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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 sok valótlanságot és a közvéleményt félrevezető 

csúsztatást is tartalmazó 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 – hatásait 

megértsük, érdemes a 2015 késő őszétől három hullámban lebonyolított, majd 2016 őszén törvénnyel lezárt 

„Földet a gazdáknak!” program árveréses földértékesítési eljárásának tényadatait 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 

készített, sőt olyan formában és különböző adatbázisokban közölte az adatokat, amelyekből az összetartozó 

információk csak nehezen voltak egyesíthetők, ezért ezeket a vizsgálatokat – többek segítségével – 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 és Csongrád megyét követően jelen zárójelentés Hajdú-Bihar megye állami 

földprivatizációs képét mutatja be, amely meghirdetett (14.200 ha) és elárverezett (12.086 ha) területeinek 

nagysága alapján a megyék rangsorában a felső középmezőnybe tartozik. E több szempontú elemzést a 

többi megye adataival is elvégezve kirajzolható lesz az országos kép, ellenőrizhetők, megerősíthetők vagy 

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

Adventi várakozással, az igazság és a nyilvánosság erejében, valamint egy igazi nép- és vidékpárti 

fordulatban töretlenül bízva, szeretettel ajánlom a dokumentálás és „szemnyitogatás” szándékával készült 

összeállításomat a megyében vagy azon kívül élő, a bennünket körülvevő világ iránt érdeklődő 

kortársaimnak éppen úgy, mint okulásul gyerekeinknek és unokáinknak, a tetteinket megítélő utókornak. 

Gödöllő, 2018. december 2. 

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://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437 

http://mno.hu/mezogazdasag/veszelybe-kerulhet-az-elelmezes- biztonsaga-1325351 http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/    

 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 teljes 

terjedelmükben közzéteszik, 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. intézetigazgató 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://nol.hu/belfold/nem-orom-hogy-igazam-lett-1586437
http://mno.hu/mezogazdasag/veszelybe-kerulhet-az-elelmezes-%20biztonsaga-1325351
http://blog.atlatszo.hu/2015/12/foldarveresek-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/
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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A KERETEK  

Lássuk először a kereteket! Földvagyonunk fő területi jellemzőit a K/1. táblázat adatai szemléltetik.  

K/1. táblázat: Magyarország földterületének fő művelési ágak szerinti megoszlása (KSH, 2014.) 

Művelési ág Terület 

ezer ha % 

 szántó 4.331  46,6 

 gyep (rét, legelő) 761  8,2 

 kertészet (zöldség+gyümölcs+szőlő) 254  2,7 

Mezőgazdasági terület 5.346 57,5 

 erdő 1.936  20,8 

 nádas + halastó  103  1,1 

Termőterület 7.385 79,4 

 művelés alól kivett terület 1 918  20,6 

Összes terület 9 303 100,0 

E nemzeti földvagyonból az állam tulajdonában a privatizáció kezdetekor 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
5
 tényadatai 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://nfa.hu/3_ha_termerteket_meghalado_foldreszletek_arveres_utjan_torteno_ertekesitese_menu_81  

http://nfa.hu/3_ha_termerteket_meghalado_foldreszletek_arveres_utjan_torteno_ertekesitese_menu_81
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K/3. táblázat: Az állami árveréses 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 jelen elemzés 

közzétételekor még nem volt tudható. Sajnálatos módon ugyanis az NFA mind ez idáig nem hozta 

hozzáférhető formában nyilvánosságra az adásvételi szerződéseket és az új tulajdonosok listáját, 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 (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 Hajdú-Bihar 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=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%3
D40%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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HAJDÚ-BIHAR MEGYE FÖLDÁRVERÉSI TÉNYEI  

1. Birtoktestek, méretek, árak – átfogó sarokszámok  

A meghirdetett és elárverezett Hajdú-Bihar 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  704 14.200  20,2  22,0 42,1 2,089 29,663  

Elkelt  541 12.086  22,3  21,2 47,2 2,114 25,553  

Hajdú-Bihar megye meghirdetett (14.200 ha) és elárverezett (12.086 ha) területeinek nagysága alapján a 

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

elárverezett (182.224 ha) területnek mintegy 6 illetve 7%-a. Az értékesített területek meghirdetetthez 

viszonyított aránya azonban erősen országos átlag (73,6%) feletti, közel 85,1%.  

1.1.  A meghirdetett birtoktestek  

A megyében meghirdetett  704 db birtoktest összesen 14.200 ha területet tesz ki. Ez lényegesen nagyobb, 

mint a megyék átlaga (13.037 ha). Művelési ágak szerinti megoszlását a 2. táblázat foglalja össze.  

2. 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 486 69,0 9.960 70,1 

- gyep (rét + legelő) 186 26,4 3.658 25,8 

- kertészet (gyümölcsös) 4 0,6 51 0,4 

Mezőgazdasági terület összesen 676 96,0 13.669 96,3 

- erdő 18 2,6 477 3,3 

- nádas 10 1,4 54 0,4 

Termőterület összesen 704 100,0 14.200 100,0 

A meghirdetett területek zöme szántó (70,1%) és gyep (25,8%), azaz rét illetve legelő művelési ágba 

tartozik. Így a mezőgazdasági terület az 50 hektárnyi gyümölcsössel (0,4%) együtt 96,3%-ot tesz ki. Bár a 

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

megyében közel 480! ha (3,3%) erdőterület is kalapács alá került, aminek rendeleti háttere így 

bizonytalan.  

234 db birtoktest (4.315 ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő NATURA 

2000 hálózatnak. Többsége (132 db birtoktest, 2.192 ha) szántó illetve (99 db birtoktest, 1.967 ha) gyep 

(rét/legelő) művelési ágba tartozik, de találunk köztük erdő (3 db birtoktest, mintegy 156 ha) művelési ágú 

területeket is. (OK) 

A földek minősége általában jó, átlagos értéke 22,0 Ak/ha, de pl. 89 db birtoktest (3.669 ha) – zömében 

szántók – esetében a 30 Ak/ha értéket meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak olyan birtoktestek 

(31 db, 1.528 ha) is, amelyek földminősége kiváló, azaz 40 Ak/ha érték fölött alakul. Akad azonban 

viszonylag sok (150 db, 2.434 ha) olyan – zömében gyep (rét/legelő) – birtoktest is, amelyek 

termőképessége igen gyenge, földminősége a 10 Ak/ha értéket sem éri el. (OK) 
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Egy meghirdetett birtoktest átlagosan 20,2 ha méretű, ami az országos átlagnál (20,3 ha) valamivel kisebb. 

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

(Hajdúdorog, 0437/14 azonosító számú, 21,6 Ak/ha földértékű, 2030-ig a Tedej-Befektető Mezőgazdas Kft. 

által, 1.250 Ft/Ak/év díjért bérelt, 614! mFt kikiáltási áru, 2015. december közepén árverésre bocsátott 

vegyes – rét/legelő/szántó – művelési ágú birtoktest) területe 259! ha.  

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

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

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

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

Birtoktest méretkategóriák  

(ha) 
Számuk Területük 

db % ha % 

        –     5 227 32,2 851 6,0 

     5 –   10 190 27,0 1.234 8,7 

   10 –   20 89 12,6 1.298 9,1 

   20 –   50  109 15,5 3.603 25,4 

   50 –  89 12,6 7.214 50,8 

 Összesen  704 100,0 14.200 100,0 

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 közel 

1/3-ának, több mint 32%-ának területe 5 hektár alatti, ám összterületük az eladásra meghirdetett megyei 

földterületeknek csupán 6%-a. És a dolog fordítva is igaz, vagyis az 50 hektárt meghaladó méretű blokkok 

aránya ugyan a 13%-ot sem éri el, ám ezek adják az összes meghirdetett terület több mint felét, közel 51%-

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 ezekből nagybirtokokat kialakítani?  

Egy meghirdetett birtoktest átlagos kikiáltási ára 42,1 mFt/db lett. A legnagyobb kikiáltási ár viszont (egy 

Ebes, 0112/12 azonosító számú, kiváló, 40,7 Ak/ha földértékű, szántó művelési ágú, 2030-ig a Kösely 

Mezőgazdasági Zrt. által, 1.250 Ft/Ak/év díjért bérelt,  2016. március elején árverésre bocsátott, 189,1 ha 

területű birtoktesté) 962,55! 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, amit a 4. táblázat foglal össze és a 2. ábra szemléltet.  
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4. táblázat: A meghirdetett birtoktestek kikiáltási árkategóriák (mFt) szerinti megoszlása  

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

Birtoktest kikiáltási árkategóriák  

(mFt) 
Száma Területe 

db % ha % 

        –    10  357 50,7 2.034 14,3 

   10 –    20 117 16,7 1.537 10,8 

   20 –    50  101 14,3 2.850 20,1 

   50 –  100  58  8,2 2.407 17,0 

 100 –  200 33 4,7 1.749 12,3 

 200 –  500 33 4,7 2.743 19,3 

 500 –  5 0,7 880 6,2 

 Összesen  704 100,0 14.200 100,0 

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

 

A képlet itt is hasonló, hiszen a birtoktestek közel 51%-ának kikiáltási ára 10 millióFt/db alatt marad, ami 

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

területeknek csupán kevesebb, mint 15%-át adják. És bár a 100 millióFt/db feletti – a ténylegesen 

gazdálkodásból élő családok számára nagyrészt megfizethetetlen – kikiáltási áru birtoktestek darabszáma 

nem éri el a 10%-ot, ám ezek adják a meghirdetett összes terület közel 38%-át.  

Az átlagos kikiáltási földegységár 2 millió 89 ezer Ft/ha lett, a legnagyobb pedig (egy Ebes, 085/1 

azonosító számú, 14,8 ha területű, kiváló termőképességű, 44,8 Ak/ha földértékű, szántó művelési ágú, 

2030-ig a Kösely Mezőgazdasági Zrt. által bérelt,  2015. december elején árverésre bocsátott birtoktesté) 5 

millió 600 ezer Ft/ha volt. A meghirdetett területek 32%-a 1 millió Ft/ha alatti, 42%-a 1-3 millió Ft/ha 

közötti, 26%-a pedig 3 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 az 5. táblázat foglalja össze.  

5. 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.) 402 74,3 8.496 70,3 

2. árverési időszak (2016. 03. 01 – 03. 31.) 101 18,7 2.874 23,8 

3. árverési időszak (2016. 05. 01 – 07. 15.) 38 7,0 716 5,9 

Összesen 541 100,0 12.086 100,0 
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A Hajdú-Bihar megyében sikeresen elárverezett 541 db birtoktest összesen 12.086 ha területet tesz ki, ami a 

meghirdetett birtoktestek 77%-a, a területeknek pedig 85%-a. Ez a sikeresen elárverezett terület a megyék 

átlagánál (9.591 ha) nagyobb, annak 126%-a, az országban sikeresen elárverezett összterületnek 

(182.224 ha) pedig közel 7%-a. Az elkelt területek túlnyomó többsége, több mint 70%-a már az első 

árverési hullámban gazdára talált. A sikeresen elárverezett területek művelési ágak szerinti megoszlását a 6. 

táblázat foglalja össze.  

6. 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 387 71,5 8.495 70,3 

- gyep (rét + legelő) 136 25,1 3.132 25,9 

- kertészet (gyümölcsös) 2 0,4 33 0,3 

Mezőgazdasági terület összesen 525 97,0 11.660 96,5 

- erdő 15 2,8 421 3,4 

- nádas 1 0,2 5 0,1 

Termőterület összesen 541 100,0 12.086 100,0 

Az árveréseken elkelt területek zöme szántó (70,3%) és gyep (25,9%) művelési ágba tartozik. Így a 

mezőgazdasági terület a néhány hektárnyi kertészettel (0,3%) együtt közel 97%-ot tesz ki. Bár a program 

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

megyében az árveréseken több mint 420 ha (3,4%) erdőterület is gazdára talált.  

178 db birtoktest (3.722! ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő NATURA 

2000 hálózatnak. Többsége (95 db birtoktest, 1.904 ha) szántó művelési ágba tartozik, de találunk köztük 

szép számmal gyep (rét/legelő, 80 db birtoktest, mintegy 1.660 ha), illetve erdő (3 db birtoktest, 157 ha) 

művelési ágú területeket is.  

A földek minősége általában jó, átlagos értéke 21,2 Ak/ha, de pl. 67 db birtoktest (2.731 ha) – zömében 

szántók – esetében a 30 Ak/ha értéket meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak olyan birtoktestek 

(23 db, 1.002 ha) is, amelyek földminősége kiváló, azaz 40 Ak/ha érték fölött alakul. Akad azonban 

viszonylag sok (124 db, 2.314 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 22,3 ha méretű, ami az országos átlagot (20,9 ha) kissé meghaladja. A 

meghirdetett birtoktesteknél már korábban említett legnagyobb, egyben elárverezett blokk (Hajdúdorog, 

0437/14 azonosító számú, 21,6 Ak/ha földértékű, 2030-ig a Tedej-Befektető Mezőgazdas Kft. által, 1.250 

Ft/Ak/év díjért bérelt, 614! mFt kikiáltási áru, 2015. december közepén árverésre bocsátott és Szakál László 

(1973) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes érdekeltségei 

élén álló Tedej agrárholdinghoz tartozó Tankerületi Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője
10

 – által 

kikiáltási áron megvásárolt, rét/legelő/szántó művelési ágú birtoktest) területe ugyanakkor 259! ha.  Az 

átlagnál jobb eligazítást ad tehát az elárverezett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása, amit a 

7. táblázat adatai foglalnak össze, és a 3. ábra szemléltet.  

7. táblázat: Az elárverezett birtoktestek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása  

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

Birtoktest méretkategóriák  

(ha) 
Számuk Területük 

db % ha % 

        –     5 163 30,1 617 5,1 

     5 –   10 139 25,7 939 7,8 

   10 –   20 63 11,6 884 7,3 

   20 –   50  95 17,6 3.187 26,4 

   50 –  81 15,0 6.459 53,4 

 Összesen  541 100,0 12.086 100,0 

                                                           
10Szakál László és Bódiék közös cége, a Tankerületi Növénytermesztő Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html
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3. ábra: Az elárverezett birtoktestek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása (%)  

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

 

Ezek alapján megállapítható, hogy bár az elárverezett birtoktestek közel 1/3-ának, 30,1%-ának területe 5 

ha alatt marad, ám ezek a birtoktestek az értékesített területeknek csupán alig 1/20-át, 5,1%-át adják. És 

bár az 50 ha feletti területű birtoktestek darabszáma az összes elárverezett birtoktestnek alig több, mint 

1/7-ede, 15%-a, ám ezek adják az elárverezett összes terület több mint felét, 53,4%-át.  

A fele annyi nagy (50 ha feletti) birtoktest tehát több mint tízszer akkora területet takar, mint a dupla 

annyi kis (5 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 ezekből nagybirtokokat kialakítani?  

Az elkelt 541 db birtoktestet 263 nyertes árverező szerezte meg. Amennyiben a kifüggesztéstől számított 

60 napon belül senki sem jelezte, hogy élni kíván elővásárlási jogával, úgy velük, az árverések nyerteseivel 

kötötte meg az állam 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 2,1 db birtoktestet, azaz közel 46 ha földterületet vásárolhatott, de 

e tekintetben közöttük is igen nagyok az eltérések.  

A nyertes árverezők által megszerzett földterület méretkategóriák szerinti megoszlását a 8. táblázat 

adatai tartalmazzák, és a 4 ábra szemlélteti.  

8. 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 % 

        –    20 153 58,2 1.192 9,9 

   20 –    50  32 12,2 1.065 8,8 

   50 –  100  42 16,0 3.076 25,5 

 100 –  200 22 8,3 3.262 27,0 

 200 –  14 5,3 3.491 28,9 

 Összesen  263 100,0 12.086 100,0 
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4. ábra: A nyertes árverezők által megszerzett területek méretkategóriák (ha) szerinti megoszlása (%)  

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

 

Megállapítható, hogy bár a nyertes árverezők 58,2%-a, 153  fő 20 ha alatti területet vásárolt, ám ezek az 

értékesített területeknek csupán 9,9%-át adják. És bár a 100 ha feletti területhez jutott árverezők száma 

mindössze 36 fő, azaz 13,6%, ám az ő szerzeményeik adják az elárverezett összes terület 55,9%-át. (Erre a 

kérdésre a későbbiekben, a nyertes árverezőket bemutató fejezetben még részletesen visszatérek.)  

Az elkelt területek nyertes árajánlatainak összege mintegy 25,6 milliárd Ft, ami a 23,9 milliárd Ft-os 

kikiáltási árösszegüket csupán 7,1%-al haladta meg. Az azonban ennél is szembetűnőbb, hogy 391! db 

birtoktest (7.960! ha) esetén, azaz a birtoktestek több mint 72%-ában és a területek közel 2/3-ában, mintegy 

66%-ában a nyertes vételár megegyezett a kikiáltási árral, vagyis egyáltalán nem volt licitálás. (Erre a 

kérdésre a későbbiekben még részletesen visszatérek.)  

Egy elkelt birtoktest átlagos nyertes árajánlata 47,2 mFt/db birtoktest (2,114 mFt/ha) lett, ám a legnagyobb 

nyertes árajánlat 962,55! mFt/db birtoktest (5,091 mFt/ha) volt. Ezt – a kikiáltási árral egyébként 

megegyező – árat az Ebesen lévő, 0112/12 azonosító számú, kiváló, 40,7 Ak/ha földértékű, szántó művelési 

ágú, 2030-ig a Kösely Mezőgazdasági Zrt. által bérelt, 2016. március elején árverésre bocsátott, 189,1 ha 

területű birtoktestre Frommer Dóra (1989), a milliárdos debreceni nagyvállalkozó, dr. Frommer Lajos 

(1955)  azonos lakcímű lánya ajánlotta.     

Pontosabb képet kapunk, ha az elkelt birtoktestek árkategóriák szerinti megoszlását is elemezzük. Ezt a 9. 

táblázat foglalja össze, és az 5 ábra szemlélteti.  

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

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

Birtoktest árkategóriák  

(mFt) 
Száma Területe 

db % ha % 

        –    10  252 46,6 1.390 11,5 

   10 –    20 89 16,5 1.115 9,2 

   20 –    50  83 15,3 2.424 20,1 

   50 –  100  52 9,6 2.261 18,7 

 100 –   65 12,0 4.896 40,5 

 Összesen  541 100,0 12.086 100,0 
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5. ábra: Az elárverezett birtoktestek nyertes árkategóriák (mFt) szerinti megoszlása (%)  

 

Az elárverezett birtoktestek közel felének, 46,6%-ának nyertes ára ugyan 10 millió Ft/db alatt marad, ám 

ezek a birtoktestek a meghirdetett területeknek csupán 11,5%-át adják. És bár a 100 millió Ft/db feletti 

áron elkelt birtoktestek darabszáma mindössze 12%-nyi, ám ezek adják az összes elárverezett terület több 

mint 40%-át.  

