút, Herend, Szentgál 6 db birtoktest 150 ha 138 mFt 

Összesen 10 db birtoktest 275 ha 222 mFt 

8.) Feindék (8164 Balatonfőkajár Kossuth Lajos utca 13.)
94

 – szőlész, borász család, mezőgazdasági 

mérnök apa és azonos lakcímű borász fia, szőlőbirtokuk, pincészetük és a Feind Borház tulajdonos 

vezetői – 249 ha területtel a földárverési nyertesek megyei ranglistájának nyolcadik helyére kerültek. 

Együttes nyertes árajánlatuk 346! mFt volt.  

A szőlész/borász család 2 nyertes árverező tagja:  

 Feind Lajos (1942) – a mezőgazdasági mérnök apa, a szőlészetet működtető Balatonfő-Vin Kft. alapító tulajdonos 

vezetője;  

 Feind Péter (1975) – a borász fiú, a pincészetüket és borházukat működtető Feind Borház Kft. alapító tulajdonos 

vezetője.  

A szőlész/borász család nyertes árverező tagjai által jegyzett cégek:  

 Balatonfő-Vin Kft. (Cjsz.:  19 09 520298, székhely: 8164 Balatonfőkajár Kossuth Lajos utca 13., alakulás dátuma: 

1996., főtevékenység: szőlőbor termelése); 

 Feind Borház Kft. (Cjsz.:  07 09 023390, székhely: 8000 Székesfehérvár, Radványi utca 17., alakulás dátuma: 2013., 

főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás).  
 

 

A Feind család szőlőbirtoka és borászata a Balatonfüred-Csopak borvidéken, Balatonfőkajáron 

található. A település első okleveles említése 1086-ból való, Villa Quaiar néven emlékezik meg róla a 

krónikás. A korabeli adatok szerint már 1332-ben egyházas helyként tartják nyílván. 1437-től a 

bakonybéli apátság, majd a veszprémvölgyi apácák és a veszprémi püspökség tulajdona. A virágzó 

település lakói a falu határában húzódó lankás domboldalakon szőlőt termeltek. Ezt a hagyományt viszi 

tovább a Feind család. 1993-tól foglalkoznak szőlővel és készítenek borokat. Közel 150 hektár 

szőlőültetvényük Balatonfõkajáron, Balatonaligán, Balatonvilágoson és Balatonfüreden található. 

Legnagyobb nemzetközi sikereiket két zászlós vörösborukkal, a Cabernet Franc-al és Shiraz-al érték el. 

Boraik itthon is egyre népszerűbbek, az ország összes multinacionális áruházában megtalálhatóak, és 

egyre több étteremben is borlapra kerültek. 2005 évben épült Vinotékájuk összenyitható 12 és 40 fős 

                                                           
93Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Kosik család tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen „drágábban” is megérhette 

volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – ügyes manőver segítségével, a 

cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek ki pénzt a vállalkozásaikból.  
94Feindék: https://feind.hu/ https://vinoport.hu/pinceszet/feind-borhaz/185# http://vinopedia.hu/feind-borhaz-balatonfured-csopaki-borvidek  
    http://www.holborozzunk.hu/pince.php?sid=feindborhaz https://www.nemzeticegtar.hu/balatonfo-vin-kft-c0709004911.html 

    https://www.youtube.com/watch?v=F8BDhsHq4qY https://www.nemzeticegtar.hu/feind-borhaz-kft-c0709023390.html  

    https://www.boraszportal.hu/borvilag/egy-borasz-a-balaton-kapujaban-2427# http://www.eletstilusmagazin.hu/gasztronomia/bor-baratsag-olaja  
    https://www.presztizs.com/gazdasag/agro/utkeresok https://www.metro.hu/termekeink/boraink/boraszok 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2Fimages%2Ft1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2F&docid=I5teVh1S9WeU-M&tbnid=f3-rSFh_LhajXM%3A&vet=10ahUKEwjivNKDyf_iAhVpAmMBHVdjADsQMwhFKAowCg..i&w=405&h=470&bih=689&biw=1280&q=reketyei%20szilvia%20kecskem%C3%A9t&ved=0ahUKEwjivNKDyf_iAhVpAmMBHVdjADsQMwhFKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2Fimages%2Ft1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2F&docid=I5teVh1S9WeU-M&tbnid=f3-rSFh_LhajXM%3A&vet=10ahUKEwjivNKDyf_iAhVpAmMBHVdjADsQMwhFKAowCg..i&w=405&h=470&bih=689&biw=1280&q=reketyei%20szilvia%20kecskem%C3%A9t&ved=0ahUKEwjivNKDyf_iAhVpAmMBHVdjADsQMwhFKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2Fimages%2Ft1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.platonpart.hu%2F&docid=I5teVh1S9WeU-M&tbnid=f3-rSFh_LhajXM%3A&vet=10ahUKEwjivNKDyf_iAhVpAmMBHVdjADsQMwhFKAowCg..i&w=405&h=470&bih=689&biw=1280&q=reketyei%20szilvia%20kecskem%C3%A9t&ved=0ahUKEwjivNKDyf_iAhVpAmMBHVdjADsQMwhFKAowCg&iact=mrc&uact=8
https://feind.hu/
https://vinoport.hu/pinceszet/feind-borhaz/185
http://vinopedia.hu/feind-borhaz-balatonfured-csopaki-borvidek
http://www.holborozzunk.hu/pince.php?sid=feindborhaz
https://www.nemzeticegtar.hu/balatonfo-vin-kft-c0709004911.html
https://www.youtube.com/watch?v=F8BDhsHq4qY
https://www.nemzeticegtar.hu/feind-borhaz-kft-c0709023390.html
https://www.boraszportal.hu/borvilag/egy-borasz-a-balaton-kapujaban-2427
http://www.eletstilusmagazin.hu/gasztronomia/bor-baratsag-olaja
https://www.presztizs.com/gazdasag/agro/utkeresok
https://www.metro.hu/termekeink/boraink/boraszok
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teremmel, közvetlen és fedett kert kapcsolattal rendezvények, borkóstolók megtartására is alkalmas. A 

szőlőbirtokot, pincészetet és borházat magába foglaló családi vállalkozást Feind Lajos (1942) és fia, 

Feind Péter (1975) együtt vezetik. Az 50 éves szakmai tapasztalattal rendelkező mezőgazdasági mérnök 

apa a Balatonfő-Vin Kft. alapító tulajdonos vezetőjeként a szőlészetet és az üzleti tevékenységet végzi, 

fia, Péter pedig – egy évig Ausztráliában, mint borász csiszolva a tudását, haza térve – a Feind Borház 

Kft. alapító tulajdonos vezetőjeként a borászatot irányítja.  

   

Feind Péter (1975) borász  Feind borház  Feind Lajos (1942) szőlész/borász  

Fotó: http://elitbor.hu/boraszat/feind/  

   

Feind Pincészet és Borászat – Balatonfőkajár 

Fotó: https://feind.hu/  

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja zömében a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. által 

2030-ig, kisebb részt egy magánszemély által 2036-ig bérelt, árverésre bocsátott állami földekből 8 db 

birtoktestre tett nyertes árajánlatot Balatonfőkajár, Csajág és Papkeszi területén. Az elnyert összes 

terület 249 hektár, ami a megyében elárverezett állami földterületek 2,7%-a. Ezzel összességében a 

megyei rangsor nyolcadik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 346 millió Ft volt, vagyis 

átlagosan 1 millió 390 ezer Ft/ha – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) magasabb – áron 

szerezték meg a területeket.
95

 A magasabb hektáronkénti ár részben azzal magyarázható, hogy az általuk 

elnyert birtoktestek földminősége jó, átlagosan 20,6 Ak/ha, és átlagmérete a megyei átlagnál (19,4 ha) 

nagyobb, 31,1 ha. Az aranykoronánként általuk fizetett földár (70,1 eFt/Ak) is a megyei átlag (57,4 

eFt/Ak) fölött alakult. A területeik zömében (219 ha) szántó, kisebb részt (30 ha) gyep (rét/legelő) 

művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk 7 db birtoktest (203 ha) esetében megegyezett a kikiáltási 

árral, versenytásuk tehát a megszerzett területeik zömének árverésén nem akadt, így azokra mindössze 

0,1%-al a kikiáltási ár fölött sikerült nyertes árajánlatot tenniük.   

A Feind családi/üzleti érdekeltséghez tartozó nyertes árverezők, státusuk, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott nyertes összegek tehát az 

alábbiak:  

Feind Lajos (Balatonfőkajár) az agrármérnök apa, szőlészetük vezetője Balatonfőkajár, Csajág, Papkeszi 6 db birtoktest 137 ha 196 mFt 

Feind Péter (Balatonfőkajár) a borász fiú, borászatuk vezetője Papkeszi 2 db birtoktest 112 ha 150 mFt 

Összesen 8 db birtoktest 249 ha 346 mFt 

                                                           
95Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Feind család tagjai tűnnek – akár ennél lényegesen „drágábban” is megérhette 

volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – ügyes manőver segítségével, a 
cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek ki pénzt a vállalkozásaikból.  

http://elitbor.hu/boraszat/feind/
https://feind.hu/
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9.) Szabó Józsefné (1957) (8558 Csót Petőfi u. 35.)
96

 – több cikluson át önkormányzati képviselő, az 1961-

ben három t.sz. összevonásával létrejött Csóti Mezőgazdasági Szövetkezet, majd 1993-tól Mezőgazdasági 

és Szolgáltató Szövetkezet jogutódának, a 2006-ban alakult, vegyes gazdálkodás főtevékenységű Csóti 

Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft-nek (Cjsz.: 19 09 509103, székhely: 8558 Csót, Külterület 0101/3. 

hrsz.) a társtulajdonosa, azonos lakcímű fiával, Szabó Bálinttal (1980) együtt annak ügyvezetője.  

A nyertes árverező kizárólag az Agroprodukt Zrt. – a „piszkos 12” privatizált állami gazdaság
97

 egyike 

– által 2051!-ig, 580! Ft/Ak/év dijért bérelt állami területekre, összesen 6 db birtoktestre tett nyertes 

árajánlatot Csót és Ugod területén. Az elnyert összes terület 242 ha, ami a megyében elárverezett 

összes állami földterület 2,6%-a. Ezzel a megyei rangsor kilencedik helyére került. Nyertes árajánlata 

290! mFt volt, vagyis átlagosan 1 millió 198 ezer Ft/ha – a megyei átlagnál (1 millió 58 ezer Ft/ha) 

valamivel nagyobb – áron szerezte meg a területeket.
98

 A magasabb hektáronkénti ár részben azzal 

magyarázható, hogy az általa elnyert birtoktestek földminősége jó, átlagosan 24,9 Ak/ha, és átlagmérete 

a megyei átlagnál (19,4 ha) lényegesen nagyobb, annak több mint kétszerese, 40,3 ha. Az 

aranykoronánként fizetett földár (48 eFt/Ak) ugyanakkor lényegesen kisebb volt, mint a megyei átlag 

(57,4 eFt/Ak). A területek zömében (212 ha) szántó, kisebb részt (30 ha) rét művelési ágba tartoznak. 

Nyertes árajánlata valamennyi birtoktest esetében megegyezett a kikiáltási árral, versenytása tehát a 

megszerzett területei árverésén nem akadt, így azokat kikiáltási áron meg tudta szerezni.    

A csóti nyertes árverező, az általa megszerzett birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az 

azokért ajánlott nyertes összegek tehát az alábbiak:  

Szabó Józsefné (Csót) tulajdonos cégvezető, önkormányzati képviselő Csót, Ugod 6 db birtoktest 242 ha 290 mFt 

10.) Bakiék (8514 Mezőlak Ady E. u. 53.)
99

 – azonos lakcímű, egyéni mezőgazdasági vállalkozó illetve 

szövetkezeti elnök, vegyeskereskedés-tulajdonos testvérek, NAK/MAGOSZ-os gazdálkodó család tagjai 

– 225 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának tizedik helyére kerültek. 

Együttes nyertes árajánlatuk 234 mFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja:  

 Baki Dezső (1966) – egyéni mezőgazdasági vállalkozó;  

 Baki Róbert (1974) – szövetkezeti elnök, Győrffy Balázzsal (1979), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a 

MAGOSZ alelnökével, FIDESZ-es országgyűlési képviselővel együtt a GABÉRT 2003 Szövetkezet igazgatósági tagja, 

vezető tisztségviselője, vegyeskereskedés tulajdonosa, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy megyei nyertese. 

A Baki család egyik nyertes árverező tagjai által jegyzett cég:  

 GABÉRT 2003 Szövetkezet (Cjsz.:  19 02 500146, székhely: 8514 Mezőlak, Vasút utca 02/9.., alakulás dátuma:2003., 

főtevékenység: gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme). 

A Baki család két tagja lett nyertes az állami földárveréseken. Egyikük Baki Dezső (1966), aki 1984-ben 

a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola mezőgazdasági gépészeti 

szakán végzett, ma egyéni mezőgazdasági vállalkozó. Másikuk pedig öccse, a szövetkezeti elnök Baki 

Róbert (1974), Győrffy Balázzsal (1979), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, a MAGOSZ 

alelnökével, FIDESZ-es országgyűlési képviselővel együtt a GABÉRT 2003 Szövetkezet igazgatósági 

tagja, vezető tisztségviselője, vegyeskereskedés-tulajdonos, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy 

megyei nyertese. A szövetkezet 2003 májusában, termelői csoportként, Vaszar székhellyel alakult, majd 

2007-től kezdődően – az Agropa Szövetkezettel együtt – székhelye a korábban telephelyként működő 

                                                           
96Szabó Józsefné: https://www.nemzeticegtar.hu/csoti-mezogazdasagi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c1909509103.html  

    https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T050/tjk.html https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/  

    http://csotkozseg.hu/?page_id=10     
97A „piszkos 12” állami gazdaság - lásd fentebb, a Ruisch család bemutatásánál valamint a „6. Bérleti viszonyok II” fejezetben, illetve az alábbi linkeken:  

   http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952  

   https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/ 
98Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek Szabó Józsefné tűnik – akár ennél lényegesen „drágábban” is megérhette volna 

elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – ügyes manőver segítségével, a 

cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek ki pénzt a vállalkozásaikból.  
99Bakiék: https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997030550 http://www.csukas.sulinet.hu/htmloldalak/tablok/1980_tol/1984.html  

    https://www.facebook.com/robert.baki.31 https://www.nemzeticegtar.hu/gabert-2003-szovetkezet-c1902500146.html http://www.agropa.hu/bevezeto  

    http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
    https://www.nyitvatartas24.hu/uzlet/Mez%25C5%2591lak-Baki%2520R%25C3%25B3bert%2520-%2520VEGYESKERESKED%25C3%2589S-545356Q.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/csoti-mezogazdasagi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c1909509103.html
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T050/tjk.html
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/
http://csotkozseg.hu/?page_id=10
http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/
https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997030550
http://www.csukas.sulinet.hu/htmloldalak/tablok/1980_tol/1984.html
https://www.facebook.com/robert.baki.31
https://www.nemzeticegtar.hu/gabert-2003-szovetkezet-c1902500146.html
http://www.agropa.hu/bevezeto
http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.nyitvatartas24.hu/uzlet/Mez%25C5%2591lak-Baki%2520R%25C3%25B3bert%2520-%2520VEGYESKERESKED%25C3%2589S-545356Q.html


70 
 

Mezőlak, Vasút u. 02/9. hrsz. lett. Az együttműködő, közös – http://www.agropa.hu/ – honlappal 

rendelkező két integrátor, nagykereskedő, beszerző/értékesítő társszövetkezet mintegy 150 taggal, 300-

350 termelővel áll szoros üzleti kapcsolatban, akik között a kisebb gazdálkodók mellett országosan is 

meghatározó méretű nagyüzemek is vannak. Baki Róbert 2007 óta a Gabért 2003 Szövetkezet 

cégjegyzésre jogosult vezetője.  

  

Az Agropa Szövetkezet és a Gabért 2003 Szövetkezet közös telephelye (balra), irodaépülete és mérlegháza (jobbra) 

Fotó: http://www.agropa.hu/ 

A Baki család 2 nyertes árverező tagja, az egyéni mezőgazdasági vállalkozó Baki Dezső (108 ha) és és 

azonos lakcímű, szövetkezeti elnök testvére, Baki Róbert (92 ha) – a szintén nagynyertes Ruisch, Soós 

és Vörös családokhoz hasonlóan – zömében az Agroprodukt Zrt. (a „piszkos 12” privatizált állami 

gazdaság
100

 egyike) által 2051!-ig, 580! Ft/Ak/év dijért, valamint Baki Róbert és egy további 

magánszemély által 2032-2033-ig bérelt, illetve bérlő nélküli (erdő) állami területekre, összesen 13 db 

birtoktestre tettek nyertes árajánlatot, (OK) Bakonypölöske, Mezőlak, Mihályháza és Pápa területén. 

Az elnyert összes terület 225 ha, ami a megyében elárverezett összes állami földterület 2,4%-a. Ezzel a 

megyei rangsor tizedik helyére kerültek. A családi/üzleti érdekeltség együttes nyertes árajánlata 234 

mFt volt, vagyis átlagosan 1 millió 39 ezer Ft/ha – a megyei átlaggal (1 millió 58 ezer Ft/ha) közel 

azonos – áron szerezték meg a területeket.
101

 Az általuk elnyert birtoktestek földminősége közepes/jó, 

átlagosan 21,5 Ak/ha. Az aranykoronánként általuk fizetett földár (48,3 eFt/Ak) viszont lényegesen a 

megyei átlag (57,4 eFt/Ak) alatt marad. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (19,4 

ha) valamivel kisebb, 17,3 ha. Zömében (175 ha) szántó, kisebb részt (26 ha) erdő, továbbá (21 ha) gyep 

(rét/legelő), illetve (3 ha) nádas művelési ágba tartoznak. Nyertes árajánlatuk valamennyi birtoktest 

esetében megegyezett a kikiáltási árral, versenytásuk tehát a megszerzett területeik árverésén nem 

akadt, így azokat kikiáltási áron meg tudta szerezni.   

A család nyertes árverező tagjai, státusuk, az általuk megszerzett birtoktestek települési fekvése, száma, 

összterülete és az azokért ajánlott nyertes összegek tehát az alábbiak:  

Baki Dezső (Mezőlak) az idősebb testvér, egyéni mg-i vállalkozó Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 db birtoktest 108 ha 115 mFt 

Baki Róbert (Mezőlak) a fiatalabb testvér, szövetkezeti elnök Bakonypölöske, Mezőlak, Mihályháza 6 db birtoktest 117 ha 119 mFt 

Összesen 13 db birtoktest 225 ha 234 mFt 

10. Összegzett eredmények, megállapítások, következtetések és javaslatok  

Az állam tulajdonában lévő – mintegy 13 ezer db, 3 hektárnál nagyobb birtoktestből álló, 300 ezer ha eladni 

tervezett – mezőgazdasági területből a 2015. november 15. és 2016. július 31. között végrehajtott három 

földprivatizációs hullámban országosan mintegy 12.200 db birtoktestet, csaknem 250 ezer hektár területet 

hirdettek meg. Ennek több mint 70%-át, közel 9 ezer db birtoktestet, több mint 180 ezer hektárt 

eredményesen elárvereztek.  

Amennyiben a kifüggesztéstől számított 60 napon belül senki sem jelezte, hogy élni kíván elővásárlási 

jogával, úgy az árverések nyerteseivel kötötte meg az állam az adásvételi szerződést. Sajnálatos módon az 

NFA mind ez idáig nem hozta hozzáférhető és áttekinthető módon nyilvánosságra az adásvételi 

                                                           
100A „piszkos 12” állami gazdaság - lásd fentebb, a Ruisch család bemutatásánál valamint a „6. Bérleti viszonyok II” fejezetben, illetve az alábbi linkeken:  

   http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952  

   https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/ 
101Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyennek a Baki család nyertes árverező tagjai is tűnnek – akár ennél lényegesen 

„drágábban” is megérhette volna elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke az európai 10-35 mFt/ha földáraknak – 

ügyes manőver segítségével, a cégeikkel fizettethetik ki frissen szerzett földjeik árát. Egyúttal páratlan lehetőség nyílik előttük arra, hogy adómentesen vegyenek 
ki pénzt a vállalkozásaikból.  

http://www.agropa.hu/
http://www.agropa.hu/
http://k-monitor.hu/database/cimkek/piszkos-tizenketto-agrarcegek-privatizacioja
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/az-orbani-tizenketto-87952
https://24.hu/fn/gazdasag/2002/05/07/sajatos_kormanyzati_foldreform_vegkiarusitas/
javascript:void(0);
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71 
 

szerződéseket vagy azok összegzett tényeit, így jelenleg csak a hivatalosan közzétett árverési eredmények 

elemezhetők.  

A meghirdetett birtoktestek országos átlagmérete 20,3 ha, az eredményesen elárverezett birtoktesteké pedig 

20,9 ha lett, de az átlagok gyakran félrevezetők, sok mindent elfednek. Ezek alapján úgy tűnhet például, 

hogy valóban családi léptékű földrészleteket hirdettek meg és árvereztek el. Éppen ezért a tényleges helyzet 

megismeréséhez, a hiteles kép megrajzolásához tényadatokon alapuló, részletes elemzésekre van szükség. 

Jelen összeállítás Veszprém megyére vonatkozóan éppen ezt célozza.  

 MEGHIRDETETT BIRTOKTESTEK (1.1. fejezet) – darabszám, terület, művelési ág, NATURA 

2000, földminőség, méretek és kikiáltási árak  

 A megyében meghirdetett  794 db birtoktest összesen 14.401 ha területet tesz ki. Ez valamivel 

nagyobb, mint a megyék átlaga (13.037 ha), és az országosan meghirdetett mintegy 250.000 ha 

területnek közel 6%-a. A megyék többségétől eltérően, ahol a területek zöme már az első árverési 

időszakban meghirdetésre került, Veszprém megyében a kalapács alá került területek többé-kevésbé 

egyenletesen oszlanak meg a három árverési időszak között.  

 A meghirdetett területek zöme szántó (56,2%) és gyep (36%), azaz rét illetve legelő művelési ágba 

tartozik. Így a mezőgazdasági terület a 129 hektárnyi gyümölcsössel (0,9%) együtt több mint 93%-

ot tesz ki. Bár a program nevesítve csupán ezek, azaz a mezőgazdasági területek értékesítését tűzte ki 

céljául, ám ennek ellenére a megyében 28 ha (0,2%) nádas és több mint 970! ha (6,7%) erdőterület 

is kalapács alá került.  

 30 db birtoktest (402 ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő 

NATURA 2000 hálózatnak. Többsége gyep (rét/legelő) (16 db birtoktest, 253 ha) illetve szántó (9 db 

birtoktest, 97 ha) művelési ágba tartozik, de találunk erdőterületeket (5 db birtoktest, 51 ha) is.  

 A földek minősége általában közepes, átlagos értéke 18 Ak/ha, de pl. 147 db birtoktest (3.229 ha) – 

zömében szántók – esetében a 25 Ak/ha értéket meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak 

olyan birtoktestek (56 db, 1.559 ha) is, amelyek földminősége igen jó, azaz 30 Ak/ha érték fölött 

alakul. Akad azonban igen sok (165 db, 2.978 ha) olyan – zömében gyep (rét/legelő) illetve erdő – 

birtoktest is, amelyek termőképessége igen gyenge, földminősége a 10 Ak/ha értéket sem éri el.  

 Egy meghirdetett birtoktest átlagosan 18,1 ha méretű, azaz az országos átlagnál (20,3 ha) valamivel 

kisebb. Az átlagok azonban nagy különbségeket takarnak, hiszen pl. a legnagyobb egyben 

meghirdetett blokk (Külsővat, 0154 azonosító számú, 37 Ak/ha földértékű, 2051-ig az Agroprodukt 

Zrt. által bérelt, több mint 230! mFt kikiáltási áru, 2016. július közepén árverésre bocsátott, vegyes – 

legelő, szántó, gyümölcsös – művelési ágú birtoktest) területe 211,1! ha.  

 Az átlagoknál jobb eligazítást ad a meghirdetett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása. 

Bár darabszámra a meghirdetett birtoktestek több mint felének, közel 52%-ának területe 10 hektár 

alatti, ám összterületük az eladásra meghirdetett megyei földterületeknek alig több mint 1/7-e, 

csupán 15%-a. És a dolog fordítva is igaz, vagyis az 50 hektárt meghaladó méretű blokkok aránya 

ugyan a 9%-ot sem éri el, ám ezek adják az összes meghirdetett terület több mint 1/3-át, 36,5%-át.  

 Ez a helyzet teremti meg a félrevezető kormányzati propaganda lehetőségét, hiszen nem a 

területről, hanem a darabszámról beszélve mondják azt, hogy: „A meghirdetett birtoktestek 

többsége kicsi, családi gazdasági léptékű. Hogyan lehetne ezekkel spekulálni, illetve ezekből 

nagybirtokokat kialakítani?”  

 Egy meghirdetett birtoktest átlagos kikiáltási ára 17,9 mFt/db lett. A legnagyobb kikiáltási ár (a 

már említett Külsővat, 0154 azonosító számú, 37 Ak/ha földértékű, 2051-ig az Agroprodukt Zrt. által 

bérelt, több mint 211 ha területű, 2016. július közepén árverésre bocsátott, vegyes – legelő, szántó, 

gyümölcsös – művelési ágú birtoktesté) viszont 231,3! mFt/db volt, ami – tán nem kell 

különösképpen bizonygatni – a családi léptéket messze meghaladta.  
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 Itt is pontosabb képet kapunk, ha a meghirdetett birtoktestek kikiáltási árkategóriák szerinti 

megoszlását is megvizsgáljuk. E szerint a birtoktestek közel 29%-ának kikiáltási ára 5 millióFt/db 

alatt marad, ami még talán a gazdálkodó családok számára is elérhető lenne, ám ezek a birtoktestek a 

meghirdetett területeknek csupán alig több mint 6%-át adják. És bár az 50 millióFt/db feletti – a 

ténylegesen gazdálkodásból élő családok számára nagyrészt megfizethetetlen – kikiáltási áru 

birtoktestek darabszáma nem éri el a 9%-ot, ám ezek adják a meghirdetett összes terület közel 

36%-át.  

 Az átlagos kikiáltási földegységár 989 ezer Ft/ha lett, a legnagyobb pedig (egy Pápateszér, 025/3 

azonosító számú, 4,1 ha területű, 16,9 Ak/ha földértékű, az Agroprodukt Zrt. által, 2051-ig, 579 

Ft/Ak dijért bérelt, 2016. március végén árverésre bocsátott rété) 3 millió 38 ezer Ft/ha volt. A 

meghirdetett területek 30%-a 0,8 millió Ft/ha alatti, 46%-a 0,8-1,2 millió Ft/ha közötti, mintegy 

24%-a pedig 1,2 millió Ft/ha fölötti kikiáltási áru volt.  

 ELÁRVEREZETT BIRTOKTESTEK (1.2. fejezet) – darabszám, terület, művelési ág, NATURA 

2000, földminőség, méretek, kikiáltási és nyertes árak  

 A megyében sikeresen elárverezett 481 db birtoktest összesen 9.347 ha területet tesz ki, ami a 

meghirdetett birtoktestek alig több mint 60%-a, a területeknek pedig mintegy 65%-a, ami a megyék 

többségénél és az országos átlagnál (73,6%) is lényegesen alacsonyabb. A  sikeresen elárverezett 

terület a megyék átlagához (9.591 ha) közeli, annak 97%-a, az országban sikeresen elárverezett 

összterületnek (182.224 ha) pedig valamivel több mint 5%-a. Az elkelt területek többsége, közel 

51%-a már az első árverési hullámban gazdára talált.  

 Az árveréseken elkelt területek zöme szántó (62,7%) és gyep (28%) művelési ágba tartozik. Így a 

mezőgazdasági terület a néhány hektárnyi gyümölcsössel (1,4%) együtt több mint 92%-ot tesz ki. 

Bár a program nevesítve csupán mezőgazdasági területek értékesítését tűzte ki céljául, ám ennek 

ellenére ebben a megyében az árveréseken 732! ha (7,8!%) erdő és 3 ha (0,1%) nádas terület is 

gazdára talált.  

 16 db birtoktest (297 ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő 

NATURA 2000 hálózatnak. Többsége (9 db birtoktest, 209 ha) gyep (rét/legelő) művelési ágba 

tartozik, de találunk köztük szántó (6 db birtoktest, 75 ha) művelési ágú valamint erdő (1 db 

birtoktest, 13 ha) területeket is.  

 A földek minősége általában közepes, átlagos értéke 18,5 Ak/ha, de pl. 96 db birtoktest (2.118 ha) – 

zömében szántók – esetében a 25 Ak/ha értéket meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak 

olyan birtoktestek (35 db, 855 ha) is, amelyek földminősége igen jó, azaz 30 Ak/ha érték fölött 

alakul. Akad azonban viszonylag sok (85 db, 1.730 ha) olyan – zömében gyep (rét/legelő) – birtoktest 

is, amelyek termőképessége igen gyenge, földminősége a 10 Ak/ha értéket sem éri el.   

 Egy elárverezett birtoktest átlagosan 19,4 ha méretű, ami az országos átlag (20,9 ha) alatt marad. Az 

átlagok azonban nagy különbségeket takarnak. A legnagyobb, egyben elárverezett blokk területe pl. 

136,1! ha. Ez egy Városlődön található, 070/1 azonosító számú, 9,7 Ak/ha földértékű, az árverezés 

időszakában az Imár Bt. által 2029-ig bérelt, 2016. március közepén árverésre bocsátott gyenge 

legelő volt. Erre Csomai Géza (1974) agrármérnök, a bérlő családi cégük társtulajdonos vezetője tett 

a kikiáltási árral megegyező, 83,5 mrdFt értékű nyertes árajánlatot.  

 Az átlagnál jobb eligazítást ad az elárverezett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása. 

Bár ezek közel felének, 47%-ának területe 10 ha alatt marad, ám ezek a birtoktestek az értékesített 

területeknek csupán alig több mint 1/7-ét, 13,4%-át adják. És bár az 50 ha feletti területű 

birtoktestek darabszáma az összes elárverezett birtoktestnek csupán 10,2%-a, ám ezek adják az 

elárverezett összes terület több mint 1/3-át, 37,6%-át. A kevesebb, mint negyedannyi nagy (50 ha 

feletti) birtoktest tehát közel háromszor akkora területet takar, mint a négyszer annyi kis (10 ha 

alatti) birtoktest.  
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 Ez a helyzet teremti meg a félrevezető kormányzati propaganda lehetőségét, hiszen nem a 

területről, hanem a darabszámról beszélve mondják, hogy: „Az elkelt birtoktestek többsége kicsi, 

családi gazdasági léptékű. Hogyan lehetne ezekkel spekulálni, vagy ezekből nagybirtokokat 

kialakítani?”  

 A sikeresen elárverezett 481 db birtoktestre 173 árverező tett nyertes árajánlatot. Amennyiben a 

kifüggesztéstől számított 60 napon belül senki sem jelezte, hogy élni kíván elővásárlási jogával, és az 

állam képviselője sem állt el az értékesítéstől, úgy velük, az árverések nyerteseivel kötötték meg az 

adásvételi szerződést. Sajnálatos módon az NFA mind ez idáig nem hozta hozzáférhető módon 

nyilvánosságra az adásvételi szerződéseket, így jelenleg is csak a hivatalosan közzétett árverési 

eredmények elemezhetők. Az árverési nyertesek teljes körű felsorolását és az általuk megszerzett 

területeket a 11/1. melléklet tartalmazza.  

 Egy nyertes árverező átlagosan mintegy 2,8 db birtoktestet, azaz valamivel több, mint 54 ha 

földterületet vásárolhatott, de e tekintetben közöttük is igen nagyok az eltérések. Bár a nyertes 

árverezők több mint 40%-a, 70  fő 20 ha alatti területet vásárolt, ám ezek az értékesített 

területeknek csupán 7%-át adják. És bár a 100 ha feletti területhez jutott árverezők száma 

mindössze 28 fő, azaz alig több mint 16%, ám az ő szerzeményeik adják az elárverezett összes 

terület több mint felét, közel 53%-át. (Erre a kérdésre még visszatérek.)  

  Az elkelt területek nyertes árajánlatainak összege mintegy 9,9 milliárd Ft, ami a 9,4 milliárd Ft-os 

kikiáltási árösszegüket csupán 5,3%-al haladta meg. Az azonban ennél is szembetűnőbb, hogy 420! 

db birtoktest (7.910! ha) esetén, azaz a birtoktestek több mint 87%-ában és a területek közel 85%-

ában a nyertes vételár megegyezett a kikiáltási árral, vagyis egyáltalán nem volt a kormányzat 

által hangozatott piaci árverseny, licitálás. (Erre a kérdésre még visszatérek.)  

 Egy elkelt birtoktest átlagos nyertes árajánlata 20,6 mFt/db birtoktest (1,058 mFt/ha) lett, ám a 

legnagyobb nyertes árajánlat 191! mFt/db birtoktest (1,988 mFt/ha) volt. Ezt az árat egy Csajágon 

található, 012/2 azonosító számú, 96,2 ha-os, 27,4 Ak/ha földértékű, a Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 

által 2030-ig bérelt, 154! mFt kikiáltási áru, 2015. december elején árverésre bocsátott szántó 

területre Bruder Balázs (1966), a területet bérlő Zrt. – több cégben is érdekelt – igazgatósági tagja, 

vezető tisztségviselője ajánlotta.  

 Pontosabb képet kapunk, ha a birtoktestek nyertes árkategóriák szerinti megoszlását is elemezzük. 

E szerint az elárverezett birtoktestek közel felének, 49,7%-ának nyertes ára ugyan 10 millió Ft/db 

alatt marad, ám ezek a birtoktestek a meghirdetett területeknek csupán 15,8%-át adják. És bár az 50 

millió Ft/db feletti áron elkelt birtoktestek darabszáma mindössze 11%-nyi, ám ezek adják az 

összes elárverezett terület közel 40%-át.  

 Tanulságosak az elkelt területek hektáronkénti árai is, különösen összehasonlítva azokat a nyugat-

európai földárakkal. Az átlagos vételár 1,058 mFt/ha. A nyertes árajánlatok az elárverezett terület 

közel felén, mintegy 46%-án 0,9-1,5 mFt/ha árkategóriába esnek. A területek közel 40%-a 

ugyanakkor 0,9 mFt/ha alatti, mintegy 15%-a pedig 1,5 mFt/ha feletti áron kelt el.  

 A legalacsonyabb nyertes árajánlat (egy Nagydémben található, 13,1 hektáros, igen gyenge 

termőképességű, 4,5 Ak/ha földértékű, az Agroprodukt Zrt. által, 2051-ig bérelt legelőért) 0,225 

mFt/ha volt. A legmagasabb pedig (egy lovászpatonai, 11,3 hektáros, igen jó termőképességű, 27,8 

Ak/ha földértékű, egy magánszemély által 2032-ig bérelt szántóért) 2,648! mFt/ha volt.  

 Érdekesek és tanulságosak lehetnek az elkelt területek aranykoronánkénti árai is, amelyek átlaga 

57.368 Ft/Ak lett, ám a legalacsonyabb nyertes árajánlat ennek alig 44%-a, a kikiáltási árral azonos 

25.380 Ft/Ak volt.  

 Ez azonban egyáltalán nem egyedi eset, hiszen a tényadatok tanusága szerint147 db birtoktest, 2.945 

ha, az elkelt területek közel 1/3-a (31,5%-a) erősen átlag (57,4 eFt/Ak) alatti, részben még a 

javasolt megyei irányárnál – (47 eFt/Ak) – is alacsonyabb aranykorona-áron (50 eFt/Ak ár alatt) 

talált gazdára. Ráadásul közülük 140 db birtoktest (95%) illetve 2.844 hektár (97%) esetében ez volt 
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a kikiáltási ár, azaz licitálás és árverseny nélkül került a nyertesekhez, akik között zömében a 

politika-közeli nagyvásárlókat találjuk.  

 Ez a – bizonyos nyertes körökben tapasztalható – helyzet a vevő oldaláról a piaci ár alatti vásárlás, 

az eladó állam oldaláról pedig az intézményes korrupció és hűtlen kezelés gyanúját is felvetheti, 

illetve alátámaszthatja.  

 E fenti tények, birtoktest-méretek és -árak ismeretében le kell szögeznünk az alábbiakat.  

- Az 1,058 millió Ft/ha átlagos nyertes árajánlat – különösen az egyben meghirdetett nagy, a 

területek több mint 70%-a esetében a 20 ha-t is jóval meghaladó méretű és az 50 mFt-t is elérő 

illetve jelentősen meghaladó árú birtoktestek következtében – a kis/közepes, helyi családi 

gazdaságok számára jobbára megfizethetetlennek bizonyult.  

- A mai mezőgazdasági jövedelmi viszonyok között ekkora összegeket a családi gazdaságok, a 

gazdálkodó családok és/vagy fiatalok nem tudnak földvásárlásra fordítani. De földjeikért nem is 

mernek a politika-közeli, állam által kedvezményezett, föld-spekuláns nagyurakkal 

szembeszállni.  

- A spekuláns tőkének viszont az európai 10 (pl. Ausztria) – 35 (pl. Hollandia) millió Ft/ha 

átlagos földárak töredékéért – túlnyomó többségében (a Veszprém megyében elárverezett terület 

több mint 85%-a esetében) 1,5 mFt/ha alatti áron – megszerezhető állami földek megvásárlása 

kiváló befektetési lehetőséget kínál. Az átlagosan mintegy 10-35!-szörös földárbeli különbség 

a várhatóan liberalizálódó földpiaci kilátások ismeretében spekuláns tőkebefektetői körökben már 

„eléri az ingerküszöböket”.  

- A földforgalmi törvény ellen már megindult kötelezettségszegési eljárásnak ugyanis várakozásaik 

szerint a földpiac liberalizációja és ezzel az európai földárak kiegyenlítődése lesz a 

következménye. Ez a folyamat már erőteljesen megindult, és a magyar földárak gyors ütemű 

emelkedése figyelhető meg.  

- E drágulási folyamat folytatódása nagy biztonsággal prognosztizálható, így az európai mércével 

potom pénzért most megszerzett állami földek piacra dobása belátható időn belül 

megsokszorozhatja a földvásárlásra fordított, befektetett tőkét, a közösség vagyonához 

olcsón hozzájutó „politika-közeli, rokoni, baráti” körök akár mesés haszonnal is túladhatnak 

majd azokon. Ezért veti rá magát olyan mohón az európai árakhoz képest olcsó állami földre a 

spekuláns tőke, és viszi el azt a ténylegesen helyben élő, gazdálkodó családok és a fiatalok elől. 

Vélhetően ebben a megyében is ez lehetett az egyik legfőbb mozgatórúgója az állami földek 

privatizációjának.  

- Nem meglepő tehát, hogy – mint látni fogjuk – a valóban helyben élő, gazdálkodó családok 

használható méretű birtoktestek megvásárlásához alig jutottak, az árverező, licitáló külső 

tőkeerő az esetek többségében a föld közelébe sem engedte őket. Márpedig ha – közvetlenül vagy 

strómanokon keresztül – a spekuláns tőke szerzi meg ezt a nemzetbiztonsági jelentőségű, 

stratégiai erőforrásunkat, akkor nem csak a gazdatársadalom és a vidék, a helyi gazdaság és 

társadalom stabilitása, de mindannyiunk élelmezési, élelmiszer- és környezetbiztonsága is 

végveszélybe kerül.  

 ÁLLAMI BEVÉTELEK (1.3. fejezet) – a kimutatott és a tényleges haszon 

 A „Földet a gazdáknak!” program keretében a vizsgált – 2015-2016-os – időszakban összesen 203 

ezer ha – mintegy 182 ezer ha 3 ha feletti és 21 ezer ha 3 ha alatti birtoktestekből álló – állami 

földterület került magántulajdonba, melynek – a nyertes árajánlatok alapján számított – összértéke 

270 milliárd Ft volt. Ennek többsége – becslések szerint közel 60%-a, azaz hozzávetőlegesen 

mintegy 160 milliárd Ft – azonban állami hitelből származott.  

 A Veszprém megyei földek értékesítéséből származó – az elkelt területek nyertes árajánlatai alapján 

kimutatott – állami árbevétel 9 milliárd 893 millió Ft-nak adódik. Ebből azonban először is le kell 

vonni az elárverezett földek után járó, most már kieső földbérleti díjat, melynek a hivatalosan 
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közzétett bérleti díj-adatok alapján számított jelenlegi mértéke mintegy 146 mFt/év, ami 20 éves 

futamidővel számolva – még változatlan földbérleti díjak esetén is – összességében több mint 2,9 

MrdFt elmaradt földbérleti díjbevételt, állami bevétel-kiesést jelent.  

 A kieső földbérleti díjak levonása után megmaradó mintegy 7 MrdFt-nak is azonban csupán 

töredéke az állam tényleges azonnali bevétele. A „Földet a gazdáknak!” program keretében zajló 

földvásárláshoz ugyanis kedvezményes állami hitel vehető igénybe, amihez a jelenlegi bérlőknek 

csupán a vételár 10%-ával, egyéb vevőknek 20%-ával kell saját erőként rendelkezniük. Miután a 

megvásárolt területek több mint 12%-a a nyertes árverezők saját bérleménye (11/2. melléklet), és a 

vásárlók túlnyomó többsége állami hitelt kíván ehhez igénybe venni, így a tényleges azonnali 

árbevétel aligha haladhatja meg a kimutatott vételár 19%-át, azaz 1,3 milliárd Ft-ot.  

 De ha még a teljes, kimutatott mintegy 10 milliárd Ft-os árbevétellel is számolnánk, ez az összeg 

akkor is csupán töredéke az elárverezett földek tényleges európai értékének, ami eltűnt a közös 

vagyonunkból. A megyében dobra vert 9.347 hektár állami földterület tényleges értéke ugyanis – 

Ny-Európa mai, 10-35 millió Ft/ha átlagos földáraival számolva is – 100 - 350 milliárd Ft-ra 

tehető.  

 Ez a – hazai és az európai, mai – mintegy 10-35-szörös földárbeli különbség a várhatóan 

liberalizálódó földpiaci és magyar földár-emelkedési kilátások ismeretében a spekuláns 

tőkebefektetői körökben már „eléri az ingerküszöböket”. A közösségek államát a nemzeti 

földvagyonnak a tényleges érték töredékéért történő kiárusításával nagy veszteség éri, hasznát pedig 

zömében a hatalom-közeli spekuláns tőke húzza. Mindez az állam részéről felveti az 

intézményesített korrupció és a nemzeti vagyon hűtlen kezelése alapos gyanúját.  

 TELEPÜLÉSEK (2-3. fejezet) – helybeliek, nyertesek, vesztesek 

 A megyei árveréseken elkelt és 81 településen élő 173 nyertes árverező (11/1. melléklet) által 

megszerzett 481 db – 9.347 ha összterületű – birtoktest 106 település közigazgatási területén 

helyezkedik el.  

 A helyi lakosok, helyben élő, gazdálkodó családok a 481 db elárverezett birtoktestből 150 db-ot – 

31,2%-ot – tudtak megszerezni. Ezek is a megyei átlagnál (19,4 ha) kisebb, 16,3 ha méretű 

birtoktestek voltak, szemben a külső árverezők által megszerzett birtoktestek  20,8 ha átlagméretével. 

Így azután nem meglepő, hogy a 9.347 ha elkelt állami földterületből arányait tekintve még kisebb 

terület, csupán 26,2% (2.450 ha) jutott helyieknek.  

 Összességében tehát az állapítható meg, hogy a helybeliek, helyben lakó, gazdálkodó családok, helyi 

közösségek – a kormányzati kommunikációval szemben – a saját településükön elárverezett 

területeknek alig több mint egynegyedét, és általában csak a kisebb birtoktesteket tudták 

megszerezni, közel háromnegyedét és a nagyobb birtoktesteket külső árverezők vitték el a helyi 

gazda-közösségek elől.  

 Ám még ez is optimista értelmezés, hiszen a nyertesek közül feltehetően jónéhányan – az állami 

földbérleti pályázatoknál már megismert eljáráshoz hasonlóan – fiktív lakcímeket adhattak meg, vagy 

– a földforgalmi törvényben kódolt csalafintasággal élve – a „tartózkodási helyről” az adott település 

jegyzője által kiállított igazolásokat illetve cégeik székhelyét használhatták a „helybeliség” 

igazolására. Ezzel „szerzőképes helyi földművessé” válhattak úgy, hogy akár nem is kellett a 

megvásárolt birtoktest fekvése szerinti településen megfordulniuk.  

 A vesztes településeken, azaz a földárverések által területével érintett 106 település közül 87 

településen (a települések több mint 82%-án), az elárverezett 481 db biroktestből 331 db-ot (a 

birtoktestek közel 69%-át), összesen 6.898! ha területet (az összes elárverezett 9.347 ha terület 

csaknem 74%-át) külső árverezők szereztek meg.  

 Az érintett települések többsége tehát igazi vesztesnek tekinthető, hiszen helyiek nem vagy alig 

jutottak saját határuk földjeihez, így ezek a települések semmiféle módon (közvetlen: adók, 
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járulékok; közvetett: munkahely, vásárlóerő növekedés, népesség megtartás, stb.) nem részesülnek az 

eladott földjeiken folytatott termelésből vagy azok bérbeadásából származó haszonból.  

 A vesztesek rangsora élén Városlőd áll, amelynek területéből 550! hektár állami területre zömében 

a veszprémi és bándi illetőségű, nagygazda Csomaiék tettek nyertes árajánlatot. De a több mint 400 

hektár mezőgazdasági területet vesztő Pápa és Szentgál vagy a 300 hektár fölötti területet vesztő 

Bakonypölöske, Berhida, Csajág, Gic, Malomsok, Marcaltő és Mihályháza helyi gazdaközösségeit is 

komoly veszteség érte.  

 A 106 település közül 57! településen (a települések közel 54!%-án) egyáltalán nem volt helybeli 

nyertes árverező. Ezen 57 abszolút vesztesnek tekinthető településen 201 db birtoktestre, 3.951 ha 

állami földterületre más településen élők tettek nyertes árajánlatot. Az abszolút vesztesek rangsora 

élén is Városlőd áll, melyet Malomsok, Csajág, Marcaltő, Mihályháza, Bakonypölöske és Gic követ.  

 A nyertes települések azok, amelyekről a sikeresen árverezők kikerülnek. A 173 nyertes árverező a 

lakcímadatok alapján összesen 81 településen él, ám a 106 település közigazgatási területéhez 

tartozó, elárverezett területek több mint 3/4-ének (7.028 ha-nak) árverési nyertesei mindössze 20! 

település – közöttük a megyeszékhellyel együtt 6! város – (a nyertes települések kevesebb, mint 

1/4-e) lakói lettek.  

 A legtöbb területet – a megyében sikeresen elárverezett állami földterület közel 18!%-át, 72! db 

birtoktestből álló 1.654! hektárt – a megye második legnagyobb, 30.000 lelkes városa, fontos 

kormánypárti bázis, az 1990 óta FIDESZ-es vezetésű Pápa nyertes árverezői szerezték meg. A 173 

megyei árverési nyertes közül 21 fő, azaz csaknem minden nyolcadik e város lakója, és minden 

hetedik sikersen eláérverezett birtoktest illetve minden hatodik hektár hozzájuk került. A város 

nyertes érdekeltségeinek rangsorát Ruischék – Ruisch József (172 ha), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet 

volt elnöke, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító 

társtulajdonosa és azonos lakcímű családtagjai, felesége, Ruisch Józsefné (235 ha) és közvetlen 

családtagjuk, Ruisch Anikó (277 ha) – alkotta családi/üzleti érdekkör vezeti. Ők együttesen kereken 

nem kevesebb, mint 684! ha-ra – kizárólag a „piszkos 12” egyike, az Agroprodukt Zrt. 2051-ig bérelt 

földjeire – tettek több mint 910! mFt értékben nyertes árajánlatot. De a pápai nagy nyertes árverezők 

között található a fellelhető információk alapján családi gazdálkodó Varga Szabolcs (174 ha, 165 

mFt) és a nagygazda, nagyválalkozó Varga Sándor (168 ha, 203 mFt) is. Ugyancsak itt találjuk 

Majorékat, Major Károlyt és feleségét Majorné Novák Annamáriát, egy - az állami földbérleti 

pályázatokon is nagy megyei nyertes - gazdálkodó család tagjait (132 ha, 117 mFt) és az árufuvarozó 

nagyvállalkozó Varga Csabát (103 ha, 83 mFt) is. De említhetők pl. a városi hatodik helyezett 

Csizmadiáék (75 ha, 92 mFt), a férj, Csizmadia Balázs, a NAK elnök, FIDESZ-es országgyűlési 

képviselő Győrffy Balázs szövetkezeti üzlet/vezetőtársa és felesége, Horváth Ágnes is. Ez azt is 

jelenti, hogy bár a városnak 21 nyertes árverezője van, ám e fenti 6 családi/üzleti érdekkör 10 tagja 

szerezte meg a város polgárai által elnyert terület több mint 4/5-ét, összesen 1.336 ha-t, a megyei 

összterület közel 15!%-át. Együttes nyertes árajánlatuk megközelítette az 1,6 MrdFt!-t. Ők 

lennének tehát azok a pápai „kis/közepes családi gazdálkodók”, akiket a kormánypropaganda szerint 

a „Földet a gazdáknak!” program megcélzott!  

 A rangsor második helyét a mintegy 60.000 lelkes megyeszékhely, megyei jogú város, a 2006 óta 

ugyancsak FIDESZ-es vezetésű Veszprém foglalja el. 8 nyertes árverezője 22 db birtoktestre, 820! 

hektárnyi állami földterületre tett nyertes árajánlatot, ami a megyében elárverezett területek közel 

9%-a. A város árverési nyertes érdekeltségei ranglistájának élén Csomaiék – a megvásárolt terület 

zőmét bérlő, az édesapa és a fiútestvér által vezetett, állattenyésztő főprofilú családi cég, az Imár Bt. 

két veszprémi illetőségű lánytestvér társtulajdonosa, Csomai Annamária (261 ha) és Csomai 

Gabriella Zsuzsanna (298 ha) – állnak. Az árveréseken általuk elnyert 10 db birtoktest összterülete 

megközelíti az 559! ha-t, nyertes árajánlatuk pedig a 430! mFt-t. (Mellettük bándi illetőségű 

agrármérnök, cégvezető testvérük, Csomai Géza is jelentős (271 ha) területre tett szert családi cégük 

bérleményeiből az árveréseken, így összes szerzeményük eléri a 830! hektárt, nyertes árajánlatuk 

pedig a 630! mFt-t.) A nagy árverési nyertesek közt kell említenünk továbbá a Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. vezetői és családtagjaik alkotta érdekkör egyik veszprémi illetőségű, több mint 
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egy tucat cégben érdekelt tagját, a nagyvállalkozó Bruder Balázst (197 ha, 344! mFt) is. Ez azt is 

jelenti, hogy bár a városnak 8 nyertes árverezője van, ám e fenti 2 családi/üzleti érdekkör 3 tagja 

szerezte meg a város polgárai által elnyert terület több mint 3/4-ét, összesen 627 ha-t, a megyei 

összterület közel 7%-át. Együttes nyertes árajánlatuk megközelítette a 0,8 MrdFt!-t. Ők tehát pl. 

azok a veszprémi „kis/közepes családi gazdálkodók”, akiket a kormánypropaganda szerint a „Földet 

a gazdáknak!” program megcélzott!  

 A települési rangsor harmadik helyére a Pápai járás mintegy 1.100 lelkes községe, Lovászpatona 

került. 5 nyertes árverezője 26 db birtoktestre, 515! hektárnyi állami földterületre tett nyertes 

árajánlatot, ami a megyében elárverezett területek több mint 5%-a. Nyertes árverezői közül csaknem 

az egész területet Soósék, egy nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai, a lótenyésztő, vadász, 

nagyvállalkozó családfő, Soós Géza László (51 ha), őstermelő felesége, Soós Géza Lászlóné (155 ha) 

és vadász, vadaspark tulajdonos, cégvezető menyük, Soós Anita (277 ha) – szerezték meg (483 ha; 

480 mFt). E nagy nyertes családi/üzleti érdekeltséghez került tehát a város nyertes árverezői által 

megszerzett területnek közel 94%-a. Ők tehát azok a lovászpatonai „kis/közepes családi 

gazdálkodók”, akik a kormánypropaganda szerint a „Földet a gazdáknak!” program fő 

kedvezményezettei!  

 Külön említést érdemel a települési rangsor negyedik helyére került Székesfehérvár, a szomszédos 

Fejér megye közel 97.000 lelkes székhelye, az ország egyik legrégibb és legnagyobb – 2010 óta 

ugyancsak FIDESZ-es vezetésű – megyei jogú városa. 3 nyertes árverezője a Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. vezetői és családtagjaik alkotta legnagyobb megyei nyertes érdekkör három 

székesfehérvári illetőségű tagja. Ök – az igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Farkas Péter (97 ha, 

120 mFt), üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter (218 ha, 373 mFt) és a cég volt igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője, Varga Lajos (226 ha, 397 mFt) – 10 db birtoktestre, 444! hektárnyi állami 

földterületre tettek összesen 550 mFt értékű nyertes árajánlatot a Veszprém megyei Berhida és Ősi 

területén. Így a Veszprém megyében elárverezett területek közel 5%-a hozzájuk került.  

 E 4 vezető település – közöttük 3! város és egy község – 37 nyertes árverezője tehát összesen 130 db 

birtoktestből álló 3.433! ha állami földterületre tett nyertes árajánlatot, ami a megyében elárverezett 

összes terület több mint 1/3-a, közel 37!%-a.  

 Az elárverezett területekből 400-100 hektár termőföldre további 20 település – csökkenő területi 

sorrendben Gyömöre, Dabronc, Bánd, Hárskút, Csót, Balatonfőkajár, Mezőlak, Iszkáz, 

Nemesgörzsöny, Nóráp, Takácsi, Zirc, Balatonfüred, Devecser, Nagyesztergár, Kup, Ganna, 

Bakonyjákó, Pápakovácsi és Kolontár – árverezői tettek nyertes árajánlatot.  

 E 24 vezető település szerezte meg tehát nyertes árverezői révén a megye dobra vert állami 

területeinek több mint 80%-át. A 100 ha-t meghaladó területhez jutott települések közül 6 közepes 

illetve nagyváros! Úgy tűnik tehát, hogy ebben a megyében sem a falvak és tanyák népéről szólt a 

„Földet a gazdáknak!” program.     

 LAKCÍM - BIRTOKTEST TÁVOLSÁGOK (4. fejezet) – „szerzőképes távnyertes helyi 

földművesek” 

 Az árverési nyertesek többsége nemcsak hogy nem „helybeli”, hanem a Kormány internetes 

felületén, az NFA hivatalos honlapján közzétett lakhelye/cége székhelye és a megszerzett 

földterület közti távolság gyakran a kormányhatározatban rögzített 20 km-t is meghaladja. Ennek 

megyei tényadatait vizsgálva az alábbi sarokszámokhoz jutunk:  

Az elárverezett birtoktestek  Összesen 20 km-en kívül Arány (%) 

- nyertesei (fő) 173 23 13,3 

- száma (db) 481 47 9,8 

- összterülete (ha) 9.347 1.438 15,4 

- összes nyertes árajánlat (mFt) 9.893 1.854 18,7 

 A megyében elárverezett 9.347 hektár állami földterületből közel 1.500! hektárt, az összes terület 

több mint 15%-át, azaz minden hetedik hektárt nemcsak hogy nem helybeliek, hanem a birtoktesttől 
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20 km-nél nagyobb – átlagosan 32 km – távolságban lakó, 23 nyertes licitáló – az összes (173 fő) 

sikeresen árverező 13,3%-a – szerezte meg.  

 Ez a távolság 3 db birtoktest (88 ha) esetében az 50 km-t is meghaladja, sőt ezen belül 2 db 

birtoktestet (84 ha legelőt) 160! km távolságból, Budapestről szerzett meg egy politika-közeli, 

büntető- és munkajogi szakjogász, ügyvédi irodavezető. Újabb 6 db birtoktest (305 ha) 30-50 km 

közötti, 8 db birtoktest (314 ha) 25-30 km közötti, a fennmaradó 30 db birtoktest (731 ha) pedig 20-

25 km közötti távolságra fekszik a területet elnyerő lakhelyétől illetve árverezésre jogosító címétől.  

 Egy birtoktest átlagos területnagysága ebben a „távnyertes” körben 30,6 ha/db, ami jelentősen – 

közel 60%-al – meghaladja a megyében sikeresen elárverezett birtoktestek 19,4 hektáros 

átlagméretét. Egy nyertes árverező átlagosan 2 db birtoktestre tett nyertes árajánlatot, így az egy 

nyertes árverezőre jutó átlagterület a megyei átlagot (54 ha/fő-t) meghaladó 62,5 ha/fő.   

 A „távnyertes helybeli földművesek” egy-egy birtoktestre átlagosan több mint 39 millió Ft-ot 

szántak, és így az egy nyertes árverező által földvásárlásra fordított átlagos összeg közel 81 millió Ft 

volt. Többük esetében semmifajta mezőgazdasági előéletre utaló nyilvános információ nem lelhető 

fel, és a megszerzett ingatlant általában még hosszú évekig mások bérlik.  

 A földvásárlásra fordított összegek ebben a körben is nagy eltéréseket mutatnak, hiszen pl. egy olyan 

nyertes „távárverező” is akad, aki Székesfehérvárról 103! illetve 109! millió Ft-ot ajánlott két 

Ősiben, árverezési címétől 27 km távolságban lévő 51 illetve 68 ha-os szántóért, vagy pl. akadt olyan 

szintén székefehérvári nyertes árverező is, akinek egyetlen 109 ha-os, 33 km távolságban lévő 

berhidai szántóra tett nyertes árajánlata meghaladta a 180! millió Ft-ot.  Ugyan melyik kis/közepes 

családi gazdaság, helybeli gazdálkodó család tudna mezőgazdasági tevékenységéből ekkora 

összegeket földvásárlásra fordítani?  

 A „távnyertes helybeli földművesek” illetve feltételezhető strómanjaik anyagi helyzetét külön is 

érdemes lenne vizsgálni. Persze azt jól jellemezheti az is, hogy az általuk megadott, árverezésre 

jogosító fenti címek esetenkét nem akármilyen – luxus illetve igen szerény – ingatlanokat is 

takarnak. De meglepő – vagy nem meglepő – módon találkozhatunk városi lakótelepi, többemeletes, 

panelházi lakásokkal illetve olyan esetekkel is, ahol a megadott árverezési címen üres, beépítetlen 

telek, sőt feluszéli, az utolsó háztól is messze fekvő földrészlet található.  

 Ezekben az esetekben a nyertesek csak a földforgalmi törvény abszurd rendelkezései 

következtében minősülhettek lakhelyüktől ilyen távolságban „szerzőképes helyi földművesnek”. 

Többük esetében jogosan felmerülhet az a kérdés is, hogy – ha már a kormányzati kommunikáció 

szerint „azé legyen a föld, aki megműveli” – ugyan miként fogják ilyen távolságból a nagy 

megszerzett területeket – sokszor mezőgazdasági gyakorlat híján – maguk megművelni?  

 Hogy hogyan lehet ez a 23 nyertes árverező „helybeli földműves”, arra az sem ad elfogadható 

magyarázatot, hogy – a tárca érvelése szerint – különböző módokon, a „tartózkodási helynek” 

illetve a „saját cég székhelyének” a címével is lehet árverezési jogosultságot szerezni. Attól 

ugyanis a nyertes még nem válik helybelivé, de még csak 20 km-en belüli lakhelyűvé sem, hogy a 

birtoktest fekvése szerinti település 20 km-es körzetében „tartózkodik” vagy itt van egy olyan cég 

székhelye, amelyben résztulajdona van. Ráadásul a megadott címek ilyen típusú megjelölése, 

megkülönböztetése nem is szerepel az NFA honlapján. Azt pedig már senki nem tartja számon, hogy 

a nyertes árverező a föld megszerzését követően vajon azon a címen marad-e, amely feljogosította az 

árverésen való részvételre.  

 Mindez világosan rámutat a szabályozás abszurditására. Ki lehetett tehát nézni az országban 

bárhol földterületeket, majd egy legalább 3 éve 20 km-en belül működő mezőgazdasági főprofilú – 

akár alvó vagy bedőlt – céget legalább 25 % tulajdonrésszel megszerezve, annak bármilyen 

foglalkozású és lakhelyű tulajdonosaként felkerülve a földművesek árverésre jogosító listájára, a cég 

székhelyén vagy telephelyén „helyi földművessé” válva, el lehetett vinni a földet az adott településen 

élő, ténylegesen ott gazdálkodó családok elől. De ehhez akár a település jegyzője által a 

„tartózkodási helyről” kiállított igazolás is elégséges lehetett, és akár nem is kellett sohasem járni a 
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föld fekvése szerinti településen. A kormányzati kommunikáció erről persze mélyen hallgat, így ez a 

földforgalmi törvényben kódolt arcátlan szabályozás a közvélemény tökéletes megtévesztésének – a 

kormányzati propaganda által tudatosan fel is használt – lehetőségét kínálja.  

 BÉRLETI VISZONYOK (5-6. fejezet) – bérleti kategóriák, nagy földbérlők, nyertes árverezők és 

háttérkapcsolatok 

 A földvásárló nyertes árverezők és az általuk megszerzett birtoktestek bérleti viszonyainak 

elemzése szintén érdekes összefüggésekre, kapcsolatokra deríthet fényt. Más és más ugyanis a 

helyzet, ha a nyertes árverező a saját maga, saját cége, közvetlen rokonsága, üzlettársa vagy azok 

cége bérleményeit, vagy e körön kívüli, külső magánszemély vagy cég bérleményeit szerzi meg. 

Ennek megállapításához is az OPTEN cégadatbázist használtam. Segítségével a céghálók és a 

személyi kapcsolatok is pontosabban meghatározhatók voltak.  

 A 173 fő nyertes árverező által megszerzett Veszprém megyei állami földterületek bérleti viszonyait 

a 11/2. melléklet tartalmazza. Az elárverezett földek bérleti viszonyaira vonatkozó adatok elemzése 

alapján kialakított három bérleti kategóriával kapcsolatban az alábbi fontosabb megállapítások 

tehetők.  

- 1. kategória - A 9.347 ha elárverezett Veszprém megyei állami földterület 6,2%-a, 577 ha nem 

volt az árverezés időszakában bérbe adva, közel 94%-a viszont hosszabb-rövidebb, az árverés 

idején 1-32! éves hátralevő futamidejű szerződéssel bérbe adott, azaz nem az állam, hanem a 

bérlők által művelt terület. Irrelevánsok tehát azok a kormányzati kijelentések, amelyek azzal 

próbálták indokolni a földvagyon eladását, hogy az állam annak rossz gazdája, az állami cégeket 

– Lázár János volt kancelláriaminiszter szavaival – az MSZP-s korszakban az MSZP-s, a 

FIDESZ-es korszakban a FIDESZ-es management szétlopja”. 20 fő részben vagy egészben ilyen 

bérlő nélküli, szabad területekre tett nyertes árajánlatot.  

- 2. kategória - Az elárverezett területekből 2.810 ha (30%) esetében a nyertes árverezők saját 

bérleményükre tettek nyertes árajánlatot. Ezen belül a földvásárló saját, ill. közvetlen rokoni, 

üzlettársi köre cégének bérleménye (1.369 ha, 14,6%) tette ki a legnagyobb hányadot. Ezt követte 

a nyertes árverező, mint magánszemély által bérelt terület (1.139 ha, 12,2%). Végül e 

kategóriában a legkisebb területet (302 ha, 3,2%) azok a birtoktestek adták, amelyeknél az 

árverező a közvetlen rokoni, üzlettársi köre személyes bérleményére tett nyertes árajánlatot. Ezek 

az állami földbérletek igen sok esetben 2012 és 2016. között keletkeztek, és így kétséget kizáróan 

előkészítették a helyzetbe hozott bérlők tulajdonszerzését, az „előbb bérbe majd tulajdonba” 

adási koncepció megvalósítását. 76 fő részben vagy egészben ilyen saját bérleményű területekre 

tett nyertes árajánlatot.  

- 3. kategória – Az elárverezett területekből 5.960 ha (63,8%) esetében a nyertes árverezők külső 

bérleményre licitáltak sikerrel. Ezen belül a külső – a nyertes árverezőtől vélhetően független – 

cégek bérleményei (5.403 ha, 57,8%) tették ki a legnagyobb hányadot. A sort a külső – a nyertes 

árverezőtől vélhetően független – magánszemélyek által bérelt területek (557 ha, 6%) zárják. 112 

fő részben vagy egészben ilyen külső bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot.  

 Az, hogy mely cégek illetve magánszemélyek bérleményeit bocsátották árverésre, az a jelekből 

ítélve e megyében is leginkább attól függhetett, hogy milyen viszonyt ápolnak a jelenleg kormányzó 

FIDESZ vezető köreivel illetve részesei-e annak a gazdasági háttérhálózatnak, amely a 

mindenkori politikát láthatóan kézben tartja.  

 A megyében meghirdetett 14.401 ha állami földterületet összesen 145 cég illetve magánszemély 

bérli, ám közel 2/3-át, 66,1%-át mindössze 8 érdekeltség bérleményei adják. A végül eredményesen 

elárverezett 9.347 ha földterületet 101 cég illetve magánszemély bérli, ám kereken 2/3-át, 66,6%-át 

mindössze 4 földhasználó bérleményei adják. Ezek a legnagyobb „baráti” illetve „nem baráti” 

bérlők, árverésre bocsátott területeik és az azokra nyertes árajánlatot tevő legnagyobb vásárlók az 

alábbiak.  
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- A meghirdetett és az elárverezett állami földterületek legnagyobb megyei bérlőinek élén 

egyaránt a „piszkos 12”
102

 egyike, az 1962-ben alapított, majd 1993-ban részvénytársasággá 

alakított Pápai Állami Gazdaság jogutóda, az 1. Orbán kormány (1998. június – 2002. május) 

által 2001-ben a Mádl István (1954) vezérigazgató, ma multimilliárdos nagyvállalkozó, 

Bakonyszűcs volt FIDESZ-es polgármestere vezette, kormányközeli management részére 

privatizált, majd 2017-ben a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Bonafarm csoport által 

bekebelezett Agroprodukt cégcsoport zászlóshajója, az Agroprodukt Zrt. áll. Az Agroprodukt 

cégek (Agro-Invest Kft., Agro 22 Zrt., Agroprodukt Zrt., Sertéstenyésztő és Hizlaló Bt. valamint a 

Wildex Kft.) Pápa és környéke jelentős mezőgazdasági vállalkozásai, amelyek ma 7 telephelyen 

működnek és megközelítőleg 8.000 hektáron gazdálkodnak. Rendelkeznek terménytárolókkal, 

vetőmag-feldolgozó üzemmel és takarmánykeverővel, állattartó telepeiken pedig sertést (1 250 

koca és szaporulata), húsmarhát (300 db), valamint tejelő szarvasmarhát (3.400 db tejelő tehén és 

szaporulata) tenyésztenek. A térségi integrátor holding – döntő részben az államtól, 2051!-ig, 

579-580! Ft/Ak/év bérleti díjért – bérelt területeiből 268 db birtoktestet, 6.081 ha-t bocsátottak 

árverésre. Ez a kalapács alá került Veszprém megyei terület több mint 42%-a. E meghirdetett 

bérleményeiből azonban „csak” 168 db birtoktest, 3.927 ha – árverésre bocsátott bérleményeinek 

65%-a – talált gazdára, azokat 57 nyertes árverező szerezte meg. A cégvezetők/tulajdonosok 

közül senki sem tett társaságuk államtól bérelt területeire nyertes árajánlatot. A cégtől – vélhetően 

– független, külső nyertes árverezők közül a Zrt. bérleményeiből legnagyobb területekre 

Ruischék – Ruisch József (172 ha), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnöke, a Megaszolg Kft. 

jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító társtulajdonosa és azonos lakcímű 

közvetlen családtagjai, Ruisch Anikó (277 ha) és Ruisch Józsefné (235 ha) – Pápáról tettek nyertes 

árajánlatot.  Ők versenytárs nélkül, a kikiáltási árral azonos 912! mFt nyertes árajánlattal 28 db – 

zömében igen jó termőképességű, szántó művelési ágú – birtoktestet, összesen 684! ha-t 

(csaknem 18%-ot) szereztek meg a cég elárverezett területeiből. De feltétlenül e körben 

említendők Soósék – egy kőbányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, 

vadász, gazdálkodó tagjai, a családfő, Soós Géza László (51 ha), valamint az üzlettárs feleség, 

Soós Géza Lászlóné (128 ha) és menyük, Soós (Kecskés) Anita (277 ha) – is Lovászpatonáról. Ők 

– egy birtoktest kivételével versenytárs nélkül, a kikiáltási árral megegyező – összesen 480! mFt 

nyertes árajánlattal 18 db – zömében jó termőképességű, szántó művelési ágú – birtoktestet, 

összesen 456! ha-t (közel 12%-ot) szereztek meg a cég elárverezett területeiből. Ugyancsak e 

körbe sorolhatók továbbá Vörösék – egy kormány közeli, MAGOSZ-os nagygazda család tagjai, 

a családfő, Vörös Árpád (Sándor) (282 ha), közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, 

kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. társtulajdonos vezetője és üzlettárs felesége, 

Vörösné Szabó Szabina Barbara (92 ha) Gyömöréről, akik versenytárs nélkül, a kikiáltási árral 

azonos, mintegy 385! mFt. értékben tettek a Zrt. által bérelt területekből 15 db – zömében jó 

termőképességű, szántó művelési ágú – birtoktestre összesen mintegy 374! ha-ra (a cég 

elárverezett bérleményeinek közel 10%-ára) nyertes árajánlatot. A cég bérleményeinek nagy – 

200 ha feletti – nyertesei között szerepel továbbá a több ciklus óta önkormányzati képviselő 

Szabó Józsefné (242! ha, 290!mFt), a Csóti Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. társtulajdonos 

ügyvezetője is Csótról. A 100-200 ha közötti nyertes érdekeltségek között meg kell említeni a 

családi gazdálkodó Varga Szabolcsot (174 ha, 165 mFt) és a nagygazda, nagyvállalkozó Varga 

Sándort (168 ha, 203mFt), egyaránt Pápáról. Ugyancsak itt említhetők Bakiék (150 ha, 162 

mFt) – Baki Dezső (105 ha) és szövetkezeti elnök testvére, Baki Róbert (45 ha), Győrffy Balázs 

NAK elnök, FIDESZ-es országgyűlési képviselő üzlet- és cégvezető-társa, egy MAGOSZ-os 

nagygazda család azonos lakcímű testvér tagjai – Mezőlakról. De e kategóriában szerepelnek 

Kovácsék (135 ha, 137 mFt) – Kovács Andás (79 ha), Kovács Flóra Anna (10 ha), Kovács Péter 

(30 ha) és Kovács Zoltán András (16 ha), egy növénytermesztő/állattenyésztő nagygazda család 

tagjai – is Takácsiból. Végül a nagy nyertesek között itt kell említeni két nem mezőgazdasági 

foglalkozású nyertes árverezőt is: az ipari automatizáló mérnökinfomatikus Szabó Csabát (118 

                                                           
102Az állami gazdaságok privatizálásának – az 1. Orbán kormány (1998. június – 2002. május) által 2001 nyarán, majd a Medgyessy kormány (2002. május – 

2004. szeptember) időszakában, 2003-2004-ben végrehajott – két hulláma bemutatását lásd korábban, a „6. Bérleti viszonyok II. – földbérlők, nyertes árverezők 
és háttérkapcsolatok” című fejezetben. 
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ha, 187 mFt) Iszkázról, és a közúti árúfuvarozó nagvállalkozó Varga Csabát (103 ha, 83 mFt) 

Pápáról. A cég fennmaradó területére további 39 árverező – köztük pl. két gazdálkodó, Szabó 

Róbert (95 ha) Ugodról és Pintér Imre (90 ha) Szergényből, vagy éppen dr. Funtig Zoltán (84 ha) 

politikaközeli ügyvéd, büntető- és munkajogi szakjogász Budapestről, illetve az erős politikai 

beágyazottságú Győrffy Balázs (58 ha) NAK elnök, FIDESZ-es országgyűlési képviselő 

Nemesgörzsönyből – tett nyertes árajánlatot. A nyertesek ismeretében úgy tűnik tehát, hogy ezzel 

a korábbi „baráti” besorolását vélhetően elvesztett cég állami földbérleményeinek jelentős 

hányada „új, baráti kezekbe” került.  

- A meghirdetett és elárverezett állami földterületek legnagyobb megyei bérlői rangsorának 

második helyén a Veszprémi Állami Gazdaság jogutódaként 1993-ban létrejött Veszprémi 

Mezőgazdasági Rt., 2006 óta Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (8162 Küngös, Kossuth u 3.) áll. A 

társaság elsősorban szántóföldi növénytermesztéssel továbbá vetőmag szaporítással illetve 

kikészítéssel foglalkozik. A vetésterület legnagyobb részét a gabonanövények teszik ki. A 

szántóföldi termelést 2.600 ha – részben állami, részben magántulajdonban lévő – bérelt területen 

végzik. E mellett 130 ha on termesztenek cseresznyét, meggyet, szilvát, sárgabarackot valamint 

almát. Veszprémben 100 t gyümölcs tárolására alkalmas hűtőházzal is rendelkeznek. A cég 

területei zömét 2030-ig, 1.250 Ft/Ak díjért az államtól bérli. Az ebből árverésre bocsátott, 45 db 

birtoktestből álló 1.392 ha területe (a kalapács alá került Veszprém megyei terület 9,7%-a) – két 

kisebb, összesen 10 hektáros, legelő művelési ágú birtoktest kivételével – teljes egészében elkelt. 

Azt formálisan 16 nyertes árverező szerezte meg, ám többségük azonos gazdasági érdekkörhöz 

tartozik, azaz maguk a bérlő cég üzlettárs vezetői és közvetlen családtagjaik. Ők: az 

igazgatósági tag, főkönyvelő, Barabásné Horváth Éva Mária (11 ha), két – tucatnyi cégben 

érdekelt – igazgatósági tag, Bruder Balázs (197 ha) és Farkas Péter (97 ha), valamint az utóbbi 

üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter (218 ha), továbbá a termelési igazgató, Pintér Balázs (46 ha). De e 

körhöz tatozik a korábbi vezérigazgató, Horváth László (107 ha) és közvetlen családtagja, 

Horváth Veronoka (48 ha), valamint a számos cégben érdekelt volt igazgatósági tag, Varga 

Lajos (226 ha) is. E cégvezetői érdekkör összesen közel 1,5! MrdFt nyertes árajánlattal 950! ha-

t (csaknem 70%!-ot) szerzett meg a cég elárverezett területeiből. A cégtől – vélhetően – 

független, külső nyertes árverezők közül legnagyobb területre Feindék (236! ha), egy 

balatonfőkajári szőlész, borász család azonos lakcímű üzlettárs tagjai, a szőlész apa, Feind Lajos 

(124 ha) és borász fia, Feind Péter (112 ha) tett összesen 317! mFt összegű nyertes árajánlatot. A 

nyertes árverezők között találjuk továbbá Thuryékat (99 ha, 148 mFt) Balatonakarattyáról és 

Balatonkeneséről: az agrármérnök apát, Thury Attila Jánost (81 ha) és 

egészség/fogászatturisztikai nagyvállalkozó fiát, Thury Attilát (18 ha). De említhetők Kelemenék 

(62 ha, 86 mFt) is Balatonkeneséről: a gazdálkodó apa, Kelemen Attila (47 ha) és üzlettárs fia, 

Kelemen Gergely (15 ha), vagy a kisebb nyertesek közül Szili Zsófia (21 ha, 18 mFt), egy 

gazdálkodó család tagja Szentkirályszabadjáról, illetve a gazdálkodó Leitold László (12 ha, 16 

mFt) Vöröstóról.  

- A bérlői rangsor harmadik helyén az állattenyésztés főprofilú, három telephelyen magyar merinó 

juh-, mangalica sertés- és limousine húsmarha tartással foglalkozó, 3.800 ha gyepen és szántón 

gazdálkodó, 1994-ben alapított családi nagybirtok, a FIDESZ-közeli Imár Bt. (8220 

Balatonalmádi Kisberényi utca 5.) áll. A cég által 2029-ig, 1.250 Ft/Ak díjért bérelt állami 

földekből 653 ha terület (az árverésre bocsátott Veszprém megyei terület 4,5%-a) került kalapács 

alá. Az árverésre bocsátott területre, amely – két kisebb, összesen 8 hektár területű birtoktest 

kivételével – teljes egészében elkelt, mindössze 2 családi/üzleti érdekeltség 4 árverező tagja tett 

nyertes árajánlatot. Túlnyomó többségét – közel 2/3-át – a bérlő családi cég társtulajdonos 

vezetői szerezték meg az árveréseken. Ők – Csomaiék (409! ha, 301! mFt) – testvérek: a 

kereskedő Csomai Gabriella Zsuzsanna (217 ha) és öccse, az agrármérnök, cégvezető Csomai 

Géza (192 ha). (A két testvér cégük bérelt területein kívül hugukkal, Csomai Annamáriával együtt 

további 420 ha – zömében bérlő nélküli állami erdő – területre is nyertes árajánlatot tettek, igy a 

mintegy 830 hektárnyi megszerzett területtel a megye második legnagyobb földvásárlói lettek.) A 

cégtől – vélhetően – független, két külső nyertes árverező szintén azonos családi/üzleti 

érdekeltséghez tartozi. Ők Kosikék – Szamosvári Erzsébet (111 ha), Kosik János FIDESZ-közeli 
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milliárdos nagyvállalkozó több cégben érdekelt, volt üzlettárs felesége, és Kosik Zsófia (125 ha), 

az állami földárverések idején édesanyjával azonos lakcímű, ma Herenden élő lányuk Hárskútról.  

Az összesen 236! ha – a cég elárverezett bérleményeinek több mint 1/3-át kitevő – területért 181! 

mFt összegű nyertes ajánlatot tettek.  

- Az elárverezett állami területek legnagyobb bérlőinek megyei rangsora negyedik helyére az 

1985-ben három cég egyesülésével létrejött Zalaszentgróti Állami Tangazdaság jogutóda, az 

1993-ban alapított és mintegy 2.000 ha – döntő többségben az államtól 2030-ig, 1.250 Ft/Ak 

díjért bérelt – területen gazdálkodó Zal-Agro Zrt. (8790 Zalaszentgrót Alkotmány u. 5.) került. A 

szántóföldi növénytermesztés, állattenyésztés és mezőgazdasági integrációs főtevékenység 

keretében termeltetési szerződéssel agrárvállalkozókat segít szaktanácsadással, gépi 

szolgáltatással, felvásárlással és értékesítéssel. A társaság részvényeinek többségét 2010-ben a 

Zalagrár Kft. vásárolta meg. A cég által bérelt állami földekből 275 ha terület (az elárverezett 

Veszprém megyei terület 2,9%-a) került kalapács alá, amely teljes egészében elkelt, azt egy 

családhoz tartozó 3 nyertes árverező szerezte meg. A cégvezetés a cég bérleményeiből nem tett 

egyetlen hektárra sem nyertes árajánlatot. A cégtől – vélhetően – független, külső nyertes 

árverezők Simonék (275! ha, 266! mFt), egy nagyvállalkozó, polgármester család üzlettárs 

tagjai Dabroncról. Ők: Simon Lajos (105 ha), Dabronc volt polgármesterének polgármester-utód, 

üzlettárs fia, Simonné Dénes Andrea (34 ha), a polgármester üzlettárs felesége és Varga Józsefné 

(136 ha), a polgármester üzlettárs huga.  

 Összességében – sajnálatos ám nem meglepő módon – Veszprém megyében is hasonló kettős 

tendencia és ugyanaz a feudális vazallusrendszer figyelhető meg a földbérlő/földtulajdonos 

viszonyokban, mint más megyék földprivatizációs folyamataiban.  

- A „baráti” bérlők esetében szembetűnő, általános jelenség, hogy meghirdetett területeik jelentős 

részét, akár egészét maguk a bérlő magánszemélyek vagy a bérlő cégek vezetői és/vagy 

tulajdonosai vásárolták fel. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy e „baráti” cégek és 

magánszemélyek bérelt területeiből – vélhetően nem ritkán magukkal a bérlőkkel egyeztetve – 

jobbára azokat bocsátották árverésre, amelyeket azután a bérlők maguk vásároltak meg. Ez a 

nemzeti földvagyont kezelő állam és a földbérlők közti előzetes megegyezés, politikai alku, 

intézményes korrupció és hűtlen kezelés alapos gyanúját is felvetheti. Ráadásul a birtoktestek egy 

része esetében a nyertesek kikiáltási áron, licit és árverseny nélkül jutottak bérleményeikhez 

(erre később még visszatérek). Ezek a területek ilyen formán nagyrészt el is keltek.  

- A „nem baráti” bérlők, cégek és magánszemélyek esetében viszont a földeladás alapvető célja a 

bérelt területek olyan nagy, kormányközeli – gyakorta nem is mezőgazdasági területen mozgó – 

„baráti” tőkeérdekeltségekhez, a „megerősítendő nemzeti tőkésosztály” tagjaihoz juttatása 

lehetett, akik azután jelentősen megemelve a földbérleti díjakat lerontják e nem baráti cégek 

gazdasági mutatóit, leszorítják a földről, majd esetleg fel is vásárolják azokat. De a közvetlen – 

földpiaci liberalizációra és/vagy a területek átminősítésére, ezzel jelentős értéknövekedésükre 

irányuló – földspekuláció vélhető elősegítése, a „baráti” érdekeltségek feltőkésítése is lehetett 

célja e bérelt állami területek értékesítésének. Nem véletlenül jelenhetnek meg tehát szép 

számmal nem mezőgazdasági profilú tőkeérdekeltségek tulajdonosai illetve vélhető strómanjaik is 

e földvásárlói körben.  

 NYERTES ÁRVEREZŐK (7. fejezet) – nagy nyertesek, tevékenységük, vásárlás kikiáltási áron 

 A nyertes árverezők teljes körű felsorolását valamint az általuk megszerzett területek nagyságát és 

árát a 11/1. melléklet tartalmazza. E szerint a megyében elárverezett – 481 db birtoktestből álló – 

9.347 ha állami földterületet 173 nyertes árverező szerezte meg. Egy nyertes árverező átlagosan 2,8 

db/fő birtoktesthez és ezzel 54 ha/fő területhez jutott, amelyért átlagosan 57 mFt/fő nyertes 

árajánlatot tett.  

 50 hektárnál – tehát az átlagos európai családi birtokméretnél – nagyobb állami földterülethez 58 fő 

– a 173 nyertes árverező 34%-a – juthatott. Az általuk elnyert 273 db birtoktest összterülete 7.230 ha, 
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ami a megyében elárverezett összes földterület 77%-a. Összességében tehát a nyertes árverezők 

felső 1/3-a szerezte meg az elárverezett állami földterületek több mint 3/4-ét.  

 E „felsőházi” körben egy árverező átlagosan 134! millió Ft/fő nyertes árajánlatot tett, ám 5 fő 

esetében ez a földvásárlásra fordított összeg a 300! mFt/fő értéket is meghaladta, sőt a legnagyobb 

nyertes árajánlat, amelyet a székesfehárvári Varga Lajos – az általa megvásárolt területet bérlő 

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. számos cégben érdekelt, volt igazgatósági tagja, vezető 

tisztségviselője – saját cége 3 db berhidai szántóterületére, összesen 226 hektárra tett, a 400 mFt!-t is 

megközelítette.  

 Ebben a körben egy nyertes árverező átlagosan 4,7 db/fő birtoktesthez és ezzel 125 ha/fő 

földterülethez jutott. Az elárverezett birtoktestek átlagmérete összességében 19 ha, az 50 ha feletti 

nyertesek körében viszont 26 ha.  

 Az 50 ha feletti területhez jutott legnagyobb nyertesek a megyei átlagnál – 1,051 mFt/ha árnál – 

valamivel drágábban – 1,077 mFt/ha áron – szerezték meg az állami földterületeket, ami arra 

vezethető vissza, hogy általában a nagyobb és jobb termőképességű, így értékesebb birtoktesteket 

vásárolták meg.  

 A 10 legnagyobb – 200 ha feletti – területet vásárló árverező összesen 2.587! ha állami földterületre 

tett nyertes árajánlatot, ami a megyében sikeresen elárverezett összes terület (9.347 ha) közel 28!%-

a, azaz minden harmadik/negyedik hektár hozzájuk került. Őket, akik közt ismeretlen vagy 

mezőgazdaságtól távoli foglalkozású – stróman- illetve spekuláns-gyanús – nyerteseket, FIDESZ-

közeli milliárdos nagyvállalkozókat, nagy agrárcégek és holdingok társtulajdonos vezetőit illetve 

MAGOSZ-os nagygazdákat is találunk, csökkenő területi sorrendben röviden az alábbiakban 

mutatom be.  

- Csomai Gabriella Zsuzsanna (1973) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – (298! ha, benne a megyében 

elárverezett 9. (82 ha-os) és 15. (76 ha-os) legnagyobb birtoktest, 220! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – 

FIDESZ-közeli nagygazda, nagyvállalkozó család, kereskedő tagja, a gépjármű kereskedelmi főprofilú Bluemotion 

Kft., az ingatlanforgalmazó Blue Immo Kft. és a telekommunikációs termékkereskedő Goldphone Kft. társtulajdonos 

vezetője, valamint az ugyancsak gépjármű kereskedelmi főprofilú Linea Investment Kft. társtulajdonosa. Emellett a 

megvásárolt terület zőmét bérlő, a szintén árverési nagynyertes testvére, Csomai Géza (1974) vezette, állattenyésztő 

főprofilú családi cégük, az Imár Bt. kültagja.  

- Vörös Árpád Sándor (1962) (9124 Gyömöre Petőfi u. 29.) – (282! ha, benne a megyében elárverezett 29. legnagyobb 

(64 ha-os) birtoktest, 289! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – MAGOSZ-os nagygazda család feje, közös 

családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. társtulajdonos vezetője, 

továbbá az Agrocoop Bt. jelenlegi és a Bon-Alak Bt. valamint a Récevölgye Raktár Kft. volt társtulajdonosa.  

- Soós Anita (leánykori név: Kecskés Anita) (1983) (8553 Lovászpatona Rákóczi F. u. 6.)  – (277! ha, benne a 

megyében elárverezett 18. (74 ha-os) és 28. (66 ha-os) legnagyobb birtoktest, 267! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási 

áron) – vadászdinasztia és egy kőbányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, 

gazdálkodó tagja, a Csángota-ér Vadásztársaság tagja, vadaspark tulajdonos, 2014 óta szántóföldi növénytermesztő 

őstermelő, családi cégeik közül az édesvizi halgazdálkodó Geo-Flotta Kft. társtulajdonos vezetője valamint a gépi 

földmunka szolgáltató Soós Dózer Kft. és a kőfejtő S/S Szolgáltató Kft. vezetője.  

- Ruisch Anikó (8500 Pápa Kandó K. u. 11., 8591 Nóráp Kossuth L. u. 61.) – (277! ha, benne a megyében elárverezett 

3. (112 ha-os) és 10. (81 ha-os) legnagyobb birtoktest, 383! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – a Ruisch 

család fejének, a szintén árverési nagynyertes Ruisch Józsefnek (1945), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt 

elnökének, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító társtulajdonosának azonos 

lakcímű – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű – közvetlen 

családtagja.  

- Csomai Géza (1974) (8443 Bánd Petőfi S. u. 141.) – (271! ha, benne a megyében elárverezett legnagyobb (136 ha-

os) birtoktest, 202! mFt) – FIDESZ-közeli nagygazda, nagyvállalkozó család agrármérnök, gazdálkodó tagja, a 

megvásárolt terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú, családi cégeik, az Imár Bt. és a Breadpack 94 Bt. 

társtulajdonos vezetője.  

- Csomai Annamária (1978) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – (261! ha, benne a megyében elárverezett 2. (127 

ha-os) és 13. (78 ha-os) legnagyobb birtoktest, 210! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – FIDESZ-közeli 

nagygazda, nagyvállalkozó család ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható 

tevékenységű tagja, nővérével, a szintén árverési nagynyertes, kereskedő Csomai Gabriella Zsuzsannával (1973) 
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azonos lakcímű testvér, az ugyancsak árverési nagynyertes testvére, Csomai Géza (1974) vezette, állattenyésztő 

főprofilú családi cégük, az Imár Bt. kültagja.  

- Szabó Józsefné (1957) (8558 Csót Petőfi u. 35.) – (242! ha, benne a megyében elárverezett 23. legnagyobb (70 ha-

os) birtoktest, 290! mFt) – több ciklus óta önkormányzati képviselő, a Csóti Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. 

társtulajdonos ügyvezetője.  

- Ruisch Józsefné (8500 Pápa Kandó K. u. 11.)– (236! ha, benne a megyében elárverezett 38. legnagyobb (55 ha-os) 

birtoktest, 332! mFt, versenytárs nélkül, kikiáltási áron) – a szintén árverési nagynyertes Ruisch Józsefnek (1945), a 

Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnökének, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. volt 

alapító társtulajdonosának, a Ruisch család
103

 fejének azonos lakcímű közvetlen családtagja, az egykori Pápai 

Ruházati Szövetkezet volt vezető tisztségviselője, a földvásárlás, 2016 óta egyéni mezőgazdasági vállalkozó.  

- Varga Lajos (1963) (8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6.) – (226! ha, benne a megyében elárverezett 4. legnagyobb 

(109 ha-os) birtoktest, 397! mFt) – a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és 

agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport milliárdos társtulajdonos vezetője, 2015-ig az általa megvásárolt területet 

bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt, továbbá az Agroplatform Zrt. és a Nelson Consulting Zrt. jelenlegi 

igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, valamint a Nelson Flottalizing Kft., a Server Kft. és a Terra Sym Agro Kft. 

társtulajdonos vezetője. Emellett az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft. és a Kistó 21 Kft. társtulajdonosa, illetve 

további 14 cég volt vezetője és/vagy társtulajdonosa.  

- Farkas Péter (1993) (8000 Székesfehérvár Füleki u. 16.) – (218! ha, benne a megyében elárverezett 26. legnagyobb 

(68 ha-os) birtoktest, 373! mFt) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, 

vezető tisztségviselőjének, Farkas Péternek (1964), a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá 

ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport milliárdos társtulajdonos vezetőjének, és üzlettárs 

feleségének, Farkasné Varga Katalinnak (1964) azonos lakcímű, üzlettárs fia, a Traviata Consulting Kft. 

társtulajdonos vezetője, továbbá az Árnyszinház Nonprofit Kft. és a Triseed Kft. társtulajdonosa.  

 Ők lennének hát a „Földet a gazdáknak!” program célcsoportját alkotó „földművesek”, a 

„kis/közepes családi gazdálkodók”! Nem lehet kétséges, hogy ezek a területnagyságok és vásárlási 

összegek a ténylegesen gazdálkodni akaró fiatal párok, a helybeli, kis/közepes családi gazdaságok, a 

tényleges helyi földművesek és gazdálkodó családjaik számára megközelíthetetlenek!  

 A nyertes árverezők tevékenységi köre is rendkívül színes képet mutat, és számos esetben igen 

távol esik a „földműveléstől”, vagy nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható, ami 

a földspekuláció illetve a stróman szerep gyanúját is felveti.  

- Az azonosítható tevékenységi körű kis és nagy nyertes árverezők között egyaránt találunk nem 

mezőgazdasági foglalkozású/végzettségűeket. Így például milliárdos nagyvállalkozókat, 

gépjármű, mezőgép, fa- és telekommunukációs termék, üzem- és tüzelőanyag valamint sportszer 

nagy- és kiskereskedőket éppen úgy, mint pl. ingatlan fejlesztőket, kezelőket és forgalmazókat, 

közúti árúfuvarozókat, építőipari vállalkozókat vagy éppen vendéglátósokat, 

panziótulajdonosokat. De találunk jogászokat (ügyvédeket), szakorvosokat, pénzügyeseket, 

földmérő mérnököt, vezető banktisztviselőt, sőt vagyonvédelmi őrt, kocsmárost, személyi sofőrt, 

gépszerelőt, ércbánya tulajdonost vagy éppen fogászati turisztikai nagyvállalkozót is. E nem 

mezőgazdasági tevékenységi körök legjellemzőbb megyei példáit a 25. táblázatban (lásd 

korábban) külön is összefoglaltam. Csak maguk e nem mezőgazdasági területeken tevékenykedő, 

10 ha feletti területhez jutott árverezők több mint 1.300! ha-ra – az összes elárverezett megyei 

terület közel 15!%-ára – tettek nyertes árajánlatot.  

- Találunk persze ebben a megyében is olyan nyertes árverezőket, akiknek a tevékenysége a 

nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható, és esetleges stróman-szerepük 

gyanúja is felmerülhet. Ez a jelenség kisebb (50 ha alatti) területekre nyertes árajánlatot tevők 

között gyakorinak mondható (pl.: Fekete Péter Ferenc Takácsiból, Fodor Zoltán Pápáról, Gaál 

Éva Csögléről, Hegyi Károly Nemesgörzsönyből, Istvándi László Ajkáról, Karkus András Károly 

Nagyesztergárról/Fótról, Klung Gábor Kolontárról, Szabó József Nagydémből, Szili Zsófia 

Szentkirályszabadjáról vagy éppen Varga Károly Pápáról). Mindazonáltal a nagy tőkeerejűnek 

tűnő, nagyobb (50 ha feletti) területekre nyertes árajánlatot tevők között is több esetben 

                                                           
103Ruischék: https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/  

    https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html  
    http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514 https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html https://www.facebook.com/aniko.ruisch  

https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/
https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html
http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514
https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html
https://www.facebook.com/aniko.ruisch
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előfordul (pl.: Csomai Annamária Veszprémből, Huber Anton Dabroncról, Klung István 

Kolontárról vagy éppen Ruisch Anikó – Ruisch Józsefnek , a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt 

elnökének Nórápról is árverező, azonos lakcímű, közvetlen családtagja – Pápáról, a 383! mFt-os 

árajánlatával elnyert 277! ha-os területtel).  

 A nyertes árajánlat és a kikiáltási ár megegyezése, az árverseny nélküli vásárlás e megyében tán 

még általánosabb jelenség. Ez világosan kirajzolódik, ha megvizsgáljuk, hogy hány birtoktest 

esetében és milyen mértékben tért el a nyertes árajánlat a kikiáltási ártól. Az elárverezett 481 db, 

9.347 ha  összterületű birtoktestből  

- 419 db birtoktest és 7.910 ha, az elárverezett területek közel 85!%-a esetében egyetlen 

ajánlattevő árverező volt, azok licit nélkül, kikiáltási áron keltek el;  

- 49 db biroktest és 1.073 ha, az elárverezett területek további mintegy 11%-a esetében a nyertes 

árajánlat a kikiáltási árat alig – kevesebb, mint 50%-al – haladta meg;  

- a nyertes árajánlat – szemben a kormányzati kommunikáció állításaival – mindössze 13 db 

birtoktest, azaz csupán 364 ha esetében, az elárverezett terület töredékén, kevesebb mint 4%-án 

haladta csupán meg jelentősen – több mint 50%-al – a kikiáltási árat.  

 Ennek következtében, az elárverezet megyei terület egészére nézve az állapítható meg, hogy a 

nyertes árajánlat (9,893 MrdFt) a kikiáltási árat (9,417 MrdFt) csupán 5,1!%-al haladta meg. 

 Az adatok elemzésének fenti eredényei is megerősítik tehát azokat a helyi értesüléseket és 

sajtóinformációkat, hogy Veszprém megyében az esetek túlnyomó többségében nem volt érdemi 

árverés, a területek jellemzően – tán más megyéknél is szembetűnőbben – kikiáltási áron keltek el.  