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

földárakkal. Az átlagos vételár 2,114 mFt/ha. A legalacsonyabb nyertes árajánlat 0,050 mFt/ha (egy 

Folyáson található 4 hektáros, igen gyenge termőképességű, 0,7 Ak/ha földértékű legelőért), a legmagasabb 

pedig 6,439! mFt/ha (egy Ebesen található 22,8 hektáros, kiváló termőképességű, 44,1 Ak/ha földértékű 

szántóért) volt.  

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

megoszlását is megvizsgáljuk, amit a 10. táblázat foglal össze.  

10. 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 % 

        –    1,0 210 38,8 3.983 33,0 

  1,0 –    2,0 181 33,5 2.716 22,5 

  2,0 –    3,0  71 13,1 2.227 18,4 

  3,0 –    4,0 36 6,6 1.066 8,8 

  4,0 –    5,0 23 4,3 1.082 8,9 

  5,0 –  20 3,7 1.012 8,4 

 Összesen 541 100,0 12.086 100,0 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a nyertes árajánlatok az elárverezett terület több mint 40%-

án 1,0-3,0 mFt/ha árkategóriába esnek. A területek mintegy 1/3-a 1,0 mFt/ha alatti, több mint 1/4-e viszont 

3,0 mFt/ha feletti áron kelt el.  

Érdekesek és tanulságosak lehetnek az elkelt területek aranykoronánkénti árai is, amelyek átlaga 99.662 

Ft/Ak lett, ám a legalacsonyabb nyertes árajánlat ennek csupán a fele, a kikiáltási árral azonos 49.854 Ft/Ak 

volt. Ezt a nyertes árajánlatot a hajdúnánási Bódi László András (1944) – a megyei földvásárlási rangsor 1. 

helyén álló érdekeltség, a Tedej agrárholding milliárdos tulajdonos vezetője – 2016 júniusában, licit és 

versenytárs nélkül tette egy lakhelyén, Hajdúnánáson található, 29,6 hektáros, 28 Ak/ha értékű, saját cége, a 

Tedej Zrt. által 2030-ig bérelt gyümölcsösre. Ez és számos hasonló – bizonyos nyertes körökben 

tapasztalható – megyei eset az eladói oldalon a hűtlen kezelés, a vevői oldalon pedig a piaci ár alatti 

vásárlás gyanúját is felvetheti, illetve alátámaszthatja.    
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Az elárverezett területek aranykorona egységár-kategóriák szerinti megoszlását a 11. táblázat adatai 

szemléltetik.  

11. 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 % 

        –    60 130 24,0 2.490 20,6 

   60 –    90   198 36,6 3.020 25,0 

   90 –  120   135 25,0 3.344 27,7 

 120 –  150 60 11,1 2.602 21,5 

 150 –  18 3,3 630 5,2 

 Összesen 541 100,0 12.086 100,0 

Az adatok tanúsága szerint 130 db birtoktest, 2.490 ha, az elkelt területek több mint 1/5-e (21%-a) erősen 

átlag (99,7 eFt/Ak) alatti – de még a javasolt megyei irányárnál (62 eFt/Ak)
11

 – is alacsonyabb 

aranykorona-áron (60 eFt/Ak ár alatt) talált gazdára. Ráadásul közülük 118 db birtoktest (91%) és 2.144 

hektár (86%) esetében ez volt a kikiáltási ár, azaz licitálás és árverseny nélkül került a nyertesekhez, akik 

között jónéhány politika-közeli, „gazdasági érdekhálózati tag” kedvezményezett nagyvásárlót is találunk. 

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

- A 2,114 millió Ft/ha átlagos nyertes árajánlat – különösen az egyben meghirdetett nagy, 

átlagosan 22,3 ha-os, illetve a területek több mint fele esetében az 50 ha-t is jóval meghaladó 

méretű 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 az állam által is kedvezményezett, „gazdasági érdekhálózati tag” 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 Hajdú-Bihar megyében elárverezett 

terület közel 3/4-e,  mintegy 74%-a esetében) 3,0 mFt/ha alatti áron – megszerezhető állami 

földek megvásárlása kiváló befektetési lehetőséget kínál. Az 5-15-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.
12

 Ennek dinamikáját jól szemlélteti a 6. ábra, amely a Takarékbank 

egy – a termőföldárak közelmúltbeli változásával kapcsolatos – elemzésének eredményét mutatja. 

- 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.
13

 

                                                           
11Javasolt 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  
12Földbérleti díjak és termőföld árak Magyarországon: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf004.html  
13Földspekulációs – 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 

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.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf004.html
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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Vélhetően ebben a megyében is ez lehetett az egyik legfőbb mozgatórúgója az állami földek 

privatizációjának.  

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

 

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

- 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.  

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 Hajdú-Bihar megyei földek értékesítéséből származó – az elkelt területek nyertes árajánlatai alapján 

kimutatott – állami árbevétel 25 milliárd 553 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 12. táblázat foglalja össze.  

12. 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 – 0 938 14.958 0,0 

1.250 11.017 239.222 299,0 

1.350 131 2.215 3,0 

Összesen 12.086 256.395 302,0 

https://www.agrarszektor.hu/foldpiac/hatalmas-meglepetesek-a-magyar-foldpiacon.9385.html
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Ez az éves bérleti díj-kiesés a táblázat szerint 302 mFt/év, ami 20 éves futamidővel számolva – még 

változatlan földbérleti díjak esetén is – összességében több mint 6 MrdFt elmaradt földbérleti díjbevételt, 

állami bevétel-kiesést jelent.  

A kieső földbérleti díjak levonása után megmaradó mintegy 19,6 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 közel 8%-

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 3,7 milliárd Ft-ot.  

De ha még a teljes, kimutatott közel 26 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 12.086 hektár állami földterület tényleges értéke ugyanis – Ny-Európa mai, 10-35 

millió Ft/ha átlagos földáraival számolva is – 120 - 420 milliárd Ft-ra tehető.  

Ez a – hazai és az európai, mai – 5-16-szoros földárbeli különbség a várhatóan liberalizálódó földpiaci és 

magyar földár-emelkedési kilátások
14

 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 a hatalom-közeli spekuláns tőke húzza. Minez 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 

vásárlás kikiáltási áron kérdését, majd a legnagyobb nyertes árverezők és érdekeltségek rangsorát, továbbá 

az általuk megszerzett területek jellemzőit.  

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

                                                           
14Termőföldárindex: 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://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
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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 263 nyertes árverező (11/1. melléklet) által megszerzett 541 db – 

12.086 ha összterületű – birtoktest 61 település közigazgatási területén helyezkedik el. Az összes és a helyi 

lakosok által megszerzett, elárverezett birtoktestek és területek e települések közti eloszlását a 13. táblázat 

adatai mutatják.  

13. 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. Ártánd 1 
 

4  

2. Bagamér 2 
 

12  

3. Bakonszeg 5 
 

79  

4. Balmazújváros 5 4 23 18 

5. Báránd 17 17 96 96 

6. Berekböszörmény 2 2 8 8 

7. Berettyóújfalu 8 7 39 34 

8. Biharkeresztes 3 3 20 20 

9. Biharnagybajom 4 2 41 31 

10. Bojt 6 
 

37  

11. Csökmő  14 9 88 45 

12. Darvas 3 1 20 6 

13. Debrecen 10 10 201 201 

14. Derecske 2 2 11 11 

15. Ebes 21 2 1.056 72 

16. Egyek 6 5 30 24 

17. Folyás 19 
 

490  

18. Földes 2 1 11 6 

19. Furta 6 6 33 33 

20. Görbeháza 10 7 78 68 

21. Hajdúböszörmény 16 8 584 267 

22. Hajdúdorog 9 8 533 437 

23. Hajdúnánás 71 59 1.607 1.370 

24. Hajdúszoboszló 20 3 1.018 116 

25. Hajdúszovát 2 2 21 21 

26. Hencida 1 
 

6  

27. Hortobágy 2 1 21 3 

28. Kaba 6 2 344 12 

29. Kismarja 2 1 10 6 

30. Komádi 17 16 243 233 

31. Körösszakál 1 1 3 3 

32. Körösszegapáti 1 1 8 8 

33. Létavértes 1 1 3 3 

34. Magyarhomorog 2 
 

48  

35. Mezőpeterd 2 1 6 3 

36. Nádudvar 8 7 36 31 

37. Nagyhegyes 1 
 

5  

38. Nagykereki 3 
 

25  

39. Nagyrábé 18 10 553 230 

40. Nyírábrány 2 
 

13  

41. Nyíracsád 3 3 16 16 

42. Nyíradony 2 1 24 21 

43. Nyírmártonfalva 4 1 27 13 

44. Pocsaj 3 2 14 10 

45. Polgár 22 16 329 127 
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46. Püspökladány 51 47 1.248 1.134 

47. Sárrétudvari 7 4 39 20 

48. Szentpéterszeg 1 1 3 3 

49. Szerep 25 6 453 29 

50. Téglás 1 1 3 3 

51. Tépe 1 1 6 6 

52. Tetétlen 4 
 

146  

53. Tiszacsege 9 6 51 38 

54. Tiszagyulaháza 4 2 22 13 

55. Told 1 
 

4  

56. Újiráz 3 3 13 13 

57. Újszentmargita 54 5 2.152 241 

58. Újtikos 4 2 18 11 

59. Vámospércs 1 1 5 5 

60. Váncsod 5 5 29 29 

61. Zsáka 5 1 23 7 

A 61 település összesen 541 307 12.086 5.155 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az 541 db elárverezett birtoktestből 307 db-ot – 57%-ot – 

tudtak helyi lakosok megszerezni. Ezek is az átlagnál kisebb, 16,8 ha méretű birtoktestek voltak, szemben a 

külső árverezők által megszerzett birtoktestek  29,6 ha átlagméretével. Így azután nem meglepő, hogy a 

12.086 ha elkelt állami földterületből arányait tekintve még kisebb terület, csupán 5.155 ha (43%) jutott 

helyieknek. Ezt – a kormányzati kommunikációval ellentétben álló – arányt jól szemlélteti a 7. ábra.  

7. ábra: A helyi lakosok által elnyert földterületek aránya (%) Hajdú-Bihar megyében  

a) birtoktestek száma 

 

b) terület 

 

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

közösségek – a kormányzati kommunikációval szemben – az elárverezett területeknek csupán kevesebb, 

mint felét tudták a saját településük földjeiből megszerezni, több mint felét külső árverezők vitték el a 

helyi gazda-közösségek elől. Ám még ez is optimista értelmezés, hiszen a nyertesek közül néhányan – az 

állami földbérleti pályázatoknál
15

 már megismert eljáráshoz hasonlóan – feltehetően fiktív lakcímeket adtak 

meg, vagy – a földforgalmi törvényben kódolt csalafintasággal élve – a „tartózkodási helyről” az adott 

település jegyzője által kiállított igazolásokat illetve cégeik székhelyét használták 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 

                                                           
15Állami földbérleti pályázatok: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180 
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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.  

A 14. táblázat a külső árverezők által megszerzett állami földterületek településenkénti megoszlását, azaz a 

vesztesnek tekinthető települések ez alapján kialakuló rangsorát szemlélteti. A 15. táblázat a vesztes 

települések közül azokat emeli ki, ahol helybeliek lakhelyük földjeiből egyáltalán nem tudtak vásárolni. 

14. táblázat: A területet vesztő települések rangsora 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. Újszentmargita 49 1911 

2. Ebes 19 984 

3. Hajdúszoboszló 17 902 

4. Folyás 19 490 

5. Szerep 19 424 

6. Kaba 4 332 

7. Nagyrábé 8 323 

8. Hajdúböszörmény 8 317 

9. Hajdúnánás 12 237 

10. Polgár 6 202 

11. Tetétlen 4 146 

12. Püspökladány 4 114 

13. Hajdúdorog 1 96 

14. Bakonszeg 5 79 

15. Magyarhomorog 2 48 

16. Csökmő  5 43 

17. Bojt 6 37 

18. Nagykereki 3 25 

További 26 – 20 ha alatti – területet vesztő település összesen 43 224 

A 44 termőföldet veszítő település mindösszesen 234 6.934 

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

15. táblázat: Azok a települések, ahol helybeliek egyáltalán nem tudtak állami földterülethez jutni (OK) 

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

Település Külső árverezők által 

megszerzett birtoktestek 

 
száma (db) területe (ha) 

1. Folyás 19 490 

2. Tetétlen 4 146 

3. Bakonszeg 5 79 

4. Magyarhomorog 2 48 

5. Bojt 6 37 

6. Nagykereki 3 25 

7. Nyírábrány 2 13 

8. Bagamér 2 12 

9. Hencida 1 6 

10. Nagyhegyes 1 5 

11. Ártánd 1 4 

12. Told 1 4 

A 12 abszolút vesztes település mindösszesen 47 869 
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A táblázatokban szereplő adatok alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 A földárverések által területével érintett 61 település közül 44 településen (a települések 72,1%-án), az 

elárverezett 541 db biroktestből 234 db-ot (a birtoktestek 43,3%-át), összesen 6.934! ha területet (az 

összes elárverezett 12.086 ha terület 57,4%-át) külső árverezők szereztek meg.  

 Közülük a vesztesek rangsora élén Újszentmargita áll, amelynek területéből közel 2.000! hektár állami 

terület került külső árverezők tulajdonába. De a csaknem 1.000 hektár mezőgazdasági területet vesztő 

Ebes vagy Hajdúszoboszló helyi közösségeit is súlyos veszteség érte.  

 A vesztes települések értékes területeit megszerző külső árverési nyertesek között gyakorta találunk 

multimilliárdos családi/üzleti érdekeltségeket, illetve gyakorta felmerül a tényleges gazdálkodási 

szándék hiánya és ezzel együtt az ingatlanspekuláció lehetősége is. (Például a vesztesek rangsora élén 

álló, 1.911 ha területet vesztő Újszentmargita  esetében a nagybirtokos, milliárdos nagyvállalkozó 

Forgács család több mint 800 ha-ra tett nyertes árajánlatot, de a külső – balmazújvárosi, debreceni, 

görbeházai, hajdúböszörményi, hortobágyi vagy éppen tiszacsegei – árverési nyertesek között hivatásos 

vadászt, állatorvost, sőt nemzetközi közúti árufuvarozó nagyvállalkozót, gyakorló pszichológust, 

játékgyártót, kereskedőt vagy éppen nemzetközi üzletkötő, hosszútávfutót is találunk.)   

 Az érintett 61 település közül 12 településen (a települések mintegy 20%-án) egyáltalán nem volt 

helybeli nyertes árverező. Ezen a 12 abszolút vesztesnek tekinthető településen 47 db birtoktest, 

összesen 869 ha állami földterület kerül más településen élők magántulajdonába.  

 Közülük az abszolút vesztesek rangsora élén Folyás áll, amelynek területéből közel 500 hektár 

termőföldre külső árverezők tettek nyertes árajánlatot.  

A 16. táblázat és a 8. ábra azon nyertes települések rangsorának élmezőnyét mutatja, ahonnan – az NFA 

honlapján közzétett, hivatalos lakhely-adatok alapján – a 263 nyertes árverező (11/1. melléklet) kikerült, 

ahova tehát a vesztes településekről a föld haszna vándorol.  

16. 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. Debrecen 59 2.454 20,3 20,3 

2. Hajdúnánás 71 1.786 14,8 35,1 

3. Hajdúböszörmény 38 1.291 10,7 45,8 

4. Püspökladány 54 1.273 10,5 56,3 

5. Hajdúdorog 16 661 5,5 61,8 

6. Hortobágy 9 497 4,1 65,9 

7. Tiszacsege 19 482 4,0 69,9 

8. Báránd 24 312 2,6 72,5 

9. Komádi 18 281 2,3 74,8 

10. Hajdúszoboszló 6 258 2,1 76,9 

11. Újszentmargita 6 246 2,0 78,9 

12. Nagyrábé 10 230 1,9 80,8 

13. Tiszavasvári 7 210 1,7 82,5 

14. Nádudvar 12 190 1,6 84,1 

15. Görbeháza 11 189 1,6 85,7 

16. Biharnagybajom 7 183 1,5 87,2 

17. Tépe 4 164 1,4 88,6 

18. Polgár 23 157 1,3 89,9 

19. Berettyóújfalu 14 109 0,9 90,8 

További 37 – 100 ha alatti területet szerző – település összesen 133 1.113 9,2 100,0 

Az 56 nyertes település mindösszesen 541 12.086 - 100,0 

 Megjegyzés: vastagon szedve a városok  
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8. ábra: A földárverések nyerteseinek lakhely szerinti megoszlása (%) az elnyert terület alapján  

 

Megjegyzés: vastagon szedve a városok 

A táblázatban szereplő adatok és az ábra információi alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 A 263 nyertes árverező a lakcímadatok alapján összesen 56 településen él, ám a 61 település 

közigazgatási területéhez tartozó, elárverezett területek (12.086 ha) több mint 3/4-ének (közel 9.300 

ha-nak) a tulajdonjogát mindössze 10! település – közöttük a megyeszékhellyel együtt 8! város – (a 

nyertes települések alig 18%-a) lakói szerezték meg.  

 Kimagaslóan a legtöbb területet, a megyében sikeresen elárverezett 12.086 ha állami földterület 

több mint 20!%-át, összesen 59 db birtoktestből álló közel 2.500! hektárt az ország harmadik 

legnagyobb területű és második legnépesebb, FIDESZ-vezetésű megyei jogú városa, a kormányzó 

koalíció fontos bázisa, Debrecen nyertes árverezői szerezték meg. A 263 megyei árverési nyertes 

közül 33 fő, azaz minden nyolcadik e város lakója, és minden negyedik sikeresen elárverezett hektár 

hozzájuk került. A város nyertes érdekeltségeinek rangsorát Forgácsék, az MSZMP-s majd MSZP-s 

családfő, dr. Forgács Barna, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, 

fia, a Gyurcsány kormány államtitkára (dr. Forgács Barnabás), Hajdúböszörményben élő 92 éves 

édesanyja (Forgács Barnabásné), továbbá lánya (dr. Forgács Beáta) és annak azonos lakcímű 

élettársa (Majtényi László Ákos) alkotta milliárdos családi/üzleti érdekkör vezeti.
16

 Debreceni 

                                                           
16dr. Forgács Barna és családja: https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/  
   https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol  
   https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/  

    https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba  
    https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13  
   https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas 
   https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/ https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html  
   http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487 http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155 
    https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa  

    http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806 

    Esetük arra is jó példa, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és éjszakás műszakként” működő – politikai oldalakhoz, 
pártokhoz kötődő gazdasági érdekcsoportok olyan egységes háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei. E közös érdekeket a mindenkori politikai 
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https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/
https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas
https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487
http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155
https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
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illetőségű négy tagja közel 640 ha-ra tett nyertes árajánlatot. De a debreceni nagy nyertes árverezők 

között találjuk az Iglódi-94 Bt. üzlettárs kültagjait (Podgornik Zsoltot és Tóth Péter Tamást) is 

mintegy 330 ha elnyert területtel. Ugyancsak itt találjuk Pálfyékat – a családfő, Pálfy István Attila, a 

Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonos vezetője, egyben a másik nagy nyertes érdekeltség 

vezetőjével, dr. Forgács Barnával együtt az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági 

tag, vezető tisztségviselője és két fia (dr. Pálfy István és dr. Pálfy Tamás) alkotta családi/üzleti 

érdekkört – is, több mint 320 ha területre tett együttes nyertes árajánlatával. A debreceni nagy 

nyertesek rangsorának negyedik helyén találjuk Frommeréket – a több cégben is érdekelt, milliárdos 

nagyvállalkozó apa (dr. Frommer Lajos) és egyik, azonos lakcímű lánya (Frommer Dóra) alkotta 

családi érdekkört – mintegy 280 ha-ral. De említeni kell a városi ötödik helyezett Gáspárékat – 

Gáspár Gyulának, a száz leggazdagabb magyar egyikének közvetlen családtagjai, felesége (Gáspár 

Alicja Zdzislawa), fia (Gáspár Soma Gáspár), háziorvos lánya (dr. Gáspár Alicia) és annak azonos 

lakcímű, jogász élettársa (dr. Nagy Rudolf István) alkotta érdekkört – is, a maguk mintegy 250 ha-ra 

tett együttes nyertes árajánlatával. Ez azt is jelenti, hogy bár a városnak 33 nyertes árverezője van, 

ám e fenti 5 családi/üzleti érdekkör 15 tagja szerezte meg a város polgárai által elnyert terület 

közel 3/4-ét, több mint 1.800 ha-t, a megyei összterületnek pedig több mint 15!%-át. Ők lennének 

tehát azok a kis/közepes családi gazdálkodók, akiket a kormánypropaganda szerint a „Földet a 

gazdáknak!” program megcélzott!  

 A rangsor második helyét a 17 ezer lelkes, ugyancsak FIDESZ-vezetésű város, Hajdúnánás foglalja 

el. 19 nyertes árverezője révén 71 db birtoktestre tett nyertes árajánlatával megszerezte 1.786! 

hektárnyi állami földterület tulajdon jogát, ami a megyében elárverezett területek közel 15%-a. A 

város és egyben a megye nyertes érdekeltségei rangsorát az ugyancsak MSZP kötődésű cégcsoport, a 

Tedej agrárholding nyertes árverező vezetői és/vagy tulajdonosai alkotta érdekkör vezeti. Feje a 

multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos Bódi László András, az 1949-ben alapított 

és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és 

Szolgáltató Zrt. további 17 cégben érdekelt vezérigazgatója. Hajdúnánási illetőségű tagjai a 

nagyvállalkozó üzlettárs családtagjai, valamint a holding több cégében is érdekelt további vezetők. 

Ők: lánya, Bódi Judit és a vele azonos lakcímű Rákóczi András, felesége, Bódi László Andrásné 

valamint Deme Albert, Miltner Attila, Molnár Miklós, Redela Rita, Szolláthné Török Katalin továbbá 

Tamási Sándor és felesége Tamási Piroska Erzsébet.
17

 Az általuk megszerzett 58 db birtoktest 

összterülete meghaladja az 1.690! ha-t. A város további nyolc nyertese összesen is kevesebb, mint 

100 ha területhez jutott.  

 A települési rangsor harmadik illetve negyedik helyére közel azonos – mintegy 1.300 - 1.300 ha 

területtel  további két szintén FIDESZ-vezetésű város, a 31 ezer lelkes Hajdúböszörmény és a 16 

                                                                                                                                                                                                                 
vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „család” képviseli, ügyeiket „menedzseli”, és az ország kirablásából származó 

hasznon megosztoznak. E régóta vallott és egyre többek által osztott meggyőződésemet (pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) számos korábbi jel 
(pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is megerősíti, és az egyebek mellett az „elszámoltatás” mindkét oldali 

elmaradására is kielégítő magyarázatot adhat. A szálak összeérnek, így nem meglepő az sem, hogy Hajdú-Bihar megyében az MSZMP/MSZP kötődésű, az 

állami gazdaságot privatizáló Forgács érdekeltség cége, az Agrárgazdaság Kft. árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” 
program égisze alatt zömében ők maguk, a Forgács család tagjai vásárolhatták fel. 

17Bódi László András, az MSZP-s kötődésű multimilliárdos nagyvállalkozó és a Tedej-agrárholding: http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-
leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon. Bódi Judit, a vezérigazgató lánya, MSZP-s politikus: https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/ 

    http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427  

    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  
   https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd   

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-

kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66. Tedej Zrt., a cégcsoportot vezető társaság: http://www.tedejrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  

    https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856 http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert 
   https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/  

    Az ő esetük is jó példa lehet arra, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és éjszakás műszakként” működő – politikai 

oldalakhoz, pártokhoz kötődő gazdasági érdekcsoportok olyan egységes háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei . . E közös érdekeket a 
mindenkori politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „család” képviseli, ügyeiket „menedzseli”, és az ország 

kirablásából származó hasznon megosztoznak. E régóta vallott és egyre többek által osztott meggyőződésemet (pl.: 

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) számos korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is megerősíti, 
és az egyebek mellett az „elszámoltatás” mindkét oldali elmaradására is kielégítő magyarázatot adhat. A szálak összeérnek, így nem meglepő az sem, hogy 

Hajdú-Bihar megyében az MSZMP/MSZP kötődésű, az állami gazdaságot privatizáló Bódi érdekeltség, a Tedej agrárholding cégei árverésre bocsátott bérelt 

állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” program égisze alatt zömében ők maguk, a Bódi család tagjai valamint a holding cégvezetői és 
családtagjaik vásárolhatták fel 

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/
http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet
https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
http://www.tedejrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856
http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert
https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
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ezer lelkes Püspökladány került. 13 illetve 24 nyertes árverezője révén 38 illetve 54 db birtoktestre 

tett nyertes árajánlatával megszerezte 1.291 illetve 1.273 hektárnyi állami földterület tulajdon jogát. 

Ez a megyében elárverezett területek 10,7 illetve 10,5%-a. A harmadik helyezett Hajdúböszörmény 

nyertes árverezői közül a legnagyobb területet a pékárú-gyártó és -forgalmazó nagyvállalkozó Fülep 

család szerezte meg (276 ha), majd a legnagyobb megyei nyertes Tedej-agrárholding érdekeltségi 

kör egyik tagja, Polyák Ferenc (245 ha) következik. A városi rangsorban őket a megyei második 

legnagyobb nyertes érdekeltség, a Forgács család 90 év feletti legidősebb tagja, Forgács 

Barnabásné (215 ha) valamint a szállítmányozó nagyvállalkozó Varga Zoltán (171 ha) követi. E 

négy nagy nyertes érdekeltséghez került több mint 900! ha, ami a város nyertes árverezői által 

megszerzett területnek több mint 70%-a. A negyedik helyezett Püspökladány nyertes árverezői 

közül a legnagyobb területet három nagybirtokos család tagjai, Bíróék (360 ha), Veresék (327 ha) és 

Őzséék (142 ha) szerezték meg. E három nagy nyertes érdekeltséghez került közel 830! ha, ami a 

város nyertes árverezői által megszerzett területnek több mint 65%-a.  

 E négy legnagyobb nyertes város 20 érdekeltséghez tartozó 89 árverezője tehát 222 db birtoktestre 

tett nyertes árajánlatával összesen 6.804! ha állami földterülethez jutott, ami a megyében elárverezett 

összes terület több mint fele!,  56,3!%-a.  

 Az elárverezett területekből 200 hektárt meghaladó föld tulajdonjogát további 9 település, 660 ha-

tól 210 hektárig csökkenő sorrendben Hajdúdorog, Hortobágy, Tiszacsege, Báránd, Komádi, 

Hajdúszoboszló, Újszentmargita, Nagyrábé és Tiszavasvári nyertes árverezői szerezték meg.  

 E 13 vezető település (köztük 9! város) szerezte meg tehát nyertes árverezői révén a megye dobra 

vert állami területeinek több mint 8/10-ét!, 82,5%-át. A további 43 település nyertes árverezőinek a 

megyében elárverezett földterület kevesebb, mint 2/10-e, 17,5%-a jutott. A kormánypropaganda 

állításaival szemben tehát nem a falvak vagy a tanyák népe, hanem zömében politika-közeli, nagy 

gazdasági/családi érdekcsoportokhoz tartozó, tőkeerős városlakók a program fő megyei nyertesei. 

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.  

18. táblázat: A 20 km-t meghaladó lakhely–birtoktest távolság 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) 

4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48. Új, kétszintes, nagykertes családi ház Újszentmargita (2 db) 58 16,9 12,50 

4025 Debrecen Széchenyi u. 17. 1 a. „Álomház Sütőüzem” feletti városi lakás Nyírábrány 31 6,9 3,70 

4028 Debrecen Ember Pál u. 17. Új, nagy, kétszintes, kertes családi ház Hajdúszoboszló 24 85,0 355,15 

4028 Debrecen Lugossy u. 9. Zöldövezeti, kertes családi ház Püspökladány (2 db) 49 74,0 178,90 

Szerep (2 db) 59 93,1 157,60 

4028 Debrecen Simonyi út 25. Új, nagy, exkluzív, kertes családi ház Hajdúszoboszló (5 db) 24 17,2 64,40 

4031 Debrecen Bezerédj Imre u. 11/B. Kertes családi ház Hajdúszoboszló 24 90,7 400,75 

4031 Debrecen Bornemissza u. 16. Új, nagy, exkluzív, kertes családi ház Hajdúszoboszló (2 db) 24 153,7 725,85 

4031 Debrecen Töhötöm u. 20/b. (2 fő) Kertes családi ház Hajdúszoboszló 24 87,4 348.95 

Nagyhegyes 22 5,3 23,45 

4032 Debrecen Akadémia u. 43. Többszintes, exkluzív, kertes, sorházi lakás Hajdúszoboszló 24 16,5 67,00 

4032 Debrecen Babits Mihály u. 40. Új, nagy, exkluzív, kertes családi ház Hajdúszoboszló 24 175,7 798,05 

4032 Debrecen Kosztolányi D. u. 77. Új, nagy, kertes családi ház Pocsaj 35 4,0 9,55 

4032 Debrecen Tarján u. 144. (2 fő) Új, többszintes, exkluzív, kertes családi ház Újszentmargita (8 db) 58 452,4 344,10 

4032 Debrecen Tarján u. 146. Új, többszintes, exkluzív, kertes családi ház Újszentmargita (2 db) 58 168,6 340,55 

4033 Debrecen Szondi u. 32. Új, nagy, kétszintes, kertes családi ház Nyíradony 27 3,2 0,85 

                                                           
18Ahol nincs zárójeles adat, ott 1 db birtoktest szerepel. 
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4060 Balmazújváros Bethlen u. 29. Új, nagy, kétszintes, kertes családi ház Tiszacsege (2 db) 30 8,9 8,55 

4060 Balmazújváros Debreceni u. 92. Új, nagy, kétszintes, kertes családi ház Újszentmargita 30 3,2 3,10 

4060 Balmazújváros Kossuth u. 81. Kertes családi ház Újszentmargita 30 11,4 16,05 

4060 Balmazújváros Veres Péter u. 27. Új, kétszintes, díszkertes, sorházi lakás Újszentmargita 30 10,2 7,10 

4066 Tiszacsege Ady E. u. 25. (2 fő) Beépítetlen, üres telek (Google műhold) Folyás (2 db) 21 67,0 56,00 

4066 Tiszacsege Cserepes tanya 232. (2 fő) A Szilaj Marha Kft. központja, székhelye Folyás (4 db) 21 235,1 149,90 

4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.19 Kertes, gazdasági udvaros, családi ház Újszentmargita 39 489,7 254,15 

4071 Hortobágy Kónya major 3052. Kertes, gazdasági udvaros, családi ház Tiszacsege 28 4,2 3,60 

4075 Görbeháza Böszörményi út 37. Kertes, gazdasági udvaros, családi ház Újszentmargita 23 45,3 21,05 

4075 Görbeháza Petőfi u. 35. Kertes, gazdasági udvaros, családi ház Újszentmargita 24 70,3 30,65 

4080 Hajdúnánás Bocskai u. 16/A. 3/15. Harmadik emeleti társasházi lakás Folyás 30 4,0 0,20 

4080 Hajdúnánás Korponai u. 26. Új, kertes családi ház Polgár (2 db) 27 16,1 5,70 

4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A Kertes családi ház Hajdúböszörmény (3db) 23 200,3 434,05 

Polgár (2 db) 25 83,8 40,45 

4080 Hajdúnánás Tedej Veres Péter u. 16. Kertes családi ház Hajdúböszörmény 30 9,4 20,80 

4087 Hajdúdorog Galamb u. 16. Beépítetlen, üres telek (Google műhold) Polgár 32 98,5 76,50 

4100 Berettyóújfalu Jászai Mari u. 30. Kertes, gazdasági udvaros, családi ház Told 24 3,7 5,50 

4132 Tépe Hunyadi u. 20. A Balogh-Farm Kft. központja, székhelye Ebes 23 50,1 240,80 

4132 Tépe Kossuth u. 2. Beépítetlen, erdős terület (Google műhold) Ebes 24 48,7 226,70 

4132 Tépe Rákóczi u. 3. Beépítetlen, üres telek (Google műhold) Ebes 24 59,3 303,60 

4146 Újiráz Ady Endre u. 5. Kertes családi ház Zsáka (3 db) 26 12,6 11,10 

4181 Nádudvar Petri-Derzs u. 6-8. Nádudvari Ref. Egyházk. Idősek Otthona  Szerep (3 db) 28 111,6 258,80 

4200 Hajdúszoboszló Keleti u. 34. Új, kertes családi ház Hortobágy 32 17,9 18,20 

4212 Hajdúszovát Szoboszlói u. 31. Kertes családi ház Püspökladány 32 37,0 66,65 

4220 Hajdúböszörmény Arad u. 66. Új, tetőtérbeépítéses lakóház+presszó+üzlet Újszentmargita (3 db) 43 110,5 32,95 

4220 Hajdúböszörmény Bem J. u. 4. Új, tetőtérbeépítéses, kertes családi ház Újszentmargita (2 db) 43 63,6 32,95 

4220 Hajdúböszörmény II. Rákóczi F u. 12. Kertes, gazdasági udvaros, családi ház Folyás 41 33,9 27,80 

Görbeháza 27 3,1 2,80 

Újszentmargita 43 48,4 37,75 

4220 Hajdúböszörmény Jókai u. 46. (2 fő) Új, nagy, elegáns, kertes családi ház Hajdúszoboszló (4 db) 36 276,0 1.326,80 

4220 Hajdúböszörmény Kölcsey F. u. 37. Új, nagy, tetőtérbeépítéses, kertes családi 

ház 

Folyás (2 db) 43 58,0 49,35 

Újszentmargita (2 db) 44 112,7 95,50 

4220 Hajdúböszörmény Munkácsy Mihály 

u. 8. I/3. 

Lakótelepi, négyemeletes panelház, I. 

emeleti lakás 

Folyás  42 43,2 25,90 

Újszentmargita (10 db) 43 171,5 145,95 

4220 Hajdúböszörmény Polgári u. 37. Új, kertes családi ház Kaba 51 82,2 351,25 

4220 Hajdúböszörmény Tanya 869 Tanya, lakó- és gazdasági épületekkel Folyás 42 16,0 8,10 

4281 Létavértes Kossuth u. 116. Új, nagy, kétszintes, kertes családi ház Ártánd 39 3,7 9,05 

5526 Kertészsziget Görbesziget 1. (Békés) Tanyaközponti tanya Ebes (2 db) 71 31,7 172,95 

16 település, 47 lakcím/árverezési cím, 52 nyertes árverező, átlag/összesen  19 település (101 db) 36 4.203,4 8.060,70 

A fenti 18. táblázat tehát azon települések és lakcímek teljes körű 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.  

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

szerinti megoszlása 

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

 

 

 

                                                           
19Azonos néven az adott címen (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os 

szerzési plafont meghaladó terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett 
(lásd pl.: Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami 

azonban az NFA által közölt adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző 

árverési helyeken és időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési 
plafont. 

Távolság-kategóriák  Birtoktestek száma  Birtoktestek összterülete 

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

   50- 17 3,2 844,9 7,0 

   40-50 25 4,6 731,8 6,1 

   30-40 18 3,3 980,8 8,1 

   20-30 41 7,6 1.645,9 13,6 

20 km felett összesen 101 18,7 4.203,4 34,8 

Mindösszesen 541 100,0 12.086,6 100,0 

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
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A fenti – 16 településről, 47 lakcímről, ill. árverezési címről pályázó 52 nyertes árverező által 19 település 

határában megszerzett – 101 db birtoktest (több mint 4.200! hektár, a megyében elárverezett állami 

földterület közel 35!%-a, azaz minden harmadik hektár) átlagosan 36 km távolságra helyezkedik el a 

nyertesek lakhelyétől, ill. árverezésre jogosító címétől. Ez a távolság 17 db birtoktest esetében az 50 km-t is 

meghaladja, újabb 25 db birtoktest esetében 40-50 km közötti, 18 db birtoktest esetében 30-40 km közötti, 

a fennmaradó 41 db birtoktest pedig 20-30 km távolságra fekszik a területet elnyerő lakhelyétől illetve 

árverezésre jogosító címétől.  

Egy birtoktest átlagos területnagysága ebben a „távnyertes” körben 41,6 hektár, ami jelentősen 

meghaladja a megyében sikeresen elárverezett birtoktestek 22,3 hektáros átlagméretét, annak közel 

kétszerese. Egy nyertes árverező átlagosan 1,9 db birtoktestet vásárolt, így az egy nyertes árverezőre jutó 

átlagterület meghaladja a 80 hektárt.  

A nyertes árajánlatok összege ebben a körben több mint 8! milliárd Ft. A fenti árverési nyertesek egy-egy 

birtoktestre átlagosan közel 80 millió Ft-ot szántak, és így az egy nyertes árverező által földvásárlásra 

fordított átlagos összeg meghaladta a 155 millió Ft-ot. Az átlag azonban itt is nagy eltéréseket takar, hiszen 

pl. egy Hajdúböszörményi házaspár, azaz azonos árverzési című 2 fő olyan „távárverező” is akad, aki több 

mint 1,3! milliárd Ft-ot költött el a földárveréseken, további 2 fő debreceni árverező esetében pedig ez az 

összeg a 700 millió Ft-ot meghaladta. Ugyan melyik kis/közepes családi gazdaság, gazdálkodó család 

tudna mezőgazdasági tevékenységéből ekkora összegeket földvásárlásra fordítani?  