 A megyében is előfordulhatott ugyanakkor olyan „árverseny” is, ahol az árverező az ár szándékos 

felverése, ezzel az esetlegesen elővásárlási jogukkal élni akarók, helyi gazdacsaládok kiszorítása 

érdekében önmagára licitált. Így a nyertes árajánlat ugyan jelentősen – néhány megyei birtoktest 

árverési példái alapján akár 2-szeresen is – meghaladhatta a kikiáltási árat, de ez árversenynek nem, 

csupán a tőkeerővel való visszaélésnek és a jog megcsúfolásának tekinthető.  

 Kikiáltási áron, azaz versenytársak és licit nélkül legtöbb területet a két nagyváros – Pápa (65 db 

birtoktest, 1.432 ha, területeik 87!%-a) és Veszprém (18 db birtoktest, 650 ha, területeik 73!%-a) – 

nyertes árverezői szereztek.  

 Ezen tényadatok alapján leszögezhető, hogy teljességgel alaptalanok azok a kormányzati állítások, 

amelyek szerint versenyben kialakult piaci áron jutottak a nyertesek a dobra vert állami 

földterületekhez! Valódi árverseny csupán a birtoktestek kis hányadának – Veszprém megyében 

alig 4%-ának – árverésén alakult ki, ami vélhetően annak tulajdonítható, hogy  

- az elárverezésre szánt területeket – bizonyára nem véletlenül – zömében olyan nagyméretű 

birtoktestek formájában hirdették meg, amelyek akár több százmillió forintos kikiáltási árával a 

valóban helyben élő, ténylegesen gazdálkodó családok, kis családi gazdaságok és fiatalok 

bizonyosan nem rendelkeznek; másrészt  

- az egyébként is kiszolgáltatott helyi gazdacsaládok nem vették a bátorságot, hogy a jó politikai 

kapcsolatokkal és/vagy nagy tőkeerővel, gazdasági/piaci befolyással rendelkező helyi vagy 

országos „nagyurak” ellenében, azok rosszallását kiváltva és ezzel a meglévő, kis gazdaságaikat 

is végveszélybe sodorva próbáljanak földhöz jutni; végül, de egyáltalán nem utolsó sorban  

- számos jel utal arra is, hogy a jó politikai kapcsolatokkal és/vagy nagy tőkeerővel, gazdasági/piaci 

befolyással rendelkező nagy nyertesek, helyi vagy országos „nagyurak” a politikai szereplők 

közreműködésével egymás között előre leoszthatták a területeket, így az európai szinthez képest 

igen alacsony áron juthattak olyan állami földterületekhez, amelyek az élelmiszer piacon 

monopolhelyzetbe hozhatják őket, vagy a földpiac várható liberalizációját követően nagy 

haszonnal lesznek majd értékesíthetől.     
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 NYERTES ÉRDEKELTSÉGEK (8-9. fejezet) – nagybirtokosok, spekulánsok, családi és/vagy 

üzleti érdekkörök 

 Elemezve a nyertes árverezők családi és/vagy üzlettársi kapcsolatait az is megállapítható, hogy mely 

érdekeltségekhez került közös nemzeti földvagyonunk. Ezt különösen azért fontos megvizsgálni, 

mert a családonkénti vagy közös gazdasági érdekeltségenkénti összeszámítási kötelezettség és így a 

közös birtokmaximum is kikerült a földforgalmi törvényből, aminek következtében egy nagyobb 

család vagy tőkés társasági kör „földműves” tagjai révén elvileg korlátlan nagyságú földterülethez 

juthat, gigabirtokokat alakíthat ki.  

 Azonos érdekkörhöz tartozónak a közös háztartásban élő közvetlen családtagokat és/vagy a 

közvetlen üzlettársakat tekintettem. E körök megállapításához az árverezések nyertesei által 

megadott, az NFA honlapján is hivatalosan közzétett lakcímadatokat valamint az OPTEN 

cégadatbázis
104

 információit használtam. Ezek segítségével a személyi kapcsolatok és a céghálók is 

pontosabban meghatározhatók voltak. Ezen túl helyi információkat is kaptam, amelyek szintén 

sokat segítettek e kapcsolati viszonyok feltárásában.   

 A 11/1. mellékletben felsorolt nyertes árverezőket tehát – családi és/vagy üzlettársi kapcsolataik 

alapján – a fent említett érdekkörökbe, klaszterekbe soroltam. E nyertes árverező családok, 

érdekeltségek és „földműves” tagjaik részletes árverési adatait a 11/3. melléklet tartalmazza.  

 E vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 481 db megyei birtoktestre nyertes árajánlatot tevő 173 

nyertes árverező 138 érdekeltségi körbe sorolható, azaz az azonos érdekkörhöz tartozó nyertes 

családok vagy üzleti érdekkörök száma (138 db) messze nem azonos az elárverezett birtoktestek 

számával (481 db), annak alig több mint 1/4-e! A megyében tehát – a kormányzat ezzel kapcsolatos 

csúsztatásaival szemben – nem 481 külön gazdálkodó család, hanem 138 érdekeltség tett nyertes 

árajánlatot a 9.347 hektár területre!  

 A nagy – 100 ha feletti területet szerző – „felsőházi” nyertes érdekeltségeket vizsgálva az alábbi 

megyei sarokszámokhoz jutunk:  

Megnevezés Összes 100 ha feletti 100 ha feletti  

arány (%) nyertes 

Nyertes érdekeltség (db) 138 19 13,8 

Nyertes árverező (fő) 173 44 25,4 

Birtoktest (db) 481 198 41,2 

Földterület (ha) 9.347 5.821 62,3 

Földérték (AK) 172.439 113.918 66,1 

 Az elárverezett 481 db birtoktest, 9.347 ha terület zömét, 5.821 hektár összterületű 198 db 

birtoktestet mindössze 19 nagy – 100 ha fölötti földterülethez jutott – érdekeltség 44 nyertes 

árverező tagja szerezte meg. Az érdekeltségek legerősebb, felső 14%-a tehát az összes aranykorona 

értéknek 66%-ára, a földterületnek pedig 62%-ára tett nyertes árajánlatot.  

 E legfelső „elit” kategóriában egy nyertes árverező átlagosan 4,5 db, 2.589 aranykorona értékű, 132 

ha összterületű biroktestet vásárolhat. Ez a VM kommunikációjában szerepelt 20 ha-os átlagnak több 

mint 6-szorosa.  

 E 19 legerősebb érdekeltség árverezői által elnyert birtoktestek átlagmérete 29,4 ha/db, ami 

lényegesen nagyobb a főátlagnál (a 19,4 ha/db értéknél). Átlagos aranykorona értékük 19,6 Ak/ha, 

ami szintén nagyobb a főátlagnál (a 18,4 Ak/ha értéknél). Az e körhöz tartozó nyertesek tehát az 

átlagnál lényegesen nagyobb területű és jobb termőképességű birtoktesteket szerezték meg.  

 A „felsőházi” 19 érdekeltség 44 nyertes árverezője révén átlagosan 10,4 db birtoktestből álló, 5.996 

Ak földértékű, 306 ha földterületre tett nyertes árajánlatot, ami a VM által ismételgetett 20 ha-os 

átlagnak több mint 15-szöröse.  

                                                           
104OPTEN cégadatbázis:https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 

https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt
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 A legtöbb – 6 település (Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Nóráp, Pápa és Pápakovácsi) 

közigazgatási területéhez tartozó 28! db – birtoktestre (ezzel 684! ha-ra, az elárverezett megyei 

terület 7,3%-ára) Ruischék – a volt szövetkezeti elnök, Ruisch József, felesége Ruisch Józsrefné és 

közvetlen családtagjuk, Ruisch Anikó – tettek 912! mFt összegű nyertes árajánlatot Pápáról.  

 Őket követi – 7 település (Berhida, Csajág, Felsőörs, Küngös, Ősi, Szentkirályszabadja és 

Veszprém) közigazgatási területéhez tartozó 26! db biroktestre (ezzel 950! ha-ra, az elárverezett 

megyei terület 10,2%-ára) tett 1,498! MrdFt összegű nyertes árajánlatával – a Veszprémi 

Mezőgazdasági Zrt. több tucat közös cégben, egyebek mellett pl. a Nelson cégcsoportban érdekelt 

üzlettárs vezérkara és családtagjaik alkotta érdekkör Balatonalmádiból, Balatonfüredről, Enyingről, 

Küngösről, Székesfehérvárról és Veszprémből. Ők: a főkönyvelő, Barabásné Horváth Éva Mária, az 

igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Bruder Balázs és Farkas Péter valamint üzlettárs fia, ifj. 

Farkas Péter, a volt vezérigazgató, Horváth László és közvetlen családtagja, Horváth Veronika, a 

termelési igazgató, Pintér Balázs és a volt igazgatósági tag, vezető tisztségviselő Varga Lajos.  

 Harmadik helyen - 4 település (Bakonytamási, Gic, Lovászpatona és Vanyola) közigazgatási 

területéhez tartozó 21! db birtoktestre (ezzel 483! ha-ra, az elárverezett megyei terület 5,2%-ára) – 

Soósék, egy bányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, gazdálkodó 

tagjai tettek 480! mFt összegű nyertes árajánlatot Lovászpatonáról. Ők: a lótenyésztő, vadász, 

nagyvállalkozó családfő, Soós Géza László, őstermelő, üzlettárs felesége, Soós Géza Lászlóné és 

üzlettárs, vadász, vadaspark tulajdonos, cégvezető menyük, Soós Anita.  

 A legnagyobb területre – 7 település (Berhida, Csajág, Felsőörs, Küngös, Ősi, Szentkirályszabadja 

és Veszprém) közigazgatási területéhez tartozó 950! ha-ra, az elárverezett megyei terület 10,2%-ára) 

– a már fentebb említett Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. több tucat közös cégben, egyebek mellett pl. 

a Nelson cégcsoportban érdekelt milliárdos üzlettárs vezérkara és családtagjaik alkotta érdekkör tett 

Balatonalmádiból, Balatonfüredről, Enyingről, Küngösről, Székesfehérvárról és Veszprémből nyertes 

árajánlatot. Ennek együttes értéke nem kevesebb, mint 1,498! MrdFt volt. Ők: a főkönyvelő, 

Barabásné Horváth Éva Mária (11 ha), két igazgatósági tag, Bruder Balázs (197 ha) és Farkas Péter 

(97 ha), az ő üzlettárs fia, ifj. Farkas Péter (218 ha) és a termelési igazgató, Pintér Balázs (46 ha). Az 

érdekkör nyertes árverező tagja továbbá a volt vezérigazgató, Horváth László (107 ha) és közvetlen 

családtagja, Horváth Veronika (48 ha) valamint a volt igazgatósági tag Varga Lajos (226 ha) is.  

 Őket 2. helyen – 2 település (Szentgál és Városlőd) közigazgatási területéhez tartozó 830! ha-ra, az 

elárverezett megyei összterület 8,9%-ára tett nyertes árajánlatukkal – Csomaiék, egy FIDESZ-közeli 

nagygazda, nagyvállalkozó család testvér, üzlettárs tagjai követik Bándról illetve Veszprémből.  Ők: 

a 3.200 hektáros nagybirtokukat és a megvásárolt területet bérlő családi cégeiket, az Imár Bt-t és a 

Breadpack 94 Bt-t vezető, társtulajdonos, agrármérnök, Csomai Géza (271 ha), gépjármű-, ingatlan- 

és telekommunikációs termékkereskedő, Bt. kültag nővére, Csomai Gabriella Zsuzsanna (298 ha) és 

vele azonos lakcímű, ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható 

tevékenységű huga, Csomai Annamária (261 ha). Nyertes árajánlatuk együttes értéke nem kevesebb, 

mint 632! mFt volt.  

 A megyei rangsor harmadik helyére – 6 település (Marcaltő, Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Nóráp, 

Pápa és Pápakovácsi) közigazgatási területéhez tartozó 684! ha-ra, az elárverezett megyei terület 

7,3%-ára tett 912! mFt összegű nyertes árajánlatukkal – a fentebb már említett Ruischék kerültek 

Nórápról illetve Pápáról. Ők: a családfő, Ruisch József (172 ha), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt 

elnöke, a Megaszolg Kft. jelenlegi és a Malomsoki Extra-tej Kft. volt alapító társtulajdonosa, valamint 

azonos lakcímű közvetlen családtagjai, felesége, Ruisch Józsrefné (235 ha) és – ismeretlen, ill. 

nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű – közvetlen családtagjuk, 

Ruisch Anikó (277 ha).  Árajánlatuk együttes értéke nem kevesebb, mint 912! mFt volt.  

 Ez az első három – legnagyobb területhez jutott, legerősebb – érdekkör tehát, 14 nyertes árverező 

tagja nevén összesen 2.464! ha területre tett több mint 3! MrdFt összegű nyertes árajánlatot. 

Hozzájuk került minden 4. elárverezett hektár, azaz az összes árverésre bocsátott megyei terület 

több mint 26!%-a.  
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 200-500 hektár közötti területnagysággal őket további 7 érdekeltség követi, amelyek 15 nyertes 

árverező tagjuk révén összesen 80 db birtoktestre, 2.123! ha területre tettek több mint 2,2 MrdFt 

összértékben nyertes árajánlatot. Ez a megyében elárverezett állami területek több mint 1/5-e!, 

22,7%-a.  

- Találhatók közöttük olyan politika-közeli nagyvállalkozó családok, mint pl. a MAGOSZ-os 

nagygazda Vörösék (374 ha, 385 mFt) Gyömöréről és Bakiék (225 ha, 234 mFt) Mezőlakról, 

vagy éppen Kosikék (275 ha, 222 mFt), egy FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó 

családtagjai Hárskútról. De e körben említhetők például Simonék (275 ha, 266 mFt) is, egy 

„polgármester dinasztia” üzlettárs tagjai Dabroncról, vagy éppen Szabó Józsefné (242 ha, 290 

mFt) önkormányzati képviselő, mezőgazdasági cégvezető Csótról.  

- Olyan nagy – elsősorban nem is agrárprofilú – cégek tulajdonosai is megjelennek a nagy 

nyertesek között, mint pl. Soósék (483 ha, 480 mFt), egy vadászdinasztiához tartozó, bányászati, 

földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai Lovászpatonáról.  

- Találunk persze közöttük olyan nagybirtokos, nagygazda, agrárnagyvállalkozó családokat is, 

mint pl. Feindék (249 ha, 346 mFt.), egy szőlész/borász család tagjai, a mezőgazdasági mérnök, 

szőlészetvezető, tulajdonos apa és pincészetüket valamint borházukat vezető, társtulajdonos, 

borász fia Balatonfőkajárról.  

 Ezt a fenti első 10 legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb földterületre nyertes árajánlatot tett, 

időnként egymással is kapcsolatban álló és a megyei földterületeket a ráutaló jelek alapján vélhetően 

egymás közt gyakorta előre leosztó, egymásra így nem licitáló – családi/üzleti érdekeltséget az 

elemzés 9. fejezete részletesen bemutatja.  

 100-200 hektár nagyságú földterületre, összesen 44 db birtoktestből álló 1.236 ha (13,2%) állami 

termőföldre 15 nyertes árverező tagja révén további 9 érdekeltség tett nyertes árajánlatot az 

árveréseken.  

- Közöttük is vannak politika közeli nyertesek, mint például Szabóék (115 ha), a FIDESZ-közeli, 

gépészmérnök, milliárdos nagyvállalkozó apa és üzlettárs fia, a baromfitenyésztő és -feldolgozó 

Gallus cégcsoport társtulajdonos vezetői Devecserből, Nagy Ottó (134 ha), Ganna polgármestere 

vagy éppen Vargáék (128 ha), Kup polgármesterének családja.     

- Találunk közöttük olyan mezőgazdasági nagy/családi vállalkozókat, mint például Varga 

Szabolcs (174 ha) és Varga Sándor (168 ha) vagy éppen Majorék (132 ha), valamennyien 

Pápáról, továbbá Kovácsék (149 ha) Takácsiból.   

- Vannak azonban olyan nem mezőgazdasági foglalkozású nyertesek is, mint pl. az ipari 

automatizáló mérnökinformatikus Szabó Csaba (133 ha) Iszkázról, vagy éppen az árufuvarozó 

nagyvállalkozó Varga Csaba (103 ha) Pápáról.  

 100 hektár alatti területre nyertes árajánlatot tett árverezők között is találunk persze szép számmal 

politika-közeli szereplőket. A nagyobb nyertesek között említhető pl. Nagy Tamás Imre (86 ha), 

több ciklus óta FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselő Zircről, vagy épen dr. Funtig Zoltán (84 

ha), kettős (előbb MSZP, majd FIDESZ) kötődésű ügyvéd, büntető- és munkajogi szakjogász, 

ügyvédi irodavezető Budapestről. De ugyancsak itt kell említeni az erős politikai kötődésű Győrffy 

Balázst (58 ha), volt polgármestert, FIDESZ-es országgyűlési képviselőt, a NAK elnökét, a 

MAGOSZ volt alelnökét, a Gabért 2003 Szövetkezet igazgatósági tagját, továbbá édesapját, Győrffy 

Sándort (10 ha), sofőrjét, Jánosa Márkot (13 ha), mindhármukat Nemesgörzsönyből. Hozzá kötődik 

továbbá szövetkezeti üzlet- és vezetőtársa, Csizmadia Balázs (61 ha) valamint az ő felesége, Horváth 

Ágnest (15 ha) is Pápáról. Rajtuk kívül e körben említhető pl. Hári János (51 ha), volt megyei 

gazdaköri elnök Pápáról, és Kiss Norbert Ivó (26 ha + Fejér megyében 71 ha), a NAK volt Fejér 

megyei elnöke, ma vidékfejlesztésért felelős alelnöke, a MAGOSZ Fejér megyei elnöke is Enyingről. 

Itt szerepel továbbá Barcza Dezső Lajos (21 ha), MAGOSZ-os egyéni mezőgazdasági vállalkozó 

Malomsokról, mint ahogy pl. Bácsi Zsolt (14 ha), Csót volt önkormányzati képviselő, 

alpolgármestere is.   
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 A skála másik végét, a legkisebb – 20 hektár alatti földterülethez jutó – „átlagjavító, propaganda-

alany” nyertes érdekeltségeket vizsgálva az alábbi megyei sarokszámokhoz jutunk:  

Megnevezés Összes 20 ha alatti 20 ha alatti  

arány (%) nyertes 

Nyertes érdekeltség (db) 138 60 43,5 

Nyertes árverező (fő) 173 60 34,7 

Birtoktest (db) 481 86 17,9 

Földterület (ha) 9.347 595 6,4 

Földérték (AK) 172.439 8.129 4,7 

 A 20 ha alatti területre nyertes árajánlatot tevő 60 érdekeltség, a megyei nyertes érdekeltségek 

közel 44%-a, az u.n. „alsóházi” kis nyertesek, 60 nyertes árverező tagjuk nevén 86 db birtoktesttel, 

az elárverezett megyei birtoktestek mintegy 18%-ával az aranykorona értéknek mindössze 4,7!%-

át, az elárverezett területnek pedig csupán 6,4!%-át, kevesebb, mint 600! ha-t tudtak – a „nagyok 

asztaláról lehulló morzsaként” – megszerezni.  

 Beszédes tény az is, hogy ez a 60 kisnyertes árverező érdekeltség a maga alig 600 hektárjával 

kevesebb területre tudott nyertes árajánlatot tenni, mint pl. egyedül a legsikeresebb érdekeltség, a 

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. vezérkara, a 8 nyertes árverezőt magába foglaló üzleti/családi 

érdekkör, a maga 950! hektár területével.  

 Ebben az „alsóházi” kategóriában egy nyertes árverező érdekeltség átlagosan mindössze 135! 

aranykorona értékű, kevesebb, mint 10! hektár földterületre tudott nyertes árajánlatot tenni, ami a 

felsőházi több mint 306 hektáros átlagnak alig 1/31-ed! része.  

 Ez a keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttató – bizonyára nem 

véletlenül így kidolgozott – rendszer egy olyan „családi léptékű” átlag (Veszprém megye esetében 

mintegy 68 ha/nyertes érdekeltség) kimutatását és kommunikálását teszi lehetővé, amely a sokat 

hangoztatott kormányzati reklámszlogen igazát, a „kis/közepes családi gazdaságok támogatását” 

hivatott bizonyítani, és alkalmas a közvélemény tökéletes megtévesztésére.    

 AZ ÁLTALÁNOS KÉP – feudális, hűbéri birtok-adományozó, klientúra-építő, korrupt rendszer 

Összességében e megye földárverési adatai is azt – az állami földbérleti pályázatoknál majd az eddig 

vizsgált megyék földprivatizációs folyamataiban tapasztaltakkal megegyező – tendenciát mutatják, hogy 

egy szűk, kedvezményezett kör darabszámra kevesebb, ám európai, családi gazdasági léptékkel mérve 

nagy területeket – általában előbb bérlet majd tulajdon formájában – szerez meg magának, míg 

viszonylag sokan, darabszámra sok, ám igen kicsi birtoktestekhez, földhöz jutnak. Ez a rendszer egy 

olyan családi léptékű átlag kimutatását és kommunikálását teszi lehetővé, amely alkalmas a 

közvélemény tökéletes megtévesztésére, félrevezetésére.  

Általánosnak tűnik az a tapasztalás is, hogy az esetek többségében – tán a többi megyénél is 

világosabban láthatóan – Veszprém megyében sem volt érdemi árverés, a birtoktestek jellemzően – a 

területek közel 85!%-a esetében – kikiáltási áron keltek el, és így összességében a nyertes árajánlat is 

csupán 5,1!%-al haladta meg a kikiáltási árat. E megye tényadatainak elemzése alapján tehát még 

egyértelműbben leszögezhető, hogy teljességgel alaptalanok azok a kormányzati állítások, amelyek 

szerint versenyben kialakult piaci áron jutottak a nyertesek a dobra vert állami földterületekhez. Valódi 

árverseny alig volt, csupán a területek töredékének – e megyében alig 4!%-ának – árverésén alakult ki. 

Ez minden bizonnyal több okra is visszavezethető.  

- Egyrészt az elárverezésre szánt területeket – bizonyára nem véletlenül – zömében olyan nagyméretű 

birtoktestek formájában hirdették meg, amelyek akár több százmillió forintos kikiáltási árával a 

valóban helyben élő, ténylegesen gazdálkodó családok, kis/közepes családi gazdaságok és/vagy 

fiatalok bizonyosan nem rendelkeznek.  

- Másrészt az egyébként is kiszolgáltatott helyi gazdacsaládok nem vették a bátorságot, hogy a jó 

politikai kapcsolatokkal és/vagy nagy tőkeerővel, gazdasági/piaci befolyással rendelkező helyi vagy 
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országos „nagyurak” ellenében – azok rosszallását kiváltva és ezzel a meglévő, kis gazdaságaikat is 

végveszélybe sodorva – próbáljanak földhöz jutni.  

- Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban számos jel utal arra is, hogy a nagy nyertesek, helyi vagy 

országos „nagyurak” a politikai szereplők közreműködésével egymás között előre leoszthatták a 

területeket, egymásra az árveréseken nem licitáltak. Így az európai szinthez képest igen alacsony áron 

juthattak olyan állami földterületekhez, amelyek az élelmiszer piacon monopolhelyzetbe hozhatják 

őket, vagy a földpiac várható liberalizációját követően nagy haszonnal dobhatnak majd piacra.  

E megye földárverési eredményeiben is tetten érhető, hogy a formálisan különböző politikai pártokhoz – 

„a biztonság kedvéért” gyakran egyszerre többhöz illetve ellenoldalihoz is – kötődő, ám a magánvagyon 

gyarapításában közös érdekű, nagy gazdasági érdekcsoportok egységes hálózatot alkotnak, amely a 

mindenkori politikai hatalom kézbentartásával és irányításával igen hatékonyan szolgálja a mások – 

általában a közösségek – által felhalmozott értékek, a nemzeti vagyon és a közös kasszák megrablását. 

Ennek a közös tőkeérdekeltségű háttérhálózatnak a segítségével a gazdaságpolitikát – akár a törvényhozó 

és/vagy végrehajtó hatalmi ágakba bejuttatott, döntéshozó pozícióba helyezett embereikkel – úgy 

alakítják, illetve a döntéshozókat úgy befolyásolják, gazdaságilag is „érdekeltté teszik”, hogy azok a 

gazdasági, piaci, jogi és intézményi feltételek számukra kedvező alakításával elhárítják a 

magánvagyongyarapítás útjában álló akadályokat, a hasznon pedig megosztoznak.
105

 Találóan állapítja 

meg erről a helyzetről egy elemző tanulmány, hogy míg egy normálisan működő állam esetében a 

kormányzati intézmények működtetnek hálózati struktúrákat, addig a rablóbandák fogságába került 

állam esetében a maffiahálózatok működtetik a kormányzati intézményeket.
106

  

Ilyen körülmények között a politikai pártok ugyan veszíthetnek a választásokon, ám a gazdasági 

háttérhálózatot kár nem érheti. A szereplők – a kormánypropagandával megvezetett nép háta mögött – 

összekacsintanak, a szálak összeérnek. Mindez azonban nem változtatja meg azt a – persze 

elhallgatott – szomorú tényt, hogy stratégiai jelentőségű, közös nemzeti földvagyonunk maradékát is – a 

valóban gazdálkodó, helyben élő családok, a kis/közepes családi gazdaságok és fiatalok helyett – 

közvetlenül vagy strómanjaikon keresztül zömében a közös érdekhálózatba integrálódott, politika-közeli 

zöldbárók és föld-spekuláns oligarchák szerzik meg.  

Az állami földprivatizációs rendszer működésmódját a földbérlő/földtulajdonos viszonyokban – 

sajnálatos ám nem meglepő módon – Veszprém megyében is hasonló kettős tendencia és ugyanaz a 

feudális vazallusrendszer jellemzi, mint más megyék földprivatizációs folyamataiban.  

- A nagy bérlő „baráti” cégek és magánszemélyek esetében szembetűnő, általános jelenség, hogy 

meghirdetett területeik jelentős részét, akár egészét vezetőik és/vagy tulajdonosaik vásárolták fel. 

Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy e „baráti” cégek és magánszemélyek bérelt területeiből – 

vélhetően nem ritkán magukkal a bérlőkkel egyeztetve – jobbára azokat bocsátották árverésre, 

amelyeket azután a bérlők maguk vásároltak meg. Ez a nemzeti földvagyont kezelő állam és a 

földbérlők közti előzetes megegyezés, politikai alku, intézményes korrupció és hűtlen kezelés alapos 

gyanúját is felvetheti. Ráadásul a birtoktestek többsége esetében a nyertesek kikiáltási áron, licit és 

árverseny nélkül jutottak bérleményeikhez. Ezek a területek ilyen formán nagyrészt el is keltek.  

- A nagy bérlő „nem baráti” – vagy „baráti” besorolásukat valamilyen oknál fogva elvesztett – cégek 

és magánszemélyek esetében viszont a földeladás alapvető célja a bérelt területek nagy, 

kormányközeli – gyakorta nem is mezőgazdasági területen mozgó – „baráti” földspekuláns 

tőkeérdekeltségekhez, a „megerősítendő nemzeti tőkésosztály” tagjaihoz juttatása lehetett. Ők azután 

jelentősen megemelve a földbérleti díjakat lerontják e nem baráti cégek gazdasági mutatóit, 

leszorítják a földről, majd esetleg fel is vásárolják azokat. De a közvetlen – földpiaci liberalizációra 

és/vagy a területek átminősítésére, ezzel jelentős értéknövekedésükre irányuló – földspekuláció 

vélhető elősegítése, a „baráti” érdekeltségek feltőkésítése is lehetett célja e bérelt állami területek 

                                                           
105A politikai pártokat kézben tartó közös gazdasági érdekhálózat: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  

    http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015  
106Jancsics Dávid: „Az egész almásláda rohad” – korrupció a csúcson, HVG, Budapest, 2014. június 6., péntek  
     http://hvg.hu/itthon/20140606_az_egesz_almaslada_rohad_korrupcio 

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015
http://hvg.hu/itthon/20140606_az_egesz_almaslada_rohad_korrupcio
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értékesítésének. Nem véletlenül jelenhetnek meg tehát szép számmal nem mezőgazdasági profilú 

tőkeérdekeltségek tulajdonosai illetve vélhető strómanjaik is e földvásárlói körben.  

Felülről rátekintve a folyamatra és annak eredményeire, e megye földárverési tényadatainak elemzése 

alapján is egy korrupt, legújabb kori feudális, hűbéri107 
birtok-adományozó, klientúra-építő rendszer 

kialakulása és működése körvonalazódik. Ebben az állam a gazdálkodó családok, helyi közösségek 

helyett a „nemzeti tőke erősítése” jelszavával, politika-közeli üzleti, rokoni, baráti körökkel és/vagy 

nagybirtokos „zöldbárókkal”, továbbá a spekuláns tőkével, annak hazai és külföldi oligarcháival köt 

szövetséget, alakít ki stratégiai partnerséget. E rokoni, baráti, gazdasági és/vagy politikai érdekhálók 

felfedezhető része ismeretében is felsejlik egy – a leírt érdekkörök feletti/mögötti – magasabb 

szerveződési szint is, amelynek vélhető megyei kulcspontjain a „rendszergazda” hűbéresei (vazallusai) 

és azok hűbéresei (al-vazallusai) állhatnak. Bizonyára nem volt tehát véletlen, hogy az állami földek 

privatizálását előkészítő állami földbérleti rendszer 2011-es indítását megelőzően a VM e területért 

felelős közigazgatási államtitkára – a minisztériumban alig-alig tartózkodva – az országot járta. 

Vélhetően velük egyeztette a földek érdekkörök közti elosztását, majd e „koordinációs” feladatra – 

annak fontosságát jelezve – a kormány 2014-ben önálló földügyi államtitkárságot hozott létre.  

Saját tapasztalataim, majd földügyi elemzéseim108 eredményein túl is egyre több jel109 mutat arra, hogy – 

e folyamatosan épülő, hierarchikus, hűbéri rendszer működtetése révén – Magyarországon, a „Földet a 

gazdáknak!” program keretében egyáltalán nem a Kormány által hangoztatott „néppárti stratégiaváltás, 

a földön és a földből élő családok és helyi közösségek megerősítése és helyzetbe hozása”, hanem 

államilag támogatott földspekuláció, intézményesített földrablás zajlott. A jelentésben bemutatott 

megyei tények és elemzésük alapján is arra a következtetésre juthatunk, hogy az állam kirablásának, a 

rábízott, közös nemzeti földvagyonunkat dobra verő, intézményesített magánvagyon-gyarapítási, 

zsákmányszerzési folyamatnak vagyunk szemtanúi és elszenvedői.  

 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK – visszaszerezni és erkölcsi talapzatára visszahelyezni a 

közösségek államát 

A fent bemutatott állapot egyik állomása lehet annak a gyorsuló és ma megállíthatatlannak tűnő belső új-

gyarmatosítási folyamatnak, amelynek törvényszerű végső következménye a természeti erőforrások és 

a termőföld politika-közeli rokoni/üzleti/baráti körök, föld-spekulánsok, köztük pár tucat oligarcha – 

újmagyarul „nemzeti tőkés”, még újabb magyarul pár tucat „integrátor”,
110

 legújabb magyarul „nemzeti 

regionális multi”
111

 – és gazdasági társaságaik kezébe kerülése lesz.
112

 Ezt a mezőgazdaságban 

bérmunkán és néhány növény iparszerű tömegtermelésén alapuló tőkés nagybirtokrendszer, azaz a – 

vidéki térségek kiürülésével, a helyi közösségek felbomlásával és a nagyvárosok környéki 

nyomornegyedek kialakulásával járó – dél-amerikai modell létrejötte kíséri. A vidék ezen az úton végül 

e nagy hazai és velük üzletelő külföldi tőkeérdekeltségek gazdasági expanziójának alapanyag-termelő 

„hátsó udvarává”, a „Csák Máték földjévé” válik, ami azután a város sorsát is megpecsételi. Az ennek 

nyomán kibontakozó társadalmi és környezeti katasztrófa teljes összeomlással fenyeget, és éppen Dél-

Amerika példáján látjuk, hogy milyen nehéz ebből a mélységből újra felkapaszkodni. Eddig az állapotig 

semmiképpen nem szabadba eljutnunk!  

                                                           
107A hűbéri állam: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_huberi_allam/  
108Jelentések a földről: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php http://kielegyenafold.hu/index.php  

     http://greenfo.hu/kereses?rovat=hirek&mezo=keywords&s=%C3%81ngy%C3%A1n+J%C3%B3zsef&datum_tol=&datum_ig    

     http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015  
109Földügyek: http://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/visszaeles-a-foldpalyazatoknal https://fold.atlatszo.hu/  

     http://greenfo.hu/kereses?rovat=hirek&mezo=keywords&s=f%C3%B6ldmutyi&datum_tol=&datum_ig=&oldal=1   

     http://greenfo.hu/kereses?rovat=hirek&mezo=keywords&s=f%C3%B6ldprivatiz%C3%A1ci%C3%B3&datum_tol=&datum_ig=&oldal=1  
110„Földesúr-törvény”: https://www.nak.hu/component/tags/tag/770-integracio https://www.nak.hu/hirek/1227-munkaanyag-integracios-egyuttmukodes/file 

     https://alfahir.hu/2017/05/08/oligarchak_csanyi_sandor_angyan_jozsef_mezogazdasag http://24.hu/tag/integralt-mezogazdasagi-termelesszervezes/ 

     http://greenfo.hu/hirek/2017/05/25/jon-orban-feudalis-magyarorszaga?referrer%3Drss  
     http://nepszava.hu/cikk/1130599-angyan-jozsef-a-kormany-donti-el-kie-lehet-a-haszon 

     https://blog.atlatszo.hu/2017/05/angyan-jozsef-ket-eve-megjosolta-a-foldesur-torvenyt-jonnek-a-kormany-altal-kijelolt-agrarintegratorok/        
111„Nemzeti regionális multik”:http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=193164 
112Új földesurak: http://mandiner.hu/cikk/20170807_az_eu_legnagyobb_foldbirtokosa_lehet_csanyi_sandor  

    http://nepszava.hu/cikk/1140265-lehagytak-a-habsburgokat-a-mai-oligarchak   http://hvg.hu/gazdasag/20170222_meszaros_csanyi_simicska_fold_tamogatas  

    https://www.facebook.com/sallairobertbenedek/photos/a.269422416551747.1073741828.253837301443592/790265097800807/?type=3&theater 
http://reflektor.blog.hu/2017/09/13/lopas_vagy_nem_lopas_ez_itt_a_kerdes  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_huberi_allam/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://kielegyenafold.hu/index.php
http://greenfo.hu/kereses?rovat=hirek&mezo=keywords&s=%C3%81ngy%C3%A1n+J%C3%B3zsef&datum_tol=&datum_ig
http://greenfo.hu/hirek/2015/12/25/allami-foldprivatizacio-intezmenyesitett-foldrablas-2015
http://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/visszaeles-a-foldpalyazatoknal
https://fold.atlatszo.hu/
http://greenfo.hu/kereses?rovat=hirek&mezo=keywords&s=f%C3%B6ldmutyi&datum_tol=&datum_ig=&oldal=1
http://greenfo.hu/kereses?rovat=hirek&mezo=keywords&s=f%C3%B6ldprivatiz%C3%A1ci%C3%B3&datum_tol=&datum_ig=&oldal=1
https://www.nak.hu/component/tags/tag/770-integracio
https://www.nak.hu/hirek/1227-munkaanyag-integracios-egyuttmukodes/file
https://alfahir.hu/2017/05/08/oligarchak_csanyi_sandor_angyan_jozsef_mezogazdasag
http://24.hu/tag/integralt-mezogazdasagi-termelesszervezes/
http://greenfo.hu/hirek/2017/05/25/jon-orban-feudalis-magyarorszaga?referrer%3Drss
http://nepszava.hu/cikk/1130599-angyan-jozsef-a-kormany-donti-el-kie-lehet-a-haszon
https://blog.atlatszo.hu/2017/05/angyan-jozsef-ket-eve-megjosolta-a-foldesur-torvenyt-jonnek-a-kormany-altal-kijelolt-agrarintegratorok/
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=193164
http://mandiner.hu/cikk/20170807_az_eu_legnagyobb_foldbirtokosa_lehet_csanyi_sandor
http://nepszava.hu/cikk/1140265-lehagytak-a-habsburgokat-a-mai-oligarchak
http://hvg.hu/gazdasag/20170222_meszaros_csanyi_simicska_fold_tamogatas
https://www.facebook.com/sallairobertbenedek/photos/a.269422416551747.1073741828.253837301443592/790265097800807/?type=3&theater
http://reflektor.blog.hu/2017/09/13/lopas_vagy_nem_lopas_ez_itt_a_kerdes
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A hazai tradícióinknak és az európai – kis/közepes családi gazdaságokon és azok összefogásán, 

szövetkezésén alapuló, a helyi gazdaságot és társadalmat erősítő, a város-vidék kapcsolatokat újraépítő 

– agrár- és vidékmodellnek megfelelő fejlődés lehet a záloga megmaradásunknak. Csak ez képes vidéki 

közösségeinket és a földhöz („ager”-hez) kötődő kultúránkat, tradicionális agrikultúránkat és természeti 

értékeinket megőrizni, gyarapítani, egyúttal vidéken a családoknak munkát, megélhetést és tisztes 

jövedelmet biztosítani, továbbá az egyre inkább nemzetbiztonsági jelentőségűvé váló élelmezési, 

élelmiszer- és környezetbiztonságot az egész társadalom – benne a vidékkel közös sorson osztozó város 

– számára garantálni. Ehhez a Nemzeti Vidékstratégia (NVS 2012-2020) által megfogalmazott „nép-

párti” értékekhez és programhoz való visszatérésre, azaz ismét rendszerváltásra van szükség.  

Bár ma erre – különösen a primitív és demagóg kormányzati kommunikációt visszaigazoló országgyűlési 

és európai parlamenti választási eredmények továbbá az erre valamint feudalizálódó viszonyainkra 

reagáló, egyre romló kivándorlási statisztikák ismeretében – kevés esély mutatkozik, ám a változtatáshoz 

haladéktalanul vissza kell szereznünk a közösségek államát, vissza kell helyezni erkölcsi talapzatára, 

és ismét a közjó szolgálatába kell állítanunk. Ezt követően, az állami földek statáriális gyorsasággal 

lebonyolított dobra verése utáni helyzetben számos lépés haladéktalan megtételére van szükség:  

 a kormányoldal által megbuktatott földprivatizációs népszavazási kezdeményezést
113

 követően 

először is meg kell állítanunk a közjó szolgálatára rendelt, ma még állami tulajdonban lévő, közös 

nemzeti földvagyonunk – köztük erdeink, tavaink, védett területeink – további kiárusítását;  

 mindazon esetekben, ahol a törvények betűjétől és/vagy szellemétől vélhetően eltért a jogalkalmazó, 

pereket kell indítani, hogy a jogsértéseket – mint Kishantos esetében
114

 – bíróságok mondhassák ki;  

 törvénymódosítással visszaállított vagyonosodási vizsgálatokra van szükség annak kiderítésére, hogy 

a több százmilliós vásárlások pénzügyi fedezete honnan származik, amit – ha „családi összefogásra” 

történik (az általában gúnyos mosollyal kísért) hivatkozás – a családra is ki kell terjeszteni;  

 ha a vagyonosodási vizsgálat arra az eredményre vezet, hogy a földszerzésnek nem volt meg a legális 

jövedelmi forrása, úgy az államnak élnie kell azzal a jogával, hogy ilyen esetben az értékesítéstől 

számított 20 éven belül – azaz ebben az esetben 2035-2036-ig – elállhat az adásvételtől, aminek 

lehetőségét a Mezőhegyesen lefolytatott árverések eredményei figyelmen kívül hagyásával maga a 

Kormány világosan meg is mutatta és bizonyította;
115

  

 az állami vagyonról szóló törvény módosításával az állam tulajdonában lévő termőföldet – erre létező 

európai és Európán kívüli nemzetközi példáknak megfelelően – a forgalomképtelen kincstári 

vagyonelemekhez kell sorolni;  

 a termőföld, mint korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás közjót szolgáló, okszerű 

hasznosítása érdekében üzemszabályozási törvényt kell alkotni, és az európai gyakorlatnak 

megfelelően ebben kell meghatározni a mezőgazdasági üzem jellemzőit, működtetésének feltételeit 

és az összeszámítás szabályrendszerét, az egy családhoz/érdekeltséghez tartozó birtokszámot (1 db) 

valamint annak ágazattól függő maximális méretét;  

 az üzemszabályozási törvényben előirt maximális birtokméret-korlátoknak való megfeleléshez 3 év 

türelmi időt kell biztosítani, és azt az egy család megélhetéséhez szükséges átlagos európai 

birtokméret felett a területnagyságtól függő – a lakhely és a birtok közti távolság szerint is 

differenciált – sávos, progresszív földadóval is ösztönözni kell;  

                                                           
113A maradék földvagyonunk dobraverését a 2016 nyarán kezdeményezett, akaratnyilvánító népszavazás is megakadályozhatta volna, ám az ehhez szükséges 200 

ezer érvényes aláírás az OVB szerint nem gyűlt össze, és a jogorvoslati kérelmet a Kúria is elutasította. Így a népszavazás kiírása arra az Országgyűlésre hárult, 
amelyben a földprivatizációt kezdeményező erők voltak közel 2/3-os többségben. Nem csoda hát, hogy a FIDESZ-KDNP kormánytöbbség a földügyi 

népszavazási kezdeményezést is lesöpörte a törvényhozás asztaláról.  

   https://www.kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=08.2016 http://www.atv.hu/belfold/20160826-elutasitottak-a-foldugyi-nepszavazas-jogorvoslatat  
   http://propeller.hu/itthon/3236870-nem-gyujtott-eleg-alairast-mszp-nepszavazashoz?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral  

   https://www.hirado.hu/2016/08/19/nem-volt-eleg-ervenyes-alairas-gogos-zoltan-nepszavazasi-kerdesehez/?source=hirkereso  
114A Fővárosi Törvényszék sajtóközleménye: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/1006_kishantos_alkotmanybirosag.pdf 
115Mezőhegyesi földárverési eredmények megsemmisítése: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1097.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT 

    https://www.agrarszektor.hu/fold/lazar-felfuggesztik-a-foldarvereseket-mezohegyesen.5812.html 

http://hvg.hu/itthon/20160229_mezohegyesi_foldek_Menesbirtok_Zrt._ 
http://hvg.hu/gazdasag/20160307_kartalanitast_igernek_a_mezohegyesi_gazdaknak?s=hk 

https://www.kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=08.2016
http://www.atv.hu/belfold/20160826-elutasitottak-a-foldugyi-nepszavazas-jogorvoslatat
http://propeller.hu/itthon/3236870-nem-gyujtott-eleg-alairast-mszp-nepszavazashoz?utm_source=hirkereso.hu&utm_medium=referral
https://www.hirado.hu/2016/08/19/nem-volt-eleg-ervenyes-alairas-gogos-zoltan-nepszavazasi-kerdesehez/?source=hirkereso
http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/1006_kishantos_alkotmanybirosag.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A16H1097.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://www.agrarszektor.hu/fold/lazar-felfuggesztik-a-foldarvereseket-mezohegyesen.5812.html
http://hvg.hu/itthon/20160229_mezohegyesi_foldek_Menesbirtok_Zrt._
http://hvg.hu/gazdasag/20160307_kartalanitast_igernek_a_mezohegyesi_gazdaknak?s=hk
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 a gazdálkodás eredményét elvonó, kiválasztott nagy tőkeérdekeltségeket, integrátorokat 

monopolhelyzetbe hozó „integrált mezőgazdasági termelésszervezés”
116

 rögzítését törölni kell az 

alaptörvényből, és helyette a családi gazdasági modellről és az annak versenyképességét növelő, az 

eredményt visszaosztó szövetkezeti formákról, azok működéséről és támogatásuk módozatairól kell 

törvényt alkotni, hogy a termelés, a feldolgozás és az értékesítés, azaz a teljes vertikum haszna a 

gazdálkodó családoknál, a helyi közösségeknél maradjon;  

 az állami földalapok rendelkezésre bocsátásával és az egyéb jogi, intézményi és költségvetési, 

pénzügyi feltételek megteremtésével el kell indítani a Nemzeti Vidékstratégia által előirányzott – a 

gazdálkodást, letelepedést valamint több gyermek világrahozatalát és felnevelését vállaló fiatal 

párokat segítő – „demográfiai földprogramot” illetve – a vidéki önkormányzatok mezőgazdasági 

foglalkoztatási tevékenységét megalapozó – „szociális földprogramot”;  

 a közösségi földalapok gyarapítása érdekében az államnak élnie kell elővásárlási jogával, és a 

földpiac aktív szereplőjeként fel kell vásárolnia – az üzemszabályozás és a progresszív földadó 

hatására vélhetően növekvő – eladásra felkínált földkészleteket, amelyeket a valóban helyben élő, 

gazdálkodó családoknak, a „demográfiai földprogram” és a „szociális földprogram” keretében 

pedig a fiataloknak valamint az önkormányzatoknak kell kedvező feltételekkel, tartós bérbe adnia;  

 a nemzeti földalap folyamatos gyarapításának rendszerét úgy kell „önjáróvá” tenni, pénzügyi 

fedezetét úgy kell megteremteni, hogy a befolyó földbérleti díjakat újabb földterületek vásárlására 

kell visszaforgatni, majd e területeket a fenti célcsoportoknak kell tartós bérbe adni;  

 az európai szintéren kezdeményezni kell a termőföld tőke-javak közüli kivételét valamint az 

„élelmiszer önrendelkezés” európai jogrendbe illesztését, azaz az élelmiszerek, mint 

nemzetbiztonsági, stratégiai árucikkek – a fegyverek és a gyógyszerek kereskedelméhez hasonló – 

kivételét az áruk szabad áramlása köréből; végezetül  

 minden olyan törekvést segítenie kell, amely – a földhöz és a gazdálkodáshoz kötődő – közös 

értékeink védelmét és gyarapítását, az ezeket megtartó közösségek, a helyi gazdaság és társadalom 

erősítését tűzi célul, és ezzel egyfajta missziós, jövőnket alapozó feladatot lát el a spekuláns tőke által 

globalizált világban.  

Ezek a lépések az egyre gyengülő, végveszélybe került és apátiába süllyedt agrártársadalmat is 

segíthetik abban, hogy saját – ám az egész társadalmat szolgáló – értékei és érdekei védelmében bátran 

lépjen fel, és forduljon szembe a spekuláns, mindenen átgázoló tőkeérdekekkel és az azokat kiszolgáló 

politikával. Bárcsak a saját állama is segítségére lenne ebben! Ehhez azonban ma már a vidék-, agrár-, 

föld- és birtokpolitika területén is rendszerváltásra van szükség!  

  

                                                           
116Integrációs törvény: https://www.nak.hu/component/tags/tag/770-integracio https://www.nak.hu/hirek/1227-munkaanyag-integracios-egyuttmukodes/file 
     https://blog.atlatszo.hu/2017/05/angyan-jozsef-ket-eve-megjosolta-a-foldesur-torvenyt-jonnek-a-kormany-altal-kijelolt-agrarintegratorok/ 

https://www.nak.hu/component/tags/tag/770-integracio
https://www.nak.hu/hirek/1227-munkaanyag-integracios-egyuttmukodes/file
https://blog.atlatszo.hu/2017/05/angyan-jozsef-ket-eve-megjosolta-a-foldesur-torvenyt-jonnek-a-kormany-altal-kijelolt-agrarintegratorok/
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11. Mellékletek  

11/1. melléklet: Nyertes árverezők, elnyert területeik és nyertes árajánlataik  

(2015. november15. – 2016. július 31.) 