A „távnyertes helybeli földművesek” illetve – egy idősek otthona címéről, közel 30 km-re, több mint 110 

hektárt vásárlótól, a 90 évet meghaladó korú, 40 km-nél is nagyobb távolságban 11 birtoktestet, több mint 

210 hektárt vásárló „földműves” édesanyáig sorolható – 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 olyan esetekkel is, ahol a megadott árverezési címen üres, 

beépítetlen telek vagy éppen erdő 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) 263 52 19,8 

- száma (db) 541 101 18,7 

- összterülete (ha) 12.086 4.203 34,8 

- összes nyertes árajánlat (mFt) 25.553 8.061 31,5 

9. ábra: A 20 km-en kívüli lakcímmel rendelkező nyertesek, az általuk elnyert birtoktestek, területek és 

nyertes árajánlatok arányszámai (%) 

 

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

2016. július 31. közötti időszakban, három lépcsőben elárverezett 12.086 hektár állami földterületből 4.203 

hektárt, 34,8!%-ot nemcsak hogy nem helybeliek, hanem a birtoktesttől 20 km-nél nagyobb – átlagosan 
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36 km – távolságban lakó, 52 nyertes licitáló – az összes (263 fő) sikeresen árverező 19,8%-a – szerezte 

meg. E nyertes „távárverezők” így 101 db – a hivatalosan közzétett címüktől 20 km-t meghaladó 

távolságban lévő – birtoktest tulajdonjogához  jutottak, ami az összes (541 db) dobra vert birtoktest 18,7%-a, 

az értük kifizetett összeg pedig az összes nyertes árajánlat 31,5%-a. A „távnyertes helybeli földművesek” 

tehát általában versenytárs, licit nélkül, a megyei átlagnál (2 millió 114 ezer Ft/ha) alacsonyabb (átlagosan 

1 millió 918 ezer Ft/ha) árajánlattal, csaknem kétszer akkora (41,6 ha/fő) területhez jutottak, mint a 

megyei átlag (22,3 ha/fő).  

Hogy hogyan lehet ez az 52 nyertes árverező „helybeli földműves”, arra az sem ad elfogadható 

magyarázatot, hogy – a tárca érvelése szerint
20

 – 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 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”
21

 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
22

 gazdálkodni alig akaró, a földalapú támogatásokra továbbá az előre megtudott 

privatizációban érvényesülő elővásárlási jogra és a majdani vásárláshoz nyujtandó kedvezményes állami 

hitelre spekuláló, „politika-közeli” nyerteseinek ajándékozzuk nemzeti vagyonunk stratégiai maradékát. 

Ezzel ráadásul az 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.  

                                                           
20Tárcaérvelés, pl.: http://www.agrotrend.hu/hireink/csusztatasokat-tartalmaz-az-angyan-jelentes 
21I.) 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 
22Állami földbérleti pályázatok: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180  

http://www.agrotrend.hu/hireink/csusztatasokat-tartalmaz-az-angyan-jelentes
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
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E viszonyok megállapításához az OPTEN cégadatbázist
23

 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 sokat segítettek e kapcsolati viszonyok feltárásában. Hálás köszönet 

ezért mindazoknak, akik ezzel is segítették a munkámat.  

A 263 fő nyertes árverező által megszerzett Hajdú-Bihar 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.  

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 938 7,8 

a földvásárló saját bérleménye 944 7,8 

a földvásárló közvetlen rokoni, üzlettársi körének bérleménye 110 0,9 

a földvásárló saját, ill. közvetlen rokoni, üzlettársi köre cégének bérleménye 3.792 31,4 

saját bérlemény összesen 4.846 40,1 

más természetes személy bérleménye 466 3,8 

más cég bérleménye 5.836 48,3 

külső bérlemény összesen 6.302 52,1 

mindösszesen 12.086 100,0 

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

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

 

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

kategóriával kapcsolatban az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 1. kategória - A 12.086 ha elárverezett Hajdú-Bihar megyei állami földterület 7,8%-a, mindössze 938 

ha nem volt az árverezés időszakában bérbe adva, közel 92%-a viszont hosszabb-rövidebb, az árverés 

idején 1-27 éves hátralevő futamidejű szerződéssel bérbe adott, azaz nem az állam, hanem a bérlők által 

művelt terület. Irrelevánsok tehát azok a kijelentések, amelyek azzal próbálták indokolni a földvagyon 

eladását, hogy az állam rossz gazdája annak, az állami cégeket a management „szétlopja”.
24

 68 fő 

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

                                                           
23OPTEN cégadatbázis: https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 
24Lázár – az állami cégeket „szétlopják”– http://mandiner.hu/cikk/20151006_lazar_a_fideszes_menedzsment_is_szetlopna_az_allami_cegeket 
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 2. kategória - Az elárverezett területekből 4.846 ha (40,1%) esetében a nyertes árverezők saját 

bérleményükre licitáltak, és szerezték meg annak tulajdonjogát. Ezen belül a földvásárló saját cége által 

bérelt terület (3.792 ha, 31,4%) tette ki a legnagyobb hányadot. Ezt követte a nyertes árverező, mint 

magánszemély által bérelt terület (944 ha, 7,8%). Végül e kategóriában a legkisebb területet (110 ha, 

0,9%) azok a birtoktestek adták, amelyeknél a nyertes árverező a közvetlen rokoni, üzlettársi köre 

bérleményének tulajdonjogát szerezte meg. Ezek a földbérletek 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. 105 fő részben vagy egészben ilyen 

saját bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot.  

 3. kategória – Az elárverezett területekből 6.302 ha (52,1%) esetében a nyertes árverezők külső 

bérleményre licitáltak, és szerezték meg annak tulajdonjogát. Ezen belül a külső – az árverezőtől 

vélhetően független – cég bérleménye tette ki a legnagyobb (5.836 ha, 48,3%) hányadot. A sort a külső 

– a nyertes árverezőtől vélhetően független – magánszemélyek által bérelt területek (466 ha, 3,8%) 

zárják. 114 fő részben vagy egészben ilyen külső bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot.  

6. Bérleti viszonyok II. – földbérlők, földtulajdonosok és háttérkapcsolatok  

Érdemes azt is külön megvizsgálni, hogy kik is bérlik az áruba bocsátott állami földterületeket. A nagy 

bérlők 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. Agrárgazdaság Kft. 2.917 20,6 39.234 13,5 1.250 49,0 2042 

2. Kösely Mezőgazdasági Zrt. 2.459 17,3 86.402 35,1 1.250 108,0 2029-2030 

3. Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. 1.535 10,8 35.606 23,2 1.250 44,5 2029-2030 

4. Hamvas-Tej Mezőgazdasági Kft. 1.316 9,3 34.190 26,0 1.250 42,7 2019 

5. Tedej Befektető Mezőgazdasági Zrt. 1.224 8,6 23.404 19,1 1.250 29,3 2029-2030 

6. Komádi Tehenészet Kft. 418 2,9 6.407 15,3 1.250 8,0 2029-2033 

A 200 ha feletti 6 bérlő összesen 9.869 69,5 225.243 22,8 1.250 281,5 2019-2042 

További 179 bérlő 3.213 22,6 70.266 21,9 1.250-1.350 88,5 2015-2036 

Az összes 185 bérlő  13.082 92,1 295.509 22,6 1.250-1.350 370,0 2015-2042 

Nincs bérbe adva 1.118 7,9 17.593 15,7 - - - 

Mindösszesen 14.200 100,0 313.102 22,0 1.250-1.350 370,0 2015-2042 

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. Agrárgazdaság Kft. 2.689 22,2 29.728 11,1 1.250 37,2 2042 

2. Kösely Mezőgazdasági Zrt. 2.067 17,1 72.177 34,9 1.250 90,2 2029-2030 

3. Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. 1.497 12,4 35.024 23,4 1.250 43,8 2029-2030 

4. Hamvas-Tej Mezőgazdasági Kft. 1.312 10,9 34.112 26,0 1.250 42,6 2019 

5. Tedej Befektető Mezőgazdasági Zrt. 1.224 10,1 23.404 19,1 1.250 29,3 2029-2030 

6. Komádi Tehenészet Kft. 222 1,8 3.317 14,9 1.250 4,1 2029 

A 200 ha feletti 6 bérlő összesen 9.011 74,5 197.762 21,9 1.250 247,2 2019-2042 

További 124 bérlő 2.137 17,7 43.675 20,4 1.250-1.350 54,8 2015-2036 

Az összes 130 bérlő  11.148 92,2 241.437 21,7 1.250-1.350 302,0 2015-2042 

Nincs bérbe adva 938 7,8 14.958 15,9 - - - 

Mindösszesen 12.086 100,0 256.395 21,2 1.250-1.350 302,0 2015-2042 
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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) 

 

A megyében meghirdetett 14.200 ha állami földterületet összesen 185 cég illetve magánszemély bérli, ám 

közel 70!%-át mindössze 6 cég bérleményei adják. A végül eredményesen elárverezett 12.086 ha 

földterületet 130 cég illetve magánszemély bérli, akik közül ugyanazon legnagyobb 6 földhasználó 

bérleményei teszik ki a terület közel 3/4-ét!  

Az, hogy mely cégek illetve magánszemélyek bérleményeit bocsátották árverésre, és melyekét nem, az e 

megyében is nehezen magyarázható. Valószínűleg itt is 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.
25

 A „baráti” illetve a közös, „pártokon átívelő 

gazdasági háttérhálózatot alkotó” erős érdekeltségek finanszírozzák ugyanis a politikát, ennek fejében 

előnyt élveznek, 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. 

Lássuk ezeket a nagy bérlőket.  

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

Debrecen székhelyű Agrárgazdaság Kft. – az 1950-ben alakult és 1992-ben a dr. Forgács Barna 

vezette menedzsment által privatizált állami gazdaság, a Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Tangazdasága jogutódaként létrejött, „MSZP-közelinek” mondott cég – áll. A látszólag „nem baráti” 

ám a jelekből ítélve minden bizonnyal „háttérhálózati tag” kategóriába tartozó tőkeérdekeltség 2042!-

ig bérelt és meghirdetett több mint 2.900 ha állami területéből közel 2.700 ha – az elárverezett Hajdú-

                                                           
25E megye állami földprivatizációs adatai arra is jó példákkal szolgálnak, hogy a – formálisan különböző – politikai oldalakhoz kötődő MSZP-s és FIDESZ-es 

oligarchák, gazdasági érdekcsoportok olyan egységes gazdasági háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei. E közös érdekeket az aktuális 
politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „keresztapák” képviselik, ügyeiket „menedzselik”, és az ország 

kirablásából származó hasznon a látszólag másik oldalhoz tartozó, ám ténylegesen a közös hálózati tag érdekeltségekkel megosztoznak. E régóta vallott 

meggyőződésemet (pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) számos korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások 
megosztása, stb.) is megerősíti, és az az „elszámoltatás” mindkét oldali elmaradására is kielégítő magyarázatot adhat. A földprivatizációs adatok is arra utalnak, 

hogy a mindenkori politikát finanszírozó és irányító gazdasági háttérhálózat MSZMP/MSZP kötődésű tagjai a FIDESZ-korszakban is részesednek a 

nemzeti vagyon széthordásának hasznából, és ez fordítva is igaz. A szálak összeérnek, így az sem meglepő, hogy Hajdú-Bihar megyében a szocialista 
kötődésű, állami gazdaságokat privatizáló Bódi és Forgács érdekeltségek saját cégeik, a Tedej agrárholding két zászlóshajó gazdasági társasága illetve az 

Agrárgazdaság Kft. árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” program égisze alatt zömében ők maguk vásárolhatták 

fel, megszerezve ezzel a megyében elárverezett területek közel 30%-át (https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol). Ezt 

a helyzetet ugyanakkor a kormányzati propaganda is kiválóan felhasználhatja annak bizonyítására, hogy nem csak FIDESZ-közeli érdekeltségek, hanem 

bárki vásárolhat az állami földekből. Ezt a kormányközeli sajtó – elsőként a Magyar Idők – azonnal meg is tette, amikor – bizonyára nem véletlenül – 

beszámolt az „MSZP-s oligarchák állami földvásárlásairól” (https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/ 
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/).   
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http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
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Bihar megyei terület több mint 22%-a – talált  gazdára. Közülük a legnagyobb területre, több mint 

850! hektárra maguk Forgácsék
26

 – az MSZMP-s majd MSZP-s családfő, dr. Forgács Barna (17 ha), a 

megyei közgyűlés volt MSZP-s tagja, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, a cég tulajdonos vezetője, 

valamint közvetlen üzlettárs családtagjai tettek nyertes árajánlatot. Ők: a családfő fia, a Gyurcsány 

kormány államtitkára, dr. Forgács Barnabás (169 ha), 90 év feletti édesanyja, Forgács Barnabásné 

(215 ha), továbbá lánya, dr. Forgács Beáta (199 ha) és azonos lakcímű, több cégben érdekelt élettársa, 

Majtényi László Ákos (253 ha). Rajtuk kívül a cég egy további társtulajdonosa, Vigh Pál (35 ha) is 

megszerzett egy kisebb területet. A külső nyertes árverezők közül a cég bérleményeiből jelentős 

területeket szereztek továbbá Való Gábor (490 ha),
27

 a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. fővadásza, Kunék 

(235 ha), a néprajzos férj dr. Kun Péter és szakpszichológus felesége, dr. Kunné Kocsis Enikő Éva, 

FIDESZ-közeli gazdálkodó család tagjai Tiszacsegéről.
28

 De ugyancsak ide sorolhatók Szombatiék 

(206 ha), az anya, Szombati Gáborné és fia, Szombati Gábor, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál Kft. 

társtulajdonosai Újszentmargitáról. Említhető továbbá a nemzetközi közúti árúfuvarozó, szállítmányozó 

Varga Zoltán (171 ha), az Agroszolg Transport Kft. társtulajdonos vezetője
29

 Hajdúböszörményből, 

valamint Balogh Csaba (140 ha) Tiszacsegéről, az ingatlanforgalmazó és -hasznosító, befektető 

cégtulajdonos Pálóczi József Istvánné (136 ha) Debrecenből és az állattartó családi gazdálkodó Nagy 

Sándorné (111 ha) is Hajdúböszörményből.  

 A meghirdetett és az elárverezett állami földterületek legnagyobb megyei bérlői rangsorának második 

helyén az Ebesi Állami Gazdaság és a Hosszúháti Állami Gazdaság 1951-es összevonásával létrejött 

Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság privatizálásával, annak jogutódaként 1993-ban alapított, 

Hajdúszoboszló székhelyű Kösely Mezőgazdasági Zrt. áll. Az úgy tűnik „nem baráti” kategóriába 

tartozó tőkeérdekeltség 2029-2030-ig bérelt és meghirdetett több mint 2.400 ha állami területéből közel 

2.100 ha – az elárverezett Hajdú-Bihar megyei terület több mint 17%-a – talált  gazdára. Közülük a 

legnagyobb nyertes árverezők Debrecen polgárai. A sort az Iglódi-94 Bt. (330 ha) üzlettárs kültagjai, 

Podgornik Zoltán (176 ha) és Tóth Péter Tamás (154) vezeti. Őket Pálfyék (321 ha) – Pálfy István 

Attila (99 ha), az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, és 

két fia, dr. Pálfy István (135 ha) és dr. Pálfy Tamás (87 ha) – valamint Frommerék (282 ha) – dr. 

Frommer Lajos (60 ha) milliárdos agrárnagyvállalkozó, cégháló tulajdonos és lánya, Frommer Dóra 

(222 ha) – követik. Rajtuk kívül Fülepék (276 ha) – a pék, kenyér- és pékáru-kereskedő Fülep László 

(138 ha) és felesége, Fülep Lászlóné (138 ha) – Hajdúböszörményből is jelentős területeket szereztek a 

cég bérleményeiből. De pl. Baloghékat (164 ha), a FIDESZ-közeli, nagygazda család tagjait, Balogh 

Sándort (50 ha), Tépe FIDESZ-es polgármesterének, Balogh Andrásnak a bátyját, és két fiát, Balogh 

Lászlót (55 ha) és az önkormányzati képviselő ifj. Balogh Sándort (59 ha), a Balogh-Farm Tépe Kft. 

                                                           
26dr. Forgács Barna és családja: https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/  

    https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol  
   https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/  

    https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba 

    https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13  
    https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas 

    https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/ https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html  

    http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487 
   https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa  

    http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806 http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155  
27Való Gábor hivatásos vadász. Nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó 

terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc 

felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt 
adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és 

időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

   http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880 https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_ 
   http://www.ludzrt.hu/ http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/  

   http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494 https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html  
28Kunék: https://www.naplo.hu/interju/2016/09/20/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek.naplo http://www.hortobagyimarha.hu/kapcsolat.html  
    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php http://www.kunszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=83 

    http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:szabo-csabanak-is-menni-kell&catid=1:friss-hirek&Itemid=66  

http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/kunszovetseges_kun_csatazik_az_mszp-s_gogossel/?p=13 
    http://archivum.magyarhirlap.hu/mszp-maffia-alakult-a-hortobagyi-foldek-megszerzesere  

    http://mno.hu/belfold/ragalmazasert-allhat-birosag-ele-gogos-zoltan-1213263 http://hvg.hu/itthon/20140627_Perre_megy_foldmutyiugyben_Gogos_Zoltan 

    http://www.haon.hu/nyilvanos-bocsanatkeresre-szolitja-fel-gogos-zoltant-kun-peter-tiszacsegei-gazda/2491261   
    http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-bekult-ki-gogos-zoltan-es-kun-peter-2262709 http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630 

   https://atlatszo.hu/2015/06/29/fazekas-tanacsadojanak-csaladja-es-a-kunok-taroltak-a-hortobagyi-foldberlet-palyazatokon/  

    https://ezahir.hu/2015/12/27/a-hivatal-altal-eltussolva/ http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/rolunkirtak/index3.html  
29Varga Zoltán közúti árúfuvarozó nagyvállalkozó: https://www.nemzeticegtar.hu/agroszolg-transport-kft-c0909019686.html http://www.agroszolg.com/news.php  

https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/
https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas
https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata
http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487
https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155
http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_
http://www.ludzrt.hu/
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494
https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html
https://www.naplo.hu/interju/2016/09/20/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek.naplo
http://www.hortobagyimarha.hu/kapcsolat.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://www.kunszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=83
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:szabo-csabanak-is-menni-kell&catid=1:friss-hirek&Itemid=66
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/kunszovetseges_kun_csatazik_az_mszp-s_gogossel/?p=13
http://archivum.magyarhirlap.hu/mszp-maffia-alakult-a-hortobagyi-foldek-megszerzesere
http://mno.hu/belfold/ragalmazasert-allhat-birosag-ele-gogos-zoltan-1213263
http://hvg.hu/itthon/20140627_Perre_megy_foldmutyiugyben_Gogos_Zoltan
http://www.haon.hu/nyilvanos-bocsanatkeresre-szolitja-fel-gogos-zoltant-kun-peter-tiszacsegei-gazda/2491261
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-bekult-ki-gogos-zoltan-es-kun-peter-2262709
http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630
https://atlatszo.hu/2015/06/29/fazekas-tanacsadojanak-csaladja-es-a-kunok-taroltak-a-hortobagyi-foldberlet-palyazatokon/
https://ezahir.hu/2015/12/27/a-hivatal-altal-eltussolva/
http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/rolunkirtak/index3.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agroszolg-transport-kft-c0909019686.html
http://www.agroszolg.com/news.php
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társtulajdonos vezetőit is a nyertes árverezők között találjuk.  Ez az öt nagy nyertes érdekeltség szerezte 

meg tehát a Kösely Zrt. állami földbérleményeinek több mint 2/3-adát, közel 1.400 ha-t.  