A nyertes árverezők Az árverésen elnyert birtoktestek 

neve  lakcíme/árverezési címe 

 

helye 

(település) 
száma 

(db) 
területe 

 (ha) 

ára 

(mFt) (mFt/ha) 

Ábrahámné Mayer Judit 8420 Zirc Hűség u. 33. Zirc 1 5,1 5,45 1,063 

Augusztin Endre 8440 Herend Táncsics u. 43. Herend 1 8,8 7,30 0,830 

Bácsi Zsolt 8558 Csót Petőfi S. u. 22. Csót 3 14,1 14,10 1.000 

Bagi István Imréné 8429 Porva Pálinkaházpuszta 0213/1 Borzavár 1 4,6 3,15 0,689 

Baki Dezső 8514 Mezőlak Ady E. u. 53 Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 108,2 114,40 1,057 

Baki Róbert 8514 Mezőlak Ady E. u. 53. Bakonypölöske, Mezőlak, Mihályháza 6 116,6 119,10 1,021 

Balogh Péter 8500 Pápa Nagyváradi u. 41. Nagytevel 1 13,4 6,70 0,500 

Barabásné Horváth Éva Mária 8130 Enying Sport köz 1. Csajág, Küngös 2 11,4 15,90 1,395 

Barcza Dezső Lajos 8533 Malomsok Kossuth u. 65. Marcaltő 1 21,4 27,55 1,289 

Bátor Zsuzsa 8100 Várpalota Rózsakút u. 55. Őskü 1 9,9 7,90 0,799 

Bende Károly 8497 Egeralja Fő u. 16. Egeralja 1 5,7 5,70 1,000 

Bódai Miklós 8330 Sümeg Rákóczi u. 9. Csabendek, Sümeg 2 11,3 11,45 1,013 

Bódai Péter 8330 Sümeg Rákóczi u. 9. Csabr., Nyirád, Sz.imrefalva, Zalameggyes 8 81,5 64,20 0,788 

Bodó Roland 8414 Olaszfalu Major u. 10. Eplény, Olaszfalu 2 6,7 6,00 0,896 

Bolla László 8492 Kerta Somló u. 27. Adorjánh., Kerta, Kiscs., Kissz., V.galsa 6 36,9 31,80 0,862 

Bruder Balázs 8200 Veszprém Liszt Ferenc u. 24. Csajág, Szentkirályszabadja, Veszprém 5 196,6 344,05 1,750 

Bukta László Mátyás 8542 Vaszar Kossuth L. u. 39. Ugod 1 38,4 42,05 1,096 

Császár Gábor 8591 Nóráp Szabó P. u. 1. Pápa 1 77,7 97,35 1,254 

Csehiné Sikos Mária 8511 Pápa Czimmermann Malom Mezőlak, Pápa 2 23,9 26,60 1,113 

Csizmadia Balázs 8500 Pápa Gyimóti út 33. Béb, Nagygyimót, Pápa 7 60,6 79,80 1,317 

Csomai Annamária 8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3. Városlőd 3 260,5 209,50 0,804 

Csomai Gabriella Zsuzsanna 8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3. Szentgál, Városlőd 7 298,4 220,30 0,738 

Csomai Géza 8443 Bánd Petőfi S. u. 141. Városlőd 10 270,6 201,70 0,745 

Csűrös Sándor 8417 Csetény Deák Ferenc u. 9. Bakonynána 1 5,9 4,40 0,750 

Enessey Zoltán 8522 Nemesgörzsöny Gárdonyi u. 35. Nemesgörzsöny 2 29,4 25,70 0,874 

Eszterhai Csaba 8448 Ajka Halom u. 14. Bakonypölöske, Magyarpolány 6 75,4 39,60 0,525 

Farkas István 8409 Úrkút Hősök u. 65. Ajka 2 39,6 38,60 0,975 

Farkas Péter 8000 Székesfehérvár Füleki u. 16. Ősi 7 218,0 373,45 1,713 

Farkas Péter 8162 Küngös Kossuth L. u. 60. Berhida 2 96,7 120,10 1,242 

Feind Lajos 8164 Balatonfőkajár Kossuth L. u. 13. Balatonfőkajár, Csajág, Papkeszi 6 137,5 196,30 1,428 

Feind Péter 8164 Balatonfőkajár Kossuth L. u. 13. Papkeszi 2 111,6 149,40 1,339 

Fekete Péter Ferenc 8541 Takácsi Petőfi u. 53. Takácsi 1 18,2 14,50 0,798 

Ferencz Gábor 8542 Vaszar Fő u. 59. Pápa 1 28,1 47,00 1,672 

Ferencsik Anna 8300 Tapolca Simon I. u. 25. Káptalanfa, Nyirád 2 15,6 13,75 0,881 

Fodor István 8246 Tótvázsony Hajnal u. 15. Hidegkút, Tótvázsony 4 29,0 37,40 1,290 

Fodor Zoltán 8500 Pápa Erkel F. u. 93. Malomsok 1 14,1 10,80 0,764 

Fuchs Gábor 8468 Kolontár Bezerédi u. 19. Devecser 2 24,0 24,40 1,017 

Funtig Zoltán dr. 1137 Budapest Katona J. utca 14. II.2. Marcaltő 2 84,1 71,90 0,855 

Gaál Éva 8495 Csögle Rákóczi u. 22. Egeralja 2 11,0 10,30 0,936 

Győrffy Balázs 8522 Nemesgörzsöny Kossuth L. u. 30. Nemesgörzsöny 3 57,7 88,70 1,537 

Győrffy Roland 8517 Magyargencs Petőfi u. 14. Magyargencs, Marcalgergelyi, Vinár 4 55,0 28,55 0,519 

Győrffy Sándor 8522 Nemesgörzsöny Petőfi S. u. 18. Nagyacsád 2 9,6 12,05 1,255 

Hanich Zalán 8415 Nagyesztergár Ányos Pál u. 18. Nagyesztergár, Zirc 5 45,2 46,05 1,019 

Hári János 8500 Pápa Bozótrét u. 8. Kemeneshőgyész 1 51,2 29,20 0,571 

Hegyi Károly 8522 Nemesgörzsöny Dózsa u. 23. Nemesgörzsöny 2 10,4 13,15 1,264 

Holczinger Ottó Ferenc 8483 Somlószőlős Kossuth u. 182. Somlószőlős 1 3,1 3,15 1,002 

Horváth Ágnes 8500 Pápa Gyimóti út 33. Pápa 2 14,8 12,35 0,834 

Horváth László 8230 Balatonfüred Hunyadi J. u. 11. Felsőörs, Szentkirályszabadja, Veszprém 4 106,8 115,50 1,081 

Horváth László 8597 Döbrönte Horváth-tanya 024/7 hrsz. Bakonypölöske 1 30,6 17,75 0,581 

Horváth Veronika 8230 Balatonfüred Jókai u. 26. Felsőörs 2 48,2 61,65 1,279 

Huber Anton 8343 Dabronc 038 hrsz Hosztót, Rigács, Ukk, Zalameggyes 7 97,0 158,45 1,634 

Hutter Ernő dr. 8430 Bakonyszentkirály Török B. u. 32. Gic 1 47,4 40,95 0,863 

Ihász Balázs 8542 Vaszar Jókai u. 55. Pápa 2 25,1 23,55 0,938 

Isó László 8291 Nagyvázsony Új u. 1. Mencshely 1 4,4 4,25 0,959 

Istvándi László 8451 Ajka Márvány u. 4. 1. em. 2.a. Ajka, Halimba, Nemeshany 3 17,8 17,65 0,992 

Jacsmann János 8449 Magyarpolány Dózsa Gy. u. 9. Kislőd 1 4,8 4,10 0,852 

Jacsmann Norbert 8449 Magyarpolány Dózsa Gy. u. 9. Kislőd 1 20,6 15,40 0,746 

Jánosa Márk 8522 Nemesgörzsöny Kossuth u. 8. Nemesgörzsöny 1 12,8 13,60 1,060 

Karkus András Károly 8415 Nagyesztergár Radnóti M. u. 4. Olaszfalu 1 20,1 16,00 0,797 

Kartaly Attila Béla 2451 Ercsi, Petőfi S. u. 18. Zánka 1 3,4 3,60 1,051 

Kelemen Attila 8174 Balatonkenese Partfő u. 2. Csajág 2 46,9 65,55 1,398 

Kelemen Gergely 8174 Balatonkenese Szilágyi E. u. 8. Balatonkenese, Küngös, Papkeszi 3 14,7 20,70 1,408 

Kelemen László 8554 Nagydém Kossuth u. 1. Nagydém 1 3,2 4,10 1,273 

Kenyeres Károly 8474 Csabrendek Rózsa u. 39. Csabrendek 2 9,5 7,80 0,821 

Kises János 8460 Devecser Rákóczi F. u. 15. Kislőd, Somlójenő, S.vásárhely, Tüskevár 5 47,2 39,10 0,828 



95 
 

Kiss Attila 8522 Nemesgörzsöny Rózsa F. u. 1. Nemesgörzsöny 2 16,8 21,45 1,277 

Kiss Géza 8500 Pápa Gyimóti út 40. Gecse 1 3,8 5,30 1,409 

Kiss József 8420 Zirc Hóvirág u. 57. Nagyesztergár, Pénzesgyőr 4 48,0 34,80 0,725 

Kiss József 8460 Devecser Honvéd u. 90. Kolontár 3 46,9 42,20 0,900 

Kiss Norbert Ivó 8130 Enying Munkácsy u. 16. Balatonfőkajár 4 25,5 41,25 1,617 

Klung Gábor 8468 Kolontár Csótapuszta Kolontár 2 17,5 14,55 0,831 

Klung István 8468 Kolontár Csótapuszta Ajka, Kolontár, Pusztamiske 6 67,9 57,75 0,851 

Kosik Zsófia 8442 Hárskút Bakony liget 1. Szentgál 4 124,6 84,10 0,675 

Koszteczky Bence 8444 Szentgál Óvoda u. 6. Szentgál 1 7,7 8,50 1,099 

Kovács András 8541 Takácsi Petőfi u. 7. Malomsok, Takácsi 2 94,1 85,25 0,906 

Kovács Flóra Anna 8541 Takácsi Petőfi u. 7. Marcaltő 2 9,6 12,65 1,318 

Kovács Gergely 8500 Pápa Gyurátz F. u. 16. Pápa 2 57,7 62,80 1,088 

Kovács Péter 8541 Takácsi Petőfi u. 7. Marcaltő 1 30,1 38,90 1,290 

Kovács Zoltán András 8541 Takácsi Petőfi u. 7. Takácsi 1 15,5 12,40 0,799 

Kovács-Rózsa Éva 8541 Takácsi Kossuth u. 55. Pápa 1 4,0 8,00 2,000 

Kozma Péter 8200 Veszprém Veszprémvölgyi u. 64. Nemesvámos 2 10,9 15,55 1,427 

Kőszeghy Ádám István 8591 Pápa Kéttornyúlaki u. 48. Pápa 1 21,6 21,35 0,988 

Lábik István 8438 Veszprémvarsány Rákóczi út 33. Bakonytamási 1 26,1 23,70 0,908 

Leitold László 8291 Vöröstó Fő u. 11. Veszprém, Vöröstó 2 22,4 31,75 1,417 

Major Károly 8598 Pápa Tapolcafői u. 26. Bakonyjákó, Nemesgörzsöny, Pápa 4 63,3 66,45 1,050 

Major Zoltán 8475 Veszprémgalsa Petőfi S. u. 30. Kamond  1 3,4 3,85 1,148 

Majorné Novák Annamária 8598 Pápa Tapolcafői u. 26. Bakonyjákó 1 68,4 51,00 0,746 

Masszi László 8565 Béb Kossuth L. u. 31. Ugod 1 14,4 14,40 1,000 

Máté Róbertné 8552 Vanyola Petőfi S. u. 9. Vanyola 1 4,2 6,50 1,554 

Molnár Gábor Gyula 9127 Csikvánd Kossuth L. u. 58/A. Malomsok 1 3,2 2,80 0,871 

Molnár Szabolcs László 8516 Kemeneshőgyész Béke u. 2/A. Kemeneshőgyész 1 5,1 5,30 1,031 

Müller Róbert 8191 Öskü Müller major 032 hrsz Őskü 1 12,7 9,55 0,749 

Nagy Balázs 8469 Kamond Fő u. 34. Kamond 1 4,2 3,75 0,882 

Nagy Miklós 8595 Kup Fő u. 139. Kup 1 7,1 7,50 1,050 

Nagy Ottó 8597 Ganna Fő u. 40. Ganna 2 134,0 102,80 0,767 

Nagy Sándor dr. 8500 Pápa Beke József u. 17. Bakonyjákó, Nagytevel 3 32,4 22,05 0,681 

Nagy Tamás Imre 8420 Zirc Petőfi S. u. 21. Porva 4 85,8 55,60 0,648 

Nagy Tibor 8426 Pénzesgyőr Kőris u. 30. Hárskút, Szentgál 2 12,7 10,20 0,803 

Nagy-Kovács Alexandra 8557 Bakonyszentiván Rákóczi u. 14. Bakonytamási 1 3,5 3,10 0,884 

Németh István 8200 Veszprém Rozmaring u. 1/1. Szentkirályszabadja 1 4,0 2,10 0,528 

Németh Zsolt 8181 Berhida Ősi út 34. Berhida, Őskü 3 17,2 11,35 0,660 

Neumann Balázs 8514 Mezőlak Munkácsy utca 17. Mihályháza 1 6,8 5,75 0,847 

Papp Bertalan 8200 Veszprém Ifjúság u. 1. Porva 1 33,8 25,00 0,740 

Peng Norbert 8562 Nagytevel Jókai u. 15/B. Nagytevel 1 27,8 28,35 1,018 

Pethő Kálmán 8522 Nemesgörzsöny Széchenyi u. 6. Nemesgörzsöny 4 54,5 62,75 1,151 

Piller Péter 8597 Döbrönte Fő u. 16. Döbrönte 1 22,8 18,25 0,800 

Pintér Balázs 8222 Balatonalmádi Csendes u. 3. Csajág 1 45,8 70,00 1,550 

Pintér Imre 9523 Szergény Kassai u. 17. Kemeneshőgyész, Külsővat 4 90,2 81,45 0,903 

Pongrácz László 9545 Jánosháza Kossuth tér 4. Hosztót 4 17,4 29,50 1,695 

Rideg Tamás 8161 Ősi Szigetpuszta u. 1/B. Ősi, Pétfürdő 3 27,7 21,40 0,773 

Ruisch Anikó117 8500 Pápa Kandó K. u. 11. Pápa 6 165,8 215,80 1,302 

Ruisch Anikó 8591 Nóráp Kossuth L. u. 61. Pápa 3 111,0 166,80 1,503 

Ruisch József 8500 Pápa Kandó K. u. 11. Marcaltő, Nóráp, Pápa, Pápakovácsi 12 171,6 197,25 1,150 

Ruisch Józsefné 8500 Pápa Kandó K. u. 11. Nagyacsád, Nemesgörzsöny, Pápa 7 235,5 332,00 1,410 

Ruzsás Kálmán 8500 Pápa Erkel Ferenc u. 22. Pápa 2 56,1 69,90 1,246 

Ruzsovits Attila Pál 2886 Réde Kinizsi u. 7. Gic 3 23,2 24,80 1,069 

Schlecht Gyula 8581 Bakonyjákó Fenyves u. 14. Bakonyjákó 1 32,5 24,35 0,750 

Schweighoffer Ádám 8596 Pápakovácsi Séd u. 6. Bakonyjákó 2 81,8 60,75 0,743 

Simon Lajos 8345 Dabronc Kossuth u. 73. Dabronc 2 104,9 79,15 0,755 

Simonné Dénes Andrea 8345 Dabronc Kossuth u. 73. Gógánfa 1 34,4 41,40 1,204 

Soós Anita 8553 Lovászpatona Rákóczi F. u. 6. Bakonytamási, Gic, Lovászpazona 10 277,3 267,35 0,964 

Soós Géza László 8553 Lovászpatona József A. u. 13. Gic 1 51,3 48,55 0,947 

Soós Géza Lászlóné 8553 Lovászpatona József A. u. 13. Bakonytamási, Lovászpatona 10 154,6 164,25 1,062 

Sörös Lajos 8200 Veszprém Zápor u. 8/A. Hajmáskér 1 7,8 6,85 0,880 

Sövényházi Balázs 8248 Nemesvámos Kossuth L. u. 352. Nemesvámos 1 3,3 4,30 1,316 

Spirk Milán 8415 Nagyesztergár Radnóti M. u. 4. Nagyesztergár 3 76,0 63,50 0,836 

Strupka József 8429 Porva Alkotmány u. 14. Porva 4 52,4 36,50 0,697 

Szabó Ákos 8460 Devecser Honvéd u. 84. Kamond 3 42,0 42,05 1,001 

Szabó Csaba 8493 Iszkáz Nagy L. u. 50. Iszkáz, Pápa 5 133,4 202,35 1,517 

Szabó István 8500 Pápa Szalmavári Kovács J. u. 6. Bakonypöpöske 1 72,9 30,15 0,413 

Szabó József 8554 Nagydém Arany J. u. 17. Nagydém 2 15,9 5,40 0,340 

Szabó Józsefné 8558 Csót Petőfi u. 35. Csót, Ugod 6 242,0 289,85 1,198 

Szabó Lajosné 8308 Sáska Ifjúság u. 15. Sáska 1 8,5 6,50 0,764 

Szabó Róbert 8564 Ugod Klapka u. 6/a Ugod 6 95,4 128,70 1,349 

Szalay Tamás József 8522 Nemesgörzsöny Táncsics u. 3. Mezőlak 1 5,9 7,60 1,298 

Szamosvári Erzsébet 8442 Hárskút Bakony liget 1. Hárskút, Herend, Szentgál 6 150,5 137,85 0,916 

Szigeti József Attila 8291 Nagyvázsony Kertalja u. 70. Mencshely 1 10,9 9,80 0,902 

Szigeti László 8474 Csabrendek Ifjúság u. 20. Rigács 1 7,0 8,50 1,220 

                                                           
117Ruisch Anikó két árverezési címről, Pápáról és Nórápról is árverezett, és 382,6 mFt összértékben nyertes árajánlatokat tett összesen 9 db birtoktestre, 276,8 ha 

területre.   
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Szili Zsófia 8225 Szentkirályszabadja Kossuth u. 60. Szentkirályszabadja 2 20,7 18,30 0,884 

Szücs Gergő 8469 Kamond Dózsa u. 21. Kamond 1 13,3 13,95 1,052 

Takács Balázs 8542 Vaszar Jókai u. 48. Vaszar 1 4,2 3,80 0,895 

Takácsné Balogh Renáta 8292 Öcs Petőfi S. u. 13. Öcs 1 12,8 9,60 0,748 

Támton Róbert 8581 Bakonyjákó Fenyves u. 23. Bakonyjákó 2 90,5 58,45 0,646 

Tánczos Máté 8195 Királyszentistván Rózsadomb u. 19. Királyszentistván 1 13,6 13,23 0,976 

Thury Attila 8174 Balatonkenese Arany J. u. 29. Ősi, Papkeszi 2 17,4 20,35 1,170 

Thury Attila János 8172 Balatonakarattya Fenyves u.2/A Csajág 1 81,2 127,55 1,570 

Toldi Tamás 8460 Devecser Béke u. 5. Borszörcsök 1 4,3 4,05 0,935 

Tornai Tamás 8460 Devecser Park u. 8/2. Tüskevár 1 7,1 7,25 1,015 

Tóth Szabolcs 8553 Lovászpatona Május 1. u. 10. Bakonyszentiván, Lovászpatona 2 9,7 8,90 0,918 

Tuczai Alexandra dr. 8443 Bánd Kossuth L. u. 5. Bakonyjákó 3 43,5 29,70 0,683 

Üveges Zsolt László 8493 Iszkáz Petőfi S. u. 8. Kamond 8 90,0 86,75 0,964 

Vaáry Péter 8553 Lovászpatona Kossuth L. u. 37. Bakonytamási, Nagydém 3 22,2 11,75 0,529 

Vági-Nagy Ildikó 8448 Ajka Korong u. 8. Devecser, Pusztamiske 3 15,5 13,05 0,842 

Vajda Eszter Kinga 8420 Zirc Akli Major 1. Lókút, Szentgál, Zirc 4 23,3 21,50 0,923 

Valler Attila 8422 Bakonynána Jókai u. 24. Bakonynána 1 6,5 5,35 0,818 

Vándor Balázs Ottó 8596 Pápakovácsi Pápai u. 1. Nagyalásony, Pápa 5 35,7 33,20 0,930 

Varga Balázs 8512 Nyárád Kossuth u. 40. Dáka, Pápadereske 2 8,1 9,40 1,160 

Varga Béla 8500 Pápa Meggyes u. 36. Nagyacsád, Pápa 3 53,2 50,65 0,952 

Varga Csaba 8500 Pápa Puskás Tivadar u. 32. Mihályháza 1 103,2 82,60 0,800 

Varga Imre 8595 Kup Fő u. 74. Bakonyjákó, Bakonypölöske, Noszlop 7 99,8 62,95 0,631 

Varga József 8200 Veszprém Veszprémvölgyi u. 10. Városlőd 2 7,6 6,50 0,855 

Varga Józsefné 8345 Dabronc Kossuth u. 98 Gógánfa 4 136,0 145,30 1,068 

Varga Károly 8500 Pápa Egressy Béni u. 14. Pápa 2 28,4 35,35 1,245 

Varga Lajos 8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6. Berhida 3 226,2 397,20 1,756 

Varga Norbert 8595 Kup Fő u. 74. Bakonypölöske 2 27,8 15,95 0,574 

Varga Sándor 8500 Pápa Puskás Tivadar u. 29. Mezőlak, Mihályháza, Pápa 7 168,1 202,90 1,207 

Varga Szabolcs 8146 Jenő Köztársaság u. 27. Ősi 1 6,3 8,10 1,292 

Varga Szabolcs 8500 Pápa Lehel u. 53. Mezőlak, Nagyacsád, Pápa 5 173,6 164,95 0,950 

Veiland Attila Imre 8551 Nagygyimót Szőlőhegy u. 34. Ugod 2 20,7 29,45 1,423 

Veiland Imre Ernő 8565 Béb Kossuth u. 44. Béb 3 46,5 53,60 1,153 

Vigh Tamás dr. 8429 Porva Ménesjárás puszta Porva 2 35,4 25,10 0,709 

Vörös Árpád Sándor 9124 Gyömöre Petőfi u. 29. Malomsok, Marcaltő, Pápa 11 281,7 288,60 1,024 

Vöröskői József 8449 Magyarpolány Iskola u. 31. Noszlop 4 15,6 13,30 0,853 

Vörösné Szabó Szabina Barbara 9124 Gyömöre Petőfi u. 29. Malomsok, Marcaltő 4 91,8 96,05 1,046 

Összesen 173 nyertes árverező 81 db település 106 db település 481 9.346,5 9.892,48 1,058 
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11/2. melléklet: A nyertes árverezők és megszerzett területeik bérleti viszonyai  

(2015. november15. – 2016. július 31.) 

A nyertes árverezők Az árverésen elnyert föld (ha) 

neve lakhelye (település) a föld-

vásárló 
saját 

bérle-

ménye 

a föld-

vásárló 
közvetlen 

rokoni, 

üzlettársi 
körének 

bérle-

ménye 

a föld-

vásárló 
saját, ill. 

közvetlen 

rokoni, 
üzlettársi 

köre 

cégének 
bérle-

ménye 

saját 

bérle-

mény 

összesen 

más 

termé-
szetes 

személy 

bérle- 
ménye 

más cég 

bérle-
ménye 

külső 

bérle-

mény 

összesen 

nincs 

bérlő 

mind-

összesen 

Ábrahámné Mayer Judit Zirc 5,1   5,1     5,1 

Augusztin Endre Herend   8,8 8,8     8,8 

Bácsi Zsolt Csót 14,1   14,1     14,1 

Bagi István Imréné Porva      4,6 4,6  4,6 

Baki Dezső Mezőlak     5,8 102,4 108,2  108,2 

Baki Róbert Mezőlak  43,3   43,3  47,3 47,3 26,0 116,6 

Balogh Péter Pápa   13,4 13,4     13,4 

Barabásné Horváth Éva Mária Enying   11,4 11,4     11,4 

Barcza Dezső Lajos Malomsok      21,4 21,4  21,4 

Bátor Zsuzsa Várpalota 9,9   9,9     9,9 

Bende Károly Egeralja        5,7 5,7 

Bódai Miklós Sümeg     3,5 7,8 11,3  11,3 

Bódai Péter Sümeg      81,5 81,5  81,5 

Bodó Roland Olaszfalu 6,7   6,7     6,7 

Bolla László Kerta 31,8   31,8  5,1 5,1  36,9 

Bruder Balázs Veszprém   196,6 196,6     196,6 

Bukta László Mátyás Vaszar      38,4 38,4  38,4 

Császár Gábor Nóráp      77,7 77,7  77,7 

Csehiné Sikos Mária Pápa      23,9 23,9  23,9 

Csizmadia Balázs Pápa 10,6   10,6  50,0 50,0  60,6 

Csomai Annamária Veszprém        260,5 260,5 

Csomai Gabriella Zsuzsanna Veszprém   216,8 216,8    81,6 298,4 

Csomai Géza Bánd   196,6 196,6 74,0  74,0  270,6 

Csűrös Sándor Csetény        5,9 5,9 

Enessey Zoltán Nemesgörzsöny      29,4 29,4  29,4 

Eszterhai Csaba Ajka  17,1 44,2 61,3  14,1 14,1  75,4 

Farkas István Úrkút 39,6   39,6     39,6 

Farkas Péter Székesfehérvár  218,0  218,0     218,0 

Farkas Péter Küngös   96,7 96,7     96,7 

Feind Lajos Balatonfőkajár     13,2 124,3 137,5  137,5 

Feind Péter Balatonfőkajár      111,6 111,6  111,6 

Fekete Péter Ferenc Takácsi      18,2 18,2  18,2 

Ferencz Gábor Vaszar      28,1 28,1  28,1 

Ferencsik Anna Tapolca 8,8   8,8 6,8  6,8  15,6 

Fodor István Tótvázsony 29,0   29,0     29,0 

Fodor Zoltán Pápa      14,1 14,1  14,1 

Fuchs Gábor Kolontár 24,0   24,0     24,0 

Funtig Zoltán dr. Budapest      84,1 84,1  84,1 

Gaál Éva Csögle     11,0  11,0  11,0 

Győrffy Balázs Nemesgörzsöny      57,7 57,7  57,7 

Győrffy Roland Magyargencs 8,6   8,6  46,4 46,4  55,0 

Győrffy Sándor Nemesgörzsöny 9,6   9,6     9,6 

Hanich Zalán Nagyesztergár 45,2   45,2     45,2 

Hári János Pápa      51,2 51,2  51,2 

Hegyi Károly Nemesgörzsöny      10,4 10,4  10,4 

Holczinger Ottó Ferenc Somlószőlős        3,1 3,1 

Horváth Ágnes Pápa 14,8   14,8     14,8 

Horváth László Balatonfüred   106,8 106,8     106,8 

Horváth László Döbrönte      30,6 30,6  30,6 

Horváth Veronika Balatonfüred  48,2  48,2     48,2 

Huber Anton Dabronc     97,0  97,0  97,0 

Hutter Ernő dr. Bakonyszentkirály      47,4 47,4  47,4 

Ihász Balázs Vaszar      14,2 14,2 10,9 25,1 

Isó László Nagyvázsony 4,4   4,4     4,4 

Istvándi László Ajka     17,8  17,8  17,8 

Jacsmann János Magyarpolány     4,8  4,8  4,8 

Jacsmann Norbert Magyarpolány     20,6  20,6  20,6 

Jánosa Márk Nemesgörzsöny      12,8 12,8  12,8 

Karkus András Károly Nagyesztergár 20,1   20,1     20,1 

Kartaly Attila Béla Ercsi     3,4  3,4  3,4 

Kelemen Attila Balatonkenese      46,9 46,9  46,9 
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Kelemen Gergely Balatonkenese 6,8   6,8  7,9 7,9  14,7 

Kelemen László Nagydém      3,2 3,2  3,2 

Kenyeres Károly Csabrendek 9,5   9,5     9,5 

Kises János Devecser 42,8   42,8  4,4 4,4  47,2 

Kiss Attila Nemesgörzsöny      16,8 16,8  16,8 

Kiss Géza Pápa     3,8  3,8  3,8 

Kiss József Zirc 3,9  30,7 34,6    13,4 48,0 

Kiss József Devecser   46,9 46,9     46,9 

Kiss Norbert Ivó Enying 25,5   25,5     25,5 

Klung Gábor Kolontár      17,5 17,5  17,5 

Klung István Kolontár 25,9   25,9  42,0 42,0  67,9 

Kosik Zsófia Hárskút      124,6 124,6  124,6 

Koszteczky Bence Szentgál  7,7  7,7     7,7 

Kovács András Takácsi 15,0   15,0  79,1 79,1  94,1 

Kovács Flóra Anna Takácsi      9,6 9,6  9,6 

Kovács Gergely Pápa      54,6 54,6 3,1 57,7 

Kovács Péter Takácsi      30,1 30,1  30,1 

Kovács Zoltán András Takácsi      15,5 15,5  15,5 

Kovács-Rózsa Éva Takácsi     4,0  4,0  4,0 

Kozma Péter Veszprém 6,7   6,7 4,2  4,2  10,9 

Kőszeghy Ádám István Pápa      21,6 21,6  21,6 

Lábik István Veszprémvarsány      26,1 26,1  26,1 

Leitold László Vöröstó  10,9  10,9  11,5 11,5  22,4 

Major Károly Pápa 11,5   11,5  51,8 51,8  63,3 

Major Zoltán Veszprémgalsa 3,4   3,4     3,4 

Majorné Novák Annamária Pápa 68,4   68,4     68,4 

Masszi László Béb        14,4 14,4 

Máté Róbertné Vanyola 4,2   4,2     4,2 

Molnár Gábor Gyula Csikvánd     3,2  3,2  3,2 

Molnár Szabolcs László Kemeneshőgyész 5,1   5,1     5,1 

Müller Róbert Öskü     12,7  12,7  12,7 

Nagy Balázs Kamond 4,2   4,2     4,2 

Nagy Miklós Kup      7,1 7,1  7,1 

Nagy Ottó Ganna 63,2   63,2  70,8 70,8  134,0 

Nagy Sándor dr. Pápa      8,7 8,7 23,7 32,4 

Nagy Tamás Imre Zirc   85,8 85,8     85,8 

Nagy Tibor Pénzesgyőr 5,9   5,9    6,8 12,7 

Nagy-Kovács Alexandra Bakonyszentiván      3,5 3,5  3,5 

Németh István Veszprém      4,0 4,0  4,0 

Németh Zsolt Berhida 4,7   4,7 5,0 7,5 12,5  17,2 

Neumann Balázs Mezőlak      6,8 6,8  6,8 

Papp Bertalan Veszprém      33,8 33,8  33,8 

Peng Norbert Nagytevel     27,8  27,8  27,8 

Pethő Kálmán Nemesgörzsöny      54,5 54,5  54,5 

Piller Péter Döbrönte 22,8   22,8     22,8 

Pintér Balázs Balatonalmádi   45,8 45,8     45,8 

Pintér Imre Szergény      90,2 90,2  90,2 

Pongrácz László Jánosháza     13,8  13,8 3,8 17,4 

Rideg Tamás Ősi 3,3   3,3 21,2  21,2 3,2 27,7 

Ruisch Anikó118 Pápa      165,8 165,8  165,8 

Ruisch Anikó Nóráp      111,0 111,0  111,0 

Ruisch József Pápa      171,6 171,6  171,6 

Ruisch Józsefné Pápa      235,5 235,5  235,5 

Ruzsás Kálmán Pápa      56,1 56,1  56,1 

Ruzsovits Attila Pál Réde      23,2 23,2  23,2 

Schlecht Gyula Bakonyjákó 32,5   32,5     32,5 

Schweighoffer Ádám Pápakovácsi 47,3   47,3  34,5 34,5  81,8 

Simon Lajos Dabronc      104,9 104,9  104,9 

Simonné Dénes Andrea Dabronc      34,4 34,4  34,4 

Soós Anita Lovászpatona      277,3 277,3  277,3 

Soós Géza László Lovászpatona      51,3 51,3  51,3 

Soós Géza Lászlóné Lovászpatona 4,5   4,5 22,1 128,0 150,1  154,6 

Sörös Lajos Veszprém        7,8 7,8 

Sövényházi Balázs Nemesvámos 3,3   3,3     3,3 

Spirk Milán Nagyesztergár 76,0   76,0     76,0 

Strupka József Porva      13,7 13,7 38,7 52,4 

Szabó Ákos Devecser   42,0 42,0     42,0 

Szabó Csaba Iszkáz     10,5 122,9 133,4  133,4 

Szabó István Pápa     72,9  72,9  72,9 

Szabó József Nagydém      15,9 15,9  15,9 

Szabó Józsefné Csót      242,0 242,0  242,0 

Szabó Lajosné Sáska     8,5  8,5  8,5 

Szabó Róbert Ugod      95,4 95,4  95,4 

                                                           
118Ruisch Anikó két árverezési címről, Pápáról és Nórápról is árverezett, és 382,6 mFt összértékben nyertes árajánlatokat tett összesen 9 db birtoktestre, 276,8 ha 

területre. 
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Szalay Tamás József Nemesgörzsöny 5,9   5,9     5,9 

Szamosvári Erzsébet Hárskút     38,9 111,6 150,5  150,5 

Szigeti József Attila Nagyvázsony 10,9   10,9     10,9 

Szigeti László Csabrendek 7,0   7,0     7,0 

Szili Zsófia Szentkirályszabadja      20,7 20,7  20,7 

Szücs Gergő Kamond 13,3   13,3     13,3 

Takács Balázs Vaszar 4,2   4,2     4,2 

Takácsné Balogh Renáta Öcs 12,8   12,8     12,8 

Támton Róbert Bakonyjákó 90,5   90,5     90,5 

Tánczos Máté Királyszentistván 13,6   13,6     13,6 

Thury Attila Balatonkenese      17,4 17,4  17,4 

Thury Attila János Balatonakarattya      81,2 81,2  81,2 

Toldi Tamás Devecser        4,3 4,3 

Tornai Tamás Devecser     7,1  7,1  7,1 

Tóth Szabolcs Lovászpatona     4,0 5,7 9,7  9,7 

Tuczai Alexandra dr. Bánd        43,5 43,5 

Üveges Zsolt László Iszkáz     32,6 57,4 90,0  90,0 

Vaáry Péter Lovászpatona      22,2 22,2  22,2 

Vági-Nagy Ildikó Ajka     6,8 8,7 15,5  15,5 

Vajda Eszter Kinga Zirc 9,9   9,9  3,2 3,2 10,2 23,3 

Valler Attila Bakonynána 6,5   6,5     6,5 

Vándor Balázs Ottó Pápakovácsi 35,7   35,7     35,7 

Varga Balázs Nyárád 8,1   8,1     8,1 

Varga Béla Pápa      53,2 53,2  53,2 

Varga Csaba Pápa      103,2 103,2  103,2 

Varga Imre Kup 53,9   53,9  45,9 45,9  99,8 

Varga József Veszprém 7,6   7,6     7,6 

Varga Józsefné Dabronc      136,0 136,0  136,0 

Varga Károly Pápa      28,4 28,4  28,4 

Varga Lajos Székesfehérvár   226,2 226,2     226,2 

Varga Norbert Kup 27,8   27,8     27,8 

Varga Sándor Pápa      168,1 168,1  168,1 

Varga Szabolcs Jenő      6,3 6,3  6,3 

Varga Szabolcs Pápa      173,6 173,6  173,6 

Veiland Attila Imre Nagygyimót      20,7 20,7  20,7 

Veiland Imre Ernő Béb      46,5 46,5  46,5 

Vigh Tamás dr. Porva 4,6   4,6  30,8 30,8  35,4 

Vörös Árpád Sándor Gyömöre      281,7 281,7  281,7 

Vöröskői József Magyarpolány 4,5   4,5    11,1 15,6 

Vörösné Szabó Sz. Barbara Gyömöre      91,8 91,8  91,8 

Terület összesen (ha) 1.138,8 301,9 1.368,7 2.809,4 557,0 5.402,6 5.959,6 577,5 9.346,5 

Nyertes árverező összesen (fő) 58 5 15 76 29 93 112 20 173 

Saját illetve közvetlen rokon vagy üzlettárs cégének bérleményére nyertes árajánlatot tevő árverezők fontosabb adatai: 

 Augusztin Endre (1956) (8440 Herend Táncsics u. 43.) – a megvásárolt területet bérlő, állattenyésztő és mezőgazdasági szolgáltató családi cégük, a 
Nyirma Kft. társtulajdonos vezetője. 

 Balogh Péter (1975) (8500 Pápa Nagyváradi u. 41.) – a megvásárolt területet bérlő Járóna Kft. alapító társtulajdonos vezetője, a Merinó Értékesítési 
Szövetkezet FB tagja. 

 Barabásné Horváth Éva Mária (1962) (8130 Enying Sport köz 1.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, 
főkönyvelője, továbbá a végelszámolás alatt álló Meggyvágó Kft. volt társtulajdonosa. 

 Bruder Balázs (1966) (8200 Veszprém Liszt Ferenc u. 24.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, vezető 
tisztségviselője, továbbá az Agroplatform Zrt., a Bond Zrt., a Nelson Consulting Zrt., a VP Office Kft. és a Zichy Udvar Kft. vezetője, valamint az 

Almádi Center Kft., az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft., a Kistó 21 Kft., a Nelson Flottalizing Kft. és a Server Kft. társtulajdonosa. 

 Csomai Gabriella Zsuzsanna (1973) ((8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – a szintén árverési nagynyertes hugával, Csomai Annamáriával (1978) 
azonos lakcímű kereskedő testvér, a megvásárolt terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú FIDESZ-közeli családi cégük, az Imár Bt. kültagja, 

továbbá a gépjármű kereskedelmi főprofilú Bluemotion Kft., az ingatlanforgalmazó Blue Immo Kft. és a telekommunikációs termékkereskedő 
Goldphone Kft. társtulajdonos vezetője, valamint az ugyancsak gépjármű kereskedelmi főprofilú Linea Investment Kft. társtulajdonosa. 

 Csomai Géza (1974) (8443 Bánd Petőfi S. u. 141.) – agrármérnök, gazdálkodó, a megvásárolt terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú, FIDESZ-

közeli családi cégeik, az Imár Bt. és a Breadpack 94 Bt. társtulajdonos vezetője. 

 Eszterhai Csaba (1955) (8448 Ajka Halom u. 14.) – a megvásárolt terület zőmét bérlő, juhtenyésztő főprofilú Bakony-Juh Kft. és a hús- és 

húskészítmény nagykereskedő Kőris Patak Kft. társtulajdonos vezetője, valamint az üzleti szolgáltató A & M 2000. Bt. társtulajdonosa, a Magyar Juh- 

és Kecsketenyésztők Szövetségének elnökségi tagja. 

 Farkas Péter (1993) (8000 Székesfehérvár Füleki u. 16.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, vezető 
tisztségviselőjének, Farkas Péternek (1964) és üzlettárs feleségének, Farkasné Varga Katalinnak (1964) azonos lakcímű, üzlettárs fia, a Traviata 

Consulting Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az Árnyszinház Nonprofit Kft. és a Triseed Kft. társtulajdonosa. 

 Farkas Péter (1964) (lakcím: 8000 Székesfehérvár Füleki u. 16., 2016 óta lakcím + árverezési cím: 8162 Küngös Kossuth L. u. 60.) – a megvásárolt 
területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, továbbá a Nelson Audit Kft. társrulajdonos vezetője, valamint 

az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft., a Kistó 21 Kft., a Nelson Flottalizing Kft., a Nelson Ház Kft. és a Server Kft. társtulajdonosa. 
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 Horváth László (1953) (8230 Balatonfüred Hunyadi J. u. 11.) – 2015-ig a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt 
vezérigazgatója és 2014-ig a végelszámolás alatt álló Meggyvágó Kft. volt társtulajdonos vezetője, jelenleg a Triseed Kft. alapító társtulajdonos 

vezetője és az Agro Platform Zrt. alapító FB tagja (2014-2017) majd igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. 

 Horváth Veronika (8230 Balatonfüred Jókai u. 26.) – Horváth Lászlónak (1953), a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt 
vezérigazgatójának vele azonos napon és helyen árverező közvetlen családtagja, a lakcímével megegyező című Berkenye Vendégház társtulajdonos 

vezetője. 

 Kiss József (1954) (8420 Zirc Hóvirág u. 57.) – a fűrészáru-, faipari termék- és bútorgyártó Zirci Vegyesipari Szövetkezet elnök igazgatója, a mezőgép 
nagykereskedő Star-West Kft. jelenlegi és a felszámolás alatt lévő Euro-West Kft. valamint a megvásárolt terület egy részét bérlő Mondur Bt. volt 

társtulajdonos vezetője, továbbá a Kileba Bt. és a végelszámolás alatt lévő Zirc Farm Kft. társtulajdonosa. Azonos lakcímű, üzlettárs fiával, Kiss 

Norbert Józseffel (1984) és családi cégükkel az állami földbérleti pályázatok legnagyobb nyertesei a Zirci járásban. 

 Kiss József (1952) (8460 Devecser Honvéd u. 90.) – az 1991-ben a Devecseri Állami Gzdaság jogutódaként létrejött, a megvásárolt területet bérlő, 
szarvasmarha tenyésztő, 2019 nyaráig a fia, dr. Kiss Balázs (1982) által vezetett Agro-Bos Kft. társtulajdonosa, volt ügyvezetője. 

 Koszteczky Bence (1990) (8444 Szentgál Óvoda u. 6.) – a megvásárolt területet bérlő Bordács Sándor (1985) üzlettársa, a Szentgáli Erdőbirtokossági 

Társulat cégjegyzésre jogosult igazgatósági tagjai, vezető tisztségviselői. 

 Leitold László (1983) (8291 Vöröstó Fő u. 11.) – gazdálkodó, a megvásárolt terület egy részét bérlő Leitold Tamás (1988) helyi önkormányzati 

képviselő azonos lakcímű, üzlettárs testvére, vele együtt a Dobra 2006 Kft. társtulajdonosa, családi gazdaságuk tulajdonos vezetői. 

 Nagy Tamás Imre (1971) (8420 Zirc Petőfi S. u. 21.) – agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, közgazdász, két cikluson át helyi önkormányzati 

képviselő (FIDESZ), 2019-ben hivatalos képviselő-jelölt (FIDESZ-KDNP), a Zirci Református Egyházközség megválasztott presbitere, a megvásárolt 
területet bérlő, svájci (Pellegrinus Holding c/o. Corvus Stiftung CH 8002 Zürich, Tödistrasse 17.) többségi tulajdonban lévő, lótenyésztés 

főtevékenységű Szépalma-Gazda Kft. valamint családi cégük, a kereskedelmi, szolgáltató és tanácsadó Agroposzt Kft. társtulajdonos vezetője. 

 Pintér Balázs (1988) (8222 Balatonalmádi Csendes u. 3.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. termelési igazgatója és a 
Börkösréti Vizitársulat intézőbizottsági tagja, vezető tisztségviselője. 

 Szabó Ákos (1976) (8460 Devecser Honvéd u. 84.) – élelmiszeripari mérnök, Szabó István (1948), FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó üzlettárs 
fia. Édesapjával, együtt a Devecseri Állami Gazdaság jogutóda, a megvásárolt területet bérlő, baromfitenyésztő Gallus Kft. társtulajdonos vezetője, 

valamint a Mezőtek Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. Emellett a baromfihús feldolgozó, tartósító családi cégeik közül a Taravis Kft. 

cégvezetője, a Taravis Plusz Kft. társtulajdonosa, volt ügyvezetője és az ugyancsak baromfitenyésztő Bakony Tető Kft. volt társtulajdonosa. 

 Varga Lajos (1963) (8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6.) – 2015-ig a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt, továbbá az 

Agroplatform Zrt. és a Nelson Consulting Zrt. jelenlegi igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, valamint a Nelson Flottalizing Kft., a Server Kft. és 
a Terra Sym Agro Kft. társtulajdonos vezetője. Emellett az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft. és a Kistó 21 Kft. társtulajdonosa, illetve további 14 

cég volt vezetője és/vagy társtulajdonosa. 
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11/3. melléklet: A Veszprém megyei árveréseken 10 hektárnál nagyobb földterülethez jutott nyertes 

érdekeltségek, pályázóik és az általuk megszerzett birtoktestek főbb adatai  

(2015. november 15. – december 31., 2016. március 1 – 31., 2016. május 1. – július 31.) 

 500 - 1.000 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 

 Település Megye Árverési 

azonosító 

Terület  

 

(ha) 

Összes 

földérték 

(AK) 

Átlagos 

földérték 

(Ak/ha) 

Nyertes 

ajánlat 

(mFt) 

Átlagár Művelési ág Jelenlegi bérlő Jelenlegi 

bérleti díj 

Ft/AK/év 

Bérleti idő 

lejárta 

(mFt/ha) (eFt/AK) 

  1.) Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. (8162 Küngös, Kossuth u 3.)119 – a megvásárolt területet bérlő, a Veszprémi Állami Gazdaság jogutódaként 1993-ban létrejött cég üzlettárs 

vezetői és családtagjaik. 

 Barabásné Horváth Éva Mária (1962) (8130 Enying Sport köz 1.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, főkönyvelője, 
továbbá a végelszámolás alatt álló Meggyvágó Kft. volt társtulajdonosa. 

Csajág Vesz 070/52 4,3 104 24,3 8,10 1,899 78,2 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Küngös Vesz 1343 7,1 111 15,6 7,80 1,094 70,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Barabásné összesen 11,4 215 18,9 15,90 1,395 74,0 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Bruder Balázs (1966) (8200 Veszprém Liszt Ferenc u. 24.)120 – a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket 

összefogó cégcsoport egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője és a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, vezető 

tisztségviselője, valamint az Agroplatform Zrt., a Bond Pénz- és Értékforgalmi Zrt., a Nelson Consulting Zrt., a VP Office Kft. és a Zichy Udvar Kft. vezetője. E mellett 
az Almádi Center Kft., az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft., a Kistó 21 Kft., a Nelson Flottalizing Kft. és a Server Szolgáltató Kft. társtulajdonosa, továbbá a Forrás 

Takarékszövetkezet volt igazgatósági tagja, elnök ügyvezetője, és a Nelson Broker Értékpapír Kereskedelmi Rt. volt társtulajdonosa. 

Csajág Vesz 012/2 96,2 2.637 27,4 191,25 1,988 72,5 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Szentkirályszabadja Vesz 054/2 17,1 505 29,5 21,90 1,279 43,4 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Szentkirályszabadja Vesz 054/4 16,0 471 29,5 20,40 1,278 43,3 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Veszprém Vesz 027/6 31,3 1.468 46,9 40,00 1,278 27,2 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Veszprém Vesz 036/312 36,0 762 21,2 70,50 1,961 92,5 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Bruder Balázs összesen 196,6 5.843 29,7 344,05 1,750 58,9 szántó, gyüm. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Farkas Péter (1964) (lakcím: 8000 Székesfehérvár Füleki u. 16., 2016 óta lakcím + árverezési cím: 8162 Küngös Kossuth L. u. 60.)121 – a Nelson holding flottalízing 

szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője, a megvásárolt területet 

bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, továbbá a Nelson Audit Kft. társrulajdonos vezetője, valamint az Amicus Meus Kft., az 
ER-FÉM Kft., a Kistó 21 Kft., a Nelson Flottalizing Kft., a Nelson Ház Kft. és a Server Kft. társtulajdonosa. 

Berhida Vesz 093 22,9 370 16,1 34,65 1,512 93,7 rét, szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Berhida Vesz 096/6 73,8 1.253 17,0 85,45 1,157 68,2 legelő, szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Farkas Péter (1964) összesen 96,7 1.623 16,8 120,10 1,242 74,0 gyep, szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Farkas Péter (1993) (8000 Székesfehérvár Füleki u. 16.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, vezető tisztségviselőjének, 
Farkas Péternek (1964), a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket összefogó cégcsoport milliárdos 

társtulajdonos vezetőjének, és üzlettárs feleségének, Farkasné Varga Katalinnak (1964) azonos lakcímű, üzlettárs fia, a Traviata Consulting Kft. társtulajdonos 

vezetője, továbbá az Árnyszinház Nonprofit Kft. és a Triseed Kft. társtulajdonosa. 