 A nagy bérlők megyei rangsora harmadik és ötödik helyére az 1949-ben alapított Hajdúnánási Állami 

Gazdaság 1993-as privatizációjával és annak bázisán létrejött Tedej agrárholding két zászlóshajó cége, 

a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. (1.535/1.497 ha meghirdetett/elkelt földbérleménnyel) és a 

Tedej Befektető Mezőgazdasági Zrt. (1.224 ha meghirdetett és teljes egészében elkelt 

földbérleménnyel) került. A látszólag „nem baráti” ám úgy tűnik szintén „háttérhálózati tag” 

kategóriába tartozó tőkeérdekeltség két cégének 2029-2030-ig bérelt és meghirdetett több mint 2.750 ha 

állami területe – az elárverezett Hajdú-Bihar megyei terület több mint 22%-a – 38 ha kivételével, azaz 

szinte teljes egészében elkelt. A két cég bérleményeiből elkelt 2.721 ha területet szinte teljes 

egészében maga a multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos és holdingvezető Bódi 

László András,
30

 a jogelőd Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és 

Szolgáltató Zrt.
31

 – további 17 cégben érdekelt – vezérigazgatója által vezetett, MSZP kötődésű 

cégcsoport, a Tedej agrárholding vezetői és/vagy tulajdonosai szerezték meg. A cégcsoportot 

tulajdonló illetve vezető nyertes árverezők összesen 81 db birtoktestre és 2.683! ha területre tettek közel 

6,2! MrdFt. összértékben nyertes árajánlatot, és ezzel az árverési nyertes érdekeltségek megyei 

rangsorának élére kerültek. Ők elsősorban a Bódi család tagjai: Bódi Judit,
32

 a gazdasági érdekkört 

vezető Bódi László András lánya, az MSZP hajdúnánási szervezetének elnöke, megyei alelnöke, a 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés MSZP frakciójának vezetője (111 ha), Bódi László András, az 

agrárholding vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó 

(205 ha) és felesége, a 12 cégben érdekelt Bódi László Andrásné (60 ha). De a nyertes árverezők között 

találjuk a Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesét, üzemgazdasági igazgatóját, Deme Albertet (97 ha) és 

másik vezérigazgató-helyettesét, a Bódi Judittal azonos árverezési című Rákóczi Andrást (89 ha) is. 

Ugyancsak itt találjuk a cég főállattenyésztőjét, Miltner Attilát (215 ha), gyümölcstermelési 

üzemvezetőjét, Molnár Miklóst (203 ha), kerületi főagronómusát, Tamási Sándort (89 ha) és feleségét, 

Tamási Piroska Erzsébetet (130 ha), továbbá kertészeti ágazati igazgatóját, egyben a Kft. igazgatósági 

tagját, Rozgonyi Zoltánt (210 ha) is. Rajtuk kívül a holding több cégének további vezető munkatársai 

és/vagy társtulajdonosai – Polyák Ferenc (245 ha), Redela Rita (209 ha), Szakál László (259 ha), Szenka 

László (277 ha) és Szolláthné Török Katalin (284 ha) – is a két holdingtag cég bérleményeinek nyertes 

árverezői között szerepelnek.  A Tedej-holding fenti 15 vezető munkatársa tehát néhány hektár 

kivételével felvásárolta a két zászlóshajó cégük által bérelt és árverésre bocsátott teljes állami 

területet.  Úgy is fogalmazhatunk, hogy – meglepő vagy nem is meglepő módon akár az érintettekkel 

egyeztetve – a cégcsoport bérleményei közül azokat a területeket bocsátották árverésre, amelyeket 

azután a holdinghoz tartozó cégek vezetői maguk fel is vásároltak.  

 A legnagyobb bérlők rangsorának negyedik helyén a privatizált Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság 

jogutóda, a Kösely Mezőgazdasági Zrt. által 2000-ben alapított, majd 2014-ben magánszemélyek – 

zömében a Zrt. vezetői – tulajdonába került, Szerep, Hosszúhát székhelyű, vegyes gazdálkodási profilú 

cég, a Hamvas-Tej Mezőgazdasági Kft. szerepel. Az úgy tűnik „nem baráti” kategóriába tartozó 

tőkeérdekeltség 2019-ig bérelt és meghirdetett 1.316 ha állami területe 4 ha híján teljes egészében elkelt. 

A gazdára talált 1.312. ha az elárverezett Hajdú-Bihar megyei terület közel 11%-a. Közülük a 

legnagyobb nyertes árverezők zömében Püspökladány (996 ha), kisebb részt Debrecen (167 ha), 

Nádudvar (112) illetve Hajdúszovát (37 ha) polgárai. A sort Bíróék (360 ha), az apa, Bíró László (72 

ha) és két fia, ifj. Bíró László (206 ha) és Bíró Krisztián Péter (82 ha), egy nagygazda, százmilliós 

                                                           
30Bódi László András, az MSZP-s kötődésű vezérigazgató, multimilliárdos, holdingvezető nagyvállalkozó: http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-

leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  
31Tedej Zrt., a cégcsoportot vezető társaság: http://www.tedejrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html https://www.opten.hu/tedej-zrt-

c0910000121.html http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856 http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert 
   https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/  
32Bódi Judit, a vezérigazgató lánya, MSZP-s politikus: https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/ http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet  

    https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427 https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html 
   http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd  

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990  

    https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-
kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66   

http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://www.tedejrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856
http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert
https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/
https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/
http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet
https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
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forgalmú cégeket tulajdonló, nagyvállalkozó család tagjai vezetik Püspökladányból. Őket Veresék (303 

ha), az apa, Veres Sándor (132 ha) és azonos lakcímű lánya, Veres Csilla (171 ha), egy FIDESZ-közeli 

nagybirtokos család tagjai
33

 követik ugyancsak Püspökladányból. Rajtuk kívül a cég bérleményeiből 

nagy területet megszerzők között találjuk például Debreczeni Sándornét (159 ha), a Nádudvari 

Református Egyházközség Idősek Otthona
34

 címéről árverezőt. Vagy például Őzsééket (142 ha), egy 

nagybirtokos család azonos lakcímű üzlettárs tagjait, az apát, Őzse László Tibort (65 ha), az anyát, Őzse 

László Tibornét (5 ha) és fiukat, Őzse Lászlót (72 ha), közúti árúszállító, mezőgazdasági, vendéglátó és 

kereskedelmi cégek nagyvállalkozó tulajdonosait, ugyancsak Püspökladányból.
35

  

 A sikeresen elárverezett állami földterületek legnagyobb – 200 ha feletti – bérlőinek sorát a hatodik 

helyen a Debrecen székhelyű, 1996-ban alapított és a Hajdúsági Gabonaipari Zrt. tulajdonában lévő, 

tejhasznú szarvasmarha tenyésztő főprofilú Komádi Tehenészet Kft. zárja. Az úgy tűnik szintén „nem 

baráti” cég által bérelt 418 ha meghirdetett területnek alig több mint fele, 222 ha – az elárverezett 

Hajdú-Bihar megyei terület kevesebb, mint 2%-a – talált gazdára. A legnagyobb területre Gyenge 

László (135 ha) egyéni gazdálkodó, a szántóföldi növénytermesztő főtevékenységű Agro-Gyenla-Kom 

Kft. tulajdonos vezetője,
36

 és Kuti Péter (71 ha) közúti árúfuvarozó, kereskedő, a gépjárműforgalmazó 

és szállítmányozó Biharsped Kft. valamint az ügynöki nagy- és kiskereskedő Gabriella Bt. 

társtulajdonos vezetője
37

 – mindketten Komádiból – tettek nyertes árajánlatot.  

Összességében Hajdú-Bihar megyében is hasonló kettős tendencia és ugyanaz a feudális vazallusrendszer 

figyelhető meg a földbérlő/földtulajdonos viszonyokban, mint más megyék földprivatizációs folyamatai 

esetén, kiegészülve az a „baráti érdekeltségekkel” közel azonos megítélésű „pártokon átívelő gazdasági 

háttérhálózati tagok” e megyében jól felismerhető, tetten érhető kategóriájával.  

 A nagy bérlő „baráti” illetve közös, pártokon átívelő gazdasági „háttérhálózati tag” cégek esetében 

szembetűnő, általános jelenség, hogy meghirdetett területeik jelentős részét, akár egészét vezetőik 

és/vagy tulajdonosaik vásárolták fel. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy e „baráti” illetve 

„háttérhálózati tag” cégek és magánszemélyek bérelt területeiből – nem ritkán magukkal a bérlőkkel 

egyeztetve – jobbára azokat bocsátották árverésre, amelyeket azután a bérlők maguk vásároltak meg, 

ami a nemzeti földvagyont kezelő állam és a földbérlők közti előzetes megegyezés, politikai alku, 

intézményes korrupció alapos gyanúját is felvetheti. Ráadásul a birtoktestek többsége esetében 

kikiáltási áron, licit és árverseny nélkül jutottak bérleményeik tulajdonjogához (erre később, a nyertes 

árverezők részletes vizsgálata során még visszatérek). Ezek a területek nagyrészt el is keltek.  

 A nagy bérlő „nem baráti” cégek esetében viszont a földeladás alapvető célja a bérelt területek olyan 

nagy, kormányközeli – gyakorta nem is mezőgazdasági területen mozgó – „baráti” illetve gazdasági 

„háttérhálózati tag” földspekuláns 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 

földspekuláció vélhető elősegítése, a „baráti” illetve „háttérhálózati tag” érdekeltségek feltőkésítése is 

lehetett célja az olyan területek értékesítésének, amelyek tervezett művelésből való kivonása és 

átminősítése igen jelentős árelőny érvényesítését teszi lehetővé. Nem véletlenül jelennek meg e 

földvásárlói körben szép számmal nem mezőgazdasági profilú tőkeérdekeltségek tulajdonosai illetve 

vélhető strómanjaik.  

                                                           
33Veresék: https://mno.hu/gazdasag/budai-az-agrariumban-minden-szereplonek-helye-van-1166958 https://mjksz.hu/felugyelo-bizottsag 
   https://www.nemzeticegtar.hu/geo-terra-96-kft-c0909010741.html https://www.bisnode.hu/ceginformacio/7287656/veres-logisztika-kft/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agota-puszta-kft-c0909012547.html  https://www.facebook.com/gyongyi.dienes 

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/rekordmennyisegu-buzat-akarnak-gyujteni-a-hajdu-bihari-gazdak/2015/08/07/  
34Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona: http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/properties/nadudvari-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona/  
35Őzséék és családi cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/agro-foldes-kft-c0909006596.html https://www.nemzeticegtar.hu/agromarkt-kft-c0909000599.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/daruzug-kft-c0909026875.html  https://www.nemzeticegtar.hu/rona-98-kft-c0909006181.html   
    http://archivum.agrarunio.hu/hir/rr56-au2013-02-referencia-riport-a-tavaszi-durumbuza-termelesi-tapasztalatokrol-9385.html 

https://www.nemzeticegtar.hu/urmoshat-kft-c0909009945.html 
36Gyenge László és cége, az Agro-Gyenla-Kom Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/agro-gyenla-kom-kft-c0909025583.html  
    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/komadi-4138/fo_utca/gyenge_laszlo/HU2002119043-309670120  
37Kuti Péter árufuvarozó, kereskedő: https://www.nemzeticegtar.hu/biharsped-kft-c0909017347.html  

    http://www.haon.hu/hosszabb-sorok-tobb-varakozas-artandnal/3706640 http://www.erdon.ro/unnepek-elotti-roham-a-hatarallomasnal/3690339 
   http://www.boon.hu/kuti-pter-fggetlen-kpviselojellt/news-20100929-11011959  

https://mno.hu/gazdasag/budai-az-agrariumban-minden-szereplonek-helye-van-1166958
https://mjksz.hu/felugyelo-bizottsag
https://www.nemzeticegtar.hu/geo-terra-96-kft-c0909010741.html
https://www.bisnode.hu/ceginformacio/7287656/veres-logisztika-kft/
https://www.nemzeticegtar.hu/agota-puszta-kft-c0909012547.html
https://www.facebook.com/gyongyi.dienes
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/rekordmennyisegu-buzat-akarnak-gyujteni-a-hajdu-bihari-gazdak/2015/08/07/
http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/properties/nadudvari-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona/
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-foldes-kft-c0909006596.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agromarkt-kft-c0909000599.html
https://www.nemzeticegtar.hu/daruzug-kft-c0909026875.html
https://www.nemzeticegtar.hu/rona-98-kft-c0909006181.html
http://archivum.agrarunio.hu/hir/rr56-au2013-02-referencia-riport-a-tavaszi-durumbuza-termelesi-tapasztalatokrol-9385.html
https://www.nemzeticegtar.hu/urmoshat-kft-c0909009945.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-gyenla-kom-kft-c0909025583.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/komadi-4138/fo_utca/gyenge_laszlo/HU2002119043-309670120
https://www.nemzeticegtar.hu/biharsped-kft-c0909017347.html
http://www.haon.hu/hosszabb-sorok-tobb-varakozas-artandnal/3706640
http://www.erdon.ro/unnepek-elotti-roham-a-hatarallomasnal/3690339
http://www.boon.hu/kuti-pter-fggetlen-kpviselojellt/news-20100929-11011959
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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 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 Hajdú-Bihar megyében 50 hektárnál nagyobb földterületre nyertes árajánlatot tevő 

árverezők és megszerzett területeik  

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

A nyertes árverezők A megszerzett birtoktestek 

neve  lakcíme/árverezési címe 

 

helye 

(település) 
száma 

(db) 
területe 

 (ha) 

ára 

(mFt) (mFt/ha) 

Való Gábor38 4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9. Újszentmargita 7 489,7 254,15 0,520 

Szolláthné Török Katalin 4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A Hajdúböszörmény, Polgár 5 284,1 474,50 1,670 

Szenka László 4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8. Hajdúböszörmény, Hajdúdorog 9 276,6 682,80 2,469 

Szakál László 4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75. Hajdúdorog 1 258,8 614,50 2,374 

Majtényi László Ákos 4032 Debrecen Tarján u. 144. Újszentmargita 4 253,2 201,75 0,797 

Polyák Ferenc 4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10. Hajdúböszörmény 6 245,1 678,35 2,768 

Frommer Dóra 4032 Debrecen Babits Mihály u. 76. Ebes 2 222,0 1126,70 5,075 

Forgács Barnabásné 4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3. Folyás, Újszentmargita 11 214,7 171,85 0,800 

Miltner Attila 4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 6 214,5 504,35 2,351 

Rozgonyi Zoltán 4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4. Hajdúnánás 7 210,2 305,40 1,453 

Redela Rita 4080 Hajdúnánás Korponai u. 26. Hajdúnánás, Polgár 9 209,0 298,15 1,427 

Biró László ifj. 4150 Püspökladány Ürmöshát major 0449/32  Püspökladány 2 205,6 354,25 1,723 

Bódi László András 4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D Hajdúnánás 10 204,9 584,80 2,854 

Molnár Miklós 4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27. Hajdúdorog, Hajdúnánás 4 203,0 485,15 2,390 

Forgács Beáta dr. 4032 Debrecen Tarján u. 144. Újszentmargita 4 199,2 142,35 0,715 

Gyenge László 4138 Komádi Fő u. 26. Komádi, Magyarhomorog 11 182,3 200,05 1,097 

Szombati Gáborné 4065 Újszentmargita Kiscserepes tanya 0802/3 Újszentmargita 3 180,9 48,15 0,266 

Podgornik Zsolt 4032 Debrecen Babits Mihály u. 40. Hajdúszoboszló 2 175,7 798,05 4,542 

Veres Csilla 4150 Püspökladány Rákóczi u. 53. Püspökladány 3 171,2 270,15 1,578 

Varga Zoltán 4220 Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc u. 37. Folyás, Újszentmargita 4 170,7 144,85 0,849 

Forgács Barnabás dr. 4032 Debrecen Tarján u. 146. Újszentmargita 2 168,6 340,55 2,020 

Czifra Imréné 4028 Debrecen Lugossy u. 9. Püspökladány, Szerep 4 167,1 336,50 2,014 

Debreczeni Sándorné 4181 Nádudvar Petri-Derzs u. 6-8. Kaba, Püspökladány, Szerep 5 159,3 476,60 2,992 

Tóth Péter Tamás 4031 Debrecen Bornemissza u. 16. Hajdúszoboszló 2 153,7 725,85 4,723 

Veres Sándor 4150 Püspökladány Rákóczi u. 53. Püspökladány 3 140,8 234,50 1,665 

Balogh Csaba 4066 Tiszacsege Ady E. u. 25. Folyás, Újszentmargita 2 139,6 84,45 0,605 

Fülep László 4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór u. 46. Hajdúszoboszló 2 138,3 660,35 4,775 

Fülep Lászlóné 4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór u. 46. Hajdúszoboszló 2 137,7 666,45 4,840 

Pálóczi József Istvánné 4024 Debrecen Haláp u. 2. I/4. Debrecen 2 135,8 600,10 4,419 

Pálfy István dr. 4031 Debrecen Bezerédj Imre u. 11/B. Ebes, Hajdúszoboszló 2 134,9 598,90 4,440 

Tamási Piroska Erzsébet 4080 Hajdúnánás Nyár u. 12. Hajdúnánás 7 130,2 299,50 2,300 

Kun Péter dr. 4066 Tiszacsege Cserepes tanya 0232/2 Folyás 2 120,9 61,85 0,512 

Tóth Béla 4200 Hajdúszoboszló Fogthüy u. 15. Kaba 1 118,6 344,90 2,909 

Kunné Kocsis E. Éva dr. 4066 Tiszacsege Cserepes tanya 0232/2 Folyás 2 114,2 88,05 0,771 

Bódi Judit 4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7. Hajdúnánás 5 111,4 310,20 2,785 

Nagy Sándorné 4220 Hajdúböszörmény Arad u. 66. Újszentmargita 3 110,5 32,95 0,298 

Pálfy István Attila 4032 Debrecen Töhötöm u. 20/b. Ebes, Nagyhegyes 2 98,8 397,60 4,024 

Kalapos György 4087 Hajdúdorog Galamb u. 16. Polgár  1 98,5 76,50 0,776 

Deme Albert 4080 Hajdúnánás Hódos I. u. 21. Hajdúnánás 2 97,4 304,50 3,126 

Gáspár Alicja Zdzislawa 4028 Debrecen Simonyi út 7. Ebes 1 95,6 497,70 5,205 

                                                           
38Való Gábor (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) néven az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési 

plafont meghaladó terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: 

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az 

NFA által közölt adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési 
helyeken és időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
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Boros József Ádám 4028 Debrecen Simonyi út 6. Ebes 1 91,1 495,00 5,436 

Nagy Norman Szabolcs 4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27. Nagyrábé 2 90,2 172,85 1,916 

Rákóczi András 4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7. Hajdúnánás 7 89,1 235,95 2,648 

Tamási Sándor 4080 Hajdúnánás Nyár u. 12. Hajdúnánás 2 88,9 284,10 3,196 

Sóvágó Sándor 4200 Hajdúszoboszló Ék u. 36. Hajdúszoboszló 1 87,5 300,70 3,436 

Pálfy Tamás dr. 4031 Debrecen Töhötöm u. 20/b. Hajdúszoboszló 1 87,4 348,95 3,993 