Ősi Vesz 074 11,4 253 22,2 19,30 1,695 76,2 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ősi Vesz 072/8 3,5 114 32,4 5,65 1,600 49,4 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ősi Vesz 073/1 25,3 488 19,3 40,10 1,585 82,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ősi Vesz 073/3 21,1 416 19,7 33,90 1,606 81,4 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ősi Vesz 076/5 37,3 1.056 28,3 63,35 1,700 60,0 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ősi Vesz 076/7 51,3 1.355 26,4 108,60 2,116 80,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ősi Vesz 078/9 68,1 1.374 20,2 102,55 1,505 74,6 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Farkas Péter (1993) összesen 218,0 5.056 23,2 373,45 1,713 73,9 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Horváth László (1953) (8230 Balatonfüred Hunyadi J. u. 11.) – 2015-ig a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt vezérigazgatója és 2014-ig a 
végelszámolás alatt álló Meggyvágó Kft. volt társtulajdonos vezetője, jelenleg a Triseed Kft. alapító társtulajdonos vezetője és az Agro Platform Zrt. alapító FB tagja 

(2014-2017) majd igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. 

Felsőörs Vesz 03/13 7,0 122 17,4 8,20 1,170 67,2 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Szentkirályszabadja Vesz 044/16 62,5 761 12,2 57,00 0,911 74,9 legelő, szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Veszprém Vesz 014/26 5,0 236 46,9 9,00 1,790 38,2 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Veszprém Vesz 032/1 32,3 1.512 46,8 41,30 1,278 27,3 legelő, gyüm.  Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Horváth László összesen 106,8 2.631 24,6 115,50 1,081 43,9 leg.,szá.,gyü. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Horváth Veronika (8230 Balatonfüred Jókai u. 26.) – Horváth Lászlónak (1953), a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt vezérigazgatójának 
vele azonos napon és helyen árverező közvetlen családtagja, a lakcímével megegyező című Berkenye Vendégház122 társtulajdonos vezetője. 

Felsőörs Vesz 03/38 32,7 1.462 44,7 41,80 1,278 28,6 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Felsőörs Vesz 03/39 15,5 782 50,4 19,85 1,279 25,4 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Horváth Veronika összesen 48,2 2.244 46,1 61,65 1,278 27,5 gyümölcsös Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Pintér Balázs (1988) (8222 Balatonalmádi Csendes u. 3.) – a megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. termelési igazgatója és a Börkösréti 
Vizitársulat intézőbizottsági tagja, vezető tisztségviselője. 

Csajág Vesz 048/10 45,8 931 20,3 70,00 1,529 75,2 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Pintér Balázs összesen 45,8 931 20,3 70,00 1,529 75,2 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

                                                           
119Veszprémi Mezőgazdasági Zrt.: http://veszpremimgzrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html 
120Bruder Balázs, a Nelson holding egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/ http://bondrt.hu/  
    https://hu.linkedin.com/company/bond-zrt.?trk=public_profile_topcard_current_company https://hu.linkedin.com/in/bruder-bal%C3%A1zs-5117a1161 

    https://www.nemzeticegtar.hu/bond-zrt-c0710001033.html https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-consulting-zrt-c0410001409.html  

    https://www.facebook.com/bizalmikor/photos/a.267898456580256/1074810459222381/?type=3&theater http://www.magyartokepiac.hu/cikk?15861  
    file:///C:/Users/Apu/Downloads/Forr%C3%A1s%20Takar%C3%A9ksz%C3%B6vetkezet%20(1).pdf 
121Farkas Péter, a Nelson holding milliárdos társtulajdonos vezetője: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/  

    https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport 
122Berkenye Vendégház: http://berkenyehouse.uw.hu/index.html 

http://veszpremimgzrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/veszpremi-mezogazdasagi-zrt-c1910500075.html
https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
http://bondrt.hu/
https://hu.linkedin.com/company/bond-zrt.?trk=public_profile_topcard_current_company
https://hu.linkedin.com/in/bruder-bal%C3%A1zs-5117a1161
https://www.nemzeticegtar.hu/bond-zrt-c0710001033.html
https://www.nemzeticegtar.hu/nelson-consulting-zrt-c0410001409.html
https://www.facebook.com/bizalmikor/photos/a.267898456580256/1074810459222381/?type=3&theater
http://www.magyartokepiac.hu/cikk?15861
file:///C:\Users\Apu\Downloads\Forr??s%20Takar?�ksz?�vetkezet%20(1).pdf
https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
http://berkenyehouse.uw.hu/index.html
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 Település Megye Árverési 

azonosító 

Terület  

 

(ha) 

Összes 

földérték 

(AK) 

Átlagos 

földérték 

(Ak/ha) 

Nyertes 

ajánlat 

(mFt) 

Átlagár Művelési ág Jelenlegi bérlő Jelenlegi 

bérleti díj 

Ft/AK/év 

Bérleti idő 

lejárta 

(mFt/ha) (eFt/AK) 

 Varga Lajos (1963) (8000 Székesfehérvár Uzsoki u. 6.)123 – a Nelson holding flottalízing szolgáltatásokat nyújtó, továbbá ingatlanfejlesztő és agrárprofilú cégeket 
összefogó cégcsoport egyik alapító milliárdos társtulajdonos vezetője, 2015-ig az általa megvásárolt területet bérlő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. volt, továbbá az 

Agroplatform Zrt. és a Nelson Consulting Zrt. jelenlegi igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, valamint a Nelson Flottalizing Kft., a Server Kft. és a Terra Sym Agro 
Kft. társtulajdonos vezetője. Emellett az Amicus Meus Kft., az ER-FÉM Kft. és a Kistó 21 Kft. társtulajdonosa, illetve további 14 cég volt vezetője és/vagy 

társtulajdonosa. 

Berhida Vesz 086/13 63,5 2.238 35,3 136,40 2,149 60,9 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Berhida Vesz 091/1 109,4 2.685 24,5 180,05 1,645 67,0 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Berhida Vesz 096/4 53,3 1.002 18,8 80,75 1,515 80,6 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Varga Lajos összesen 226,2 5.925 26,2 397,20 1,756 67,0 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Veszprémi Mg. Zrt. vez. össz. 949,7 24.468 25,8 1.497,85 1,577 61,2 szá.,leg.,gyü. Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

  2.) Csomaiék (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3., 8443 Bánd Petőfi S. u. 141.)124 – testvérek, egy agrármérnök, cégvezető fiútestvér, továbbá egy kereskedő és egy vele azonos 

lakcímű, ismeretlen tevékenységű lánytestvér, a megvásárolt terület zőmét bérlő, a nagygazda édesapa és fia által vezetett, állattenyésztő főprofilú, FIDESZ-közeli családi cégük, 
az Imár Bt. társtulajdonosai. 

 Csomai Annamária (1978) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű, nővérével, a 

kereskedő Csomai Gabriella Zsuzsannával (1973) azonos lakcímű testvér, állattenyésztő főprofilú családi cégük, az Imár Bt. kültagja.  

Városlőd Vesz 0138 78,4 1.373 17,5 69,65 0,888 50,7 erdő - - - 

Városlőd Vesz 0145 127,3 1.964 15,4 99,65 0,783 50,7 erdő - - - 

Városlőd Vesz 0103/12 54,8 793 14,5 40,20 0,734 50,7 erdő - - - 

Csomai Annamária összesen 260,5 4.130 15,9 209,50 0,804 50,7 erdő - - - 

 Csomai Gabriella Zsuzsanna (1973) (8200 Veszprém Egry J. u. 13. fsz. 3.) – hugával, Csomai Annamáriával (1978) azonos lakcímű kereskedő testvér, a megvásárolt 
terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú családi cégük, az Imár Bt. kültagja és az ingatlanforgalmazó Blue Immo Kft. társtulajdonosa, 2019 őszéig vezetője. Emellett 

ugyancsak 2019 őszéig a gépjármű kereskedelmi főprofilú Bluemotion Kft. és a telekommunikációs termékkereskedő Goldphone Kft. alapító társtulajdonos vezetője, 

valamint a mezőgazdasági profilú Breadpack 94 Bt. és a telekommunikációs termék kiskereskedelmi és javító Smartel Kft. továbbá a szintén gépjármű kereskedelmi 
főprofilú Linea Investment Kft. társtulajdonosa. 

Szentgál Vesz 0379 27,9 92 3,3 14,00 0,501 151,8 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0372/2 30,9 412 13,3 33,30 1,079 80,9 szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0381/1 27,3 294 10,8 29,90 1,094 101,7 rét, szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0381/2 76,2 837 11,0 72,30 0,949 86,3 legelő, szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0389/9 81,6 220 2,7 40,80 0,500 185,6 erdő  - - - 

Szentgál Vesz 0392/69 43,6 98 2,3 21,80 0,500 221,8 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 0103/9 10,9 138 12,6 8,20 0,752 59,5 szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Csomai G. Zs. összesen 298,4 2.091 7,0 220,30 0,738 105,4 er.,gyep,szán. Imár Bt. 1.250 2029 

 Csomai Géza (1974) (8443 Bánd Petőfi S. u. 141.) – az agrármérnök, gazdálkodó fiútestvér, a megvásárolt terület zőmét bérlő, állattenyésztő főprofilú családi cégeik, 
az Imár Bt. és a Breadpack 94 Bt. társtulajdonos vezetője, továbbá az Imár Bt-jükkel a Répcevölgye Raktár Kft. társtulajdonosa. 

Városlőd Vesz 053 33,1 63 1,9 26,35 0,797 420,4 legelő Kiss Tivadar 1.250 2032 

Városlőd Vesz 0106 5,6 206 36,5 10,45 1,851 50,7 rét Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 0127/1 3,7 12 3,3 1,80 0,489 148,1 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 0133/1 22,4 62 2,8 11,20 0,499 180,2 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 0152/1 3,6 63 17,3 3,30 0,906 52,3 rét, szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 0154/1 3,5 55 15,6 2,80 0,794 50,9 szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 023/7 17,0 56 3,3 8,50 0,500 152,9 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Városlőd Vesz 065/29 4,7 73 15,6 3,70 0,792 50,7 szántó Breadpack'94 Bt. 1.350 2016 

Városlőd Vesz 065/34 40,9 176 4,3 50,10 1,226 285,2 legelő Kiss Tivadar 1.250 2032 

Városlőd Vesz 070/1 136,1 1.326 9,7 83,50 0,614 63,0 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Csomai Géza összesen 270,6 2.092 7,7 201,70 0,745 96,4 gyep, szántó Imár Bt.+Kiss+ Breadp.'94 Bt. 1.250-1.350 2016-2029 

Csomaiék összesen 829,5 8.313 10,0 631,50 0,761 76,0 gyep,er.,szán. Imár Bt.+Kiss+ Breadp.'94 Bt. 1.250-1.350 2016-2029 

  3.) Ruischék (8500 Pápa Kandó K. u. 11.)125 – Ruisch József (1945), a Vaszari Hunyadi Szövetkezet volt elnöke, a Megaszolg Kft. jelenlegi valamint a Malomsoki Extra-tej Kft. 

volt alapító társtulajdonosa és azonos lakcímű közvetlen családtagjai. 

 Ruisch Anikó – a családfő, Ruisch József (1945) azonos lakcímű – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű, Ruisch 

Szilárd (1974) lakcíméről (8591 Nóráp Kossuth L. u. 61. címről) is árverező – közvetlen családtagja. 

Pápa Vesz 0202 20,7 550 26,6 25,95 1,257 47,2 legelő, rét,  Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 0341 81,3 2.795 34,4 131,90 1,622 47,2 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 0416 9,0 189 20,9 8,95 0,990 47,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1183 7,7 128 16,6 6,05 0,788 47,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1188 112,1 3.064 27,3 144,60 1,290 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1223 18,6 536 28,8 25,35 1,359 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 01213/1 19,2 581 30,2 27,40 1,427 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 01235/14 3,5 127 36,5 6,00 1,725 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 01240/2 4,7 135 28,6 6,40 1,357 47,5 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ruisch Anikó összesen 276,8 8.105 29,3 382,60 1,382 47,2 szántó, gyep Agroprodukt Zrt. 580 2051 

                                                           
123Varga Lajos, a Nelson holding milliárdos társtulajdonos vezetője: https://nelson.hu/ https://www.facebook.com/nelsoncsoport/  

    https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport 
124Csomaiék: https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15  
    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/ https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html 

    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/ https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html 

    https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751 https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html  
    https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424 https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html 

    https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html 
125Ruischék: https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/  
    https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html http://www.ruisch.hu/ 

    http://ovarigazdasz.hu/component/content/article/18-tablok-evfolyamok/620-1993-98.html http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514 
    https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html https://www.facebook.com/aniko.ruisch 

https://nelson.hu/
https://www.facebook.com/nelsoncsoport/
https://bet.hu/Kibocsatok/bet50/2019/vallalatok/magabiztos-vallalatepitok---nelson-cegcsoport
https://www.youtube.com/watch?v=9Hn-frPx24g
https://issuu.com/pannonia/docs/ba-2016-06/15
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/extenziven-gazdalkodnak-2739112/
https://www.nemzeticegtar.hu/breadpack-94-bt-c0106410851.html
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/marhahusagazat-cel-a-minoseg-javitasa-3070944/
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mezohir.hu/portal/2015/a-magyar-merino-eredmenyes-tenyesztese-134751
https://www.nemzeticegtar.hu/imar-bt-c1906501750.html
https://mjksz.hu/arutermelo/imar-bt
https://www.ceginformacio.hu/cr9316635424
https://www.nemzeticegtar.hu/blue-immo-kft-c1909515926.html
https://www.nemzeticegtar.hu/goldphone-kft-c1509077193.html
https://www.nemzeticegtar.hu/linea-investment-kft-c1809108670.html
https://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
http://hirhatar.com/magyarorszag-uj-foldesurai/
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruisch-jozsef.htm
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_4735_2017/
https://www.nemzeticegtar.hu/vaszari-hunyadi-mezogazdasagi-ipari-es-szolgaltato-szovetkezet-c1902000464.html
http://www.ruisch.hu/
http://ovarigazdasz.hu/component/content/article/18-tablok-evfolyamok/620-1993-98.html
http://nol.hu/archivum/archiv-504634-301514
https://www.nemzeticegtar.hu/megaszolg-kft-c1909502276.html
https://www.facebook.com/aniko.ruisch
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 Ruisch József (1945) – a családfő, 20 éven át, 1991-2011. között a Vaszari Hunyadi Szövetkezet elnöke. Emellett az egyik fia, a Mosonmagyaróváron végzett 
agrármérnök Ruisch Szilárd (1974) vezette több cégben is volt érdekeltsége. 1995-2011. között a Malomsoki Extra-tej Kft., 1997-2014. között a Miri Bt., 1995-2019. 

között pedig a 2011 óta másik fia, a pápai ügyvéd dr. Ruisch Attila (1975) tulajdonában lévő Megaszolg Kft. volt alapító társtulajdonosa, utóbbi cégen keresztül a 
Répcevölgye Raktár Kft. társtulajdonosa, továbbá 2001-2006. között a Bovintej Kft. volt társtulajdonosa; 

Marcaltő Vesz 0315 28,8 796 27,6 36,15 1,255 45,4 erdő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Marcaltő Vesz 0322/8 24,9 704 28,3 32,60 1,310 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nóráp Vesz 067 6,5 100 15,5 4,65 0,720 46,4 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nóráp Vesz 071 12,6 182 14,5 8,45 0,671 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nóráp Vesz 080 8,8 162 18,5 7,55 0,862 46,6 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nóráp Vesz 082 6,9 98 14,2 4,55 0,660 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nóráp Vesz 076/1 17,6 278 15,8 12,85 0,730 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 0194 13,7 448 32,8 21,15 1,549 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 0196 6,7 192 28,7 9,10 1,357 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 0363 11,9 332 27,9 15,70 1,318 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1251 20,9 589 28,2 27,85 1,333 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápakovácsi Vesz 0108/1 12,3 352 28,7 16,65 1,357 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ruisch József összesen 171,6 4.233 24,7 197,25 1,150 46,6 szántó, er. le. Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 Ruisch Józsefné – a családfő, Ruisch József (1945) azonos lakcímű közvetlen családtagja, az egykori Pápai Ruházati Szövetkezet volt vezető tisztségviselője, 2016 – a 
földvásárlás – óta egyéni mezőgazdasági vállalkozó. 

Nagyacsád Vesz 013 46,2 1.520 32,9 76,00 1,645 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nagyacsád Vesz 016 24,1 739 30,7 37,00 1,538 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nagyacsád Vesz 038 25,7 682 26,5 34,15 1,328 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nagyacsád Vesz 063/5 26,1 645 24,7 32,25 1,236 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0140 45,5 1.215 26,7 60,75 1,335 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1227 55,2 1.659 30,1 78,30 1,419 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1237 12,7 288 22,7 13,55 1,071 47,1 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Ruisch Józsefné összesen 235,5 6.748 28,7 332,00 1,410 49,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

Ruischék összesen 683,9 19.086 27,9 911,85 1,333 47,8 szá.,gyep,le. Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (500-1.000 ha közötti érdekeltségek):  

 Csomai Gabriella Zsuzsanna (Veszprém) gépjármű-, ingatlan- és telekommunikációs termékkereskedő – 298,4 ha 

 Horváth Veronika (Balatonfüred) vendéglátós, vendégház társtulajdonos és vezető – 48,2 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (500-1.000 ha közötti érdekeltségek) 

 Csomai Annamária (Veszprém) – 260,5 ha 

 Ruisch Anikó (Pápa) – 276,8 ha 

 200 - 500 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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  4.) Soósék (8553 Lovászpatona József A. u. 13., Rákóczi F. u. 6.)126 – kőbányászati, földmunka és építési nagyvállalkozó család üzlettárs, vadász, gazdálkodó tagjai. 

 Soós Anita (leánykori név: Kecskés Anita) (1983) (Rákóczi F. u. 6.) – vadászdinasztia tagja, Soós Géza László (1954) és Soós Géza Lászlóné (1956) üzlettárs menye, 

Soós Roland (1979) vadász felesége, a Csángota-ér Vadásztársaság tagja, vadaspark tulajdonos, 2014 óta szántóföldi növénytermesztő őstermelő, családi cégeik 

közül az édesvizi halgazdálkodó Geo-Flotta Kft. társtulajdonos vezetője valamint a gépi földmunka szolgáltató Soós Dózer Kft. és a kőfejtő S/S Szolgáltató Kft. 

vezetője. 

Bakonytamási Vesz 075 17,1 350 20,5 17,50 1,025 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Bakonytamási Vesz 096 66,1 1.218 18,4 56,35 0,853 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Gic Vesz 0134 73,5 1.683 22,9 77,90 1,060 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Gic Vesz 0138 11,4 246 21,6 11,45 1,005 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Gic Vesz 0225 11,8 285 24,1 13,25 1,121 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Gic Vesz 0229 15,7 350 22,2 16,20 1,030 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Gic Vesz 0230 26,1 453 17,4 21,00 0,806 46,3 legelő, erdő,  Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Gic Vesz 0132/4 25,4 580 22,9 26,90 1,060 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Gic Vesz 0132/6 14,7 293 20,0 13,60 0,927 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lovászpatona Vesz 0320/4 15,5 277 17,9 13,20 0,851 47,7 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Soós Anita összesen 277,3 5.735 20,7 267,35 0,964 46,6 szántó,leg.,er. Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 Soós Géza László (1954) (József A. u. 13.) – a Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesületének tagja, családi cégeik, az édesvizi halgazdálkodó Geo-Flotta Kft. 

valamint a gépi földmunka szolgáltató Soós Dózer Kft. alapító társtulajdonosa, Soós Anita (1983) üzlettárs apósa, a Csángota-ér Vadásztársaság tagja,. 

Gic Vesz 0143/3 51,3 1.049 20,5 48,55 0,947 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Soós Géza László összesen 51,3 1.049 20,5 48,55 0,947 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 Soós Géza Lászlóné (1956) (József A. u. 13.) – 2003 óta szántóföldi növénytermesztő őstermelő, családi cégük, a gépi földmunka szolgáltató Soós Dózer Kft. alapító 

                                                           
126Soósék: https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/286-novenytermesztes-lovaszpatona-sa.html https://lipicailo.hu/az-egyesuletrol/taglista/ 

    https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/279-novenytermesztes-lovaszpatona.html https://www.nemzeticegtar.hu/soos-dozer-kft-c1909508708.html  

    http://soosdozer.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/geo-flotta-kft-c1909513922.html https://www.nemzeticegtar.hu/s-s-szolgaltato-kft-c1909517223.html 
    http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html  

    https://www.youtube.com/watch?v=a21CbWd0Quw&app=desktop https://www.veol.hu/gazdasag/vad-tulajdoni-viszonyok-1378356/  

    http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/ 
    https://www.veol.hu/bulvar/soos-anita-meglotte-elete-bikajat-amivel-megdontotte-a-megyei-rekordot-1728466/    

https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/286-novenytermesztes-lovaszpatona-sa.html
https://lipicailo.hu/az-egyesuletrol/taglista/
https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/279-novenytermesztes-lovaszpatona.html
https://www.nemzeticegtar.hu/soos-dozer-kft-c1909508708.html
http://soosdozer.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/geo-flotta-kft-c1909513922.html
https://www.nemzeticegtar.hu/s-s-szolgaltato-kft-c1909517223.html
http://www.mogetiana.hu/turisztikai-ajanlatok/6/6/telepulesenkent/t%C3%B3parti-vend%C3%A9gh%C3%A1z-lov%C3%A1szpatona-detail.html
https://www.youtube.com/watch?v=a21CbWd0Quw&app=desktop
https://www.veol.hu/gazdasag/vad-tulajdoni-viszonyok-1378356/
http://hazaivadasz.hu/2015/10/07/megdolt-a-megyei-rekord-soos-anita-elete-legnagyobb-gimbikajaval-2015-10-01/
https://www.veol.hu/bulvar/soos-anita-meglotte-elete-bikajat-amivel-megdontotte-a-megyei-rekordot-1728466/
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társtulajdonosa, Soós Anita (1983) üzlettárs anyósa. 

Bakonytamási Vesz 079 37,6 711 18,9 35,60 0,946 50,1 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Bakonytamási Vesz 092 37,7 562 14,9 28,20 0,749 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lovászpatona Vesz 0119/5 11,3 315 27,8 30,00 2,648 95,3 szántó Tóth Szabolcs 1.250 2032 

Lovászpatona Vesz 015/12 4,5 101 22,8 4,80 1,078 47,3 szántó Soós Géza Lászlóné 1.250 2033 

Lovászpatona Vesz 0237/2 9,9 185 18,6 13,15 1,324 71,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lovászpatona Vesz 0295/1 23,3 378 16,2 18,90 0,811 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lovászpatona Vesz 0295/2 7,7 139 17,9 6,95 0,897 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lovászpatona Vesz 0295/3 5,0 96 19,1 4,85 0,961 50,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lovászpatona Vesz 0295/4 6,8 124 18,3 6,20 0,913 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Vanyola Vesz 086/7 10,8 204 18,9 15,60 1,449 76,5 rét, szántó Nagy Róbert 1.250 2033 

Soós Géza Lászlóné össz. 154,6 2.815 18,2 164,25 1,062 58,3 szántó, rét Agroprodukt Zrt. + 3 magánsz. 580-1.250 2032-2051 

Soósék összesen 483,2 9.599 19,9 480,15 0,994 50,0 szán.,gyep,er. Agroprodukt Zrt. + 3 magánsz. 579-1.250 2032-2051 

  5.) Vörösék (9124 Gyömöre Petőfi u. 29.)127 – férj és feleség, MAGOSZ-os nagygazda család tagjai, közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató 

Vörös Árpád és Társa Kft. társtulajdonosai. 

 Vörös Árpád Sándor (korábban: Vörös Árpád (a. n.: Chapó Margit)) (1962) – a férj, közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató Vörös 

Árpád és Társa Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az Agrocoop Bt. jelenlegi és a Bon-Alak Bt. valamint a Récevölgye Raktár Kft. volt társtulajdonosa.  

Malomsok Vesz 0184 36,8 926 25,2 46,35 1,261 50,0 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Malomsok Vesz 0221/9 24,9 406 16,3 20,30 0,814 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Malomsok Vesz 0223/2 9,9 138 13,9 6,95 0,699 50,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Malomsok Vesz 0244 63,7 1.038 16,3 51,90 0,815 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Malomsok Vesz 0264 16,9 412 24,3 20,60 1,216 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Malomsok Vesz 0266 49,2 890 18,1 44,50 0,905 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Marcaltő Vesz 0242/1 18,2 442 24,3 20,05 1,103 45,4 rét Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Marcaltő Vesz 0270/2 13,1 359 27,5 16,65 1,275 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Marcaltő Vesz 0311 15,5 371 23,9 18,50 1,194 49,9 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Marcaltő Vesz 0313/1 12,7 288 22,7 14,70 1,161 51,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 0349 20,8 595 28,6 28,10 1,349 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Vörös Árpád (Sándor) össz. 281,7 5.865 20,8 288,60 1,024 49,2 szántó, rét Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 Vörösné Szabó Szabina Barbara (1969)128 – a feleség, közös családi cégük, a mezőgazdasági termelő, kereskedő és szolgáltató Vörös Árpád és Társa Kft. továbbá az 

Agrocoop Bt. jelenlegi, valamint a Récevölgye Raktár Kft. volt társtulajdonosa. 

Malomsok Vesz 0258 30,9 623 20,1 33,00 1,068 53,0 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Marcaltő Vesz 0231 15,5 275 17,7 12,75 0,820 46,4 szántó, rét Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Marcaltő Vesz 0235 24,9 621 24,9 28,75 1,155 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Marcaltő Vesz 0238 20,5 475 23,1 21,55 1,050 45,4 erdő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Vörösné Szabó Sz. B. össz. 91,8 1.994 21,7 96,05 1,046 48,2 szá.,rét,erdő Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

Vörösék összesen 373,5 7.859 21,0 384,65 1,030 48,9 szá.,rét,erdő Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

  6.) Simonék (8345 Dabronc Kossuth u. 73., 98.)129 – Dabronc polgármestere, huga és felesége, nagybirtokos, nagyvállalkozó család üzlettárs tagjai, agrárcégek társtulajdonosai 

és/vagy vezetői. 

 Simon Lajos (1969) (Kossuth u. 73.) – Dabronc 20 éven át volt polgármesterének, a 2011-ben elhunyt id. Simon Lajosnak (1944) polgármester utód, volt üzlettárs 

fia, a Gallda Szövetkezet és a Tüskei Összefogás Szövetkezet igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. Emellett a feleségével, Simonné Dénes Andreával (1980) 
közös, lakcímükkel megegyező székhelyű családi cégük, a D & S Kft., valamint a hugával, Varga Józsefnével (1972) közös cégeik, a B-15 Kft., a Dab-Pig Kft., a 

Dabronc Agrárház Kft., a Dabronc Biogáz Kft. és a Dabronc-Marcal Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az Ötök Társasága 99 Bt. kültagja. 

Dabronc Vesz 0201 70,5 782 11,1 53,70 0,762 68,7 legelő, szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Dabronc Vesz 0196/7 34,4 421 12,2 25,45 0,739 60,5 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Simon Lajos összesen 104,9 1.203 11,5 79,15 0,755 65,8 szántó, legelő Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

 Simonné Dénes Andrea (1980) (Kossuth u. 73.) – a polgármester, Simon Lajos (1969) üzlettárs felesége, közös lakcímükkel megegyező székhelyű családi cégük, a D 

& S Kft. társtulajdonos vezetője. 

Gógánfa Vesz 02/32 34,4 775 22,5 41,40 1,204 53,4 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Simonné Dénes Andrea össz. 34,4 775 22,5 41,40 1,204 53,4 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

 Varga Józsefné (1972) (Kossuth u. 98.) – a polgármester, Simon Lajos (1969) üzlettárs huga, közös családi cégeik közül a Dabronc Agrárház Kft. társtulajdonos 
vezetője, továbbá az Ötök Társasága 99 Bt. beltag vezetője, valamint a B-15 Kft., a Dab-Pig Kft. és a Dabronc-Marcal Kft. társtulajdonosa. 

Gógánfa Vesz 02/21 20,7 455 22,0 27,50 1,329 60,5 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Gógánfa Vesz 015/12 7,7 141 18,2 7,30 0,945 51,9 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Gógánfa Vesz 015/16 83,0 1.726 20,8 83,00 1,000 48,1 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Gógánfa Vesz 02/33 24,6 577 23,5 27,50 1,119 47,6 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

                                                           
127Vörösék: https://www.nemzeticegtar.hu/voros-arpad-es-tarsa-kft-c0809006780.html https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_13647_2016/  

    http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file 

    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/gyomore-9124/petofi_utca/voros_arpad_e_v/HU2002538484-706757591 
    https://www.infobel.com/hu/hungary/vorosne_szabo_szabina_barbara/gyomore/HU100123915/businessdetails.aspx  
128Vörösné Szabó Szabina Barbara ezen túl a Győr-Moson-Sopron megyei árverésen is nyertes árajánlatot tett egy 4,6 ha-os, rét és szántó művelési ágú 

birtoktestre Szerecseny területén.    http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2016/1227/foldarveresek_zaro_gyor.pdf  
    https://issuu.com/bodoky/docs/f__ld__rver__sek_-_z__r___-_gy__r3_ http://www.kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12743 
129Simonék: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/mezogazdasagi-szolgaltatasok/simon-lajos11.htm http://www.otok.hu/partner/simon-lajos  

    https://www.nemzeticegtar.hu/gallda-szovetkezet-c1902500274.html https://www.nemzeticegtar.hu/tuskei-osszefogas-szovetkezet-c2002050286.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/d-s-kft-c1909514847.html https://www.nemzeticegtar.hu/b-15-kft-c1909501530.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/dab-pig-kft-c1909501165.html https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-agrarhaz-kft-c1909510322.html   

    https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-biogaz-kft-c1909510916.html https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-marcal-kft-c1909516009.html     
    https://www.nemzeticegtar.hu/otok-tarsasaga-99-bt-c1906505066.html http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft  

    https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY http://www.goganfaikoh.hu/?module=news&action=list&fname=dabronc-polgarmester 

    http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-
123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232 https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T052/tjk.html   

https://www.nemzeticegtar.hu/voros-arpad-es-tarsa-kft-c0809006780.html
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_13647_2016/
http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/gyomore-9124/petofi_utca/voros_arpad_e_v/HU2002538484-706757591
https://www.infobel.com/hu/hungary/vorosne_szabo_szabina_barbara/gyomore/HU100123915/businessdetails.aspx
http://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2016/1227/foldarveresek_zaro_gyor.pdf
https://issuu.com/bodoky/docs/f__ld__rver__sek_-_z__r___-_gy__r3_
http://www.kielegyenafold.hu/vzhn.php?id=12743
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/mezogazdasagi-szolgaltatasok/simon-lajos11.htm
http://www.otok.hu/partner/simon-lajos
https://www.nemzeticegtar.hu/gallda-szovetkezet-c1902500274.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tuskei-osszefogas-szovetkezet-c2002050286.html
https://www.nemzeticegtar.hu/d-s-kft-c1909514847.html
https://www.nemzeticegtar.hu/b-15-kft-c1909501530.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dab-pig-kft-c1909501165.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-agrarhaz-kft-c1909510322.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-biogaz-kft-c1909510916.html
https://www.nemzeticegtar.hu/dabronc-marcal-kft-c1909516009.html
https://www.nemzeticegtar.hu/otok-tarsasaga-99-bt-c1906505066.html
http://www.otok.hu/partner/dabronc-marcal-kft
https://www.youtube.com/watch?v=7vDpiXrEyqY
http://www.goganfaikoh.hu/?module=news&action=list&fname=dabronc-polgarmester
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=124394:simon-lajos-az-elhunyt-polgarmester-fia-lett-dabronc-uj-polgarmestere-123484&catid=105:hazai-vonatkozasu-hirek-20121-negyedev&Itemid=232
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T052/tjk.html
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(mFt/ha) (eFt/AK) 

Varga Józsefné összesen 136,0 2.899 21,3 145,30 1,068 50,1 szántó Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

Simonék összesen 275,3 4.877 17,7 265,85 0,966 54,5 szántó, legelő Zal-Agro Zrt. 1.250 2030 

  7.) Kosikék (8442 Hárskút Bakony liget 1.)130 – Kosik János (1960) FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó több cégben érdekelt, nagyvállalkozó felesége és az állami 

földárverések idején vele azonos lakcímű, ma Herenden élő lánya,  

 Kosik Zsófia – a Kaposvári Egyetem állattenyésztő mérnök hallgatója, Szamosvári Erzsébetnek (1964) és Kosik Jánosnak (1960), a FIDESZ-közeli milliárdos 
nagyvállalkozónak – az állami földárverések idején édesanyjával azonos lakcímű, ma Herenden élő – lánya, Augusztin András felesége. 

Szentgál Vesz 0400/1 34,0 236 7,0 23,50 0,692 99,5 szántó, legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0402/5 22,3 74 3,3 11,60 0,521 157,8 legelő Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0402/9 14,0 182 13,0 14,00 1,001 77,1 szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0407/3 54,3 298 5,5 35,00 0,645 117,6 legelő, szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Kosik Zsófia összesen 124,6 790 6,3 84,10 0,675 106,5 legelő, szántó Imár Bt. 1.250 2029 

 Szamosvári Erzsébet (1964) - Kosik János (1960) FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó volt üzlettárs felesége, Kosik Zsófia több mint féltucat cégben érdekelt – 

vele a földárverések idején azonos lakcímű – édesanyja. 

Hárskút Vesz 0106/10 4,9 54 11,1 5,20 1,066 96,0 szántó Nagy Tibor 1.250 2034 

Hárskút Vesz 0120/4 27,7 298 10,7 29,90 1,078 100,3 szántó Nagy Tibor 1.250 2034 

Hárskút Vesz 0122/21 3,2 44 13,9 3,55 1,118 80,4 rét Nagy Tibor 1.250 2034 

Herend Vesz 082/12 54,9 655 11,9 45,05 0,821 68,8 szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0383/5 56,7 729 12,9 51,65 0,911 70,9 szántó Imár Bt. 1.250 2029 

Szentgál Vesz 0411/13 3,1 10 3,3 2,50 0,805 243,9 legelő Nagy Tibor 1.350 2016 

Szamosvári Erzsébet össz. 150,5 1.790 11,9 137,85 0,916 77,0 szántó, gyep Imár Bt. + Nagy Tibor 1.250-1.350 2016-2034 

Kosikék összesen 275,1 2.580 9,4 221,95 0,807 86,0 szántó, gyep Imár Bt. + Nagy Tibor 1.250-1.350 2016-2034 

  8.) Feindék (8164 Balatonfőkajár Kossuth L. u. 13.)131 – szőlész, borász család, apa és azonos lakcímű fia, szőlőbirtokuk, pincészetük a Feind Borház tulajdonos vezetői. 

 Feind Lajos (1942) – az apa, mezőgazdasági mérnök, a szőlészetet működtető Balatonfő-Vin Kft. alapító tulajdonos vezetője. 

Balatonfőkajár Vesz 0137/3 9,9 326 33,0 21,95 2,222 67,3 szántó Horváth Melinda 1.250 2036 

Balatonfőkajár Vesz 0137/5 3,3 98 30,0 7,20 2,210 73,6 szántó Horváth Melinda 1.250 2036 

Csajág Vesz 048/9 46,1 1.156 25,1 68,15 1,478 59,0 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Papkeszi Vesz 029/12 4,3 77 17,9 5,50 1,287 71,8 rét, szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Papkeszi Vesz 041/6 41,3 783 19,0 54,90 1,329 70,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Papkeszi Vesz 044/8 32,6 550 16,9 38,60 1,184 70,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Feind Lajos összesen 137,5 2.990 21,7 196,30 1,428 65,7 szántó, rét Veszprémi Mg. Zrt. + Horváth 1.250 2030-2036 

 Feind Péter (1975) – a fiú, borász, a pincészetüket és borházukat működtető Feind Borház Kft. alapító tulajdonos vezetője. 

Papkeszi Vesz 039/5 54,3 1.064 19,6 74,60 1,375 70,1 legelő, szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Papkeszi Vesz 046/4 57,3 1.066 18,6 74,80 1,305 70,2 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Feind Péter összesen 111,6 2.130 19,1 149,40 1,339 70,1 szántó, legelő Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Feindék összesen 249,1 5.120 20,6 345,70 1,388 67,5 szántó, gyep Veszprémi Mg. Zrt. + Horváth 1.250 2030-2036 

  9.) Szabó Józsefné (1957) (8558 Csót Petőfi u. 35.)132 – több ciklus óta önkormányzati képviselő, a Csóti Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. társtulajdonos ügyvezetője. 

Csót Vesz 050 8,5 98 11,5 4,55 0,534 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Csót Vesz 051 60,0 946 15,8 43,80 0,730 46,3 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Csót Vesz 062 31,1 1.134 36,5 56,70 1,825 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ugod Vesz 0107 37,7 1.204 31,9 55,70 1,477 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ugod Vesz 0109 34,9 954 27,3 44,20 1,266 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ugod Vesz 0127 69,8 1.701 24,4 84,90 1,216 49,9 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Szabó Józsefné összesen 242,0 6.037 24,9 289,85 1,198 48,0 szántó, rét Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 10.) Bakiék (8514 Mezőlak Ady E. u. 53.) – azonos lakcímű testvérek, MAGOSZ-os gazdálkodó család tagjai. 

 Baki Dezső (1966)133 – egyéni mezőgazdasági vállalkozó. 

Mezőlak Vesz 0247 40,7 966 23,7 44,70 1,098 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Mihályháza Vesz 097/9 42,8 995 23,3 46,00 1,076 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 1007 7,7 161 20,9 7,60 0,987 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1009 3,3 69 20,9 3,30 0,995 47,6 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1018 3,3 66 20,0 3,15 0,956 47,7 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1022 4,6 96 20,9 4,55 0,988 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 0510/9 5,8 72 12,5 5,10 0,885 70,7 rét, szántó Horváth Ágnes 1.250 2032 

Baki Dezső összesen 108,2 2.425 22,4 114,40 1,057 47,2 szántó, rét Agroprodukt Zrt. + Horváth Á. 579-1.250 2032-2051 

                                                           
130Kosikék: https://www.facebook.com/kosik.zsofia https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet https://www.facebook.com/andras.augusztin  
    https://444.hu/2019/03/27/oriasi-napelemparkot-epitene-herend-hataraban-tiborcz-istvan-egykori-uzlettarsa file:///C:/Users/Apu/Downloads/0124%20ktjk.pdf  

    file:///C:/Users/Apu/Downloads/2019januar.pdf https://index.hu/gazdasag/2016/09/23/vitorlazas_kekszalag_feher_szalag_gazdagok/ 

    https://index.hu/sport/futball/2017/08/15/mezokovesd_fc_felszamolas_alatt_allo_szponzorok_tallai_andras/ https://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kosik-janos 
    http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=&AN=kosikkazinczki&MN=Fooldal&LN=Hungarian     

    http://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/ http://nol.hu/belfold/20120526-simicska_szemet_vetett_a_foldekre_-1311264  

    https://mandiner.hu/cikk/20120522_harskut_kecske_es_fold_ugyek_a_bakonyban https://pestisracok.hu/a-kecsken_tul/ 
    https://hvg.hu/itthon/20111013_uj_budai_ugy_mav_hajdu_mav_mtm_kartell https://hvg.hu/itthon/20101026_hogyan_tegyuk_kezunket_allami_teruletre 
131Feindék: https://feind.hu/ https://vinoport.hu/pinceszet/feind-borhaz/185# http://vinopedia.hu/feind-borhaz-balatonfured-csopaki-borvidek  

    http://www.holborozzunk.hu/pince.php?sid=feindborhaz https://www.nemzeticegtar.hu/balatonfo-vin-kft-c0709004911.html 
    https://www.youtube.com/watch?v=F8BDhsHq4qY https://www.nemzeticegtar.hu/feind-borhaz-kft-c0709023390.html  

    https://www.boraszportal.hu/borvilag/egy-borasz-a-balaton-kapujaban-2427# http://www.eletstilusmagazin.hu/gasztronomia/bor-baratsag-olaja  

    https://www.presztizs.com/gazdasag/agro/utkeresok https://www.metro.hu/termekeink/boraink/boraszok 
132Szabó Józsefné: https://www.nemzeticegtar.hu/csoti-mezogazdasagi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c1909509103.html  

    https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T050/tjk.html https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/  

    http://csotkozseg.hu/?page_id=10     
133Baki Dezső: https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997030550 http://www.csukas.sulinet.hu/htmloldalak/tablok/1980_tol/1984.html 

https://www.facebook.com/kosik.zsofia
https://www.facebook.com/szamosvari.erzsebet
https://www.facebook.com/andras.augusztin
https://444.hu/2019/03/27/oriasi-napelemparkot-epitene-herend-hataraban-tiborcz-istvan-egykori-uzlettarsa
file:///C:\Users\Apu\Downloads\0124%20ktjk.pdf
file:///C:\Users\Apu\Downloads\2019januar.pdf
https://index.hu/gazdasag/2016/09/23/vitorlazas_kekszalag_feher_szalag_gazdagok/
https://index.hu/sport/futball/2017/08/15/mezokovesd_fc_felszamolas_alatt_allo_szponzorok_tallai_andras/
https://k-monitor.hu/adatbazis/cimkek/kosik-janos
http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AGM=&AN=kosikkazinczki&MN=Fooldal&LN=Hungarian
http://mezokovesdzsory.hu/uj-szponzorunk-a-cronus-kft/
http://nol.hu/belfold/20120526-simicska_szemet_vetett_a_foldekre_-1311264
https://mandiner.hu/cikk/20120522_harskut_kecske_es_fold_ugyek_a_bakonyban
https://pestisracok.hu/a-kecsken_tul/
https://hvg.hu/itthon/20111013_uj_budai_ugy_mav_hajdu_mav_mtm_kartell
https://hvg.hu/itthon/20101026_hogyan_tegyuk_kezunket_allami_teruletre
https://feind.hu/
https://vinoport.hu/pinceszet/feind-borhaz/185
http://vinopedia.hu/feind-borhaz-balatonfured-csopaki-borvidek
http://www.holborozzunk.hu/pince.php?sid=feindborhaz
https://www.nemzeticegtar.hu/balatonfo-vin-kft-c0709004911.html
https://www.youtube.com/watch?v=F8BDhsHq4qY
https://www.nemzeticegtar.hu/feind-borhaz-kft-c0709023390.html
https://www.boraszportal.hu/borvilag/egy-borasz-a-balaton-kapujaban-2427
http://www.eletstilusmagazin.hu/gasztronomia/bor-baratsag-olaja
https://www.presztizs.com/gazdasag/agro/utkeresok
https://www.metro.hu/termekeink/boraink/boraszok
https://www.nemzeticegtar.hu/csoti-mezogazdasagi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c1909509103.html
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T050/tjk.html
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/
http://csotkozseg.hu/?page_id=10
https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997030550
http://www.csukas.sulinet.hu/htmloldalak/tablok/1980_tol/1984.html
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 Baki Róbert (1974)134 – szövetkezeti elnök, Győrffy Balázzsal (1979), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, FIDESZ-es országgyűlési képviselővel együtt a 

GABÉRT 2003 Szövetkezet igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, vegyeskereskedés tulajdonosa, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy megyei nyertese. 

Bakonypölöske Vesz 016/1 25,2 346 13,8 19,00 0,755 54,9 legelő, szántó Baki Róbert 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 078/3 9,9 103 10,3 5,15 0,519 50,2 szántó Baki Róbert 1.250 2032 

Bakonypölöske Vesz 078/7 8,2 71 8,6 3,55 0,431 50,4 legelő, szántó Baki Róbert 1.250 2032 

Mezőlak Vesz 0231 3,1 43 13,9 2,05 0,658 47,3 nádas Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Mezőlak Vesz 0284/4 26,0 836 32,2 38,70 1,489 46,3 erdő  - - - 

Mihályháza Vesz 0104 44,2 1.012 22,9 50,65 1,145 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Baki Róbert összesen 116,6 2.411 20,7 119,10 1,021 49,4 szán.,leg.,erdő Baki Róbert + Agroprodukt Zrt. 579-1.250 2032-2051 

Bakiék összesen 224,8 4.836 21,5 233,50 1,039 48,3 szán.,gyep,er. Agroprodukt Zrt + 2 fő  579-1.250 2032-2051 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (200-500 ha közötti érdekeltségek):  

  

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (200-500 ha közötti érdekeltségek) 

  

 100 - 200 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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 11.) Varga Szabolcs (8500 Pápa Lehel u. 53.)135 – családi gazdálkodó (?). 

Mezőlak Vesz 0241/4 25,0 332 13,3 15,45 0,618 46,6 szántó, legelő Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nagyacsád Vesz 059 4,5 51 11,5 2,60 0,584 50,8 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nagyacsád Vesz 061 3,3 38 11,5 1,95 0,586 51,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 1070 73,4 1.764 24,0 83,25 1,134 47,2 erdő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1131 67,4 1.307 19,4 61,70 0,916 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Varga Szabolcs összesen 173,6 3.492 20,1 164,95 0,950 47,2 szán.,er.,leg. Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 12.) Varga Sándor (1974) (8500 Pápa Puskás Tivadar u. 29.)136 – nagygazda, nagyvállalkozó, feleségével, Vargáné Kiss Nikolettel (1975) közös családi cégeik, az S+N Farm 

Kft. és a V-Gép Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az agrár-kereskedelmi Agropa Szövetkezet igazgatósági tagja, a családi cégeik tulajdonában lévő szántóföldi növénytermesztő 

Agro-Marcal Kft. és a sertéstenyésztő Quality-Pig Kft. ügyvezetője, valamint a végelszámolás alatt lévő, műanyag termékgyártó JSA Plastic Kft. társtulajdonosa, az Országos 
Magyar Vadászkamara veszprém megyei szervezete elnökségének tagja. 

Mezőlak Vesz 014/88 3,2 66 20,8 3,70 1,173 56,4 szántó Kinizsi Pál Mg. Tsz. 1.250 2036 

Mihályháza Vesz 095 15,6 366 23,4 18,30 1,170 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Mihályháza Vesz 0107 46,7 1.143 24,5 57,15 1,225 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Mihályháza Vesz 0120/13 36,3 655 18,0 32,80 0,903 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Mihályháza Vesz 0122 6,0 97 16,1 4,85 0,806 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Mihályháza Vesz 0124/1 10,2 193 19,0 9,65 0,949 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 1075 50,1 1.270 25,3 76,45 1,525 60,2 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Varga Sándor összesen 168,1 3.790 22,5 202,90 1,207 53,5 szántó, rét Agroprodukt Zrt. + Kinizsi  579-1.250 2036-2051 

 13.) Kovácsék (8541 Takácsi Petőfi u. 7.)137 – növénytermesztő/állattenyésztő, nagybirtokos, gazdálkodó család tagjai. 

 Kovács András (1986) (2019-től: Kossuth utca 45.) – a család fiatalabb fia, szántóföldi növénytermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, a juh- és kecsketenyésztő 
főtevékenységű Agro-Zea Kft.vezetője, édesapjával, Kovács Zoltán Andrással (1957) annak társtulajdonosa, továbbá a mező- és erdőgazdasági szolgáltató Bio-Emand 

Kft. volt társtulajdonos vezetője. 

Malomsok Vesz 0230 79,1 1.464 18,5 73,25 0,926 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Takácsi Vesz 042/2 15,0 161 10,8 12,00 0,800 74,4 szántó Kovács András 1.250 2035 

Kovács András összesen 94,1 1.625 17,3 85,25 0,906 52,5 szántó Agroprodukt Zrt.+Kovács A. 580-1.250 2035-2051 

 Kovács Flóra Anna (1991) (2018-tól Csicsely-Kovács Flóra Anna) – a család lánya, növényorvos, zöldség/dinnyetermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, az 
édesanya, Kovácsné Horváth Emília (1964) által vezetett vendéglátó, ital- és szálláshely-szolgáltató Flóra Anna Bt. társtulajdonos kültagja. 