Horváth Dávid 4177 Földes Debreceni u. 23/A. Kaba 1 87,2 245,60 2,817 

Kardos Ferenc 4220 Hajdúböszörmény II. Rákóczi F. u. 12. Folyás, Görbeháza, Újszentmargita 3 85,4 68,15 0,798 

Kurucz Gyula dr. 4028 Debrecen Ember Pál u. 17. Hajdúszoboszló 1 85,0 355,15 4,180 

Módos Imréné 4174 Bihartorda Kossuth u. 35. Tetétlen 2 83,4 228,75 2,743 

Biró Krisztián Péter 4150 Püspökladány Ürmöshát major 0449/32  Püspökladány 2 82,4 109,45 1,328 

Sántha Tamás 4220 Hajdúböszörmény Polgári u. 37. Kaba 1 82,2 351,25 4,275 

Kuti Péter 4138 Komádi Rákóczi u. 6. Komádi 2 75,5 72,80 0,964 

Nagy Nándor 4150 Püspökladány, Gagarin u. 1-3. II.14. Szerep 1 72,0 36,95 0,513 

Biró László 4150 Püspökladány Szent István u. 37. Püspökladány 1 71,9 122,55 1,704 

Őzse László 4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 24. Püspökladány, Szerep 3 71,8 102,55 1,428 

Molnár István dr. 4075 Görbeháza Petőfi u. 35. Újszentmargita 2 70,3 30,65 0,436 

Kiss Ferenc 4150 Püspökladány Rozsnyói u. 7. Püspökladány 2 70,2 99,55 1,418 

Gáspár Soma Gáspár 4028 Debrecen Simonyi út 1/A. Ebes 1 67,5 364,35 5,400 

Kurucz Ferenc 4211 Ebes Bocskai u. 48/A. Ebes 1 67,5 350,70 5,197 

Balogh Lajos 4173 Nagyrábé Kossuth L. út 27. Nagyrábé 3 67,2 76,70 1,141 

Őzse László Tibor 4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 24. Püspökladány 2 64,5 81,25 1,260 

Bagdi Edina 4100 Berettyóújfalu Vécsey u. 5. Bakonszeg 4 64,2 14,10 0,220 

Kelemen Adrienn 4220 Hajdúböszörmény Bem J. u. 4. Újszentmargita 2 63,6 32,95 0,518 

Nagy Rudolf István dr. 4028 Debrecen Simonyi út 25. Ebes 1 63,6 332,60 5,229 

Nagy Géza Nándor 4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27. Báránd, Tetétlen 2 63,5 182,85 2,880 

Dúró Sándor 4150 Püspökladány Petri Pál u. 52. Püspökladány 2 62,0 110,15 1,782 

Varga István 4146 Újiráz Ady Endre u. 5. Csökmő, Darvas, Újiráz, Zsáka 9 61,0 75,15 1,232 

Frommer Lajos dr. 4032 Debrecen Babits Mihály u. 76. Ebes 1 60,2 324,65 5,391 

Bódi László Andrásné 4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D Hajdúnánás 1 59,7 129,15 2,164 

Gál Márton 4172 Biharnagybajom Mátyás Király u. 32. Szerep 3 59,5 75,50 1,269 

Balogh Sándor ifj. 4132 Tépe Rákóczi u. 3. Ebes 1 59,3 303,60 5,121 

Kiss Sándor 4150 Püspökladány Kaán K. u. 30/1 Püspökladány 1 58,9 67,75 1,150 

Nagy Géza 4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 28. Báránd, Nagyrábé 2 58,5 56,85 0,972 

Szilágyiné Szitkó Judit 4172 Biharnagybajom Várkert 31. Nagyrábé 1 57,9 77,70 1,343 

Balogh László 4132 Tépe Kossuth u. 2. Ebes, Tépe 2 54,8 237,85 4,340 

Forgács János 4075 Görbeháza Böszörményi út 37. Görbeháza, Újszentmargita 2 50,3 23,90 0,475 

Balogh Sándor 4132 Tépe Hunyadi u. 20. Ebes 1 50,1 240,80 4,808 

A listavezető 78 nyertes árverező 22 db település 25 db település 239 9.828,6 22.297,80 2,269 

Összesen 263 nyertes árverező 56 db település 61 db település 541 12.086,6 25.552,80 2,114 

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 

50 ha felettiek  

aránya (%) 

Nyertes árverezők (fő) 263 78 29,7 

Megszerzett birtoktestek (db) 541 239 44,2 

(db/fő) 2,1 3,1 148,7 

Megszerzett területek (ha) 12.086 9.828 81,3 

(ha/fő) 46,0 126,0 273,9 

(ha/birtoktest) 22,3 41,1 184,3 

Nyertes árajánlatok  (mFt) 25.553 22.298 87,3 

(mFt/fő) 97,2 285,9 294,1 

(mFt/birtoktest) 47,2 93,3 197,7 

(mFt/hektár) 2,114 2,269 107,3 

A 11/1. melléklet, valamint a 23. és 24. táblázat alapján az alábbi fontosabb megállapítások tehetők.  

 A megyében elárverezett – 61 település közigazgatási területéhez tartozó, 541 db birtoktestből álló – 

12.086 ha állami földterületet 263 nyertes árverező szerezte meg. Egy árverező átlagosan 2,1 db/fő 

birtoktesthez és ezzel 46 ha/fő területhez jutott, amelyért átlagosan 97,2 mFt/fő nyertes árajánlatot tett.  

 50 hektárnál – tehát az átlagos európai családi birtokméretnél – nagyobb állami földterülethez 78 fő – a 

263 nyertes árverező 29,7%-a – juthatott. Az általuk elnyert 239 db birtoktest összterülete 9.828 ha, ami 

a megyében elárverezett összes földterület 81,3%-a. Összességében tehát a nyertes árverezők 

kevesebb, mint felső 1/3-a szerezte meg az elárverezett állami földterületek több mint 4/5-ét.  
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 E „felsőházi” körben egy árverező átlagosan 186 millió Ft/fő nyertes árajánlatot tett, ám 12 fő esetében 

ez a földvásárlásra fordított összeg az 500! mFt/fő értéket is meghaladta, sőt a legnagyobb – a kikiáltási 

árral egyébként megegyező – nyertes árajánlat, amelyet Frommer Dóra, egy milliárdos debreceni 

nagyvállalkozó, dr. Frommer Lajos azonos lakcímű lánya tett, az 1,1! milliárd Ft-t is meghaladta.   

 Ebben a körben egy nyertes árverező átlagosan 3,1 db/fő birtoktesthez és ezzel 126 ha/fő földterülethez 

jutott. Az elárverezett birtoktestek átlagmérete összességében 22,3 ha, az 50 ha feletti nyertesek 

körében viszont 41,1 ha.  

 Az 50 ha feletti területhez jutott legnagyobb nyertesek az átlagnál – 2,114 mFt/ha árnál – valamivel 

drágábban – átlagosan 2,269 mFt/ha áron – szerezték meg az állami földterületeket, ami arra vezethető 

vissza, hogy az átlagnál nagyobb és jobb termőképességű, értékesebb birtoktesteket vásárolták meg.  

 A 14 legnagyobb – 200 ha feletti – területet vásárló árverező mintegy 3.500! ha állami földterületre tett 

nyertes árajánlatot, ami a megyében sikeresen elárverezett összes terület több mint 29!%-a. Őket, akik 

közt mezőgazdaságtól távoli foglalkozású – stróman- illetve spekuláns-gyanús – nyertest, milliárdos 

nagyvállalkozókat, nagy agrárholdingok társtulajdonos vezetőit illetve nagygazdákat is találunk, 

csökkenő területi sorrendben röviden az alábbiakban mutatom be.  

1. Való Gábor (1966) (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) – (490 ha, benne a megyében elárverezett 4. (155 ha) és 5. (138 

ha) legnagyobb birtoktest, 254 mFt, kikiáltási ár fölött 20,5%-al) – hivatásos vadász, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. 

fővadásza, testvérével, Való Sándorral (1962) közös, lakcímével megegyező székhelyű, vadgazdálkodási profilú családi 

cégük, a Való Vad Kft. volt társtulajdonos vezetője és a szántóföldi növénytermesztő Vajdalapos Kft. társtulajdonosa.
39

  

2. Szolláthné Török Katalin (1973) (4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A)
40

  – (284 ha, benne a megyében elárverezett 7. 

legnagyobb, 127 ha-os birtoktest, 475 mFt, kikiáltási ár fölött 5,6%-al) – a megvásárolt területet bérlő, a megye árverési 

nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tatozó Tedej-Befektető Kft. 

valamint a Tedej Zrt. (holdingvezető), a Tedej-Táp Kft., az Északhajdúsági Beruházó Zrt. és a Lónya Tejtermelő Kft. 

ügyvezetője, vezető tisztségviselője, továbbá a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonos vezetője és a Kabáttanyai 

Gabonatermelő Kft. társtulajdonosa.  

3. Szenka László (1961) (4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8.) – (277 ha, 683 mFt, kikiáltási ár fölött 16%-al) – a megvásárolt 

területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) 

vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Kabáttanyai Gabonatermelő Kft. társtulajdonos vezetője.
41

  

4. Szakál László (1973) (4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75.) – (259 ha, a megyében elárverezett legnagyobb, 259 ha-os 

birtoktest, 615 mFt, kikiáltási áron) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési 

nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Tankerületi 

Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője.
42

.   

5. Majtényi László Ákos (1974) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – (253 ha, 202 mFt, kikiáltási ár fölött 0,5%-al) – 

nyomdaipari mérnök, az élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó For-Ma Flexo Kft. társtulajdonos vezetője továbbá az 

F-M Pack Kft. és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. A 2. legnagyobb megyei árverési nyertes 

érdekeltséghez, Forgácsékhoz tartozó árverező, dr. Forgács Barna (1952), a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság 

Kft. tulajdonos vezetője lányának, dr. Forgács Beátának (1976) azonos lakcímű üzlet- és élettársa.  

6. Polyák Ferenc (1972) (4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10.) – (245 ha, 678 mFt, kikiáltási ár fölött 7,3%-al) – a 

megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László 

András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Bakóháti Takarmánytermelő Kft. és az Unió-2004 Bt. társtulajdonos 

vezetője, továbbá a Kelet-Pig Szövetkezet vezetője és a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonosa.  

7. Frommer Dóra (1989) (4032 Debrecen Babits Mihály u. 76.) – (222 ha, benne a megyében elárverezett 2. legnagyobb, 

189 ha-os birtoktest, 1.127 mFt, a kikiáltási árral megegyező, egy árverező által tett legnagyobb nyertes árajánlat a 

                                                           
39Való Gábor hivatásos vadász. Nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó 

terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc 

felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt 

adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és 
időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

   http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/  

    http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880  
   https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_ http://www.ludzrt.hu/ 
   http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494 https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html 
40Szolláthné Török Katalin: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  
     https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html  
41Szenka László és Bódiék valamint Szolláthné közös cége.: https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html 
   https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443  
42Szakál László és Bódiék közös cége, a Tankerületi Növénytermesztő Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_
http://www.ludzrt.hu/
http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494
https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443
https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html
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megyében) – vidékfejlesztési agrármérnök, dr. Frommer Lajos (1955) milliárdos nagyvállalkozó azonos lakcímű lánya, 

családi cégeik közül a Szamosmenti Csomagoló Kft. társtulajdonos vezetője továbbá a Farmmix-Agro Kft., az FDM Trade 

Kft. és a Graviso Kft. társtulajdonosa.
43

  

8. Forgács Barnabásné (1925) (4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3.) – (215 ha, 172 mFt, kikiáltási ár fölött 

14,7%-al) – a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952), a 2. 

legnagyobb megyei árverési nyertes családi/üzleti érdekeltség fejének 90 év feletti édesanyja.  

9. Miltner Attila (1973)(4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16.)
44

  – (215 ha, a megyében elárverezett 9. legnagyobb, 107 ha-

os birtoktest, 504 mFt, kikiáltási áron) – volt önkormányzati képviselő (MSZP), a megvásárolt területet bérlő és a megye 

árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Tedej Zrt. 

főállattenyésztője, vezető tisztségviselője, továbbá a szintén holdingtag Lónya Tejtermelő Kft. vezetője és a Pusztakereszt 

Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője.  

10. Rozgonyi Zoltán (1977) (4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4.)
45

 – (210 ha, 305 mFt, kikiáltási áron) – a megvásárolt 

területet bérlő és a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej 

agrárholdinghoz tartozó Tedej Zrt. kertészeti ágazati igazgatója valamint a Tedej-Befektető Kft. igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője, továbbá az ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja, valamint a Munka 

Mezőgazdasági Kft. vezetője és a Protech Kft. társtulajdonosa.  

11. Redela Rita (1988) (4080 Hajdúnánás Korponai u. 26.)
46

 – (209 ha, 298 mFt, kikiáltási áron) – gazdasági agrármérnök 

(DE-ATC), a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt-vel és Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes 

érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó, Bódi Judit (1974) által 

alapított és vezetett cég, az Agrárgazdálkodás Kft. munkatársa, a Tedej Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért 

Alapítvány pályázati felelőse.  

12. ifj. Biró László (1990) (Nagy-Ürmöshát major 0449/32.)
47

 – (206 ha, benne a megyében elárverezett 3. legnagyobb, 156 

ha-os birtoktest, 354 mFt, kikiáltási áron) – nagygazda, százmilliós forgalmú cégeket tulajdonló, nagyvállalkozó család 

tagja, a lakhelyével megegyező székhelyű, szülei, Bíró László (1963) és Kassai Mária (1962) által alapított, édesanyjával 

és testvérével, Bíró Krisztián Péterrel (1992) közös családi cégük, a Sárrétgabona Kft. társtulajdonos vezetője.  

13. Bódi László András (1944) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D)
48

 – (205 ha, 585 mFt, kikiáltási ár fölött 3,2%-al) – a 

megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló Tedej agrárholding vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, 

multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási 

Állami Gazdaság majd jogutóda, a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt. – további 17 holdingtag cégben érdekelt – 

vezérigazgatója.  

14. Molnár Miklós (1977)(4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27.)  – (203 ha, 485 mFt, kikiáltási áron) – a megvásárolt 

területet bérlő és a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej 

agrárholdinghoz tartozó Tedej Zrt. gyümölcstermelési üzemvezetője, a szintén a cégcsoporthoz tartozó Fürjér 

Vetőmagtermelő Kft. és a Prátusz Kft. társtulajdonos vezetője, valamint a Puszta-Víz Kft. vezetője, továbbá a Hajdúhát 

Gabonamag Kft. FB tagja.  

 Nem lehet kétséges, hogy ezek a területnagyságok és vásárlási összegek a gazdálkodni akaró fiatal 

párok, a helybeli, kis/közepes családi gazdaságok, a tényleges helyi földművesek és gazdálkodó 

családjaik számára megközelíthetetlenek!  

                                                           
43Frommerék és cégeik: https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html 

    https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497  

    https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/ 
https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613  

    https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html  
    http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/  

    https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf  
44Miltner Attila főállattenyésztő: https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf  
    http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos  
45Rozgonyi Zoltán: http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero  

   https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html  
   https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/  
46Redela Rita: http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd  

    https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767 https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 
   https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

    https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/ 

http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellat
asaert_Alapitvany.pdf http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html  

47Bíróék és cégeik: https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255 

    http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf  
48Bódi László András, az MSZP-s kötődésű vezérigazgató, multimilliárdos, holdingvezető nagyvállalkozó: http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-

leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  

https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s
https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html
https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497
https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/
https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613
https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html
http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/
https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf
https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf
http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf
http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos
http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html
https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html
http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255
http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
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 A nyertes árverezők tevékenységi köre is rendkívül színes képet mutat, és számos esetben igen távol 

esik a mezőgazdaságtól, benne a földműveléstől, ami a földspekuláció illetve a stróman szerep gyanúját 

is felveti.  

- Az azonosítható tevékenységi körű nyertes árverezők között találunk pl. milliárdos vagyonú 

nagyvállalkozókat, ingatlanforgalmazókat és befektetési tanácsadókat éppen úgy, mint az ipar, a 

szolgáltatások, a vendéglátás és a kereskedelem több ágában tevékenykedőket, vagy éppen ügyvédet, 

háziorvost, nyomdaipari mérnököt, nemzetközi üzletkötőt, közúti árufuvarozót, nemzetközi 

szállítmányozó nagyvállalkozót, péket is.  De a nagy nyertesek között egy idősek otthona címéről 

árverező és az egyik nagy árverési nyertes érdekeltség vezetőjének 90 év feletti korú édesanyja is 

felbukkan. E tevékenységi körök legjellemzőbb megyei példáit a 25. táblázatban foglaltam össze.  

25. táblázat: Nem mezőgazdasági foglalkozású, nyertes „földművesek” jellemző megyei példái  

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

Név Lakhely Tevékenység Terület  

(ha) 

Fülep László és felesége Hajdúböszörmény pékek, kenyér- és pékáru-gyártó és -kereskedő nagyvállalkozó család tagjai 276,0 

Majtényi László Ákos Debrecen nyomdaipari mérnök, élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport tulajdonosa 253,2 

Forgács Barnabásné Hajdúböszörmény agrárnagyvállalkozó 90 év feletti korú édesanyja 214,7 

dr. Forgács Beáta Debrecen ügyvéd, agrárcégük jogi igazgatója 199,2 

Varga Zoltán Hajdúböszörmény közúti árufuvarozó, nemzetközi szállítmányozó nagyvállalkozó 170,7 

Debreczeni Sándorné Nádudvar a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthonának címéről árverező nyertes 159,3 

Pálóczi József Istvánné Debrecen ingatlanforgalmazó, -hasznosító és befektetési családi cégeik társtulajdonosa 135,8 

Boros József Ádám Debrecen multimilliárdos nagyvállalkozó azonos lakcímű fia, egészségügyi Kft. tulajdonos vezetője 91,1 

Horváth Dávid Földes informatikai, reklámügynöki, PR kommunikációs és oktatási cégek tulajdonos vezetője 87,2 

Kuti Péter Komádi közúti árufuvarozó, gépjármű forgalmazó, ügynöki nagy- és kiskereskedő 75,5 

Nagy Nándor Püspökladány élelmiszer és vegyes iparcikk kiskereskedő 72,0 

Kelemen Adrienn Hajdúböszörmény IBS-en (International Business School-on) végzett nemzetközi üzletkötő, hosszútávfutó 63,6 

dr. Nagy Rudolf István Debrecen jogász, ügyvédi iroda tulajdonos vezetője 63,6 

Bagdi Emese Biharnagybajom könyvelő, tanácsadó, mezőgazdasági termékkereskedő 34,2 

Szabó Gergő Biharkeresztes mezőgazdasági termék és vegyiáru nagykereskedő 30,6 

dr. Gáspár Alicia Debrecen háziorvos, a száz leggazdagabb magyar egyikének lánya 22,6 

Tasi Sándor Nyíradony közgazdasági technikus, volt egészségügyi gázmester 21,0 

Papné Nagy Erika Csökmő takarékszövetkezeti fiókvezető 21,0 

Vámosi Antal Polgár fa-, építőanyag- és szaniteráru-nagykereskedő 17,8 

Vadas Sándor Pocsaj közúti árufuvarozó 14,0 

dr. Deckner Csaba Debrecen háziorvos 13,5 

Máriás Sándor Debrecen ruházati és lábbeli kis/nagykereskedő 10,3 

dr. Loós Éva Balmazújváros banktisztviselő, befektetési, pénzügyi szakértő 10,2 

Szabó Gábor Hajdúböszörmény vendéglátóiparos, italszolgáltató kis/nagykereskedő 10,0 

Összesen 2.67,1 

Csak maguk e fenti, példaként felsorolt, nem mezőgazdasági területeken tevékenykedő árverezők 

több mint 2.000! ha-ra tettek nyertes árajánlatot.  

- Találunk persze ebben a megyében is olyan nyertes árverezőket, akiknek a tevékenysége a nyilvános 

adatbázisokból nem azonosítható, és esetleges stróman-szerepük gyanúja is felmerülhet. Ez a 

jelenség kisebb (50 ha alatti) területekre nyertes árajánlatot tevők között gyakorinak mondható (pl.: 

Bányai Lajos, Eszenyi Tünde, Perényi Ágnes, Szabó István, Szűcs Sándorné, Tisza Gyula, 

Turcsányi-Nagy Noémi vagy éppen Vincze Lajos). Mindazonáltal a nagy tőkeerejűnek tűnő, a 

nagyobb (50 ha feletti) területekre nyertes árajánlatot tevők között is előfordul (pl.: Kiss Sándor 

Püspökladányból, Kalapos György Hajdúdorogról vagy éppen Debreczeni Sándorné Nádudvarról, a 

közel 500! mFt nyertes árajánlatával elnyert csaknem 160! ha-os területtel). 

 A nyertes árajánlat és a kikiáltási ár megegyezését jelző piros kiemelés révén azonnal szembetűnő, 

hogy az 50 ha feletti területet megszerző 78 nagy nyertes többsége,  42 fő (53,8%) versenytársak, 

licitálás nélkül, így kikiáltási áron jutott hozzá valamennyi megszerzett birtoktesthez, de a többiek is 

csak egy-egy birtoktest esetében kényszerültek
49

 – egy-két kirívó esettől eltekintve, általában minimális 

mértékben – többet fizetni a kikiáltási árnál.  

                                                           
49Tőkeerős 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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 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 263 

nyertes árverező által megszerzett összes, 541 db birtoktest ilyen jellegű kategorizálását tartalmazza a 26. 

táblázat, és ezt szemlélteti a 12. ábra.  

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  391 72,3 7.960 65,9 

    0,1 –   10,0 61 11,3 1.514 12,5 

  10,1 –   50,0 59 10,9 1.332 11,0 

  50,1 – 100,0 20 3,7 888 7,4 

100,1 –     10 1,8 392 3,2 

 Összesen 541 100,0 12.086 100,0 

12. ábra: A nyertes árajánlat relatív eltérése (%) a kikiáltási ártól  

a) a birtoktestek száma (db) 

 

b) a megszerzett földterület (ha) 

  

 A táblázat és az ábrák alapján megállapítható, hogy az elárverezett 541 db, 12.086 ha  összterületű 

birtoktestből  

- 391 db birtoktest és 7.960 ha, az elárverezett területek közel 66%-a esetében egyetlen ajánlattevő 

árverező volt, azok licit nélkül, kikiáltási áron keltek el;  

- 61 db biroktest és 1.514 ha, az elárverezett területek további 12,5%-a esetében a nyertes árajánlat 

a kikiáltási árat alig – kevesebb, mint 10%-al – haladta meg;  

- a nyertes árajánlat – szemben a kormányzati kommunikáció állításaival – mindössze 30 db 

birtoktest, azaz 1.280 ha esetében, az elárverezett terület kevesebb, mint 11%-án haladta csupán 

meg jelentősen – több mint 50%-al – a kikiáltási árat.
50

  

 Az adatok elemzésének fenti eredényei is megerősítik azokat a helyi és sajtóinformációkat, hogy – más 

megyékhez hasonlóan
51

 – Hajdú-Bihar megyében az esetek túlnyomó többségében szintén nem volt 

érdemi árverés, a területek jellemzően kikiáltási áron keltek el.  

                                                           
50Cégvezető „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/bizonyitek-nem-csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168  
    http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187 

Nincs 
eltérés  
72,3%

0 –
10% 

eltérés 
11,3%

10 –
50% 

eltérés 
10,9%

50 –
100% 

eltérés 
3,7%

100 %-nál 
nagyobb 
eltérés     
1,8%

Nincs 
eltérés  
65,9%

0 –
10% 

eltérés 
12,5%

10 –
50% 

eltérés 
11,0%

50 –
100% 

eltérés 
7,4%

100 %-nál 
nagyobb 
eltérés     
3,2%

http://valasz.hu/itthon/bizonyitek-nem-csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168
http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187
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 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 kisebb megyei birtoktest 

árverési példái alapján akár 4-6-szorosan is – meghaladhatta a kikiáltási árat, de ez árversenynek nem, 

csupán a tőkeerővel való visszaélésnek és a jog megcsúfolásának tekinthető.
52

  

 Kikiáltási áron, azaz versenytársak és licit nélkül a legtöbb területet városok – a megyeszékhely 

Debrecen (38 db birtoktest, 1.706 ha, 70%), valamint Hajdúnánás (63 db birtoktest, 1.608 ha, 90%) és 

Püspökladány (44 db birtoktest, 1.004 ha, 79%) – nagynyertes 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 – Hajdú-Bihar megyében alig 11%-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” egymásra nem licitáltak, a 

politikai szereplők közreműködésével előre egyeztethették földszerzési elképzeléseiket, 

leoszthatták egymás között a területeket, így az európai szinthez képest nyomott, igen alacsony 

áron jutottak olyan állami földterületekhez, amiket a földpiac várható liberalizációját követően 

nagy haszonnal fognak piacra dobni.  

8. Nyertes érdekeltségek – családi és/vagy üzleti érdekkörök  

Elemezve a nyertes árverezők családi és/vagy üzlettársi kapcsolatait 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, így 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
53

 információit 

használtam. 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.  

                                                                                                                                                                                                                 
51 Vásárlás általában licit nélkül, kikiáltási áron - Csongrád megyei példa: 

    http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/vasarhelyi_foldekert_fizettek_a_legtobbet_az_arvereseken/2460092/ 
52Önlicit - Pest megyei példa: https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/ 
   egyéb példák: 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  
53OPTEN cégadatbázis:https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 

http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/vasarhelyi_foldekert_fizettek_a_legtobbet_az_arvereseken/2460092/
https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/
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
https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt
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27. táblázat: A Hajdú-Bihar megyében 100 hektárnál nagyobb földterület tulajdonjogához jutó 

érdekeltségek, és nyertes árverező „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. Tedej agrárholding (Hajdúnánás) – a cégcsoport vezetői és családtagjaik H.böszörmény, H.dorog, H.nánás, Polgár 81 6.191 2,31 2.683 22,2 

- Bódiék (Hajdúnánás) – a holdingvezető vezérigazgató és családtagjai Hajdúnánás 16 1.024 2,72 376  

- Bódi Judit – a vezérigazgató üzlettárs lánya Hajdúnánás 5 310 2,79 111  

- Bódi László András – a családfő vezérigazgató Hajdúnánás 10 585 2,85 205  

- Bódi László Andrásné – a vezérigazgató üzlettárs felesége Hajdúnánás 1 129 2,16  60  

- Deme Albert (Hajdúnánás) – a Zrt. termelési vezérigazgató-helyettese  Hajdúnánás 2 305 3,13 97  

- Miltner Attila (Hajdúnánás) – a Zrt. főállattenyésztője Hajdúböszörmény, Hajdúnánás 6 504 2,35 215  

- Molnár Miklós (Hajdúnánás) – a Zrt gyümölcstermelési üzemvezetője Hajdúdorog, Hajdúnánás 4 485 2,39 203  

- Polyák Ferenc (Hajdúböszörmény) – 4 holdingtag cég vezetője Hajdúböszörmény 6 678 2,77 245  

- Rákóczi András (Hajdúnánás) – a Zrt. vezérigazgató-helyettese  Hajdúnánás 7 236 2,65 89  

- Redela Rita (Hajdúnánás) – holdingtag Kft. munkatársa Hajdúnánás, Polgár 9 298 1,43 209  

- Rozgonyi Zoltán (Tiszavasvári) – a Zrt. kertészeti ágazati igazgatója Hajdúnánás 7 305 1,45 210  

- Szakál László (Hajdúdorog) – holdingtag Kft. társtulajdonos vezetője Hajdúdorog 1 615 2,37 259  

- Szenka László (Hajdúdorog) – holdingtag Kft. társtulajdonos vezetője Hajdúböszörmény, Hajdúdorog 9 683 2,47 277  

- Szolláthné Török Katalin (Hajdúnánás) – 8 holdingtag cég vezetője Hajdúböszörmény, Polgár 5 474 1,67 284  

- Tamásiék (Hajdúnánás) – a Zrt. főagronómusa és üzlettárs felesége Hajdúnánás 9 584 2,67 219  

- Tamási Piroska Erzsébet – a Zrt. főagronómusának felesége Hajdúnánás 7 300 2,30 130  

- Tamási Sándor – a Zrt. igazgatósági tagja, kerületi főagronómusa Hajdúnánás 2 284 3,20 89  

 1.000 ha fölötti (1.) 1 érdekeltség 15 nyertes árverező tagja összesen 81 6.191 2,31 2.683 22,2 

  2. Forgácsék (Debrecen) – milliárdos agrárnagyvállalkozó és családtagjai Folyás, Újszentmargita 23 869 1,02 853 7,1 

- dr. Forgács Barna (Debrecen) – a családi/üzleti érdekeltség vezetője Újszentmargita 2 12 0,74 17  

- dr. Forgács Barnabás (Debrecen) – a családfő fia Újszentmargita 2 341 2,02 169  

- Forgács Barnabásné (Hajdúböszörmény) – a családfő 92 éves édesanyja Folyás, Újszentmargita 11 172 0,80 215  

- dr. Forgács Beáta (Debrecen) – a családfő lánya Újszentmargita 4 142 0,72 199  

- Majtényi László Ákos (Debrecen) – Forgács Beáta élettársa Újszentmargita 4 202 1,02 253  

 500-1.000 ha közötti (2-4.) 1 érdekeltség 5 nyertes árverező tagja összesen 23 869 1,02 853 7,1 

  3. Való Gábor (Hortobágy) – hivatásos vadász, vadgazda54 Újszentmargita 7 254 0,52 490 4,1 

  4. Biróék (Püspökladány) – nagygazda, nagyvállalkozó apa és két fia Püspökladány 5 586 1,63 360 3,0 

- Biró Krisztián Péter – a fiatalabb testvér Püspökladány 2 109 1,33 82  

- Biró László – az apa Püspökladány 1 123 1,70 72  

- ifj. Biró László – az idősebb testvér Püspökladány 2 354 1,72 206  

  5. Iglódi-94 Bt. (Nagyhegyes) – a cég társtulajdonosai, üzlettárs kültagjai Hajdúszoboszló 4 1.524 4,63 330 2,7 

- Podgornik Zsolt (Debrecen) Hajdúszoboszló 2 798 4,54 176  

- Tóth Péter Tamás (Debrecen) Hajdúszoboszló 2 726 4,72 154  

  6. Veresék (Püspökladány - Báránd) – nagybirtokos testvérek és családtagjaik Báránd, Püspökladány 8 531 1,63 327 2,7 

- Veres Csilla – Veres Sándor azonos lakcímű lánya Püspökladány 3 270 1,58 171  

- Veres Gyula – az idősebb testvér Báránd 1 12 1,28 9  

- Veres Sándor – a fiatalabb testvér Püspökladány 3 235 1,67 141  

- Veresné Dienes Gyöngyi – Veres Gyula azonos lakcímű menye Báránd 1 14 1,63 6  

  7. Pálfyék (Debrecen) – nagygazda, nagyvállalkozó apa és két üzlettárs fia Ebes, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes 5 1.345 4,19 321 2,7 

- Pálfy István Attila – az apa Ebes, Nagyhegyes 2 397 4,02 99  

- dr. Pálfy István – az idősebb testvér, állatorvos Ebes, Hajdúszoboszló 2 599 4,44 135  

- dr. Pálfy Tamás – a fiatalabb testvér, agrármérnök Hajdúszoboszló 1 349 3,99 87  

  8. Frommerék (Debrecen) – milliárdos nagyvállalkozó apa és lánya Ebes 3 1.451 5,14 282 2,3 

- Frommer Dóra – agrármérnök, dr. Frommer Lajos lánya Ebes 2 1.127 5,08 222  

- dr. Frommer Lajos – a milliárdos növényorvos apa Ebes 1 324 5,39 60  

  9. Fülepék (Hajdúböszörmény) – pék, élelmiszerkereskedő család tagjai Hajdúszoboszló 4 1.327 4,81 276 2,3 

- Fülep László – pék, kenyér- és pékárúkereskedő Hajdúszoboszló 2 660 4,78 138  

- Fülep Lászlóné – azonos lakcímű, közvetlen családtag Hajdúszoboszló 2 667 4,84 138  

10. Gáspárék (Debrecen) – a multimilliárdos Gáspár Gyula családtagjai Ebes, Hajdúszoboszló 9 1.287 5,17 250 2,1 

- dr. Gáspár Alicia – háziorvos, Gáspár Gyula lánya Ebes, Hajdúszoboszló 6 92 4,07 23  

- Gáspár Alicja Zdzislawa – Gáspár Gyula felesége Ebes 1 498 5,21 96  

- Gáspár Soma Gáspár – agrármérnök, Gáspár Gyula fia Ebes 1 364 5,40 67  

- dr. Nagy Rudolf István – ügyvéd, dr. Gáspár Alícia élettársa Ebes 1 333 5,23 64  

11. Kunék (Tiszacsege) – dr. Fazekas Sándor által pártfogolt nagygazda család Folyás 4 150 0,64 235 1,9 

- dr. Kun Péter – a néprajzos férj, a Kunszövetség ügyvivője Folyás 2 62 0,51 121  

- dr. Kunné Kocsis Enikő Éva – a szakpszichológus feleség Folyás 2 88 0,77 114  

12.) Nagyék (Báránd) – nagygazda család együtt gazdálkodó tagjai Báránd, Nagyrábé, Tetétlen 6 413 1,94 212 1,7 

- Nagy Géza – az apa, családi cégük, a Mega Kft. tulajdonos vezetője. Báránd, Nagyrábé 2 57 0,97 59  

- Nagy Géza Nándor – az egyik fiú, Kft-jük társtulajdonos vezetője Báránd, Tetétlen 2 183 2,88 63  

- Nagy Norman Szabolcs – a másik fiú, Kft-jük társtulajdonos vezetője Nagyrábé 2 173 1,92 90  

13. Szombatiék (Újszentmargita) – szarvasmarha tenyésztő nagygazda család  Újszentmargita 4 57 0,28 206 1,7 

                                                           
54Való Gábor nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó terület szerepel. Ez 

részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester 

és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt adatokból nem 

deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és időpontokban adott 
személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
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Érdekeltségek/ nyertes árverezők (lakhelyek/székhelyek) A birtoktestek fekvése szerinti települések Birtoktestek 

száma  ára  területe 

 (db) (mFt) (mFt/ha) ha % 

- Szombati Gábor – a fiú, családi cégük társtulajdonos vezetője Újszentmargita 1 9 0,35 25  

- Szombati Gáborné – az édesanya, családi cégük társtulajdonosa. Újszentmargita 3 48 0,27 181  

 200 – 500 ha közötti (3-13.) 11 érdekeltség 28 nyertes árverező tagja összesen 59 8.925 2,71 3.289 27,2 

14. Gyenge László (Komádi) – egyéni gazdálkodó nagybirtokos Komádi, Magyarhomorog 11 200 1,10 182 1,5 

15. Varga Zoltán (Hajdúböszörmény) – közúti árufuvarozó nagyvállalkozó Folyás, Újszentmargita 4 145 0,85 171 1,4 

16. Czifra Imréné (Debrecen) – hortobágyi állattartó cég tulajdonos vezetője Püspökladány, Szerep 4 336 2,01 167 1,4 

17. Balogh-Farm Tépe Kft. (Tépe) – nagygazda család cégének vezetői Ebes, Tépe 4 782 4,76 164 1,4 

- Balogh László – az egyik fiú, családi cégük társtulajdonos vezetője Ebes, Tépe 2 238 4,34 55  

- Balogh Sándor – az apa, családi cégük alapító társtulajdonos vezetője Ebes 1 241 4,81 50  

- ifj. Balogh Sándor – a másik fiú, családi cégük társtulajdonos vezetője Ebes 1 303 5,12 59  

18. Debreczeni Sándorné (Nádudvar) – egy idősek otthona címéről árverező Kaba, Püspöklsadány, Szerep 5 477 2,99 159 1,3 

19. Baloghék (Tiszacsege) – gazdálkodó család Folyás, Tiszacsege, Újszentmargita 4 89 0,60 149 1,2 

- Balogh Csaba – a férj Folyás, Újszentmargita 2 85 0,61 140  

- Baloghné Szanyi Erzsébet – a feleség Folyás, Tiszacsege 2 4 0,49 9  

20. Őzséék (Püspökladány) – nagybirtokos család üzlettárs tagjai Püspökladány, Szerep 6 194 1,37 142 1,2 

- Őzse László – a fiú, agrármérnök Püspökladány, Szerep 3 103 1,43 72  

- Őzse László Tibor – a családfő apa Püspökladány 2 81 1,26 65  

- Őzse László Tiborné – az édesanya Püspökladány 1 10 1,96 5  

21. Pálóczi József Istvánné (Debrecen) – ingatlanforgalmazó és –hasznosító Debrecen 2 600 4,42 136 1,1 

22. Tóth Béla (Hajdúszoboszló) – agrárcégek volt vezetője Kaba 1 345 2,91 119 1,0 

23. Korpád Kft. (Hajdúszoboszló) – a cég és jogelődje társtulajdonos vezetői Hajdúszoboszló 2 423 3,78 112 0,9 

- Hudák István (Hajdúszoboszló.) – az egyik társtulajdonos vezető Hajdúszoboszló 1 122 5,00 24  

- Sóvágó Sándor (Hajdúszoboszló.) – a másik társtulajdonos vezető Hajdúszoboszló 1 301 3,44 88  

24. Nagy Sándorné (Hajdúböszörmény) – állattartó családi gazdálkodó Újszentmargita 3 33 0,30 111 0,9 

 100 –200 ha közötti (14-24.) 11 érdekeltség 17 nyertes árverező tagja összesen 46 3.624 2,25 1.612 13,3 

 50 - 100 ha közötti (25-46.) 22 érdekeltség 28 nyertes árverező tagja összesen 64 3.248 1,95 1.668 13,8 

 20 – 50 ha közötti (47-76.) 30 érdekeltség 40 nyertes árverező tagja összesen 91 1.243 1,26 983 8,1 

 10 – 20 ha közötti (77-109.) 33 érdekeltség 36 nyertes árverező tagja összesen 68 751 1,59 472 3,9 

 10 ha alatti (110-199.) 90 érdekeltség 94 nyertes árverező tagja összesen 109 702 1,33 526 4,4 

A 199 érdekeltség 263 nyertes árverező tagja mindösszesen 541 25.553 2,11 12.086 100,0 

A 199 érdekeltség 263 nyertes árverező tagja valamint az általuk megszerzett birtoktestek, területek és 

földértékek méretkategóriák szerinti megoszlását a 28. táblázat adatai mutatják.  