Marcaltő Vesz 0251/36 4,0 116 28,7 5,40 1,335 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Marcaltő Vesz 0251/84 5,6 156 28,0 7,25 1,303 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Kovács Flóra Anna összesen 9,6 272 28,3 12,65 1,318 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 Kovács Péter (1984) – a család idősebb fia, szántóföldi növénytermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, a szántóföldi növény- és zöldségtermesztő Kovács Családi 

Farm Kft. tulajdonos vezetője továbbá a zöldség/gyümölcs termesztő és terményforgalmazó Csi-Ko Cseresznye Kft.társtulajdonos vezetője. 

Marcaltő Vesz 0332/1 30,1 841 27,9 38,90 1,290 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Kovács Péter összesen 30,1 841 27,9 38,90 1,290 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 Kovács Zoltán András (1957) – a gazdaságalapító családfő, szántóföldi növénytermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, a fia, Kovács András (1986) vezette, juh- és 
kecsketenyésztő főtevékenységű Agro-Zea Kft. társtulajdonosa, rövid ideig a felszámolás alatt lévő fűrészárugyártó és -forgalmazó Fapiac Kft. volt vezetője. 

                                                           
134Baki Róbert: https://www.facebook.com/robert.baki.31 https://www.nemzeticegtar.hu/gabert-2003-szovetkezet-c1902500146.html  

   http://www.agropa.hu/bevezeto http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file  
    https://www.nyitvatartas24.hu/uzlet/Mez%25C5%2591lak-Baki%2520R%25C3%25B3bert%2520-%2520VEGYESKERESKED%25C3%2589S-545356Q.html 

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php 
135Varga Szabolcs: https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/mtz-8204/h_6967242?ref=0727c371    
136Varga Sándor: https://dupontpioneerhirlevel.com/sikeres-gazdalkodok-3/ https://www.nemzeticegtar.hu/sn-farm-kft-c1909519967.html http://www.agropa.hu/ 

    https://www.nemzeticegtar.hu/agropa-szovetkezet-c1902500124.html https://www.nemzeticegtar.hu/v-gep-kft-c1909506329.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-marcal-kft-c1909509116.html https://www.nemzeticegtar.hu/quality-pig-kft-c0809015290.html  
    https://www.omvk.hu/veszprem/oldal/bizottsagok-kuldottek     
137Kovácsék: http://dupontpioneerhirlevel.com/sikeres-gazdalkodok-kovacs-zoltan/ https://www.nemzeticegtar.hu/agro-zea-kft-c1909518276.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/kovacs-csaladi-farm-kft-c1909520168.html https://www.veol.hu/papa/civilek-a-falu-nyugalmaert-1605209/  
    https://www.infobel.com/hu/hungary/kovacs_zoltan_andras/takacsi/HU100624539/businessdetails.aspx     

https://www.facebook.com/robert.baki.31
https://www.nemzeticegtar.hu/gabert-2003-szovetkezet-c1902500146.html
http://www.agropa.hu/bevezeto
http://nak.hu/kiadvanyok/kamara/kamarai-valasztas-2017/1686-megyei-kuldottek-listaja-2/file
https://www.nyitvatartas24.hu/uzlet/Mez%25C5%2591lak-Baki%2520R%25C3%25B3bert%2520-%2520VEGYESKERESKED%25C3%2589S-545356Q.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/mtz-8204/h_6967242?ref=0727c371
https://dupontpioneerhirlevel.com/sikeres-gazdalkodok-3/
https://www.nemzeticegtar.hu/sn-farm-kft-c1909519967.html
http://www.agropa.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/agropa-szovetkezet-c1902500124.html
https://www.nemzeticegtar.hu/v-gep-kft-c1909506329.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-marcal-kft-c1909509116.html
https://www.nemzeticegtar.hu/quality-pig-kft-c0809015290.html
https://www.omvk.hu/veszprem/oldal/bizottsagok-kuldottek
http://dupontpioneerhirlevel.com/sikeres-gazdalkodok-kovacs-zoltan/
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-zea-kft-c1909518276.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kovacs-csaladi-farm-kft-c1909520168.html
https://www.veol.hu/papa/civilek-a-falu-nyugalmaert-1605209/
https://www.infobel.com/hu/hungary/kovacs_zoltan_andras/takacsi/HU100624539/businessdetails.aspx
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Takácsi Vesz 069/1 15,5 179 11,5 12,40 0,799 69,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Kovács Zoltán András össz. 15,5 179 11,5 12,40 0,799 69,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Kovácsék összesen 149,3 2.917 19,5 149,20 0,999 51,1 szántó Agroprodukt Zrt.+ Kovács A. 579-1.250 2035-2051 

 14.) Nagy Ottó (8597 Ganna Fő u. 40.)138 – polgármester, volt önkormányzati képviselő, a Gemara SK Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi tagja, a Gannai Német Kisebbségi 

Önkormányzat előző elnöke, egyéni gazdálkodó, őstermelő, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy megyei nyertese. 

Ganna Vesz 032/4 63,2 432 6,8 47,40 0,750 109,8 legelő, szántó Nagy Ottó 1.250 2032 

Ganna Vesz 035/4 70,8 605 8,5 55,40 0,782 91,5 szántó Gallus Kft. 1.250 2032 

Nagy Ottó összesen 134,0 1.037 7,7 102,80 0,767 99,1 szántó, legelő Gallus Kft. + Nagy Ottó 1.250 2032 

 15.) Szabó Csaba (1964) (8493 Iszkáz Nagy L. u. 50.)139 – a lakcímével megegyező székhelyű ipari automatizáló, mérnökinformatikai Part Renszertechnikai Kft. alapító 

tulajdonos vezetője és 2018 nyaráig a fakitermelés, fűrészáru gyártás és forgalmazás főtevékenységű Iszkázi Hegyút Erdőbirtokossági Társulat volt igazgató elnöke. 

Iszkáz Vesz 015/38 3,1 35 11,2 2,20 0,708 63,0 legelő Bolla László 1.250 2032 

Iszkáz Vesz 015/51 5,0 122 24,3 5,95 1,188 48,8 legelő, szántó Táncsics Mg-i Zrt. 1.350 2016 

Iszkáz Vesz 043/64 7,4 127 17,2 7,00 0,945 55,0 szántó Bolla László 1.250 2032 

Pápa Vesz 1248 59,0 1.948 33,0 91,90 1,558 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 01051/2 58,9 2.020 34,3 95,30 1,618 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Szabó Csaba összesen 133,4 4.253 31,9 202,35 1,517 47,6 szántó, legelő Agr.Zrt.+Táncs.Zrt.+Bolla 579-1.350 2016-2051 

 16.) Majorék (8598 Pápa Tapolcafői u. 26.)140 – férj és feleség, a földárverések idején azonos lakcímű gazdálkodó család tagjai, az állami földbérleti pályázatok nagy megyei 
nyertesei. 

 Major Károly (1971) – a sertéstenyésztő és hízlaló Nyugat-Agro Kft.volt társtulajdonosa és a lótenyésztő Izlandi Lovasudvar Bt. volt társtulajdonos vezetője. 

Bakonyjákó Vesz 052/3 6,2 85 13,6 4,90 0,786 57,9 szántó Major Károly 1.250 2032 

Bakonyjákó Vesz 057/13 5,3 85 16,2 4,10 0,777 48,1 szántó Major Károly 1.250 2032 

Nemesgörzsöny Vesz 0115 20,2 517 25,6 25,85 1,281 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 01181/1 31,6 669 21,1 31,60 0,999 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Major Károly összesen 63,3 1.356 21,4 66,45 1,050 49,0 szántó Agroprodukt Zrt.+ Major K. 579-1.250 2032-2051 

 Majorné Novák Annamária (1975)(2018-tól: Szent László utca 37. I. em. 3.) – az ingatlanforgalmazó An-Gi House Kft. és a vendéglátó Malina-House Bt. jelenlegi 
valamint a lótenyésztő Izlandi Lovasudvar Bt. volt társtulajdonos vezetője 

Bakonyjákó Vesz 043/3 68,4 895 13,1 51,00 0,746 57,0 szántó Majorné Novák Annamária 1.250 2032 

Majorné Novák A. összesen 68,4 895 13,1 51,00 0,746 57,0 szántó Majorné Novák Annamária 1.250 2032 

Majorék összesen 131,7 2.251 17,1 117,45 0,892 52,2 szántó Agroprodukt Zrt.+Major+né 579-1.250 2032-2051 

 17.) Vargáék (8595 Kup Fő u. 74.)141 – kertai származású gazdálkodó, lótenyésztő, fogathajtó család azonos lakcímű tagjai, az állami földbérleti pályázatok nyertesei. 

 Varga Imre – az egyik családtag, a Bakonyalja Lovas Klub tagja, polgármester-jelölt a 2019-es helyi önkormányzati választáson. 

Bakonyjákó Vesz 043/2 13,0 121 9,3 9,10 0,700 75,0 legelő, szántó Varga Imre 1.250 2032 

Bakonypölöske Vesz 029 28,4 255 9,0 13,10 0,462 51,4 erdő, legelő Varga Imre 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 068 16,1 88 5,5 8,85 0,551 100,3 legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 017/4 5,6 54 9,8 3,35 0,600 61,5 rét, legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 025/17 13,7 116 8,5 14,05 1,026 120,8 legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 066/3 10,5 106 10,1 5,80 0,552 54,6 legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2032 

Noszlop Vesz 0134/1 12,5 117 9,4 8,70 0,699 74,4 rét, szántó Varga Imre 1.250 2033 

Varga Imre összesen 99,8 857 8,6 62,95 0,631 73,5 gyep, er., szá. Varga Imre+Bakony-Juh Kft. 1.250 2032-2033 

 Varga Norbert – a másik családtag. 

Bakonypölöske Vesz 038/13 4,4 39 9,0 2,00 0,460 51,1 legelő Varga Norbert 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 038/23 23,4 275 11,7 13,95 0,595 50,8 szántó Varga Norbert 1.250 2033 

Varga Norbert összesen 27,8 314 11,3 15,95 0,574 50,8 szántó Varga Norbert 1.250 2033 

Vargáék összesen 127,6 1.171 9,2 78,90 0,618 67,4 gyep, szá., er. Varga I.+N.+Bakony-J. Kft. 1.250 2032-2033 

 18.) Szabóék (8460 Devecser Honvéd u. 84., 8500 Pápa Szalmavári Kovács J. u. 6.)142 – FIDESZ-közeli milliárdos nagyvállalkozó apa és üzlettárs fia, a baromfitenyésztő és -
feldolgozó Gallus cégcsoport társtulajdonos vezetői. 

 Szabó Ákos (1976) (8460 Devecser Honvéd u. 84.) – az üzlettárs fiú, élelmiszeripari mérnök, édesapjával, Szabó Istvánnal (1948) együtt a Devecseri Állami Gazdaság 

jogutóda, a megvásárolt területet bérlő, baromfitenyésztő Gallus Kft. társtulajdonos vezetője valamint a Mezőtek Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. 
Emellett a baromfihús feldolgozó, tartósító családi cégeik közül a Taravis Kft. cégvezetője, a Taravis Plusz Kft. társtulajdonosa, volt ügyvezetője és az ugyancsak 

baromfitenyésztő Bakony Tető Kft. volt társtulajdonosa. 

Kamond Vesz 0282 31,1 590 18,9 31,15 1,001 52,8 szántó Gallus Kft. 1.250 2033 

Kamond Vesz 0284 5,4 95 17,5 5,40 0,992 56,6 szántó Gallus Kft. 1.250 2033 

Kamond Vesz 0288 5,5 100 18,0 5,50 0,992 55,1 szántó Gallus Kft. 1.250 2033 

Szabó Ákos összesen 42,0 785 18,7 42,05 1,001 53,6 szántó Gallus Kft. 1.250 2033 

                                                           
138Nagy Ottó: https://www.facebook.com/otto.nagy.524  http://ganna.hu/onkormanyzat/ https://www.veol.hu/hirek/ganna-naplo-mindennapi-lapunk-1826126/  

    http://www.gemarask.hu/index.php/egyesueletuenk-telepueleseink/elnoekseg http://www.hermanottointezet.hu/node/438193  

    https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/allat/szarvasmarha/8597-ganna/h_6833120 http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php 
139Szabó Csaba: https://part-kft.hu/index.php https://www.nemzeticegtar.hu/part-rendszertechnika-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0109868782.html  

    https://controltech.cz/hu/partnerek https://www.nemzeticegtar.hu/iszkazi-hegyut-ebt-c1915500125.html  

    https://www.cegtalalo.hu/Ceg/iszkaz/iszkazi-hegyut-erdobirtokossagi-tarsulat/1915500125 
140Majorék: https://www.nemzeticegtar.hu/an-gi-house-kft-c1909519844.html https://www.nemzeticegtar.hu/malina-house-bt-c1906510025.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/nyugat-agro-kft-c1909510818.html https://hovamenjek.hu/takacsi/izlandi-lovasudvar  

    https://www.ceginformacio.hu/cr9310822284 http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php 
141Vargáék: https://www.veol.hu/sport/helyi-sport/jo-hangulatu-lovastalalkozonak-adott-otthont-kup-2956028/  

    https://www.veol.hu/hirek/fogathajto-versenyt-rendeztek-kupon-1843287/ https://tesztmotor.hu/lovasfogatot-gyozott-le-szvoboda-bence/  
    http://www.kup.hu/files/V%C3%A1laszt%C3%A1s/2019/HVB/17%292019%20%28IX.9.%29%20HVB%20hat%C3%A1rozat.pdf  
    http://www.kup.hu/files/V%C3%A1laszt%C3%A1s/2019/HVB/polg%C3%A1rmester.pdf 
142Szabóék: http://gallus.hu/gallus-csoport/vezetoseg/ http://www.ubm.hu/?p=1421 https://www.nemzeticegtar.hu/gallus-kft-c1909500324.html 

    https://gallus.hu/25-eves-lett-cegunk-a-devecseri-gallus-kft/ https://www.nemzeticegtar.hu/taravis-kft-c1809102790.html https://gallus.hu/taravis-kft-az-ev-
csaladbarat-vallalata/ https://www.vpmegye.hu/index.php/felhvsok-hirek-418/95-elnoki-sajtoreferens-cikkei/2509-htszzmillis-beruhzs-devecserben      

https://www.facebook.com/otto.nagy.524
http://ganna.hu/onkormanyzat/
https://www.veol.hu/hirek/ganna-naplo-mindennapi-lapunk-1826126/
http://www.gemarask.hu/index.php/egyesueletuenk-telepueleseink/elnoekseg
http://www.hermanottointezet.hu/node/438193
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/allat/szarvasmarha/8597-ganna/h_6833120
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://part-kft.hu/index.php
https://www.nemzeticegtar.hu/part-rendszertechnika-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0109868782.html
https://controltech.cz/hu/partnerek
https://www.nemzeticegtar.hu/iszkazi-hegyut-ebt-c1915500125.html
https://www.cegtalalo.hu/Ceg/iszkaz/iszkazi-hegyut-erdobirtokossagi-tarsulat/1915500125
https://www.nemzeticegtar.hu/an-gi-house-kft-c1909519844.html
https://www.nemzeticegtar.hu/malina-house-bt-c1906510025.html
https://www.nemzeticegtar.hu/nyugat-agro-kft-c1909510818.html
https://hovamenjek.hu/takacsi/izlandi-lovasudvar
https://www.ceginformacio.hu/cr9310822284
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.veol.hu/sport/helyi-sport/jo-hangulatu-lovastalalkozonak-adott-otthont-kup-2956028/
https://www.veol.hu/hirek/fogathajto-versenyt-rendeztek-kupon-1843287/
https://tesztmotor.hu/lovasfogatot-gyozott-le-szvoboda-bence/
http://www.kup.hu/files/V%C3%A1laszt%C3%A1s/2019/HVB/17%292019%20%28IX.9.%29%20HVB%20hat%C3%A1rozat.pdf
http://www.kup.hu/files/V%C3%A1laszt%C3%A1s/2019/HVB/polg%C3%A1rmester.pdf
http://gallus.hu/gallus-csoport/vezetoseg/
http://www.ubm.hu/?p=1421
https://www.nemzeticegtar.hu/gallus-kft-c1909500324.html
https://gallus.hu/25-eves-lett-cegunk-a-devecseri-gallus-kft/
https://www.nemzeticegtar.hu/taravis-kft-c1809102790.html
https://gallus.hu/taravis-kft-az-ev-csaladbarat-vallalata/
https://gallus.hu/taravis-kft-az-ev-csaladbarat-vallalata/
https://www.vpmegye.hu/index.php/felhvsok-hirek-418/95-elnoki-sajtoreferens-cikkei/2509-htszzmillis-beruhzs-devecserben
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 Szabó István (1948) (8500 Pápa Szalmavári Kovács J. u. 6., 2013-ig: 8460 Devecser Honvéd u. 84.) – az üzlettárs apa, gépészmérnök, gazdasági szakmérnök, fiával 
Szabó Ákossal (1976) együtt a Devecseri Állami Gazdaság jogutóda, a baromfitenyésztő Gallus Kft. és Bakony Tető Kft. alapító társtulajdonos vezetője és a Mezőtek 

Zrt. igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. Emellett a baromfihús feldolgozó, tartósító családi cégeik, a Taravis Kft. és a Taravis Plusz Kft. cégvezetője, volt alapító 
társtulajdonosa, továbbá az Agro-Bos Kft. és a Bakony-Juh Kft. társtulajdonosa, valamint a Baromfi Terméktanács elnökségi tagja.  

Bakonypölöske Vesz 057 72,9 583 8,0 30,15 0,413 51,8 legelő, szántó Nagy Ottó 1.250 2033 

Szabó István összesen 72,9 583 8,0 30,15 0,413 51,8 legelő, szántó Nagy Ottó 1.250 2033 

Szabóék összesen 114,9 1.368 11,9 72,20 0,628 52,8 szántó, legelő Gallus Kft.+ Nagy Ottó 1.250 2033 

 19.) Varga Csaba (1975) (8500 Pápa Puskás Tivadar u. 32.)143 – árufuvarozó nagyvállalkozó, közúti árúszállító főtevékenységű családi cégük, a Csaba Trans '87 Kft. 

társtulajdonos vezetője. 

Mihályháza Vesz 018/5 103,2 864 8,4 82,60 0,800 95,6 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Varga Csaba összesen 103,2 864 8,4 82,60 0,800 95,6 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (100-200 ha közötti érdekeltségek):  

 Szabó Csaba (Iszkáz) ipari automatizáló mérnökinformatikus – 133,4 ha 

 Varga Csaba (Pápa) közúti árufuvarozó nagyvállalkozó – 103,2 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (100-200 ha közötti érdekeltségek) 

  

 50 - 100 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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 20.) Thuryék (8172 Balatonakarattya Fenyves u.2/A., 8174 Balatonkenese Arany J. u. 29.)144 – agrármérnök apa és egészségügyi/fogászati/turisztikai nagyvállalkozó fia. 

 Thury Attila (1975) (8174 Balatonkenese Arany J. u. 29.) – a fiú, feleségével, a praxisvezető fogszakorvos dr. Thury Viviennel (1979) (l.k.n.: Haszbeck Vivien) közös 
fogászati családi vállalkozásaik, az Astra Dental Kft., a Globe Dental Kft., a Globe Medical Center Kft., a Thury Dent Kft. és a Thury és Társa Kft. társtulajdonos 

vezetője, továbbá agrármérnök édesapja, Thury Attila János (1955) által alapított és vezetett, baromfitenyésztő Mohácsibe Kft. társtulajdonosa. 

Ősi Vesz 078/7 10,1 268 26,6 12,40 1,231 46,3 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Papkeszi Vesz 049/35 7,3 113 15,6 7,95 1,093 70,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Thury Attila összesen 17,4 381 21,9 20,35 1,170 53,4 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Thury Attila János (1955) (8172 Balatonakarattya Fenyves u.2/A.) – az agrármérnök apa, a baromfitenyésztő Mohácsibe Kft. alapító társtulajdonos vezetője, a Baromfi 
Terméktanács elnökségi tagja valamint a fia, Thury Attila (1975) és fogszakorvos menye, dr. Thury Vivienn (1979) közös cégének, a fogorvosi járóbetegellátó Astra 

Dental Kft-nek a társtulajdonosa. 

Csajág Vesz 061/7 81,2 2.180 26,8 127,55 1,570 58,5 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Thury Attila János összesen 81,2 2.180 26,8 127,55 1,570 58,5 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Thuryék összesen 98,6 2.561 26,0 147,90 1,500 57,8 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 21.) Huber Anton (8343 Dabronc 038 hrsz.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Hosztót Vesz 062/2 14,4 188 13,1 26,25 1,826 139,5 szántó Ifj. Reményi Miklós 1.250 2035 

Rigács Vesz 072/6 10,2 159 15,6 17,30 1,701 109,1 szántó Harczi József 1.250 2034 

Ukk Vesz 026 18,6 227 12,2 28,00 1,502 123,1 rét, szántó Tomor Judit 1.250 2035 

Zalameggyes Vesz 016/14 16,2 158 9,8 28,85 1,783 182,1 szántó Tudja Roland 1.250 2035 

Zalameggyes Vesz 016/18 18,9 270 14,3 32,00 1,691 118,4 szántó Tudja Roland 1.250 2035 

Zalameggyes Vesz 016/31 6,0 63 10,4 10,95 1,815 174,6 szántó Tudja Roland 1.250 2032 

Zalameggyes Vesz 016/33 12,7 138 10,9 15,10 1,185 109,1 szántó Tudja Roland 1.250 2032 

Huber Anton összesen 97,0 1.203 12,4 158,45 1,634 131,7 szántó, rét 4 fő magánszemély 1.250 2032-2035 

 22.) Karkus – Spirk páros (8415 Nagyesztergár Radnóti M. u. 4.)145 – Spirk Milán mezőgazdasági gépszerelő és a földbérleti pályázatok idején Fótról hozzá költözött – 
strómangyanús – Karkus András Károly, az állami földbérleti pályázatok megyei nyertesei, 2012 óta azonos lakcímű nyertes árverezők. 

 Karkus András Károly (korábbi lakcím: 2151 Fót Ibolyás utca 1.) – a fóti Karkus Faiskola alpító tulajdonosának, Karkus Károlynak a közvetlen hozzátartozója, az 
állami földbérleti pályázatok idején Fótról Nagyesztergárra, Spirk Milánhoz költözött, ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható 

tevékenységű nyertes árverező. 

Olaszfalu Vesz 09/1 20,1 194 9,7 16,00 0,797 82,3 legelő Karkus András Károly 1.250 2032 

Karkus A. K. összesen 20,1 194 9,7 16,00 0,797 82,3 legelő Karkus András Károly 1.250 2032 

 Spirk Milán – a megvásárolt területet korábban bérlő Flóra Kft. egykori gépszerelője, a Red Bull alkalmazottja, a Karkus András Károlyt lakásába befogadó nyertes 
árverező. 

Nagyesztergár Vesz 061/2 41,0 328 8,0 30,70 0,749 93,6 legelő Spirk Milán 1.250 2032 

Nagyesztergár Vesz 078/1 14,8 214 14,4 14,80 0,998 69,1 szántó Spirk Milán 1.250 2032 

Nagyesztergár Vesz 081/1 20,2 214 10,6 18,00 0,891 84,1 szántó Spirk Milán 1.250 2032 

Spirk Milán összesen 76,0 756 9,9 63,50 0,836 84,0 legelő, szántó Spirk Milán 1.250 2032 

                                                           
143Varga Csaba: https://www.nemzeticegtar.hu/csaba-trans87-kft-c1909508347.html http://www.varga-trans.hu/ https://www.ceginformacio.hu/cr9311201882  
144Thuryék: https://szilfalevel.wordpress.com/2014/07/14/thury-attila-a-meltan-elismert-balatonakarattyai-vallalkozo/ http://www.mintagazda.hu/mohacsibe.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/mohacsibe-kft-c0209067806.html http://baromfitenyesztes.j9.hu/kungos/mohacsibe-kft/ http://www.mbtt.hu/bemutatkozas  

    http://www.globedental.eu/ http://www.globedental.eu/teams/dr_thury_vivien/ https://www.facebook.com/GlobeDental/  
    https://www.nemzeticegtar.hu/thury-dent-kft-c2009067532.html https://www.nemzeticegtar.hu/thury-es-tarsa-kft-c1909509533.html  
    https://hvg.hu/itthon/20140515_1992_ota_Orban_fogorvosa_Ezert_ne_palyaz  

    http://nol.hu/belfold/20121022-egy_orvos__harom_ceg__nyolcvanmillios_tamogatas-1341073  
145Karkus – Spirk páros: https://www.parlament.hu/naplo39/176/n176_0159.htm http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  

    https://zirc.blog.hu/2013/05/05/a_foldhaszonberleti_palyazatok_eredmenyei_a_zirci_jarasban https://www.facebook.com/milan.spirk  

    http://karkusfaiskola.hu/ https://xn--ft-5ja.cylex.hu/ceg-info/karkus-faiskola-79272.html  
    https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/462927/Ugyfel_D_20150824.pdf/79e18c46-830b-425e-966a-0b2dcc9ea0ed  

https://www.nemzeticegtar.hu/csaba-trans87-kft-c1909508347.html
http://www.varga-trans.hu/
https://www.ceginformacio.hu/cr9311201882
https://szilfalevel.wordpress.com/2014/07/14/thury-attila-a-meltan-elismert-balatonakarattyai-vallalkozo/
http://www.mintagazda.hu/mohacsibe.html
https://www.nemzeticegtar.hu/mohacsibe-kft-c0209067806.html
http://baromfitenyesztes.j9.hu/kungos/mohacsibe-kft/
http://www.mbtt.hu/bemutatkozas
http://www.globedental.eu/
http://www.globedental.eu/teams/dr_thury_vivien/
https://www.facebook.com/GlobeDental/
https://www.nemzeticegtar.hu/thury-dent-kft-c2009067532.html
https://www.nemzeticegtar.hu/thury-es-tarsa-kft-c1909509533.html
https://hvg.hu/itthon/20140515_1992_ota_Orban_fogorvosa_Ezert_ne_palyaz
http://nol.hu/belfold/20121022-egy_orvos__harom_ceg__nyolcvanmillios_tamogatas-1341073
https://www.parlament.hu/naplo39/176/n176_0159.htm
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://zirc.blog.hu/2013/05/05/a_foldhaszonberleti_palyazatok_eredmenyei_a_zirci_jarasban
https://www.facebook.com/milan.spirk
http://karkusfaiskola.hu/
https://f�t.cylex.hu/ceg-info/karkus-faiskola-79272.html
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/462927/Ugyfel_D_20150824.pdf/79e18c46-830b-425e-966a-0b2dcc9ea0ed
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Karkus – Spirk páros összesen 96,1 950 9,9 79,50 0,827 83,7 legelő, szántó Spirk M. + Karkus A. K. 1.250 2032 

 23.) Szabó Róbert (1982) (8564 Ugod Klapka u. 6/a.) – gazdálkodó, azonos lakcímű édesapjával, Szabó Miklós Róberttel (1948) közös családi cégük, a szántóföldi 

növénytermesztés és terménynagykereskedelmi főprofilú Ugod-Agro Kft.146 társtulajdonosa. 

Ugod Vesz 081 6,5 175 27,0 8,15 1,255 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ugod Vesz 098/1 32,2 999 31,0 46,45 1,442 46,5 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ugod Vesz 0122 19,2 510 26,5 25,50 1,327 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Ugod Vesz 0111/13 7,1 239 33,4 11,10 1,553 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Ugod Vesz 0116/7 16,0 445 27,8 20,65 1,289 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Ugod Vesz 0120/1 14,4 371 25,9 16,85 1,173 45,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Szabó Róbert összesen 95,4 2.739 28,7 128,70 1,349 47,0 szántó, rét Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 24.) Bódaiék (8330 Sümeg Rákóczi u. 9.)147 – állattenyésztő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, azonos lakcímű, a vidékfejlesztési programban támogatott fiatal gazda testvérpár. 

 Bódai Miklós – az egyik testvér, korábban családi cégeik, a Bódai Műanyag Kft. és a Solar Power Invest Kft. vezetője és a Light Plastik Kft. társtulajdonos vezetője volt, 
2016-tól, a földvásárlás óta szarvasmarha tenyésztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó. 

Csabrendek Vesz 036/12 3,5 57 16,4 3,45 1,000 60,9 rét, szántó Krigler Ferenc 1.250 2035 

Sümeg Vesz 048/56 7,8 95 12,2 8,00 1,022 83,8 szántó  - - - 

Bódai Miklós összesen 11,3 152 13,5 11,45 1,013 75,3 szántó, rét Krigler Ferenc 1.250 2035 

 Bódai Péter – a másik testvér, korábban az Autóház Keszthely Kft. társtulajdonos vezetője volt, 2016-tól, a földvásárlás óta vegyes gazdálkodó illetve állattenyésztő 

egyéni mezőgazdasági vállalkozó fiatal gazda. 

Csabrendek Vesz 0336/12 16,8 179 10,7 16,30 0,970 91,0 szántó Kenyeres Károly 1.250 2032 

Nyirád Vesz 0208/25 4,2 51 12,2 3,15 0,748 61,3 szántó, rét Lázár Csaba Márk 1.250 2035 

Nyirád Vesz 0217/32 7,9 67 8,6 5,80 0,739 86,1 legelő, szántó Lázár Csaba Márk 1.250 2035 

Nyirád Vesz 0217/35 13,4 56 4,2 8,90 0,662 157,7 legelő Lázár Csaba Márk 1.250 2035 

Nyirád Vesz 053/46 9,0 67 7,4 7,00 0,779 104,5 rét, szántó Ferencsik Anna 1.250 2035 

Nyirád Vesz 062/9 6,1 82 13,4 4,80 0,790 58,8 szántó Ferencsik Anna 1.250 2035 

Szentimrefalva Vesz 092/9 18,5 56 3,0 16,25 0,877 292,3 legelő Tomor Judit 1.250 2035 

Zalameggyes Vesz 034/1 5,6 11 2,0 2,00 0,355 181,8 rét, legelő Tudja Roland 1.250 2032 

Bódai Péter összesen 81,5 569 7,0 64,20 0,788 112,8 gyep, szántó 4 fő magánszemély 1.250 2032-2035 

Bódaiék összesen 92,8 721 7,8 75,65 0,815 104,9 gyep, szántó 5 fő magánszemély 1.250 2032-2035 

 25.) Támton Róbert (1978) (8581 Bakonyjákó Fenyves u. 23.)148 – az állami földbérleti pályázatok egyik nagy megyei nyertese, édesapjával, Támton Zoltánnal (1956) közös 

közúti áruszállító családi cégük, a Támton Kft. alapító társtulajdonos vezetője.  

Bakonyjákó Vesz 017/1 3,9 18 4,5 2,15 0,552 122,6 legelő Támton Róbert 1.250 2033 

Bakonyjákó Vesz 020/5 86,6 577 6,7 56,30 0,650 97,6 szántó Támton Róbert 1.250 2033 

Támton Róbert összesen 90,5 595 6,6 58,45 0,646 98,2 szántó, legelő Támton Róbert 1.250 2033 

 26.) Pintér Imre (9523 Szergény Kassai u. 17.)149 – szarvasmarhatartó mezőgazdasági egyéni vállalkozó, volt polgármester, vagy fia, ifj. Pintér Imre (1979) mezőgazdasági 

gépészmérnök, családi cégük, a mezőgazdasági gépgyártó és forgalmazó Pintér Farm Kft. társtulajdonos vezetője valamint a mezőgazdasági integrációs és szolgáltató Dobra 2006 
Kft. társtulajdonosa. 

Kemeneshőgyész Vesz 0144/8 48,7 725 14,9 36,25 0,744 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Külsővat Vesz 0118/7 20,9 429 20,5 19,45 0,931 45,4 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Külsővat Vesz 0120/6 5,2 142 27,6 7,15 1,387 50,3 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Külsővat Vesz 0120/7 15,4 410 26,6 18,60 1,208 45,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pintér1/Pintér2 Imre összesen 90,2 1.706 18,9 81,45 0,903 47,7 szántó, gyep Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 27.) Üveges Zsolt László (1965) (8493 Iszkáz Petőfi S. u. 8.)150 – szarvasmarha tenyésztő mezőgazdasági vállalkozó, kiscsőszi önkormányzati képviselő, feleségével, a 

természetgyógyász, egészségcentrum vezető Üveges Zsolt Lászlónéval (1968) közös családi cégeik közül a növénytermesztési szolgáltató és állattenyésztő Bio Agromax Kft. 

társtulajdonos vezetője, valamint a Plantago 96' Bt.és a Kiscsőszi Falusi Vendégfogadó társtulajdonosa 

Csögle Vesz 093/37 3,7 58 15,6 2,95 0,798 51,1 szántó Burján Ernő 1.250 2033 

Kamond Vesz 088/5 9,5 119 12,6 8,40 0,885 70,4 rét, szántó Nagy Balázs 1.250 2035 

Kamond Vesz 0154/23 3,0 20 6,7 2,10 0,698 103,4 szántó Nagy Zoltán 1.350 2016 

Kamond Vesz 0156 28,9 531 18,4 25,85 0,894 48,7 legelő, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kamond Vesz 0184/5 3,7 61 16,7 3,65 0,998 59,9 szántó, legelő Szücs Gergő 1.250 2033 

Kamond Vesz 0186 12,7 309 24,3 15,35 1,205 49,6 szántó Tudja Roland 1.250 2035 

Kamond Vesz 0190/1 7,6 156 20,4 7,75 1,015 49,7 szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kamond Vesz 0205/2 20,9 314 15,0 20,70 0,989 66,0 szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Üveges Zsolt László összesen 90,0 1.568 17,4 86,75 0,964 55,3 szántó, gyep Agro-Bos Kft. + 5 magánsz. 1.250-1.350 2016-2035 

                                                           
146Ugod-Agro Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/ugod-agro-kft-c1909518214.html  

    https://www.infobel.com/hu/hungary/ugod_agro_kft/ugod/HU100614880/businessdetails.aspx 
147Bódaiék: https://www.facebook.com/watch/?v=1687401741380502 https://www.nemzeticegtar.hu/bodai-muanyag-kft-c1909506692.html  
    http://www.bodaimuanyag.hu/?fooldal https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_433/megtekint/portal_15020_2018/  

    http://bodaimuanyag.uw.hu/ http://videkihalozat.eu/?p=20935  
148Támton Róbert: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007675216861 https://www.nemzeticegtar.hu/tamton-kft-c1909510981.html  
    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
149Pintér Imre vagy ifj. Pintér Imre – az NFA honlapján közzétett adatok alapján egyértelműen nem dönthető el, hogy az apáról, vagy azonos nevű fiáról van-e 

szó.: https://www.nemzeticegtar.hu/pinter-farm-kft-c1809105428.html http://www.pinterfarm.hu/ https://www.holstein.hu/teb/orsz/orsz_tejkg_50ig.pdf  
    http://invitel.hu/atkftkozpont/arch2003/200311/tabla03.htm https://static.valasztas.hu/onkval2002/so02/onktjk5/tjk18185.htm 

    http://www.kenyeri.hu/dok/fold2016-5/szergeny/szergeny_adasvetel_010_21._hrsz.pdf  

    http://www.kenyeri.hu/dok/fold2016-5/szergeny/szergeny_adasvetel_025_49._hrsz.pdf 
150Üveges Zsolt László: https://www.veol.hu/hirek/elevenen-elnek-a-hagyomanyok-kiscsoszon-meg-termelnek-allatokat-tartanak-a-lakosok-1741039/  

    https://www.sokszinuvidek.hu/szabadido/a-termeszetgyogyaszat-es-a-turizmus-talalkozasa-kiscsoszoen https://www.holstein.hu/teb/1612/tehen_50tol_1612.pdf  

    http://epa.oszk.hu/01300/01306/00149/pdf/EPA01306_szin_2017_6_27-38.pdf https://www.nemzeticegtar.hu/bio-agromax-kft-c1909518772.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/plantago-96-bt-c1906503376.html https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T095/tjk.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/ugod-agro-kft-c1909518214.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/ugod_agro_kft/ugod/HU100614880/businessdetails.aspx
https://www.facebook.com/watch/?v=1687401741380502
https://www.nemzeticegtar.hu/bodai-muanyag-kft-c1909506692.html
http://www.bodaimuanyag.hu/?fooldal
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2018/0/targy/portal_433/megtekint/portal_15020_2018/
http://bodaimuanyag.uw.hu/
http://videkihalozat.eu/?p=20935
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007675216861
https://www.nemzeticegtar.hu/tamton-kft-c1909510981.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.nemzeticegtar.hu/pinter-farm-kft-c1809105428.html
http://www.pinterfarm.hu/
https://www.holstein.hu/teb/orsz/orsz_tejkg_50ig.pdf
http://invitel.hu/atkftkozpont/arch2003/200311/tabla03.htm
https://static.valasztas.hu/onkval2002/so02/onktjk5/tjk18185.htm
http://www.kenyeri.hu/dok/fold2016-5/szergeny/szergeny_adasvetel_010_21._hrsz.pdf
http://www.kenyeri.hu/dok/fold2016-5/szergeny/szergeny_adasvetel_025_49._hrsz.pdf
https://www.veol.hu/hirek/elevenen-elnek-a-hagyomanyok-kiscsoszon-meg-termelnek-allatokat-tartanak-a-lakosok-1741039/
https://www.sokszinuvidek.hu/szabadido/a-termeszetgyogyaszat-es-a-turizmus-talalkozasa-kiscsoszoen
https://www.holstein.hu/teb/1612/tehen_50tol_1612.pdf
http://epa.oszk.hu/01300/01306/00149/pdf/EPA01306_szin_2017_6_27-38.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/bio-agromax-kft-c1909518772.html
https://www.nemzeticegtar.hu/plantago-96-bt-c1906503376.html
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T095/tjk.html
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Település Megye Árverési 
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 28.) Nagy Tamás Imre (1971) (8420 Zirc Petőfi S. u. 21.)151 – agrármérnök, növényvédelmi szakmérnök, közgazdász, két ciklus után 2019-ben is újraválasztott helyi 

önkormányzati képviselő (FIDESZ-KDNP), a Zirci Református Egyházközség megválasztott presbitere, a megvásárolt területet bérlő, svájci (Pellegrinus Holding c/o. Corvus 

Stiftung CH 8002 Zürich, Tödistrasse 17.) többségi tulajdonban lévő, lótenyésztés főtevékenységű Szépalma-Gazda Kft. valamint családi cégük, a kereskedelmi, szolgáltató és 

tanácsadó Agroposzt Kft. társtulajdonos vezetője. 

Porva Vesz 019 5,6 31 5,6 3,60 0,642 114,7 legelő Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Porva Vesz 0167 17,3 100 5,8 10,70 0,618 107,4 legelő Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Porva Vesz 0173 8,6 51 5,9 6,00 0,696 118,2 szántó Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Porva Vesz 0170/1 54,3 534 9,8 35,30 0,650 66,1 szántó Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Nagy Tamás Imre összesen 85,8 716 8,3 55,60 0,648 77,7 szántó, legelő Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

 29.) Klungék (8468 Kolontár Csótapuszta) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű család azonos lakcímű, nyertes árverező 

tagjai. 

 Klung Gábor152 

Kolontár Vesz 0138 10,9 155 14,2 9,10 0,833 58,5 rét, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kolontár Vesz 0128/2 6,6 82 12,4 5,45 0,830 66,8 rét, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Klung Gábor összesen 17,5 237 13,5 14,55 0,831 61,4 rét, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

 Klung István  

Ajka Vesz 0258/26 10,8 145 13,4 8,10 0,749 56,0 rét, szántó Klung István 1.250 2035 

Kolontár Vesz 0150/4 15,1 145 9,6 13,00 0,862 89,4 rét, szántó Klung István 1.250 2033 

Kolontár Vesz 0158/1 8,3 111 13,3 6,90 0,828 62,3 legelő, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kolontár Vesz 0158/3 5,8 112 19,2 5,70 0,977 50,8 legelő, rét Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kolontár Vesz 0158/4 22,1 277 12,5 18,25 0,825 65,8 szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Pusztamiske Vesz 09/1 5,8 78 13,4 5,80 0,997 74,5 szántó Vicenter Kft. 1.250 2016 

Klung István összesen 67,9 868 12,8 57,75 0,851 66,5 gyep, szántó Agro-Bos Kft.+Klu.+Vic. Kft. 1.250 2016-2035 

Klungék összesen 85,4 1.105 12,9 72,30 0,847 65,4 gyep, szántó Agro-Bos Kft.+Klu.+Vic.Kft. 1.250 2016-2035 

 30.) dr. Funtig Zoltán (1977) (1137 Budapest Katona J. utca 14. II.2.)153 – kettős (MSZP/FIDESZ) kötődésű ügyvéd, büntetőjogi és munkajogi szakjogász, a Funtig Ügyvédi 
Iroda vezetője, a beruházó, ingatlanfejlesztő és -forgalmazó Employers Consulting Kft. jelenlegi valamint a Szerkép-Pannónia Kft. volt tulajdonos vezetője, továbbá a földárverések 

idején agrárprofilokat is felvett, felszámolás alatt lévő kereskedő cég, a Véderdő Vörösvár Kft. társtulajdonosa. 

Marcaltő Vesz 0218 73,6 1.254 17,0 62,70 0,852 50,0 legelő Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Marcaltő Vesz 0222/2 10,5 183 17,4 9,20 0,876 50,3 legelő Agroprodukt Zrt. 579 2051 

dr. Funtig Zoltán összesen 84,1 1.437 17,1 71,90 0,855 50,0 legelő Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 31.) Schweighoffer Ádám (1992) (8596 Pápakovácsi Séd u. 6.)154 – építőipari és energetikai főprofilú családi cégeik közül a lakcímével megegyező székhelyű Sch-Baumeister 

Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá a Budapest székhelyű Mélygép Kft. volt és az Sch-Energia Kft. jelenlegi társtulajdonosa, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy megyei 

nyertese. 

Bakonyjákó Vesz 03 12,7 81 6,4 8,90 0,701 109,3 legelő, szántó Schweighoffer Ádám 1.250 2035 

Bakonyjákó Vesz 042/1 69,1 793 11,5 51,85 0,750 65,4 legelő, szántó Agro-Green Kft.+Schweig. Á. 1.250 2035 

Schweighoffer Ádám összesen 81,8 874 10,7 60,75 0,743 69,5 legelő, szántó Agro-Green Kft.+Schweig. Á. 1.250 2035 

 32.) Császár Gábor (1979) (8591 Nóráp Szabó Pál u. 1.)155 – a Kaposvári Egyetem volt hallgatója, vendéglátós, autókereskedő, -javító, -kölcsönző és -flottakezelő családi cégeik 

közül az Orient Event Kft. társtulajdonos vezetője, az Autó-Nexus Kft. és a Császár Kft. vezetője továbbá az ÁGF Császár Rent Kft. társtulajdonosa. 

Pápa Vesz 0892 77,7 2 063 26,6 97,35 1,254 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Császár Gábor összesen 77,7 2 063 26,6 97,35 1,254 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 33.) Minőség Orvoscsoport Kft. (8200 Veszprém Nárciusz utca 27.)156 – a járóbetegellátó, gyógyászati termékkereskedelmi és egészségügyi szolgáltató főprofilú társaság több 

közös cégben érdekelt orvos társtulajdonos vezetői. 

 dr. Nagy Sándor (1970) (8500 Pápa Beke József u. 17.)157 – szakorvos, a Minőség Orvoscsoport Kft. jelenlegi, valamint a megvásárolt terület egy részét bérlő Járóna 
Kft., az A-N-Com Kft. és a Veszprémi Kórház Kft. volt társtulajdonosa, továbbá a Med-Save Bt. és a Praxis Care Kft. társtulajdonos vezetője. 

Bakonyjákó Vesz 028/7 8,7 143 16,5 7,00 0,808 49,0 szántó Járóna Kft. 1.250 2032 

Bakonyjákó Vesz 044/4 5,9 113 19,1 5,25 0,888 46,5 erdő  - - - 

Nagytevel Vesz 075 17,8 152 8,6 9,80 0,550 64,3 legelő  - - - 

dr. Nagy Sándor összesen 32,4 408 12,6 22,05 0,681 54,0 leg.,szá.,erdő Járóna Kft. 1.250 2032 

 dr. Tuczai Alexandra (1980) (8443 Bánd Kossuth L. u. 5.)158 – a pápai Szent Kinga Gyógyintézet és az ajkai Magyar Imre Kórház reumatológus szakorvosa, a Minőség 

Orvoscsoport Kft. és a Cerebrum 04 Bt. társtulajdonos vezetője, továbbá a Med-Save Bt. és a Praxis Care Kft. társtulajdonosa. 

Bakonyjákó Vesz 0114 7,5 110 14,7 5,40 0,722 49,1 erdő - - - 

Bakonyjákó Vesz 0116 12,8 141 11,0 11,55 0,899 81,9 erdő - - - 

Bakonyjákó Vesz 0119/2 23,2 61 2,6 12,75 0,550 207,6 erdő - - - 

                                                           
151Nagy Tamás Imre: https://zirc.blog.hu/2014/10/06/a_kepviselo-jeloltek_bemutatkozasai https://static.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm  
    https://static.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html https://www.nemzeticegtar.hu/szepalma-kft-c1909001165.html http://szepalma.hu/hu/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agroposzt-kft-c1909518766.html https://www.facebook.com/zircireformatus/posts/869774486515449/  

    https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutatkoztak-a-kormanyzo-part-zirci-jeloltjei-3035236/  
    https://zirc.hu/application/files/8815/6717/9786/HVB_Zirc_7_2019VIII30_hatarozat_Nagy_Tamas_Imre_egyeni_kepv_jelolt_nyilvvetel.pdf      
152Klung Gábor: https://www.facebook.com/people/G%C3%A1bor-Klung/100005856316933 
153dr. Funtig Zoltán ügyvéd: https://www.ugyved.net/dr.funtig.zoltan  http://www.taw.hu/hu/jogkepviselet  
    https://www.nemzeticegtar.hu/employers-consulting-kft-c0109736883.html http://nol.hu/belfold/klik-milliok-jutottak-fideszeseknek-1616955 

    https://index.hu/belfold/2014/06/18/mesterhazyek_bizalmasa_alapito_okiratot_irt_az_emminek/ https://magyarnarancs.hu/belpol/vetokenyszer-100000  
154Schweighoffer Ádám: https://www.nemzeticegtar.hu/sch-baumeister-kft-c1909517625.html http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
    https://www.nemzeticegtar.hu/sch-energia-kft-c1909520432.html https://www.nemzeticegtar.hu/melygep-kft-c1309064986.html  
155Császár Gábor: https://www.facebook.com/gabor.csaszar.52 https://www.nemzeticegtar.hu/csaszar-kft-c1909501821.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/auto-nexus-kft-c1909503169.html https://www.autonexus.hu/Hirek/Reszletek/815/uj-ford-szalon-nyilt-kaposvaron  
    https://www.nemzeticegtar.hu/orient-event-kft-c1909516041.html https://www.nemzeticegtar.hu/agf-csaszar-rent-kft-c1909508628.html 
156Minőség Orvoscsoport Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/minoseg-orvoscsoport-kft-c1909520701.html  

    https://www.opten.hu/minoseg-orvoscsoport-kft-c1909520701.html https://www.aegon.hu/media//dokumentumok/vizsgaloorvosok_20170720.pdf  
157dr. Nagy Sándor: https://www.nemzeticegtar.hu/med-save-bt-c1906504600.html https://www.nemzeticegtar.hu/praxis-care-kft-c1909508156.html   
158dr. Tuczai Alexandra: http://www.szentkinga.hu/csapatunk.html https://www.korhazajka.hu/rendelesi-ido/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/cerebrum-04-bt-c1906507588.html https://www.nemzeticegtar.hu/med-save-bt-c1906504600.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/praxis-care-kft-c1909508156.html 

https://zirc.blog.hu/2014/10/06/a_kepviselo-jeloltek_bemutatkozasai
https://static.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm
https://static.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html
https://www.nemzeticegtar.hu/szepalma-kft-c1909001165.html
http://szepalma.hu/hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/agroposzt-kft-c1909518766.html
https://www.facebook.com/zircireformatus/posts/869774486515449/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutatkoztak-a-kormanyzo-part-zirci-jeloltjei-3035236/
https://zirc.hu/application/files/8815/6717/9786/HVB_Zirc_7_2019VIII30_hatarozat_Nagy_Tamas_Imre_egyeni_kepv_jelolt_nyilvvetel.pdf
https://www.facebook.com/people/G%C3%A1bor-Klung/100005856316933
https://www.ugyved.net/dr.funtig.zoltan
http://www.taw.hu/hu/jogkepviselet
https://www.nemzeticegtar.hu/employers-consulting-kft-c0109736883.html
http://nol.hu/belfold/klik-milliok-jutottak-fideszeseknek-1616955
https://index.hu/belfold/2014/06/18/mesterhazyek_bizalmasa_alapito_okiratot_irt_az_emminek/
https://magyarnarancs.hu/belpol/vetokenyszer-100000
https://www.nemzeticegtar.hu/sch-baumeister-kft-c1909517625.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.nemzeticegtar.hu/sch-energia-kft-c1909520432.html
https://www.nemzeticegtar.hu/melygep-kft-c1309064986.html
https://www.facebook.com/gabor.csaszar.52
https://www.nemzeticegtar.hu/csaszar-kft-c1909501821.html
https://www.nemzeticegtar.hu/auto-nexus-kft-c1909503169.html
https://www.autonexus.hu/Hirek/Reszletek/815/uj-ford-szalon-nyilt-kaposvaron
https://www.nemzeticegtar.hu/orient-event-kft-c1909516041.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agf-csaszar-rent-kft-c1909508628.html
https://www.nemzeticegtar.hu/minoseg-orvoscsoport-kft-c1909520701.html
https://www.opten.hu/minoseg-orvoscsoport-kft-c1909520701.html
https://www.aegon.hu/media/dokumentumok/vizsgaloorvosok_20170720.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/med-save-bt-c1906504600.html
https://www.nemzeticegtar.hu/praxis-care-kft-c1909508156.html
http://www.szentkinga.hu/csapatunk.html
https://www.korhazajka.hu/rendelesi-ido/
https://www.nemzeticegtar.hu/cerebrum-04-bt-c1906507588.html
https://www.nemzeticegtar.hu/med-save-bt-c1906504600.html
https://www.nemzeticegtar.hu/praxis-care-kft-c1909508156.html
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dr. Tuczai Alexandra összesen 43,5 312 7,2 29,70 0,683 95,2 erdő - - - 

Minőség Orvoscs. Kft. össz. 75,9 720 9,5 51,75 0,682 71,9 erdő, szá.,leg. Járóna Kft. 1.250 2032 

 34.) Eszterhai Csaba (1955) (8448 Ajka Halom u. 14.)159 – a megvásárolt terület zőmét bérlő, juhtenyésztő főprofilú Bakony-Juh Kft. és a hús- és húskészítmény nagykereskedő 

Kőris Patak Kft. társtulajdonos vezetője, valamint az üzleti szolgáltató A & M 2000. Bt. társtulajdonosa, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének elnökségi tagja.  

Bakonypölöske Vesz 034 6,7 35 5,1 2,95 0,439 85,5 legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 025/21 32,7 262 8,0 13,10 0,400 49,9 erdő, legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 028/1 4,8 43 9,0 2,20 0,463 51,5 legelő Bakony-Juh Juhtenyésztő Kft 1.250 2033 

Bakonypölöske Vesz 053/7 14,1 161 11,4 9,75 0,692 60,5 szántó Gallus Kft 1.250 2033 

Magyarpolány Vesz 0206/1 6,4 23 3,5 4,30 0,669 191,1 legelő Eszterhai Csaba ifj. 1.250 2033 

Magyarpolány Vesz 0208/1 10,7 37 3,5 7,30 0,685 195,8 legelő Eszterhai Csaba ifj. 1.250 2033 

Eszterhai Csaba összesen 75,4 561 7,4 39,60 0,525 70,6 leg.,er.,szán. B.-Juh Kft.+Gall.Kft+Eszterh. 1.250 2033 

 35.) Csizmadiáék (8500 Pápa Gyimóti út 33.)160 – MAGOSZ-os családi mezőgazdasági cég- és szövetkezeti vezető férj valamint egyéni mezőgazdasági vállalkozó felség. 

 Csizmadia Balázs (1977) – a férj, az Agropa Szövetkezet és Győrffy Balázzsal (1979), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökével, FIDESZ-es országgyűlési 

képviselővel együtt a Gabért 2003 Szövetkezet igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, továbbá családi cégük, a Csizi-Bio Kft. társtulajdonos vezetője 

Béb Vesz 024/4 5,9 147 24,9 7,00 1,184 47,5 szántó Csizmadia Balázs 1.250 2032 

Nagygyimót Vesz 0147/18 4,7 76 16,1 4,20 0,885 55,0 szántó Csizmadia Balázs 1.250 2032 

Pápa Vesz 1114 15,9 529 33,4 25,00 1,576 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1121 5,0 127 25,1 5,85 1,160 46,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 1123 15,4 489 31,7 23,10 1,499 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1129 5,4 149 27,4 7,05 1,298 47,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1135 8,3 161 19,3 7,60 0,911 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Csizmadia Balázs összesen 60,6 1.678 27,6 79,80 1,317 47,6 szántó Agroprodukt Zrt. + Csizmadia 579-1.250 2032-2051 

 Horváth Ágnes – a feleség, növénytermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó. 

Pápa Vesz 0630/3 6,7 124 18,5 5,85 0,879 47,4 szántó Horváth Ágnes 1.250 2032 

Pápa Vesz 0633/8 8,1 113 13,9 6,50 0,800 57,4 rét, szántó Horváth Ágnes 1.250 2032 

Horváth Ágnes összesen 14,8 237 16,0 12,35 0,834 52,1 szántó, rét Horváth Ágnes 1.250 2032 

Csizmadiáék összesen 75,4 1.915 25,4 92,15 1,222 48,1 szántó, rét Ag. Zrt.+Csizmadia+Horváth 579-1.250 2032-2051 

 36.) Győrffyék (8522 Nemesgörzsöny Kossuth L. u. 30., Petőfi S. u. 18.)161 – gazdálkodó apa és FIDESZ-es országgyűlési képviselő, agrárkamarai elnök, MAGOSZ alelnök fia. 

 Győrffy Balázs (1979) (Kossuth L. u. 30.)162 – a fiú, Nemesgörzsöny volt polgármestere, FIDESZ-es országgyűlési képviselő, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 

elnöke, a MAGOSZ volt alelnöke, a Gabért 2003 Gabonaértékesítő Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, Kiss Miklós Zsolt agrár-

vidékfejlesztési államtitkárral (FIDESZ) együtt a végelszámolás alatt lévő NAK Ingatlanhasznosító Kft. volt ügyvezetője, szenvedélyes vadász, a Marcal-völgyi Sólyom 
vadásztrársaság tagja. 

Nemesgörzsöny Vesz 0104 42,5 1.336 31,5 66,80 1,573 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0108 7,4 229 31,2 11,50 1,563 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0117 7,8 208 26,7 10,40 1,335 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Győrffy Balázs összesen 57,7 1.773 30,7 88,70 1,537 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 Győrffy Sándor (1950) (Petőfi S. u. 18.) – a gazdálkodó, látássérült apa, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese.  

Nagyacsád Vesz 072/10 6,2 154 24,8 7,50 1,205 48,7 szántó Győrffy Sándor 1.250 2032 

Nagyacsád Vesz 072/9 3,4 96 28,0 4,55 1,327 47,4 szántó Győrffy Sándor 1.250 2032 

Győrffy Sándor összesen 9,6 250 26,0 12,05 1,255 48,2 szántó Győrffy Sándor 1.250 2032 

Győrffyék összesen 67,3 2.023 30,1 100,75 1,497 49,8 szántó Agroprodukt Zrt.+ Győrffy S. 580-1.250 2032-2051 

 37.) Veilandék (8551 Nagygyimót Szőlőhegy u. 34., 8565 Béb Kossuth u. 44.)163 – apa és üzlettárs fia, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztő főtevékenységű Agro-Vanyola Kft. 

társtulajdonos vezetői. 

 Veiland Attila Imre (1981) (8551 Nagygyimót Szőlőhegy u. 34.) – a fiú, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztő főtevékenységű Agro-Vanyola Kft. társtulajdonos vezetője. 

Ugod Vesz 087 3,6 97 27,1 4,50 1,258 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ugod Vesz 089 17,1 448 26,2 24,95 1,460 55,7 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Veiland Attila Imre összesen 20,7 545 26,3 29,45 1,423 54,0 szántó, legelő Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 Veiland Imre Ernő (1950) (8565 Béb Kossuth u. 44.) – az apa, agrármérnök, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztő főtevékenységű Agro-Vanyola Kft. és az azt tulajdonló 
szántóföldi növénytermesztő családi cégük, az Agro-Járó Kft. alapító társtulajdonos vezetője, továbbá a felszámolás alatt lévő Vanyolai Mezőgazdasági Szövetkezet volt 

alapító elnöke valamint a szintén felszámolás alatt lévő Agritur Bt. és ugyancsak családi cégük, a Hoveti Kft. volt társtulajdonosa. 

Béb Vesz 078 4,2 104 25,0 4,85 1,164 46,6 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Béb Vesz 071/6 22,6 551 24,4 25,50 1,128 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Béb Vesz 076/1 19,7 502 25,5 23,25 1,183 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

                                                           
159Eszterhai Csaba: https://www.nemzeticegtar.hu/bakony-juh-kft-c1909500322.html https://www.nemzeticegtar.hu/koris-patak-kft-c1909518997.html  
    https://mjksz.hu/tenyesztok/lista?page=5&destination=tenyesztok%2Flista%3Fpage%3D16%26mini%3Devents%25252Fcalendar%25252F2013-06  

    https://mjksz.hu/tenyeszto/eszterhai-csaba https://magyarmezogazdasag.hu/2016/06/07/allatmustra-testkozelbol  
160Csizmadiáék: https://www.nemzeticegtar.hu/csizi-bio-kft-c1909507699.html https://www.nemzeticegtar.hu/agropa-szovetkezet-c1902500124.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/gabert-2003-szovetkezet-c1902500146.html  http://www.nagygyimot.hu/files/JKVk2015/2015.%20%C3%A1prilis%2015.pdf  

    http://www.nak.hu/images/Kamara/Letoltheto/Megyei_kuldottlistak/Veszpr%C3%A9m_megye.pdf 
161Győrffyék: https://24.hu/belfold/2012/06/25/rokkantnyugdijas-fidesz-rokon-a-foldmutyiban/  
    https://hirtv.hu/sorolo/hihetetlen-konoksaggal-gondozza-az-allatokat-1087792  

    https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/gyorffy-balazs/4328 https://magyarnarancs.hu/belpol/a-rend-huseges-szolgaloja-98263  

    https://alfahir.hu/tobb_mint_egyszeru_szavazogep_gyorffy_50_millio_balazs_a_ceg_embere  
162Győrffy Balázs ezen túl sajtóértesülések szerint úgy jutott további 150 hektár földhöz, hogy először a sofőrje, Jánosa Márk vette meg az államtól illetve egy 

külföldi magánszemélytől az érintett területeket, majd csere révén a képviselő egy-egy hektárt szerzett ezekből a földekből, ezzel pedig elővásárlási joga 

keletkezett, amivel élve meg is vásárolta a földeket a hitel átvállalásával. A médiában megjelent híradásokban az is felmerült, hogy miként kaphatott Győrffy 
sofőrje a földvásárláshoz 160 millió forint hitelt. https://nepszava.hu/1085152_gyanus-vagyonnyilatkozatok-a-sofor-a-stroman-es-hol-a-250-millio  

    http://nol.hu/belfold/gogos-soforjuket-hasznaltak-stromannak-a-fideszesek-1600819 https://mszp.hu/hir/nyilt_level_gyorffy_balazsnak 

    https://magyarnarancs.hu/belpol/mszp-ket-fideszes-kepviselo-soforje-is-szazmillios-ertekben-vett-foldeket-98186  
    https://hirtv.hu/ahirtvhirei_adattar/asoforok-voltak-a-fideszesek-stromanjai-1328027 http://nol.hu/belfold/sofor-es-informatikus-nagybevasarlasa-1450703  

    https://444.hu/2016/02/10/mszp-soforjeik-veszik-a-foldet-a-fideszeseknek https://alfahir.hu/a_fideszes_foldbarok_most_a_soforjeik_miatt_kerulhetnek_bajba      
163Veilandék: http://ovarigazdasz.hu/szovetseg/archivum/18-tablok-evfolyamok.html?start=185 https://www.nemzeticegtar.hu/agro-jaro-kft-c1909505663.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-vanyola-kft-c1909502120.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/bakony-juh-kft-c1909500322.html
https://www.nemzeticegtar.hu/koris-patak-kft-c1909518997.html
https://mjksz.hu/tenyesztok/lista?page=5&destination=tenyesztok%2Flista%3Fpage%3D16%26mini%3Devents%25252Fcalendar%25252F2013-06
https://mjksz.hu/tenyeszto/eszterhai-csaba
https://magyarmezogazdasag.hu/2016/06/07/allatmustra-testkozelbol
https://www.nemzeticegtar.hu/csizi-bio-kft-c1909507699.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agropa-szovetkezet-c1902500124.html
https://www.nemzeticegtar.hu/gabert-2003-szovetkezet-c1902500146.html
http://www.nagygyimot.hu/files/JKVk2015/2015.%20%C3%A1prilis%2015.pdf
http://www.nak.hu/images/Kamara/Letoltheto/Megyei_kuldottlistak/Veszpr%C3%A9m_megye.pdf
https://24.hu/belfold/2012/06/25/rokkantnyugdijas-fidesz-rokon-a-foldmutyiban/
https://hirtv.hu/sorolo/hihetetlen-konoksaggal-gondozza-az-allatokat-1087792
https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/gyorffy-balazs/4328
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-rend-huseges-szolgaloja-98263
https://alfahir.hu/tobb_mint_egyszeru_szavazogep_gyorffy_50_millio_balazs_a_ceg_embere
https://nepszava.hu/1085152_gyanus-vagyonnyilatkozatok-a-sofor-a-stroman-es-hol-a-250-millio
http://nol.hu/belfold/gogos-soforjuket-hasznaltak-stromannak-a-fideszesek-1600819
https://mszp.hu/hir/nyilt_level_gyorffy_balazsnak
https://magyarnarancs.hu/belpol/mszp-ket-fideszes-kepviselo-soforje-is-szazmillios-ertekben-vett-foldeket-98186
https://hirtv.hu/ahirtvhirei_adattar/asoforok-voltak-a-fideszesek-stromanjai-1328027
http://nol.hu/belfold/sofor-es-informatikus-nagybevasarlasa-1450703
https://444.hu/2016/02/10/mszp-soforjeik-veszik-a-foldet-a-fideszeseknek
https://alfahir.hu/a_fideszes_foldbarok_most_a_soforjeik_miatt_kerulhetnek_bajba
http://ovarigazdasz.hu/szovetseg/archivum/18-tablok-evfolyamok.html?start=185
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-jaro-kft-c1909505663.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-vanyola-kft-c1909502120.html
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Veiland Imre Ernő összesen 46,5 1.157 24,9 53,60 1,153 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Veilandék összesen 67,2 1.702 25,3 83,05 1,236 48,8 szántó, legelő Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 38.) Kelemenék (8174 Balatonkenese Partfő u. 2., Szilágyi E. u. 8.)164 – gazdálkodó apa és fia 

 Kelemen Attila (1951) (Partfő u. 2.) – a gazdálkodó apa, családi cégük, a mezőgazdálkodási profilú Új KLM Kft. társtulajdonos vezetője és a baromfitenyésztő 

főtevékenységű Bakony Tető Kft. volt társtulajdonosa. 

Csajág Vesz 061/3 5,9 124 21,2 7,30 1,246 58,8 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Csajág Vesz 070/53 41,0 996 24,3 58,25 1,421 58,5 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Kelemen Attila összesen 46,9 1.120 23,9 65,55 1,398 58,5 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Kelemen Gergely (1980) (Szilágyi E. u. 8.) – a fiú, a veszprémi székhelyű Pályázatkészítő Iroda Kft. vezetője, valamint a végelszámolás alatt lévő, szántóföldi 

növénytermesztő Agóra 19 Kft. és a baromfitenyésztő Bakony Tető Kft. volt társtulajdonosa. 

Balatonkenese Vesz 082/73 3,2 31 9,6 3,50 1,088 113,8 szántó Kelemen Gergely 1.250 2035 

Küngös Vesz 01128/7 3,6 87 24,2 5,15 1,428 58,9 szántó Kelemen Gergely 1.250 2035 

Papkeszi Vesz 049/40 7,9 172 21,7 12,05 1,520 70,1 szántó Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Kelemen Gergely összesen 14,7 290 19,7 20,70 1,408 71,4 szántó Veszprémi Zrt. + Kelemen G. 1.250 2030-2035 

Kelemenék összesen 61,6 1.410 22,9 86,25 1,400 61,2 szántó Veszprémi Zrt. + Kelemen G. 1.250 2030-2035 

 39.) Kovács Gergely (8500 Pápa Gyurátz F. u. 16.)165 – szarvasmarha tenyésztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, dr. Kovács Jenő (1961) – állatorvos, lógyógyász specialista, az 

Ostorhegyes Kft. társtulajdonosa – azonos lakcímű, közvetlen családtagja. 

Pápa Vesz 1244 54,6 1.264 23,1 59,60 1,091 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 0720/11 3,1 50 16,0 3,20 1,020 63,7 rét, erdő - - - 

Kovács Gergely összesen 57,7 1.314 22,8 62,80 1,088 47,8 szán., rét, er. Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 40.) Ruzsás Kálmán (1941) (8500 Pápa Erkel Ferenc u. 22.)166 – Markó József Díjas szántóföldi növénytermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, az ingatlanüzemeltető és 

közvetítő Ranchero Kft. volt alapító vezetője, ma társtulajdonosa, a Pápai Evangélikus Egyházközség tiszteletbeli presbitere. 

Pápa Vesz 1090 40,7 1.008 24,8 47,80 1,174 47,4 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 1186 15,4 468 30,4 22,10 1,434 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Ruzsás Kálmán összesen 56,1 1.476 26,3 69,90 1,246 47,4 szántó, legelő Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 41.) Győrffy Roland (1976) (8517 Magyargencs Petőfi u. 14.)167 – mezőgazdasági szakközépiskolát végzett növénytermesztő és sertéstenyésztő nagygazda, az állami földbérleti 

pályázatok egyik megyei nyertese. 

Magyargencs Vesz 0316/23 3,2 34 10,5 2,10 0,657 62,3 szántó Győrffy Roland 1.250 2035 

Marcalgergelyi Vesz 041 17,2 167 9,7 8,35 0,486 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Marcalgergelyi Vesz 048/2 29,2 280 9,6 14,60 0,500 52,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Vinár Vesz 043/5 5,4 27 5,0 3,50 0,646 129,8 szántó Győrffy Roland 1.250 2035 

Győrffy Roland összesen 55,0 508 9,2 28,55 0,519 56,2 szántó Agroprodukt Zrt.+ Győrffy R. 579-1.250 2035-2051 

 42.) Pethő Kálmán (8522 Nemesgörzsöny Széchenyi u. 6.)168 – tejhasznú szarvasmarha tenyésztő, 160 ha-on gazdálkodó egyéni mezőgazdasági vállalkozó. 

Nemesgörzsöny Vesz 0138 13,4 317 23,7 16,20 1,209 51,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0148 11,5 233 20,3 11,50 1,003 49,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0158 15,2 446 29,3 22,30 1,467 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0160 14,4 255 17,6 12,75 0,883 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pethő Kálmán összesen 54,5 1.251 23,0 62,75 1,151 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 43.) Varga Béla (1959) (8500 Pápa Meggyes u. 36.) – a feleségével közös, vegyes gazdálkodást folytató családi cégük, a Varga és Varga Kft. társtulajdonos vezetője, a 
végelszámolás alatti sertéstenyésztő és hízlaló Nyugat-Agro Kft. társtulajdonosa. 

Nagyacsád Vesz 044 14,6 287 19,6 14,35 0,982 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 1105 21,1 389 18,5 18,35 0,871 47,2 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Pápa Vesz 070/1 17,5 380 21,7 17,95 1,025 47,3 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Varga Béla összesen 53,2 1.056 19,8 50,65 0,952 48,0 gyep, szántó Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 44.) Strupka József (1961) (8429 Porva Alkotmány u. 14.)169 – mezőgazdasági termelő és terménynagykereskedő cégek, a B. S. Greenpoint Kft., a végelszámolás alatti B. S. 
Agrár Kft. valamint a B. és S. Bt. továbbá a Hosszú Völgy Kft. volt társtulajdonos vezetője. 

Porva Vesz 0165 4,9 32 6,5 3,35 0,690 106,2 szántó Szépalma Gazda Kft. 1.250 2043 

Porva Vesz 0170/2 38,7 263 6,8 27,00 0,697 102,8 erdő  - - - 

Porva Vesz 0172/10 3,3 18 5,4 2,30 0,691 128,9 legelő Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Porva Vesz 0172/9 5,5 31 5,6 3,85 0,696 124,3 legelő Szépalma Gazda Kft. 1.250 2043 

Strupka József összesen 52,4 344 6,6 36,50 0,697 106,1 erdő, leg., sz. Szépalma Gazda Kft. 1.250 2043-2044 

 45.) Hári János (1948) (8500 Pápa Bozótrét u. 8.)170 – agrármérnök-közgazdász, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, volt nagyüzemi főállattenyésztő, az FVM Veszprém 

Megyei Hivatalának volt vezető munkatársa majd falugazdásza, a Gazdakörök volt megyei elnöke, családi cégük, a sertéstenyésztés főtprofilú Hári Bt. társtulajdonos vezetője. 

Kemeneshőgyész Vesz 0133 51,2 584 11,4 29,20 0,571 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Hári János összesen 51,2 584 11,4 29,20 0,571 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 

                                                           
164Kelemenék: https://www.nemzeticegtar.hu/uj-klm-kft-c1909519518.html https://www.nemzeticegtar.hu/bakony-teto-kft-c1909515674.html  

    https://www.ceginformacio.hu/cr9311057173 https://www.opten.hu/palyazatkeszito-iroda-kft-c0709013183.html  
165Kovácsék: https://www.opten.hu/cegtar/cimkapcsolati-halo/1997043706 http://www.papaikisallatambulancia.hu/  
    https://www.mindenoke.hu/kozerdeku/papai-kisallat-ambulancia  
166Ruzsás Kálmán: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruzsas-kalman.htm http://www.mezopapa.hu/marko-jozsef-alapitvany/  

    https://papa.lutheran.hu/mpresb https://www.nemzeticegtar.hu/ranchero-kft-c1909500135.html  
167Győrffy Roland: https://www.veol.hu/gazdasag/foldarveres-nem-tolonganak-a-liciteken-1740248/  

    http://www.magyargencs.gportal.hu/gindex.php?pg=35159539  
168Pethő Kálmán: https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997015354  
    https://agroforum.hu/agrarhirek/gepinfo/aratas-nemesgorzsonyben-elleptek-hatart-kombajnok/  
169Strupka József: https://dabas.cylex.hu/ceg-info/b-s-agr%C3%A1r-kereskedelmi-%C3%A9s-szolg%C3%A1ltat%C3%B3-kft--13179.html  

    http://www.bioetun.hu/szerviz/Dabas_es_kornyeke__SV_Teamwork_BT https://www.nemzeticegtar.hu/bs-greenpoint-kft-c1309102602.html  
170Hári János: http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=H%C3%81RI%20J%C3%A1nos https://www.nemzeticegtar.hu/hari-bt-c1906503464.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/uj-klm-kft-c1909519518.html
https://www.nemzeticegtar.hu/bakony-teto-kft-c1909515674.html
https://www.ceginformacio.hu/cr9311057173
https://www.opten.hu/palyazatkeszito-iroda-kft-c0709013183.html
https://www.opten.hu/cegtar/cimkapcsolati-halo/1997043706
http://www.papaikisallatambulancia.hu/
https://www.mindenoke.hu/kozerdeku/papai-kisallat-ambulancia
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/ruzsas-kalman.htm
http://www.mezopapa.hu/marko-jozsef-alapitvany/
https://papa.lutheran.hu/mpresb
https://www.nemzeticegtar.hu/ranchero-kft-c1909500135.html
https://www.veol.hu/gazdasag/foldarveres-nem-tolonganak-a-liciteken-1740248/
http://www.magyargencs.gportal.hu/gindex.php?pg=35159539
https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997015354
https://agroforum.hu/agrarhirek/gepinfo/aratas-nemesgorzsonyben-elleptek-hatart-kombajnok/
https://dabas.cylex.hu/ceg-info/b-s-agr%C3%A1r-kereskedelmi-%C3%A9s-szolg%C3%A1ltat%C3%B3-kft--13179.html
http://www.bioetun.hu/szerviz/Dabas_es_kornyeke__SV_Teamwork_BT
https://www.nemzeticegtar.hu/bs-greenpoint-kft-c1309102602.html
http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=H%C3%81RI%20J%C3%A1nos
https://www.nemzeticegtar.hu/hari-bt-c1906503464.html
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Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (50-100 ha közötti érdekeltségek):  

 Császár Gábor (Nóráp) vendéglátós, gépjármű javító, -kölcsönző és -flottakezelő cégek társtulajdonos vezetője – 77,7 ha 

 dr. Funtig Zoltán (Budapest) ügyvéd, ingatlanfejlesztő és -forgalmazó cégek társtulajdonos vezetője – 84,1 ha 

 dr. Nagy Sándor (Pápa) szakorvos – 32,4 ha 

 Schweighoffer Ádám (Pápakovácsi) építőipari vállalkozó – 81,8 ha 

 Spirk Milán (Nagyesztergár) mezőgazdasági gépszerelő, Red Bull alkalmazott – 76,0 ha 

 Támton Róbert (Bakonyjákó) közúti árufuvarozó – 90,5 ha 

 Thury Attila (Balatonkenese) egészségügyi/fogászati nagyvállalkozó – 17,4 ha 

 dr. Tuczai Alexandra (Bánd) reumatológus szakorvos – 43,5 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (50-100 ha közötti érdekeltségek) 

 Huber Anton (Dabronc) – 97,0 ha 

 Karkus András Károly (Nagyesztergár/Fót) – 20,1 ha 

 Klung Gábor (Kolontár) – 17,5 ha 

 Klung István (Kolontár) – 67,9 ha 

 20 - 50 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 

Település Megye Árverési 

azonosító 

Terület  

 

(ha) 

Összes 

földérték 

(AK) 

Átlagos 

földérték 

(Ak/ha) 

Nyertes 

ajánlat 

(mFt) 

Átlagár Művelési ág Jelenlegi bérlő Jelenlegi 

bérleti díj 

Ft/AK/év 

Bérleti idő 

lejárta 

(mFt/ha) (eFt/AK) 

 46.) Kiss József (1954) (8420 Zirc Hóvirág u. 57.)171 – a fűrészáru-, faipari termék- és bútorgyártó Zirci Vegyesipari Szövetkezet elnök igazgatója, a mezőgép nagykereskedő Star-
West Kft. jelenlegi és a felszámolás alatt lévő Euro-West Kft. valamint a megvásárolt terület egy részét bérlő Mondur Bt. volt társtulajdonos vezetője, továbbá a Kileba Bt. és a 

végelszámolás alatt lévő Zirc Farm Kft. társtulajdonosa. Azonos lakcímű, üzlettárs fiával, Kiss Norbert Józseffel (1984) és családi cégükkel az állami földbérleti pályázatok 
legnagyobb nyertesei a Zirci járásban. 

Nagyesztergár Vesz 0100/5 21,0 111 5,3 15,00 0,713 134,7 legelő Mondur Bt. 1.250 2032 

Nagyesztergár Vesz 095/1 13,4 69 5,1 9,40 0,700 136,8 erdő  - - - 

Nagyesztergár Vesz 098/2 9,7 87 9,0 7,70 0,797 88,5 legelő Mondur Bt. 1.250 2032 

Pénzesgyőr Vesz 012/30 3,9 39 10,1 2,70 0,692 68,6 legelő, szántó Kiss József 1.350 2016 

Kiss József összesen 48,0 306 6,4 34,80 0,725 113,7 leg.,er.,szán. Mondur Bt. + Kiss József 1.250-1.350 2016-2032 

 47.) dr. Hutter Ernő (1959) (8430 Bakonyszentkirály Török B. u. 2.)172 – jogász, a zirci Dr. Hutter Ügyvédi Iroda vezetője, helyi önkormányzati képviselő, a Bakonyi Agrár Kft., 

a Bakonyi Szerelő Kft., a Bosflór Kft., a Terra Rossa Bányászati Kft. és a Vár Kft. jelenlegi, továbbá a Kerépszolg Kft., a Mélytechnika Kft. és a Varsányi Mezőgazdasági Kft. volt 

társtulajdonosa. 

Gic Vesz 0232 47,4 884 18,6 40,95 0,863 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

dr. Hutter Ernő összesen 47,4 884 18,6 40,95 0,863 46,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 48.) Kises János (1957) (8460 Devecser Rákóczi F. u. 15.)173 – szarvasmarha (Charolais) tenyésztő nagygazda, nagybirtokos család feje, a somlóvásárhelyi családi nagygazdaság 

tulajdonosa, családi cégeik, a Fatex-97 Kft., a Kises Young Kft. és a Pannon Invest 2008 Kft. társtulajdonosa továbbá a Földgép 2002 Kft. volt társtulajdonos vezetője, 

családtagjaival – feleségével, Kisesné Vincze Évával (1956) és agrármérnök lányukkal, Kises Szilviával (1987) – együtt az állami földbérleti pályázatok egyik legnagyobb megyei 
nyertese. 

Kislőd Vesz 0200/1 30,5 351 11,5 25,95 0,850 74,0 szántó Kises János 1.250 2032 

Somlójenő Vesz 092/4 4,4 62 14,1 3,55 0,804 57,2 szántó Vicenter Kft. 1.350 2016 

Somlóvásárhely Vesz 0176/24 5,2 24 4,7 2,50 0,480 102,6 legelő, szántó Kises János 1.250 2032 

Somlóvásárhely Vesz 077/4 3,5 75 21,4 3,70 1,059 49,6 rét, szántó Kises János 1.250 2032 

Tüskevár Vesz 08/18 3,6 52 14,4 3,40 0,940 65,4 szántó Kises János 1.250 2032 

Kises János összesen 47,2 564 11,9 39,10 0,828 69,3 szántó, gyep Kises János + Vicenter Kft. 1.250-1.350 2032-2035 

 49.) Kiss József (1952) (8460 Devecser Honvéd u. 90.)174 – az 1991-ben a Devecseri Állami Gzdaság jogutódaként létrejött, a megvásárolt területet bérlő, szarvasmarha tenyésztő, 

2019 nyaráig a fia, dr. Kiss Balázs (1982) által vezetett Agro-Bos Kft. társtulajdonosa, volt ügyvezetője. 

Kolontár Vesz 0130 13,3 181 13,6 12,40 0,933 68,6 legelő, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kolontár Vesz 0160 15,0 184 12,2 12,40 0,826 67,4 szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kolontár Vesz 0128/1 18,6 240 13,0 17,40 0,937 72,4 legelő, szántó Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Kiss József összesen 46,9 605 12,9 42,20 0,900 69,8 szántó, legelő Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

 50.) Hanich Zalán (8415 Nagyesztergár Ányos Pál u. 18.)175 – testvéreivel 150 ha-on gazdálkodó, szarvasmarha tenyésztő, őstermelő, az állami földbérleti pályázatok egyik 
megyei nyertese. 

Nagyesztergár Vesz 0171 5,6 98 17,5 5,75 1,027 58,6 szántó Hanich Zalán 1.250 2032 

Nagyesztergár Vesz 0147/13 6,5 136 20,9 8,00 1,228 58,8 szántó Hanich Zalán 1.250 2033 

Nagyesztergár Vesz 0149/1 9,5 147 15,4 9,50 0,997 64,7 szántó Hanich Zalán 1.250 2032 

Nagyesztergár Vesz 0168/9 16,8 279 16,6 16,05 0,954 57,5 erdő, legelő Hanich Zalán 1.250 2032 

Zirc Vesz 0221/12 6,8 107 15,7 6,75 0,993 63,1 szántó, rét Hanich Zalán 1.250 2034 

Hanich Zalán összesen 45,2 767 17,0 46,05 1,019 60,0 szá.,gyep,erdő Hanich Zalán 1.250 2032-2034 

                                                           
171Kiss József (Zirc): https://www.nemzeticegtar.hu/zirci-vegyesipari-szovetkezet-c1902000561.html http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  

    https://www.nemzeticegtar.hu/star-west-kft-c1909506544.html https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2007/04/tudositas/terjeszkedik-az-euro-west-kft  

    https://www.nemzeticegtar.hu/zirc-farm-kft-c1909515859.html https://zirc.blog.hu/2013/05/05/a_foldhaszonberleti_palyazatok_eredmenyei_a_zirci_jarasban  
172dr. Hutter Ernő ügyvéd: https://www.facebook.com/erno.drhutter http://www.veszpremiugyvedikamara.hu/iroda_tagok.php?id=162  

    https://zirc.cylex.hu/ceg-info/dr--hutter-ern%C5%91-%C3%BCgyv%C3%A9d-884984.html http://www.bakonyszentkiraly.hu/testulet/  
173Kises János: https://hvg.hu/gazdasag/20120505_iszap_gazdak https://kuruc.info/r/2/99368/  http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
    https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/piszkos-foldek-felcsuttol-borsodig-itt-vannak-az-uj-nagybirtokosok-86382  

    http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/hu/kises-janos-2016-februar https://www.termelotol.hu/termelo/kises-janos-csaladi-gazdalkodo  

    https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/ekek-eladok/h_6510522  
174Kiss József (Devecser): https://www.youtube.com/watch?v=9sQL6maaQ1g https://www.nemzeticegtar.hu/agro-bos-kft-c1909500321.html  
175Hanich Zalán: https://www.facebook.com/zalan.hanich http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/hu/937-nyilt-nap-hanich-zalan-aubrac-tenyeszeteben 

    http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/en/788-uj-aubrac-tenyeszet-a-bakonyban https://www.youtube.com/watch?v=JIEakuVNdYg  
    http://www.allattenyesztok.hu/mal-cikk/gulyasostor-egy-husmarhafajta-ami-tobb-figyelmet-erdemel?qt-weather=1  

https://www.nemzeticegtar.hu/zirci-vegyesipari-szovetkezet-c1902000561.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.nemzeticegtar.hu/star-west-kft-c1909506544.html
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2007/04/tudositas/terjeszkedik-az-euro-west-kft
https://www.nemzeticegtar.hu/zirc-farm-kft-c1909515859.html
https://zirc.blog.hu/2013/05/05/a_foldhaszonberleti_palyazatok_eredmenyei_a_zirci_jarasban
https://www.facebook.com/erno.drhutter
http://www.veszpremiugyvedikamara.hu/iroda_tagok.php?id=162
https://zirc.cylex.hu/ceg-info/dr--hutter-ern%C5%91-%C3%BCgyv%C3%A9d-884984.html
http://www.bakonyszentkiraly.hu/testulet/
https://hvg.hu/gazdasag/20120505_iszap_gazdak
https://kuruc.info/r/2/99368/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/piszkos-foldek-felcsuttol-borsodig-itt-vannak-az-uj-nagybirtokosok-86382
http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/hu/kises-janos-2016-februar
https://www.termelotol.hu/termelo/kises-janos-csaladi-gazdalkodo
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/ekek-eladok/h_6510522
https://www.youtube.com/watch?v=9sQL6maaQ1g
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-bos-kft-c1909500321.html
https://www.facebook.com/zalan.hanich
http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/hu/937-nyilt-nap-hanich-zalan-aubrac-tenyeszeteben
http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/en/788-uj-aubrac-tenyeszet-a-bakonyban
https://www.youtube.com/watch?v=JIEakuVNdYg
http://www.allattenyesztok.hu/mal-cikk/gulyasostor-egy-husmarhafajta-ami-tobb-figyelmet-erdemel?qt-weather=1
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 51.) Farkas István (1972) (8409 Úrkút Hősök u. 65.)176 – földmérő mérnök, önkormányzati képviselő, alpolgármester, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese, az 

üzem- és tüzelőanyag nagykereskedő Cser-Tő I&M Kft., a vagyonkezelő Manesco Kft., az ércbányászati Mangán Kft. és a befektető MN Kft. alapító társtulajdonos vezetője, 

továbbá a lekcímükkel megegyező székhelyű, világjáró vadász feleségével, Lipp Adriennel (1978) közös családi cégük, a vadászati/erdőgazdálkodási Bakony Nyíres Kft. és 

Farkas Vadászvilla alapító társtulajdonosa. 

Ajka Vesz 1070/108 20,1 392 19,5 20,25 1,007 51,7 rét Farkas István 1.250 2035 

Ajka Vesz 1070/110 19,5 355 18,2 18,35 0,941 51,8 rét Farkas István 1.250 2035 

Farkas István összesen 39,6 747 18,9 38,60 0,975 51,7 rét Farkas István 1.250 2035 

 52.) Bukta László Mátyás (8542 Vaszar Kossuth L. u. 39.)177 – növénytermesztési szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, a közúti áruszállító főtevékenységű, felszámolás alatt 

lévő Busza Trans Kft. volt társtulajdonos vezetője. 

Ugod Vesz 069/9 38,4 926 24,1 42,05 1,096 45,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Bukta L. M. összesen 38,4 926 24,1 42,05 1,096 45,4 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 53.) Bolla László (1964) (8492 Kerta Somló u. 27.)178 – gabonatermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese, a Dobra 2006 

Kft. volt társtulajdonosa, a Kertai Összefogás Közalapítvány elnöke, Bolla Lászlóné önkormányzati képviselő, alpolgármester férje. 

Adorjánháza Vesz 014/11 5,1 80 15,6 4,00 0,781 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Adorjánháza Vesz 014/9 8,3 120 14,6 7,75 0,939 64,6 szántó Bolla László 1.250 2032 

Kerta Vesz 0178/9 4,2 37 8,8 3,35 0,807 91,8 legelő, szántó Bolla László 1.250 2032 

Kiscsősz Vesz 094/5 5,4 80 14,8 4,75 0,885 59,6 szántó Bolla László 1.250 2032 

Kisszőlős Vesz 075/19 9,9 154 15,6 8,60 0,872 55,9 szántó Bolla László 1.250 2032 

Veszprémgalsa Vesz 026 4,0 59 14,8 3,35 0,841 56,8 rét Bolla László 1.250 2032 

Bolla László összesen 36,9 530 14,4 31,80 0,862 60,0 szántó, gyep Bolla László, Agroprod. Zrt.  580-1.250 2032-2051 

 54.) Vándor Balázs Ottó (1980) (8596 Pápakovácsi Pápai u. 1.)179 – agrármérnök, vadgazda mérnök, a lakcímükkel megegyező székhelyű családi cégük, a vegyes gazdálkodást 
folytató Vándor Farm Kft. tulajdonos vezetője, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese. 

Nagyalásony Vesz 0106/21 18,7 292 15,6 17,50 0,935 59,9 szántó Vándor Balázs Ottó 1.250 2035 

Nagyalásony Vesz 016/8 3,7 70 18,9 3,45 0,931 49,3 szántó Vándor Balázs Ottó 1.250 2035 

Nagyalásony Vesz 056/14 3,9 75 19,1 3,65 0,935 48,9 legelő Vándor Balázs Ottó 1.250 2035 

Németbánya Vesz 049/33 6,2 100 16,2 5,10 0,825 51,0 szántó Vándor Balázs Ottó 1.250 2035 

Pápa Vesz 0541/20 3,2 64 20,0 3,50 1,084 54,3 szántó Vándor Balázs Ottó 1.250 2035 

Vándor Balázs Ottó összesen 35,7 601 16,8 33,20 0,930 55,2 szántó, legelő Vándor Balázs Ottó 1.250 2035 

 55.) dr. Vigh Tamás (1976) (8429 Porva Ménesjárás puszta)180 – okleveles bányamérnök, édesapjával és hugával közös kereskedelmi és szolgáltató családi cégük, a Kisszépalma 

Bt. kültag ügyvezetője, továbbá a szarvasmarha tenyésztő Bakony Angus Kft. jelenlegi és a Geowald Bányászati Kft. volt társtulajdonos vezetője valamint a Hódos Éri 
Erdőbirtokossági Társulat elnök igazgatója. 

Porva Vesz 036 30,8 343 11,1 21,60 0,701 63,0 legelő Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Porva Vesz 0159/16 4,6 37 7,9 3,50 0,753 95,5 legelő, szántó dr. Vigh Tamás 1.250 2033 

dr. Vígh Tamás összesen 35,4 380 10,7 25,10 0,709 66,1 legelő, szántó Szépalma G. Kft. + dr. Vigh  1.250 2033 

 56.) Papp Bertalan (1996) (8200 Veszprém Ifjúság u. 1., a földvásárlást követően: 8429 Porva Ménesjáráspuszta 030/9 hrsz.)181 – egyéni mezőgazdasági vállalkozó, az édesanyja, 

Pappné Vaczula Virág (1975) dohányáru-kiskereskedelmi Virág Trafik Bt-jének volt kültagja, az építési főprofilú Antoni Sartoria Befektetési Kft. társtulajdonosa.  

Porva Vesz 034 33,8 351 10,4 25,00 0,740 71,2 szántó Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

Papp Bertalan összesen 33,8 351 10,4 25,00 0,740 71,2 szántó Szépalma Gazda Kft. 1.250 2044 

 57.) Schlecht Gyula (8581 Bakonyjákó Fenyves u. 14.)182 – gazdálkodó, volt önkormányzati képviselő, a Lovassport és Hagyományőrző Egyesület alapítója, volt elnöke, a Pápai 

Huszár Egyesület alelnöke, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese. 

Bakonyjákó Vesz 0123 32,5 220 6,8 24,35 0,750 110,5 szántó Schlecht Gyula 1.250 2032 

Schlecht Gyula összesen 32,5 220 6,8 24,35 0,750 110,5 szántó Schlecht Gyula 1.250 2032 

 58.) Horváth László (1954) (8597 Döbrönte Horváth-tanya 024/7 hrsz.)183 – a szintén megyei földárverési nyertes Eszterhai Csabával (1955) együtt a lakcímével megegyező 

székhelyű, hús- és húskészítmény nagykereskedő Kőris Patak Kft. jelenlegi valamint a Döbrönte-Szarvaskő Vadgazdálkodási Kft. volt alapító társtulajdonos vezetője. 

Bakonypölöske Vesz 038/30 30,6 349 11,4 17,75 0,581 50,8 szántó Gallus Kft 1.250 2033 

Horváth László összesen 30,6 349 11,4 17,75 0,581 50,8 szántó Gallus Kft 1.250 2033 

 59.) Enessey Zoltán (8522 Nemesgörzsöny Gárdonyi u. 35.)184 – agrármérnök, a helyi gazdabolt tulajdonos vezetője, szaktanácsadó. 

Nemesgörzsöny Vesz 053 5,8 86 14,7 4,30 0,739 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 055 23,6 427 18,1 21,40 0,907 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

                                                           
176Farkas István földmérő mérnök: https://www.veol.hu/gazdasag/ma-mar-csak-ur-tatong-a-regi-banya-melyen-sok-ezer-tonna-maradt-a-foldben-1776054/  

    http://www.geopark.hu/home/bakony-balaton-geopark/ember-es-taj/2218-100-eves-az-urkuti-banyaszat http://vadaszvilla.hu/index.php/hu/  

    https://www.urkut.hu/index.php?cikk=4 https://www.nemzeticegtar.hu/mangan-kft-c1909501070.html  
    https://nepszava.hu/1097836_vegleg-bezar-az-urkuti-manganercbanya-fotok https://kiszo.net/2019/02/25/lipp-adrienn-holgy-puskaval/ 
177Bukta László Mátyás: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/vaszar/ https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/noevenytermesztes/bukta-laszlo-matyas.htm  
    https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1909511925 
178Bolla László: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/bolla-laszlo1.htm http://www.tvtanusitvany.eu/companies,2455,kerta 

    https://www.opten.hu/cegtar/cegbizonyitvany/1997010511  http://www.helyicivil.hu/r/kertai-osszefogas-kozalapitvany-kerta/kerta-egyesulet-alapitvany  
    http://www.kerta.hu/kepviselo-testulet.html http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
179Vándor Balázs Ottó: https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/262-szantofoldi-novenytermesztes-es-allattartas-nagyalasony.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/vandor-farm-kft-c1909510187.html  
180dr. Vígh Tamás: http://angus-galloway.hu/?m=tagok  http://www.kormanyhivatal.hu/download/f/91/95000/Hirdetmeny_303730_20191028.pdf  

    https://www.facebook.com/204486712895705/posts/620079394669766/ https://www.nemzeticegtar.hu/bakony-angus-kft-c1909519534.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/geowald-kft-c1909516233.html https://www.nemzeticegtar.hu/hodos-eri-erdobirtokossagi-tarsulat-c1915500075.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/kisszepalma-bt-c1906506871.html https://www.ombkenet.hu/bkl/koolaj/2002/bklkoolaj2002_ksz_19.pdf  

    https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_BAKO_Sk_50_eves_a_Bakony/?query=S&pg=13&layout=s 
181Papp Bertalan: https://interface.uiwebservices.hu/files/ISS/2018/Dokumentumok/Porva/Jegyzokonyvek/Jkv_180118_ny.pdf  
182Schlecht Gyula: http://www.bakonyjako.hu/index.php/hu/bakonyjako/koezelet-gazdasag/civil-szervezetek/lovassport-es-hagyomanyorzo-egyesuelet   

    http://falvak.hu/bakonyjako http://bakonyjako-kozseg-onkormanyzata.kozuleti.com/ https://vasarlokonyv.hu/egyseg/157680/schlecht-gyula-velemeny  

    http://www.papaihuszar.hu/index.php/tagsag http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
183Horváth László: https://www.nemzeticegtar.hu/koris-patak-kft-c1909518997.html http://papaiagrarexpo.hu/kiallito/39-horvath-laszlo 

    https://magyarmezogazdasag.hu/2016/06/07/allatmustra-testkozelbol  
184Enessey Zoltán gazdaboltos: http://www.nemesgorzsony.hu/index.php/gazdasag/91-vallalkozasok-cegek  
    https://www.kerteszekaruhaza.com/termekreferenciak/repce-gyoker.html  
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Enessey Zoltán összesen 29,4 513 17,4 25,70 0,874 50,0 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 60.) Fodor István (1977) (8246 Tótvázsony Hajnal u. 15.)185 – agrárgépészmérnök, 600 ha-os nagygazda, a fiatal gazda pályázat egyik nyertese, családi cégük, a szántóföldi 

növénytermesztés főtevékenységű Agrobeszt 2000 Bt. kültag ügyvezetője és a mezőgazdasági terménynagykereskedő Dobra 2006 Kft. társtulajdonosa, az állami földbérleti 

pályázatok egyik nyertese. 

Hidegkút Vesz 026/19 15,1 180 11,9 14,95 0,989 83,1 szántó Fodor István 1.250 2035 

Tótvázsony Vesz 018/17 4,6 99 21,7 7,15 1,560 71,9 rét, szántó Fodor István 1.250 2034 

Tótvázsony Vesz 0267/10 5,8 130 22,3 9,30 1,600 71,7 szántó Fodor István  1.250 2021 

Tótvázsony Vesz 099/22 3,5 83 23,5 6,00 1,694 72,1 szántó Fodor István 1.250 2034 

Fodor István összesen 29,0 492 17,0 37,40 1,290 76,0 szántó, rét Fodor István 1.250 2021-2035 

 61.) Varga Károly (8500 Pápa Egressy Béni u. 14.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Pápa Vesz 0368 15,1 417 27,6 19,70 1,305 47,3 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 0377/1 13,3 331 24,8 15,65 1,174 47,3 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Varga Károly összesen 28,4 748 26,3 35,35 1,245 47,3 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 62.) Ferencz Gábor (8542 Vaszar Fő u. 59.)186 – mezőgazdasági technikus, állattenyésztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, az Agropa Szövetkezet volt FB tagja. 

Pápa Vesz 0333 28,1 996 35,4 47,00 1,672 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Ferencz Gábor összesen 28,1 996 35,4 47,00 1,672 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 63.) Peng Norbert (8562 Nagytevel Jókai u. 15/B.)187 – egyéni mezőgazdasági vállalkozó, állattenyésztő, szarvasmarhatartó, a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének tagja. 

Nagytevel Vesz 097/3 27,8 625 22,5 28,35 1,018 45,4 szántó Kunszt Szabolcs 1.250 2033 

Peng Norbert összesen 27,8 625 22,5 28,35 1,018 45,4 szántó Kunszt Szabolcs 1.250 2033 

 64.) Rideg Tamás (8161 Ősi Szigetpuszta u. 1/B.)188 – juhtenyésztő (őshonos Hortobágyi racka) egyéni gazdálkodó, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség tagja. 

Ősi Vesz 05/31 3,2 44 13,9 2,40 0,760 54,7 legelő  - - - 

Ősi Vesz 067/7 3,3 78 24,0 3,90 1,200 50,0 szántó Rideg Tamás 1.250 2033 

Pétfürdő Vesz 0281/3 21,2 220 10,4 15,10 0,712 68,7 rét Németh Zsolt 1.250 2032 

Rideg Tamás összesen 27,7 342 12,3 21,40 0,773 62,6 gyep, szántó Németh Zsolt + Rideg Tamás 1.250 2032-2033 

 65.) Lábik István (1969) (8438 Veszprémvarsány Rákóczi út 33.)189 – pénzügyes, vezető banktisztviselő, a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet volt, és a jogutód Nyugat 
Takarék Szövetkezet jelenlegi igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, a Kisalföld Takarék Szövetkezet küldöttje. 

Bakonytamási Vesz 050/26 26,1 473 18,1 23,70 0,908 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Lábik István összesen 26,1 473 18,1 23,70 0,908 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 66.) Kiss Norbert Ivó (1973) (8130 Enying Munkácsy u. 16.)190 – gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, a Fejér és Veszprém megyei állami földbérleti pályázatok egyik nagy 

nyertese, az állami földárverések idején a NAK Fejér megyei elnöke, ma vidékfejlesztésért felelős alelnöke és a MAGOSZ Fejér megyei elnöke, a Sólyom Agrár Kft. 
társtulajdonosa, a Budapest székhelyű, informatikai és kábelhálózat építő Kregonet Kft. volt társtulajdonos vezetője. 

Balatonfőkajár Vesz 091 6,0 162 27,1 9,70 1,621 59,9 szántó Kiss Norbert Ivó 1.250 2032 

Balatonfőkajár Vesz 0117/2 8,8 292 33,1 12,80 1,452 43,9 legelő, gyüm.  Kiss Norbert Ivó 1.250 2032 

Balatonfőkajár Vesz 0130/9 4,5 147 32,4 8,60 1,898 58,6 szántó Kiss Norbert Ivó 1.250 2032 

Balatonfőkajár Vesz 0150/21 6,2 173 27,8 10,15 1,633 58,7 szántó Kiss Norbert Ivó 1.250 2032 

Kiss Norbert Ivó összesen 25,5 774 30,4 41,25 1,618 53,3 szá.,leg.,gyü. Kiss Norbert Ivó 1.250 2032 

 67.) Jacsmannék (8449 Magyarpolány Dózsa Gy. u. 9.) – apa és azonos lakcímű fia, a mezőgazdasági integrációs és szolgáltató Dobra 2006 Kft. társtulajdonosai. 

 Jacsmann János (1955) – az apa. 

Kislőd Vesz 026/26 4,8 80 16,7 4,10 0,852 51,2 szántó Támton László 1.250 2032 

Jacsmann János összesen 4,8 80 16,7 4,10 0,852 51,2 szántó Támton László 1.250 2032 

 Jacsmann Norbert (1984)191 – a fiú. 

Kislőd Vesz 0191/5 20,6 242 11,7 15,40 0,746 63,7 legelő, szántó Marczona Péter 1.250 2033 

Jacsmann Norbert összesen 20,6 242 11,7 15,40 0,746 63,7 legelő, szántó Marczona Péter 1.250 2033 

Jacsmannék összesen 25,4 322 12,7 19,50 0,768 60,6 szántó, legelő Marczona P. + Támton L. 1.250 2032-2033 

 68.) Ihász Balázs (1981) (8542 Vaszar Jókai u. 55.)192 – szarvasmarha tenyésztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, Ihász Józsefnek (1949), a Gabért 2003 Szövetkezet alapító 

elnökének és a Nyugat-Agro Kft. társtulajdonosának azonos lakcímű, közvetlen családtagja. 

Pápa Vesz 0411 14,2 295 20,8 13,95 0,982 47,3 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 0418 10,9 204 18,7 9,60 0,882 47,1 erdő - - - 

Ihász Balázs összesen 25,1 499 19,9 23,55 0,938 47,2 erdő, rét, szá. Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 69.) Fuchs Gábor (1975) (8468 Kolontár Bezerédi u. 19.)193 – egyéni mezőgazdasági vállalkozó, a Dobra 2006 Kft. társtulajdonosa. 

Devecser Vesz 0496/3 17,5 377 21,5 18,35 1,047 48,7 rét Fuchs Gábor 1.250 2032 

Devecser Vesz 0502/1 6,5 109 16,8 6,05 0,934 55,5 rét Fuchs Gábor 1.250 2032 

Fuchs Gábor összesen 24,0 486 20,3 24,40 1,017 50,2 rét Fuchs Gábor 1.250 2032 

                                                           
185Fodor István: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php https://www.nemzeticegtar.hu/agrobeszt-2000-bt-c1906504548.html  
    https://mezohir.hu/portal/2013/nem-volt-konnyu-embernek-maradni-130395 https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/fodor-istvan7.htm  
186Ferencz Gábor: http://www.murraygrey.hu/tagok.html http://www.nak.hu/tair?id=1091  
187Peng Norbert: https://www.infobel.com/hu/hungary/peng_norbert/nagytevel/HU100091402/businessdetails.aspx  
    http://www.tvtanusitvany.eu/company,22027,peng-norbert-ev https://issuu.com/mcte/docs/mcharolais_asztali_naptar_2017_2016 

    http://www.charolais.hu/ujweb/index.php/hu/9-egyesulet-cikkek  
188Rideg Tamás: https://mjksz.hu/tenyeszto/rideg-tamas 
189Lábik István: https://www.nemzeticegtar.hu/nyugat-takarek-szovetkezet-c0802000916.html https://www.nyugattakarek.hu/files/2/1130.pdf  

    https://docplayer.hu/139701789-Gyori-torvenyszek-cegbirosaga-cg-346-v-e-g-z-e-s.html https://www.ceginformacio.hu/cr9310124651  

    https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo/0802000928  
190Kiss Norbert Ivó, az állami földárverések idején a NAK Fejér megyei elnöke, ma a vidékfejlesztésért felelős alelnöke és a MAGOSZ Fejér megyei elnöke, a Fejér 

megyei állami földárverésen is 70,7 ha saját bérleményű enyingi szántó területre is nyertes árajánlatot tett. https://www.facebook.com/norbertivo.kiss  

    http://www.fmgsz.hu/ http://nak.hu/en/component/tags/tag/kiss-norbert-ivo https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-folhalmozas-kora-88394 
    https://www.fejer.hu/varga-imre-istvan-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamara-ujonnan-megvalasztott-megyei-elnoke  

    https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mezogazdasag-sarbogard-2130635/ http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php 
191Jacsmann Norbert: http://network.hu/norbika3 https://www.agronaplo.hu/hirek/az-axial-szakmai-napokon-1-eves-on-line-agro-naplo-elofizetest-nyert  
192Ihász Balázs: https://www.opten.hu/cegtar/cimkapcsolati-halo/1997050659 http://angus-galloway.hu/?m=tagok  

    https://www.parom.hu/mobil/tarskereso/adatlap/830766/ 
193Fuchs Gábor: https://www.facebook.com/people/G%C3%A1bor-Fuchs/100011112287008 https://telefonkonyv.hu/fuchs-gabor.htm  
    https://www.magro.hu/agrarhirek/vorosiszap-katasztrofa-3-eve-tortent-interju/ 
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https://www.nyugattakarek.hu/files/2/1130.pdf
https://docplayer.hu/139701789-Gyori-torvenyszek-cegbirosaga-cg-346-v-e-g-z-e-s.html
https://www.ceginformacio.hu/cr9310124651
https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo/0802000928
https://www.facebook.com/norbertivo.kiss
http://www.fmgsz.hu/
http://nak.hu/en/component/tags/tag/kiss-norbert-ivo
https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/a-folhalmozas-kora-88394
https://www.fejer.hu/varga-imre-istvan-a-nemzeti-agrargazdasagi-kamara-ujonnan-megvalasztott-megyei-elnoke
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mezogazdasag-sarbogard-2130635/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://network.hu/norbika3
https://www.agronaplo.hu/hirek/az-axial-szakmai-napokon-1-eves-on-line-agro-naplo-elofizetest-nyert
https://www.opten.hu/cegtar/cimkapcsolati-halo/1997050659
http://angus-galloway.hu/?m=tagok
https://www.parom.hu/mobil/tarskereso/adatlap/830766/
https://www.facebook.com/people/G%C3%A1bor-Fuchs/100011112287008
https://telefonkonyv.hu/fuchs-gabor.htm
https://www.magro.hu/agrarhirek/vorosiszap-katasztrofa-3-eve-tortent-interju/
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 70.) Csehiné Sikos Mária (8511 Pápa Czimmermann Malom)194 – őstermelő, szarvasmarhatartó, tejfeldolgozó, sajt- és tejtermék készító családi gazda, a Csehi Sajtműhely 

tulajdonos vezetője. 

Mezőlak Vesz 0237/4 8,9 255 28,5 11,80 1,319 46,3 rét, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Pápa Vesz 01001/31 15,0 313 20,9 14,80 0,987 47,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Csehiné Sikos M. összesen 23,9 568 23,8 26,60 1,113 46,8 szántó, rét Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 71.) Vajda Eszter Kinga (1969) (8420 Zirc Akli Major 1.)195 – gazdálkodó, lakhelyének, a zirci ciszterci apátság volt udvarházának, majorsági központjának műemléki 
felújításával és falusi turizmussal foglalkozó néprajzos, történész, az Akli Majorért Műemlék Alapítvány vezetője. 

Lókút Vesz 083 4,7 112 23,7 6,55 1,391 58,6 szántó Vajda Eszter Kinga 1.250 2033 

Lókút Vesz 041/6 5,2 29 5,6 3,80 0,735 131,2 legelő Vajda Eszter Kinga 1.250 2033 

Szentgál Vesz 0424/7 10,2 33 3,3 5,90 0,581 176,5 erdő, legelő  - - - 

Zirc Vesz 094/4 3,2 87 26,9 5,25 1,617 60,1 szántó Bakony Ho-Li Kft. 1.350 2036 

Vajda E. K. összesen 23,3 261 11,2 21,50 0,923 82,4 szán., leg., er. Vajda E. K. + Bakony Kft. 1.250-1.350 2033-2036 

 72.) Ruzsovits Attila Pál (1964) (2886 Réde Kinizsi u. 7.)196 – több mint egy tucat cégben érdekelt vállalkozó, jelenleg a vízgazdálkodási Bakonyalja-2002 Kft., a tejhasznú 

szarvasmarha tenyésztő Bakonyi Agrár Kft. és a vendéglátó Pannon-Vad 2003 Kft. vezetője, volt társtulajdonosa valamint a szántóföldi növénytermesztő Agricola 97 Kft. 

társtulajdonosa. 

Gic Vesz 0231 5,6 143 25,3 6,45 1,147 45,3 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Gic Vesz 0216/1 9,9 213 21,4 9,90 0,996 46,5 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Gic Vesz 0216/6 7,7 182 23,5 8,45 1,091 46,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Ruzsovits Attila Pál összesen 23,2 538 23,2 24,80 1,069 46,1 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 73.) Piller Péter (1984) (8597 Döbrönte Fő u. 16.)197 – agrármérnök, a szántóföldi növénytermesztés főtevékenységű Forrásfő-Agro Kft. társtulajdonos vezetője, az állami 
földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese. 

Döbrönte Vesz 048 22,8 230 10,1 18,25 0,800 79,4 legelő, szántó Piller Péter 1.250 2032 

Piller Péter összesen 22,8 230 10,1 18,25 0,800 79,4 legelő, szántó Piller Péter 1.250 2032 

 74.) Leitold László (1983) (8291 Vöröstó Fő u. 11.)198 – gazdálkodó, a megvásárolt terület egy részét bérlő Leitold Tamás (1988) helyi önkormányzati képviselő azonos lakcímű, 

üzlettárs testvére, vele együtt a Dobra 2006 Kft. társtulajdonosa, családi gazdaságuk tulajdonos vezetői. 

Veszprém Vesz 032/3 11,5 540 46,9 16,05 1,393 29,7 gyümölcsös Veszprémi Mg-i Zrt. 1.250 2030 

Vöröstó Vesz 065/2 10,9 228 20,9 15,70 1,438 68,8 szántó Leitold Tamás 1.350 2016 

Leitold László összesen 22,4 768 34,3 31,75 1,417 41,3 gyüm., szántó Veszpr. Mg. Zrt. + Leitold T. 1.250-1.350 2016-2030 

 75.) Vaáry Péter (1986) (8553 Lovászpatona Kossuth L. u. 37.)199 – az üzem- és tüzelőanyag nagykereskedő Hőhíd V és D Kft. és a sportszer-kiskereskedő Grandli Kft. 

tulajdonos vezetője, valamint a Hőhíd 2010 Tüzelőanyag Kft. és a P+D Útépítő Kft. vezetője. 

Bakonytamási Vesz 066/1 11,4 51 4,5 2,60 0,228 50,6 legelő Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nagydém Vesz 0177/4 4,4 69 15,7 3,75 0,846 54,0 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nagydém Vesz 0178/4 6,4 99 15,5 5,40 0,847 54,8 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Vaáry Péter összesen 22,2 219 9,9 11,75 0,529 53,7 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 76.) Kőszeghy Ádám István (8591 Pápa Kéttornyúlaki u. 48.)200 – mezőgazdasági technikus, fiatal gazda, állattenyésztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, gazdasága a NAK 
gyakorlati képzőhelye. 

Pápa Vesz 01176/1 21,6 452 20,9 21,35 0,988 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Kőszeghy Ádám István össz. 21,6 452 20,9 21,35 0,988 47,3 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 77.) Barcza Dezső Lajos (8533 Malomsok Kossuth u. 65.)201 – MAGOSZ-os gabonatermesztő egyéni mezőgazdasági vállalkozó, a Megaszolg Kft. és a Malomsoki Extra Tej Kft. 

volt társtulajdonosa, 2016-ig a GEMARA-SK Vidékfejlesztési Egyesület elnökségi tagja, volt önkormányzati képviselő, a volt polgármester és jelenleg is önkormányzati képviselő, 
Barczáné Majsa Klára férje. 

Marcaltő Vesz 0325/1 21,4 607 28,4 27,55 1,289 45,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Barcza Dezső Lajos összesen 21,4 607 28,4 27,55 1,289 45,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 78.) Szili Zsófia (8225 Szentkirályszabadja Kossuth u. 60.) – Szili Gyula (1944), a Répcevölgyi Raktár Kft. társtulajdonosa és Szili Gyuláné (1955), mezőgazdasági technikus, a 
Dobra 2006 Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa, családi gazdálkodók, 200 hektáros gabonatermesztő valamint szarvasmarha- és juhtartó egyéni mezőgazdasági vállalkozók202 – 

ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű – azonos lakcímű közvetlen családtagja. 

Szentkirályszabadja Vesz 073/1 16,5 117 7,1 14,60 0,882 124,8 legelő, szántó Veszprémi Mg-i Zrt. 1.250 2030 

Szentkirályszabadja Vesz 073/3 4,2 30 7,3 3,70 0,890 121,9 szántó Veszprémi Mg-i Zrt. 1.250 2030 

Szili Zsófia összesen 20,7 147 7,1 18,30 0,884 124,5 szántó, legelő Veszprémi Mg-i Zrt. 1.250 2030 

 

                                                           
194Csehiné Sikos Mária: https://www.facebook.com/csehinesikosmaria.kezmuvessajtok/  https://www.veol.hu/papa/tejfeldolgozas-mesterfokon-1771831/  

    https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/sikos-maria-ostermelo-ismeri-a-sajtkeszites-minden-fortelyat-2300299/  
    https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/151-hagyomanyos-keszitesu-hazi-kezmuves-sajtok.html http://gasztro-vilag.hu/?modul=blog&a=198591 
195Vajda Eszter Kinga: https://www.facebook.com/eszter.vajda.1232 http://aklimajor.blogspot.com/2014/07/vajda-eszter-az-akli-major-az-iras-az.html  

    https://hu-hu.facebook.com/bakony.aklimajor.piac/  
196Ruzsovits Attila Pál: https://www.nemzeticegtar.hu/agricola-97-kft-c0809028819.html https://www.nemzeticegtar.hu/bakonyalja-2002-kft-c1909506525.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/bakonyi-agrar-kft-c1909504885.html https://www.nemzeticegtar.hu/pannon-vad-2003-kft-c0809011258.html 
197Piller Péter: https://www.facebook.com/peter.piller.528 https://www.nemzeticegtar.hu/forrasfo-agro-kft-c1909513489.html  
    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php 
198Leitold László: http://www.leitold.csaladfa.info/ https://schwaben.hu/telepulesek/vorosto https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T210/tjk.html  

    https://vorosto.gportal.hu/gindex.php?pg=19856622 https://www.veol.hu/hirek/eso-lassitja-az-aratast-1633341/  
199Vaáry Péter: https://www.nemzeticegtar.hu/hohid-v-es-d-kft-c1909514521.html https://www.nemzeticegtar.hu/hohid-2010-tuzeloanyag-kft-c1909519442.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/grandli-kft-c1909515486.html https://www.nemzeticegtar.hu/pd-utepito-kft-c1309198669.html  
200Kőszeghy Ádám István: https://www.origo.hu/gazdasag/20121125-magyar-kisbirtokos-gazdak-a-nagyuzemek-arnyekaban-ervek-velemenyek.html  
    http://www.magyartudat.com/kicsit-megnyesnek-a-nagybirtokokat-azok-a-gazdak/ http://papaiagrarexpo.hu/kiallito/49-koszeghy-adam  
    http://www.nak.hu/tair?id=287&start=1860 
201Barcza Dezső Lajos: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/barcza-dezso-lajos.htm https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/malomsok/  
    http://www.gemarask.hu/files/2018/strat%C3%A9gia.pdf https://static.valasztas.hu/dyn/ov10/outroot/onktjk5/19/tjk19114.htm  

    https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T114/tjk.html 
202Sziliék: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/szili-gyulane.htm http://www.nak.hu/tair?id=19&start=3090  
    http://agromag.hu/termek/ns-40s/#tab-producer_reviews,comment-57  

https://www.facebook.com/csehinesikosmaria.kezmuvessajtok/
https://www.veol.hu/papa/tejfeldolgozas-mesterfokon-1771831/
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/sikos-maria-ostermelo-ismeri-a-sajtkeszites-minden-fortelyat-2300299/
https://www.smbleader.hu/helyi-termek-katalogus/151-hagyomanyos-keszitesu-hazi-kezmuves-sajtok.html
http://gasztro-vilag.hu/?modul=blog&a=198591
https://www.facebook.com/eszter.vajda.1232
http://aklimajor.blogspot.com/2014/07/vajda-eszter-az-akli-major-az-iras-az.html
https://hu-hu.facebook.com/bakony.aklimajor.piac/
https://www.nemzeticegtar.hu/agricola-97-kft-c0809028819.html
https://www.nemzeticegtar.hu/bakonyalja-2002-kft-c1909506525.html
https://www.nemzeticegtar.hu/bakonyi-agrar-kft-c1909504885.html
https://www.nemzeticegtar.hu/pannon-vad-2003-kft-c0809011258.html
https://www.facebook.com/peter.piller.528
https://www.nemzeticegtar.hu/forrasfo-agro-kft-c1909513489.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://www.leitold.csaladfa.info/
https://schwaben.hu/telepulesek/vorosto
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T210/tjk.html
https://vorosto.gportal.hu/gindex.php?pg=19856622
https://www.veol.hu/hirek/eso-lassitja-az-aratast-1633341/
https://www.nemzeticegtar.hu/hohid-v-es-d-kft-c1909514521.html
https://www.nemzeticegtar.hu/hohid-2010-tuzeloanyag-kft-c1909519442.html
https://www.nemzeticegtar.hu/grandli-kft-c1909515486.html
https://www.nemzeticegtar.hu/pd-utepito-kft-c1309198669.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20121125-magyar-kisbirtokos-gazdak-a-nagyuzemek-arnyekaban-ervek-velemenyek.html
http://www.magyartudat.com/kicsit-megnyesnek-a-nagybirtokokat-azok-a-gazdak/
http://papaiagrarexpo.hu/kiallito/49-koszeghy-adam
http://www.nak.hu/tair?id=287&start=1860
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/barcza-dezso-lajos.htm
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/malomsok/
http://www.gemarask.hu/files/2018/strat%C3%A9gia.pdf
https://static.valasztas.hu/dyn/ov10/outroot/onktjk5/19/tjk19114.htm
https://static.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M19/T114/tjk.html
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/szili-gyulane.htm
http://www.nak.hu/tair?id=19&start=3090
http://agromag.hu/termek/ns-40s/#tab-producer_reviews,comment-57
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Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (20-50 ha közötti érdekeltségek):  

 Farkas István (Úrkút) földmérő mérnök, üzem- és tüzelőanyag kereskedő, befektető/vagyonkezelő és ércbányászati cégtulajdonos – 39,6 ha  

 dr. Hutter Ernő (Bakonyszentkirály) jogász, ügyvédi irodavezető, önkormányzati kéviselő – 47,4 ha 

 Kiss József (Zirc) faiparos szövetkezeti elnök, mezőgép nagykereskedő – 48,0 ha 

 Lábik István (Veszprémvarsány) pénzügyes, vezető banktisztviselő – 26,1 ha 

 Vaáry Péter (Lovászpatona) üzem- és tüzelőanyag nagy- valamint sportszer kiskereskedő, útépítő vállalkozó – 22,2 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (20-50 ha közötti érdekeltségek) 

 Szili Zsófia (Szentkirályszabadja) – 20,7 ha 

 Varga Károly (Pápa) – 28, 4 ha 

 10 - 20 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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 79.) Fekete Péter Ferenc (8541 Takácsi Petőfi u. 53.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Takácsi Vesz 062/4 18,2 209 11,5 14,50 0,798 69,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Fekete P. F. összesen 18,2 209 11,5 14,50 0,798 69,4 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 80.) Istvándi László (8451 Ajka Márvány u. 4. 1. em. 2/a.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező.  

Ajka Vesz 01127/11 5,7 108 19,0 5,60 0,983 51,9 rét, szántó Szigeti László 1.250 2035 

Halimba Vesz 087/13 7,3 158 21,7 7,90 1,082 49,8 szántó Ferencsik Anna 1.250 2035 

Nemeshany Vesz 074/12 4,8 45 9,3 4,15 0,865 92,6 szántó Ferencsik István 1.350 2016 

Istvándi László összesen 17,8 311 17,5 17,65 0,992 56,8 szántó, rét Ferencsik A. + I. + Szigeti L. 1.250-1.350 2016-2035 

 81.) Pongrácz László (1973) (9545 Jánosháza Kossuth tér 4.)203 – a Marcal-völgye Tej – egy 650 ha-os, 350 db tejelő szarvasmarhát tartó családi nagygazdaság és kézműves 

tejfeldolgozó – tulajdonos vezetője. 

Hosztót Vesz 038/4 3,7 54 14,8 6,30 1,712 116,1 szántó Reményi Miklós 1.250 2032 

Hosztót Vesz 054/23 4,0 58 14,6 6,75 1,704 116,4 szántó ifj. Reményi Miklós 1.250 2035 

Hosztót Vesz 054/29 6,1 101 16,6 10,30 1,698 102,3 szántó Reményi Miklós 1.250 2032 

Hosztót Vesz 070/4 3,6 52 14,3 6,15 1,705 119,2 szántó  - - - 

Pongrácz László összesen 17,4 265 15,2 29,50 1,695 111,3 szántó Reményi + ifj. Reményi Miklós 1.250 2032 

 82.) Németh Zsolt (1969) (8181 Berhida Ősi út 34.)204 – szántóföldi növénytermesztő, állattenyésztő gazda, a Szilvásvölgyi Kft. volt ügyvezetője továbbá a végelszámolás alatti 

Agóra 19 Kft. és a kényszertörlés alatti Szanerozso Kft. volt társtulajdonosa. 

Berhida Vesz 046/10 7,5 70 9,4 3,75 0,502 53,4 legelő Bakonyalja SZMT Kft. 1.350 2016 

Öskü Vesz 060/6 5,0 47 9,3 3,80 0,755 81,5 szántó Rideg Tamás 1.250 2036 

Öskü Vesz 064/3 4,7 46 9,9 3,80 0,812 82,0 legelő, szántó Németh Zsolt 1.250 2036 

Németh Zsolt összesen 17,2 163 9,5 11,35 0,660 69,6 legelő, szántó Bakonya.Kft.+Németh+ Rideg 1.250-1.350 2016-2036 

 83.) Kiss Attila (8522 Nemesgörzsöny Rózsa F. u. 1.)205 – italboltos, kocsmáros.  

Nemesgörzsöny Vesz 0154 9,5 242 25,4 12,15 1,275 50,1 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0156 7,3 185 25,5 9,30 1,278 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Kiss Attila összesen 16,8 427 25,4 21,45 1,277 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579-580 2051 

 84.) Szabó József (8554 Nagydém Arany J. u. 17.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Nagydém Vesz 030 2,8 54 19,1 2,45 0,869 45,5 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nagydém Vesz 0123/2 13,1 59 4,5 2,95 0,225 49,9 legelő Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Szabó József összesen 15,9 113 7,1 5,40 0,340 47,8 legelő, szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

 85.) Ferencsik Anna (1994) (8300 Tapolca Simon I. u. 25.)206 – fiatal gazda, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy megyei nyertese. 

Káptalanfa Vesz 0297/5 6,8 54 8,0 4,60 0,681 85,6 szántó Krigler Ferenc 1.250 2034 

Nyirád Vesz 09/23 8,8 122 13,9 9,15 1,043 75,0 rét Ferencsik Anna 1.250 2035 

Ferencsik Anna összesen 15,6 176 11,3 13,75 0,881 78,1 rét, szántó Ferencsik A. + Krigler F. 1.250 2034-2035 

 86.) Vöröskői József (1963) (8449 Magyarpolány Iskola – 2013-ig Sallai – u. 31.)207 – feleségével, Vöröskőiné Nagy Éva Ilonával (1964) közös, lakcímükkel megegyező 
székhelyű családi cégük, az állatenyésztési, vadászati és kereskedelmi főprofilú Naturvad Kft. társtulajdonos vezetője. 

Noszlop Vesz 010/8 4,5 33 7,4 2,90 0,649 87,3 legelő Vöröskői József 1.350 2016 

Noszlop Vesz 0231/9 3,5 51 14,6 3,30 0,947 64,7 rét, szántó  - - - 

Noszlop Vesz 0247/21 3,5 49 14,1 3,30 0,943 67,0 szántó  - - - 

Noszlop Vesz 073/17 4,1 44 10,9 3,80 0,935 86,2 rét, szántó  - - - 

Vöröskői József összesen 15,6 178 11,4 13,30 0,853 74,7 gyep, szántó Vöröskői József 1.350 2016 

 87.) Vági-Nagy Ildikó (1981) (8448 Ajka Korong u. 8.)208 – agrárközgazdász (SZIE-GTK), az amerikai GST Autoleather bőr- és autóipari vállalthoz tartozó magyar cég, a Seton 

Hungary Feldolgozó Kft. munkatársa, többszáz hektáros családi gazdaságukat vezető, fiatal nagygazda férjével, az agrárgépész (SZIE-GMK) Vági Zsolttal (1981) közös családi 

cégük, az Agro-Feudum Kft. valamint a Dobra 2006 Kft. társtulajdonosa.   

Devecser Vesz 0383/7 3,0 28 9,4 2,00 0,664 70,7 legelő Agro-Bos Kft. 1.250 2035 

Devecser Vesz 0396/4 5,7 114 20,2 5,55 0,979 48,6 rét Agro-Bos Kft. 1.250 2033 

Pusztamiske Vesz 0132/1 6,8 63 9,2 5,50 0,804 87,4 szántó Vági Imréné 1.350 2016 

                                                           
203Pongrácz László: https://marcalvolgyetej.hu/ 
204Németh Zsolt: http://www.credinfo.hu/browser/enterpreneurs/5407 http://www.microfinancecentre.eu/browser/enterpreneurs/5407?lostpassword  
    https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/fendt-vario-722/h_6868700  
205Kiss Attila italboltos: http://www.nemesgorzsony.hu/index.php/nyilvantartasok/80-nyilvantartasok/82-a-mukoedesi-engedellyel-rendelkezo-uezletekrol  
206Ferencsik Anna fiatal gazda: https://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/allami-foldprogramert-felelos-allamtitkarsag/hirek/haszonberleti-

szerzodeseket-adtak-at-a-balaton-felvideki-nemzeti-parkban http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  

    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/tapolca-8300/simon_istvan_utca/ferencsik_anna/HU2001403933-305835444  
207Vöröskői József: https://www.nemzeticegtar.hu/naturvad-kft-c1909505334.html 
208Vági-Nagy Ildikó: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770684620 https://www.nemzeticegtar.hu/seton-hungary-kft-c1809102095.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-feudum-kft-c1909516464.html https://www.emis.com/php/company-profile/HU/Seton_Hungary_Kft_hu_2417492.html  

    https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/vagi-zsolt-az-ev-agrarembere-2018-novenytermesztes-kategoria-dontose-2642182/  
    https://azevagrarembere.hu/jelolt/496 

https://marcalvolgyetej.hu/
http://www.credinfo.hu/browser/enterpreneurs/5407
http://www.microfinancecentre.eu/browser/enterpreneurs/5407?lostpassword
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/traktor-45-le-felett/fendt-vario-722/h_6868700
http://www.nemesgorzsony.hu/index.php/nyilvantartasok/80-nyilvantartasok/82-a-mukoedesi-engedellyel-rendelkezo-uezletekrol
https://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/allami-foldprogramert-felelos-allamtitkarsag/hirek/haszonberleti-szerzodeseket-adtak-at-a-balaton-felvideki-nemzeti-parkban
https://2010-2014.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/allami-foldprogramert-felelos-allamtitkarsag/hirek/haszonberleti-szerzodeseket-adtak-at-a-balaton-felvideki-nemzeti-parkban
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/tapolca-8300/simon_istvan_utca/ferencsik_anna/HU2001403933-305835444
https://www.nemzeticegtar.hu/naturvad-kft-c1909505334.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001770684620
https://www.nemzeticegtar.hu/seton-hungary-kft-c1809102095.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-feudum-kft-c1909516464.html
https://www.emis.com/php/company-profile/HU/Seton_Hungary_Kft_hu_2417492.html
https://www.veol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/vagi-zsolt-az-ev-agrarembere-2018-novenytermesztes-kategoria-dontose-2642182/
https://azevagrarembere.hu/jelolt/496
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Vági-Nagy Ildikó összesen 15,5 205 13,2 13,05 0,842 63,7 gyep, szántó Agro-Bos Kft. + Vági Imréné 1.250-1.350 2016-2035 

 88.) Masszi László (8565 Béb Kossuth L. u. 31.)209 – szántóföldi növénytermesztő egyéni gazdálkodó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Béb elnöke. 

Ugod Vesz 0130/4 14,4 280 19,5 14,40 1,002 51,5 erdő - - - 

Masszi László összesen 14,4 280 19,5 14,40 1,002 51,5 erdő - - - 

 89.) Bácsi Zsolt (8559 Csót Petőfi S. u. 22.)210 – Csót volt önkormányzati képvislő alpolgármestere, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese. 

Csót Vesz 08/21 3,6 84 23,4 3,90 1,088 46,6 szántó Bácsi Zsolt 1.250 2033 

Csót Vesz 0118/2 6,5 74 11,5 6,30 0,974 84,7 szántó Bácsi Zsolt 1.250 2033 

Csót Vesz 028/30 4,0 71 17,7 3,90 0,975 55,0 szántó Bácsi Zsolt 1.250 2033 

Bácsi Zsolt összesen 14,1 229 16,2 14,10 1,000 61,6 szántó Bácsi Zsolt 1.250 2033 

 90.) Fodor Zoltán (8500 Pápa Erkel F. u. 93.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Malomsok Vesz 0242 14,1 215 15,2 10,80 0,764 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Fodor Zoltán összesen 14,1 215 15,2 10,80 0,764 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 91.) Tánczos Máté (1991) (8195 Királyszentistván Rózsadomb u. 19.)211 – zöldség/gyümölcs nagykereskedő, a Kaposvári Egyetem hallgatója, a svájci/magyar tulajdonú Fairfruit 
Hungary Kft. cégvezetője. 

Királyszentistván Vesz 030/5 13,6 185 13,6 13,25 0,976 71,8 legelő, szántó Tánczos Máté 1.250 2035 

Tánczos Máté összesen 13,6 185 13,6 13,25 0,976 71,8 legelő, szántó Tánczos Máté 1.250 2035 

 92.) Balogh Péter (1975) (8500 Pápa Nagyváradi u. 41.) – a megvásárolt területet bérlő Járóna Kft. alapító társtulajdonos vezetője, a Merinó Értékesítési Szövetkezet FB tagja. 

Nagytevel Vesz 079 13,4 50 3,7 6,70 0,499 133,3 legelő Járóna Kft. 1.250 2032 

BaloghPéter összesen 13,4 50 3,7 6,70 0,499 133,3 legelő Járóna Kft. 1.250 2032 

 93.) Szűcs Gergő (1988) (8469 Kamond Dózsa u. 21.)212 – mezőgazdasági gépész, húsmarha tartó aranykalászos gazda, a fiatal gazda, induló támogatási pályázatok és az állami 

földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese. 

Kamond Vesz 0266 13,3 280 21,1 13,95 1,052 49,8 szántó Szücs Gergő 1.250 2033 

Szűcs Gergő összesen 13,3 280 21,1 13,95 1,052 49,8 szántó Szücs Gergő 1.250 2033 

 94.) Jánosa Márk (8522 Nemesgörzsöny Kossuth u. 8.)213 – Győrffy Balázsnak (1979), Nemesgörzsöny volt polgármesterének, FIDESZ-es országgyűlési képviselőnek, a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnökének, a MAGOSZ volt alelnökének a soförje, a falubeliek szerint rokona. 

Nemesgörzsöny Vesz 0134 12,8 271 21,1 13,60 1,060 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

Jánosa Márk összesen 12,8 271 21,1 13,60 1,060 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 580 2051 

 95.) Takácsné Balogh Renáta (8292 Öcs Petőfi S. u. 13.)214 – állattartó családi gazdálkodó 250 hektáros birtokkal, az állami földbérleti pályázatok egyik megyei nyertese. 

Öcs Vesz 031/16 12,8 130 10,1 9,60 0,748 73,9 legelő, szántó Takácsné Balogh Renáta 1.250 2035 

Takácsné Balogh R. összesen 12,8 130 10,1 9,60 0,748 73,9 legelő, szántó Takácsné Balogh Renáta 1.250 2035 

 96.) Müller Róbert (1970) (8191 Öskü Müller major 032 hrsz.)215 – juhtenyésztő, a Vár Juh Szövetkezet igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, a Palota-Juh Kft. 

társtulajdonos vezetője és a Séd Mező Kft. társtulajdonosa, valamint a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet FB tagja és a Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos 
Egyesületének tagja. 

Öskü Vesz 071/14 12,7 83 6,5 9,55 0,749 114,9 er.,leg.,szán. Rideg Tamás 1.250 2033 

Müller Róbert összesen 12,7 83 6,5 9,55 0,749 114,9 er.,leg.,szán. Rideg Tamás 1.250 2033 

 97.) Nagy Tibor (1975) (8426 Pénzesgyőr Kőris u. 30.)216 – környezetgazdálkodási agrármérnök, őshonos állatfajtákat (Cigája, Cikta, Hortobágyi racka juh, Hucul ló, Magyar 

szürke marha, Magyar házi bivaly, Magyar parlagi szamár) tenyésztő, hagyományos családi gazdálkodó, volt nemzetiparki természetvédelmi őr.  

Hárskút Vesz 0124/22 5,9 88 14,7 6,60 1,110 75,4 szántó Nagy Tibor 1.250 2034 

Szentgál Vesz 0411/21 6,8 46 6,7 3,60 0,528 78,2 erdő, legelő  - - - 

Nagy Tibor összesen 12,7 134 10,6 10,20 0,803 76,1 szán.,er.,leg. Nagy Tibor 1.250 2034 

 98.) Gaál Éva (8495 Csögle Rákóczi u. 22.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Egeralja Vesz 069/23 3,1 41 13,2 2,90 0,931 70,5 szántó Bolla László 1.250 2032 

Egeralja Vesz 072/54 7,9 123 15,6 7,40 0,938 60,1 szántó Burján Ernő 1.250 2033 

Gaál Éva összesen 11,0 164 14,9 10,30 0,936 62,8 szántó Burján Ernő + Bolla László 1.250 2032-2033 

 99.) Szigeti József Attila (1958) (8291 Nagyvázsony Kertalja u. 70.)217 – mazőgazdasági vállalkozó, a fakitermelés és -forgalmazás főtevékenységű Tálod Erdőbirtokossági 

Társulat vezetője és a Nagyvázsonyi Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. 

Mencshely Vesz 0102/47 10,9 125 11,5 9,80 0,902 78,2 szántó Szigeti József Attila 1.350 2016 

Szigeti J. A.  összesen 10,9 125 11,5 9,80 0,902 78,2 szántó Szigeti József Attila 1.350 2016 

                                                           
209Masszi László: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/masszi-laszlo.htm 
    https://schwaben.hu/kapcsolat http://13nemzetiseg.hu/intezmenyek/bebi-nemet-nemzetisegi-onkormanyzat/  

    https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/04/B%C3%A9b-784108-N%C3%89MET-NEMZETIS%C3%89GI-%C3%96NKORM%C3%81NYZAT-

B%C3%89B.pdf  
210Bácsi Zsolt volt önkormányzati képviselő, alpolgármester: https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/  

    file:///C:/Users/Apu/Downloads/Jegyzokoenyv%202013.02.21.%20Egyuttes%20ules%20Bakonytamasi-%20Csot-%20Nagydem-%20Nagygyimot%20(1).pdf 

    file:///C:/Users/Apu/Downloads/Jegyzokoenyv%202013.02.21.%20Egyuttes%20ules%20Bakonytamasi-%20Csot-%20Nagydem-%20Nagygyimot.pdf  
    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
211Tánczos Máté: https://www.facebook.com/mate.tanczos https://www.nemzeticegtar.hu/fairfruit-hungary-kft-c0509021766.html 
212Szűcs Gergő fiatal gazda: http://sikeresgazda.hu/palyazok-2009/szucs-gergo-2 http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  
213Jánosa Márk gépkocsivezető: https://www.facebook.com/mark.janosa  http://nol.hu/belfold/sofor-es-informatikus-nagybevasarlasa-1450703 
214Takácsné Balogh Renáta: https://www.veol.hu/ocs/csaladi-gazdasagkent-meg-megeri-1727460/# http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php  

    https://www.veol.hu/ocs/a-falusi-eletforma-elonyei-ocson-szep-a-kornyezet-jo-a-levego-nyugalom-van-1758797/  
215Müller Róbert: https://www.nemzeticegtar.hu/var-juh-szovetkezet-c1902500239.html  https://www.nemzeticegtar.hu/palota-juh-kft-c1909517172.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/sed-mezo-kft-c1909520376.html https://www.juhtermektanacs.hu/ 

    http://magyarorias-nyul.hu/wp-content/uploads/2017/09/elnoksegi_2017-09-12.pdf  
216Nagy Tibor: https://mjksz.hu/tenyeszto/nagy-tibor https://mjksz.hu/munkatars/nagy-tibor https://www.veol.hu/gazdasag/elet-a-hegyek-kozott-1310525/ 

    http://volgy-hid.blogspot.com/2015/05/cikta-juhok-termeszet-szolgalataban.html https://www.veol.hu/hetvege/allatok-a-temetoben-1305659/ 

    http://utajovobe.eu/hirek/elelmezes/2939-elet-a-hegyek-kozott-hagyomanyos-gazdalkodas-hagyomanyos-fajtakkal  
217Szigeti József Attila: https://www.nemzeticegtar.hu/talod-ebt-c1915500191.html 

https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/masszi-laszlo.htm
https://schwaben.hu/kapcsolat
http://13nemzetiseg.hu/intezmenyek/bebi-nemet-nemzetisegi-onkormanyzat/
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/04/B%C3%A9b-784108-N%C3%89MET-NEMZETIS%C3%89GI-%C3%96NKORM%C3%81NYZAT-B%C3%89B.pdf
https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/2019/04/B%C3%A9b-784108-N%C3%89MET-NEMZETIS%C3%89GI-%C3%96NKORM%C3%81NYZAT-B%C3%89B.pdf
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/veszprem/csot/
file:///C:\Users\Apu\Downloads\Jegyzokoenyv%202013.02.21.%20Egyuttes%20ules%20Bakonytamasi-%20Csot-%20Nagydem-%20Nagygyimot%20(1).pdf
file:///C:\Users\Apu\Downloads\Jegyzokoenyv%202013.02.21.%20Egyuttes%20ules%20Bakonytamasi-%20Csot-%20Nagydem-%20Nagygyimot.pdf
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.facebook.com/mate.tanczos
https://www.nemzeticegtar.hu/fairfruit-hungary-kft-c0509021766.html
http://sikeresgazda.hu/palyazok-2009/szucs-gergo-2
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.facebook.com/mark.janosa
http://nol.hu/belfold/sofor-es-informatikus-nagybevasarlasa-1450703
https://www.veol.hu/ocs/csaladi-gazdasagkent-meg-megeri-1727460/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://www.veol.hu/ocs/a-falusi-eletforma-elonyei-ocson-szep-a-kornyezet-jo-a-levego-nyugalom-van-1758797/
https://www.nemzeticegtar.hu/var-juh-szovetkezet-c1902500239.html
https://www.nemzeticegtar.hu/palota-juh-kft-c1909517172.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sed-mezo-kft-c1909520376.html
https://www.juhtermektanacs.hu/
http://magyarorias-nyul.hu/wp-content/uploads/2017/09/elnoksegi_2017-09-12.pdf
https://mjksz.hu/tenyeszto/nagy-tibor
https://mjksz.hu/munkatars/nagy-tibor
https://www.veol.hu/gazdasag/elet-a-hegyek-kozott-1310525/
http://volgy-hid.blogspot.com/2015/05/cikta-juhok-termeszet-szolgalataban.html
https://www.veol.hu/hetvege/allatok-a-temetoben-1305659/
http://utajovobe.eu/hirek/elelmezes/2939-elet-a-hegyek-kozott-hagyomanyos-gazdalkodas-hagyomanyos-fajtakkal
https://www.nemzeticegtar.hu/talod-ebt-c1915500191.html
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100.) Kozma Péter (1980) (8200 Veszprém Veszprémvölgyi u. 64.)218 – szüleivel azonos lakcímű, velük közös vagyonvédelmi, biztonságtechnikai valamint fatermék- és 

ingatlanforgalmazó családi cégeik, a Det-Őr Kft., a Fa-Ter-2001 Bt. és az Ingafair Kft. társtulajdonosa. 

Nemesvámos Vesz 0136/63 4,2 94 22,5 6,70 1,612 71,6 szántó Sövényházi Balázs 1.250 2035 

Nemesvámos Vesz 0174/36 6,7 82 12,2 8,85 1,320 108,0 szántó Kozma Péter 1.250 2032 

Kozma Péter összesen 10,9 176 16,1 15,55 1,427 88,4 szántó Kozma p. + Sövényházi B. 1.250 2032-2035 

101.) Hegyi Károly (8522 Nemesgörzsöny Dózsa u. 23.) – ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Nemesgörzsöny Vesz 0144 4,7 99 20,9 4,95 1,050 50,2 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nemesgörzsöny Vesz 0146 5,7 155 27,1 8,20 1,431 52,9 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Hegyi Károly összesen 10,4 254 24,4 13,15 1,264 51,8 szántó Agroprodukt Zrt. 579 2051 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (10-20 ha közötti érdekeltségek):  

 Jánosa Márk (Nemesgörzsöny) gépkocsivezető, a NAK elnökének sofőrje – 12,8 ha 

 Kiss Attila (Nemesgörzsöny) italboltos – 16,8 ha 

 Kozma Péter (Veszprém) vagyonvédelmi valamint fatermék- és ingatlanforgalmazó család üzlettárs tagja – 10,9 ha 

 Tánczos Máté (Királyszentistván) zöldség/gyümölcs nagykereskedő – 13,6 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból egyértelműen nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (10-20 ha közötti érdekeltségek) 

 Fekete Péter Ferenc (Takácsi) – 18,2 ha 

 Fodor Zoltán (Pápa) – 14,1 ha 

 Gaál Éva (Csögle) – 11,0 ha 

 Hegyi Károly (Nemesgörzsöny) – 10,4 ha 

 Istvándi László (Ajka) – 17,7 ha 

 Szabó József (Nagydém) – 15,9 ha 

Árverési időszakok:  

 2015. november 15. – december 31.  

 2016. március 1 – 31.  

 2016. május 1. – július 31. 
 

 

 

  

                                                           
218Kozmáék és cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/det-or-kft-c1909504989.html https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo/1906505116?  

    https://www.nemzeticegtar.hu/ingafair-kft-c1909500825.html https://www.nemzeticegtar.hu/kozmasec-kft-c1909517710.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/tavor-tech-kft-c1909507741.html https://www.nemzeticegtar.hu/nyugalom-security-kft-c1909511441.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/kozmasec-kft-c1909517710.html https://szakmaikamara.hu/vagyonor-alapitvany/ 

https://www.nemzeticegtar.hu/det-or-kft-c1909504989.html
https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo/1906505116?
https://www.nemzeticegtar.hu/ingafair-kft-c1909500825.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kozmasec-kft-c1909517710.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tavor-tech-kft-c1909507741.html
https://www.nemzeticegtar.hu/nyugalom-security-kft-c1909511441.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kozmasec-kft-c1909517710.html
https://szakmaikamara.hu/vagyonor-alapitvany/
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11/4. melléklet: Veszprém megyei példa a nyertesek és érdekeltségeik egymás közti kapcsolataira  

 

 

A kapcsolati háló árverési nyertes családok – Bakiék (Baki Róbert) (225 ha), Csizmadiáék (Csizmadia Balázs) 

(75 ha), Győrffyék (Győrffy Balázs, az érdekkör „erős embere”, FIDESZ, MAGOSZ, NAK) (67 ha), Pethőék 

(Pethő Kálmán, Katalin családtagja) (55 ha) és Vargáék (Varga Balázs) (8 ha) – közös érdekeltségét 

szemlélteti. Közös jellemzőjük, hogy valamennyien Pápán illetve a környező településeken – Mezőlakon, 

Nemesgörzsönyben és Nyárádon – élnek, és valamennyien a Mezőlak székhelyű Gabért 2003 Szövetkezet 

cégjegyzésre jogosult vezetői. A megvásárolt területeiket – összesen 430 hektárt – zömében a „piszkos 12” 

egyike, a Pápa székhelyű – az árverések előtt „kegyvesztett” korábbi vezetésű és tulajdonosi körű, ám 2017-

ben Csányi Sándor (Csányi Attila) érdekeltségébe került – Agroprodukt Zrt. bérli 2051-ig. Emellett olyan 

területeket is vásároltak, amelyeket 3-4 évvel korábban maguk kaptak bérbe az államtól. Közös jellemzőjük 

továbbá, hogy – egy 4 hektáros földrészlet kivételével – valamennyi birtoktestet kikiáltási áron, versenytár és 

licitálás nélkül szerezték meg az árveréseken.  
 

Forrás: https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo-ml/1902500146 
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