28. táblázat: Hajdú-Bihar 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 

1.000 

fölött 

Összesen 

Nyertes érdekeltség (db) 90 33 30 22 11 11 1 1 199 

Nyertes árverező (fő) 94 36 40 28 17 28 5 15 263 

Birtoktest (db) 109 68 91 64 46 59 23 81 541 

Földterület (ha) 526 472 983 1.668 1.612 3.289 853 2.683 12.086 

Földérték (AK) 9.217 7.931 16.904 33.371 37.561 82.389 11.126 57.896 256.395 

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 Hajdú-Bihar 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) 199 24 12,1 

Nyertes árverező (fő) 263 65 24,7 

Birtoktest (db) 541 209 38,6 

Földterület (ha) 12.086 8.437 69,8 

Földérték (AK) 256.395 188.972 73,7 
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B.) A legkisebb – 20 ha alatti – „átlagjavító” nyertes árverező érdekeltségek  

Megnevezés Összes 20 ha alatti 20 ha alatti  

arány (%) nyertes 

Nyertes érdekeltség (db) 199 123 61,8 

Nyertes árverező (fő) 263 130 49,4 

Birtoktest (db) 541 177 32,7 

Földterület (ha) 12.086 998 8,3 

Földérték (AK) 256.395 17.148 6,7 

13. ábra: Arányok és aránytalanságok Hajdú-Bihar megye állami földárverésein  

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

a.) A 100 ha fölötti 24 nyertes érdekeltség aránya (%) 

 

b.) A 20 ha alatti 123 nyertes érdekeltség aránya (%) 

 

A 14. ábra a legnagyobb nyertes érdekeltségek részesedését (%) mutatja a megyében elárverezett állami 

földterületekből.  

 

12,1

24,7

38,6

69,8
73,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

61,8

49,4

32,7

8,3 6,7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



42 
 

14. ábra: A területek megoszlása (%) a 199 árverezési nyertes érdekeltség között Hajdú-Bihar 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 családtagokat és/vagy a közvetlen üzlettársakat tekintve 

megállapítható, hogy az 541 db megyei birtoktestre nyertes árajánlatot tevő 263 nyertes árverező 199 

érdekeltségi körbe sorolható, azaz az azonos érdekkörhöz tartozó nyertes családok vagy cégek száma 

(199 db) messze nem azonos az elárverezett birtoktestek számával (541 db), annak alig több mint 1/3-

a! A megyében tehát – a kormányzat ezzel kapcsolatos sorozatos csúsztatásaival szemben – nem 541 

külön gazdálkodó család, hanem 199 érdekeltség műveli ezután a 12.086 hektár területet!  

 Az elárverezett 541 db birtoktest, 12.086 ha terület zömét, 8.437 hektár összterületű 209 db birtoktestet 

mindössze 24 nagy – 100 ha fölötti földterülethez jutott – érdekeltség 65 nyertes árverező tagja szerezte 

meg. Az érdekeltségek legerősebb, felső 12%-a tehát az összes aranykorona értéknek 74%-ára, a 

földterületnek pedig 70%-ára tett nyertes árajánlatot.  

 E legfelső „elit” kategóriában egy nyertes árverező átlagosan 3 db, 2.907 aranykorona értékű, 130 ha 

összterületű biroktestet vásárolhat. Ez a VM kommunikációjában szereplő 20 ha-os átlagnak több mint 

6-szorosa.  

 E 24 legerősebb érdekeltség árverezői által elnyert birtoktestek átlagmérete 40,4 ha/db, ami lényegesen 

nagyobb a főátlagnál (a 22,3 ha/db értéknél), átlagos aranykorona értéke pedig 22,4 Ak/ha, ami szintén 

nagyobb a főátlagnál (a 21,2 Ak/ha értéknél), vagyis az e körhöz tartozó nyertesek az átlagnál 

lényegesen nagyobb területű és jobb földértékű birtoktesteket szerezték meg.  

 A „felsőházi” 24 érdekeltség 65 nyertes árverezője révén átlagosan 8,7 db birtoktestből álló, 7.874 Ak 

földértékű, 352 ha földterülre tett nyertes árajánlatot, ami a VM által ismételgetett 20 ha-os átlagnak 

több mint 17-szerese.  

1.  Tedej agrárholding 
(Hajdúnánás) – a cégcsoport 

vezetői és családtagjaik 
(MSZP) 22,2%

2.  Forgácsék (Debrecen) –
milliárdos 

agrárnagyvállalkozó és 
családtagjai (MSZP) 7,1%

3. Való Gábor (Hortobágy) –
hivatásos vadász, vadgazda 

4,1%

4. Biróék (Püspökladány) –
nagygazda, nagyvállalkozó 

apa és két fia 3,0%

5. Iglódi-94 Bt. (Nagyhegyes) 
társtulajdonosai, üzlettárs 

kültagjai 2,7%

6. Veresék (Püspökladány) –
nagybirtokos testvérek és 

családtagjaik (FIDESZ) 2,7%

7. Pálfyék (Debrecen) –
nagygazda, nagyvállalkozó 

apa és két üzlettárs fia 2,7%

8. Frommerék (Debrecen) –
milliárdos nagyvállalkozó 

apa és lánya 2,3%

9. Fülepék 
(Hajdúböszörmény) –

pék, élelmiszerkereskedő 
család tagjai 2,3%

10. Gáspárék (Debrecen) – a 
multimilliárdos Gáspár Gyula 

családtagjai 2,1%

11. Kunék (Tiszacsege) –
Fazekas Sándor által 

pártfogolt nagygazda család 
(FIDESZ) 1,9%

12. Nagyék (Báránd) –
nagygazda család együtt 
gazdálkodó tagjai 1,7%

13. Szombatiék 
(Újszentmargita) –

szarvasmarha tenyésztő 
nagygazda család 1,7%

100-200 ha közötti 11 
nyertes érdekeltség 13,3%

50-100 ha közötti 22 nyertes 
érdekeltség 13,8%

20 - 50 ha közötti 30 nyertes 
érdekeltség 8,1%

10 - 20 ha közötti 33 nyertes 
érdekeltség 3,9%

10 ha alatti 90 nyertes 
érdekeltség 4,4%
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 A legtöbb – 4 település (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, és Polgár) közigazgatási 

területéhez tartozó 81! db – birtoktestre a multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos és 

vezető Bódi László András, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság 

majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 cégben érdekelt – vezérigazgatója 

által vezetett, MSZP kötődésű Tedej agrárholding vezetői és/vagy tulajdonosai tettek nyertes 

árajánlatot. Ők: a zászlóshajó Zrt. vezérigazgatója (Bódi László András) és üzlettárs családtagjai (lánya, 

Bódi Judit és felesége Bódi László Andrásné), valamint a holding több cégében is érdekelt további 

vezetők (Deme Albert, Miltner Attila, Molnár Miklós, Polyák Ferenc, Rákóczi András, Redela Rita, 

Rozgonyi Zoltán, Szakál László, Szenka László, Szolláthné Török Katalin, Tamási Sándor és felesége, 

Tamási Piroska Erzsébet).  

 Őket követik – 2 település (Folyás és Újszentmargita) közigazgatási területéhez tartozó 23! db 

biroktestre tett nyertes árajánlatukkal – Forgácsék, az MSZMP-s majd MSZP-s családfő, dr. Forgács 

Barna, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés volt MSZP-s tagja, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, a 

megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, valamint közvetlen üzlettárs 

családtagjai. Ők: a családfő fia, a Gyurcsány kormány államtitkára (dr. Forgács Barnabás), 90 év feletti 

édesanyja (Forgács Barnabásné), továbbá lánya (dr. Forgács Beáta) és annak azonos lakcímű, több 

cégben érdekelt élettársa (Majtényi László Ákos).  

 A rangsor harmadik helyén – a 2 település (Komádi és Magyarhomorog) közigazgatási területéhez 

tartozó 11 db biroktestre tett nyertes árajánlatával – Gyenge László, Komádi illetőségű egyéni 

gazdálkodó nagybirtokos, az Agro-Gyenla-Kom Kft. tulajdonos vezetője található.   

 A legnagyobb területre – 4 település (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, és Polgár) 

közigazgatási területéhez tartozó 2.683! ha-ra, a megyében elárverezett állami földterületek 22,2!%-ára 

– ugyancsak a fentebb már említett, a multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos és vezető 

Bódi László András, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd 

jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 cégben érdekelt – vezérigazgatója által 

vezetett, MSZP kötődésű Tedej agrárholding vezetői és/vagy tulajdonosai tettek nyertes árajánlatot. 

Együttes nyertes árajánlatuk 6,191! MrdFt volt. Ők elsősorban a Bódi család tagjai: Bódi Judit, a 

gazdasági érdekkört vezető Bódi László András lánya, az MSZP hajdúnánási szervezetének elnöke, 

megyei alelnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés MSZP frakciójának vezetője (111 ha), Bódi László 

András, az agrárholding 18 cégben érdekelt vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, 

multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó (205 ha) és felesége, a 12 cégben érdekelt Bódi László Andrásné 

(60 ha). De az érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők között találjuk a Zrt. termelési vezérigazgató-

helyettesét, üzemgazdasági igazgatóját, Deme Albertet (97 ha) és másik vezérigazgató-helyettesét, a Bódi 

Judittal azonos árverezési című Rákóczi Andrást (89 ha) is. Ugyancsak itt találjuk a cég 

főállattenyésztőjét, Miltner Attilát (215 ha), gyümölcstermelési üzemvezetőjét, Molnár Miklóst (203 ha), 

kerületi főagronómusát, Tamási Sándort (89 ha) és feleségét, Tamási Piroska Erzsébetet (130 ha), 

továbbá kertészeti ágazati igazgatóját, egyben a Kft. igazgatósági tagját, Rozgonyi Zoltánt (210 ha) is. 

Rajtuk kívül a holding több cégének további vezető munkatársai és/vagy társtulajdonosai – Polyák 

Ferenc (245 ha), Redela Rita (209 ha), Szakál László (259 ha), Szenka László (277 ha) és Szolláthné 

Török Katalin (284 ha) – is a két holdingtag cég bérleményeinek nyertes árverezői között szerepelnek.  A 

Tedej-agrárholding fenti 15 vezető munkatársa tehát néhány hektár kivételével felvásárolta a két 

zászlóshajó cégük – a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. és a Tedej Befekető Kft. – által bérelt és 

árverésre bocsátott teljes állami területet.  Úgy is fogalmazhatunk, hogy – meglepő vagy nem is 

meglepő módon akár az érintettekkel egyeztetve – azokat a területeket bocsátották árverésre, 

amelyeket azután a holdinghoz tartozó cégek vezetői maguk fel is vásárolták.  

 Őket 2. helyen – 2 település (Folyás és Újszentmargita) közigazgatási területéhez tartozó 853! ha-ra, az 

elárverezett megyei összterület 7,1%-ára tett nyertes árajánlatukkal – a fentebb már szintén említett 

Forgácsék, az MSZMP-s majd MSZP-s családfő, dr. Forgács Barna (17 ha), a megyei közgyűlés volt 

MSZP-s tagja, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, az általuk megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság 

Kft. tulajdonos vezetője, valamint közvetlen üzlettárs családtagjai követik.  Ők: a családfő fia, a 

Gyurcsány kormány államtitkára, dr. Forgács Barnabás (169 ha), 90 év feletti édesanyja, Forgács 
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Barnabásné (215 ha), továbbá lánya, dr. Forgács Beáta (199 ha) és annak azonos lakcímű, több cégben 

érdekelt élettársa, Majtényi László Ákos (253 ha).  

 Feltűnő és feltétlenül említésre érdemes, hogy a megye két legnagyobb árverési nyertes érdekeltsége erős 

MSZP kötődésű. Ez látszólag a földárverések politika-függetlenségére is utalhatna, amit a 

kormányzati kommunikáció ennek bizonyítékaként fel is használ.
55

 E helyett azonban ez és számos 

egyéb, korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is arra 

utal, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és éjszakás 

műszakként” működő – politikai oldalakhoz kötődő MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák, gazdasági 

érdekcsoportok egy olyan egységes gazdasági háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei. 

E közös érdekeket az aktuális politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és 

hatalomba juttató „családok” képviselik, ügyeiket „menedzselik”, és az ország kirablásából származó 

hasznon a látszólag másik oldalhoz tartozó, ám ténylegesen a közös hálózati tag érdekeltségekkel 

megosztoznak.
56

 E helyzetből fakadóan szinte törvényszerű, hogy a mindenkori politikát finanszírozó 

és irányító gazdasági háttérhálózat MSZMP/MSZP kötődésű tagjai a FIDESZ-korszakban is 

részesednek a nemzeti vagyon széthordásának hasznából, és ez fordítva is igaz. A szálak összeérnek, 

így nem meglepő az sem, hogy Hajdú-Bihar megyében a szocialista kötődésű, állami gazdaságokat 

privatizáló Bódi és Forgács érdekeltségek cégei, a Tedej agrárholding két zászlóshajója illetve az 

Agrárgazdaság Kft. árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” 

program égisze alatt zömében ők maguk vásárolhatták fel, megszerezve ezzel a megyében sikeresen 

elárverezett területek közel 30%-át, több mint 3.500 hektárt.
57

  

 A megyei rangsor harmadik helyére az Újszentmargita közigazgatási területéhez tartozó 490! ha-ra – 

benne a megyében elárverezett 4. (155 ha) és 5. (138 ha) legnagyobb birtoktestre, az elárverezett megyei 

összterület 4,1%-ára – tett nyertes árajánlatával Való Gábor, a Hortobágy illetőségű hivatásos vadász, a 

Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. fővadásza, testvérével, Való Sándorral közös, lakcímével megegyező 

székhelyű, vadgazdálkodási profilú családi cégük, a Való Vad Kft. volt társtulajdonos vezetője és a 

szántóföldi növénytermesztő Vajdalapos Kft. társtulajdonosa
58

 került.  

 Ez az első három – legnagyobb területhez jutott, legerősebb – érdekkör tehát, 21 nyertes árverező tagja 

nevén összesen 4.026! ha területre tett nyertes árajánlatot. Hozzájuk került tehát minden 3. elárverezett 

hektár, azaz az összes árverésre bocsátott megyei terület több mint 33,3!%-a.  

 Őket 200-400 hektár közötti területnagysággal további 10 érdekeltség követi, amelyek 27 nyertes 

árverező tagjuk révén összesen 2.799! ha területre tettek nyertes árajánlatot. Ez a megyében 

elárverezett állami területek közel 1/4-e!, 23,1%-a.  

- Közöttük találhatók olyan nagygazda/nagyvállalkozó családok, mint pl. Biróék, százmilliós 

forgalmú cégeket tulajdonló, agrárnagyvállalkozók, továbbá Veresék, egy FIDESZ-közeli nagygazda 

család tagjai Püspökladányból (360 illetve 327 ha), vagy pl. Frommerék, a milliárdos 

agrár/kereskedelmi cégháló-tulajdonos nagyvállalkozó apa és lánya Debrecenből (282 ha). De 

említhetők pl. Kunék is, a néprajzos férj és szakpszichológus felesége, a dr. Fazekas Sándor 

miniszter által pártfogolt, FIDESZ-közeli gazdálkodó család tagjai Tiszacsegéről (235 ha), mint 

                                                           
55Az MSZP-s földprivatizátorok, mint kormányzati kommunikációs hivatkozási példák: https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-

politikus-csaladja-329185/  https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd  
    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 

https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-
kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66 

56Az MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák közös gazdasági háttérhálózatáról régóta vallott (pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) és egyre többek 

által osztott meggyőződésemet e földprivatizációs eredmények mellett számos korábbi jel is megerősíti, és ez az „elszámoltatás” mindkét oldali elmaradására is 
kielégítő magyarázatot adhat. 

57A szálak összeérnek: https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 
58Való Gábor nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó terület szerepel. Ez 

részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester 

és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt adatokból nem 

deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és időpontokban adott 
személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
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ahogy pl. Nagyék, egy gazdálkodó apa és fiai Bárándról (212 ha) vagy éppen Szombatiék, anya és 

fia, egy szarvasmarha tenyésztő család tagjai Újszentmargitáról (206 ha).  

- De nagy cégek/holdingok vezetői és/vagy tulajdonosai is feltűnnek közöttük. Így pl. az Iglódi-94 

Bt. debreceni társtulajdonosai, üzlettárs kültagjai, Podgornik Zsolt és Tóth Péter Tamás (329 ha). 

Vagy pl. Pálfyék, az apa, Pálfy István Attila, a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonos 

vezetője, egyben a másik nagy nyertes érdekeltség vezetőjével, dr. Forgács Barnával együtt az 

Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, továbbá családi 

cégük, a Szimultán Kft. alapító társtulajdonosa és két üzlettárs fia Debrecenből (321 ha).  De 

említhetők például Gáspárék is, a száz leggazdagabb magyar egyikének, a cégháló-tulajdonos 

Gáspár Gyulának, az Agropoint Kft. és a Biopoint Kft. tulajdonos vezetőjének közvetlen, üzlettárs 

családtagjai, felesége, fia, valamint a mezőgazdaságtól igen távoli foglalkozású – háziorvos – lánya 

és annak – jogász – élettársa ugyancsak Debrecenből (249 ha).  

- Található közöttük továbbá nem mezőgazdasági foglalkozású árverési nyertes érdekeltség is. Ők 

Fülepék, egy pék illetve kenyér- és pékárúkereskedő család tagjai, a Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari 

Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetői Hajdúböszörményből (276 ha).  

 Ezt az első 13 legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb földterülethez jutott, gyakorta egymással is 

kapcsolatban álló és a megyei földterületeket a ráutaló jelek alapján vélhetően egymás közt előre leosztó, 

egymásra így nem licitáló – családi/üzleti érdekeltséget a következő fejezetben részletesen 

bemutatom.  

 100-200 hektár nagyságú földterületre, összesen 1.612 ha (13,3%) állami termőföldre 17 nyertes 

árverező tagja révén további 11 érdekeltség tett nyertes árajánlatot az árveréseken.  Köztük van pl. 

Varga Zoltán nemzetközi közúti árúfuvarozó és szállítmányozó nagyvállalkozó Hajdúböszörményből 

(171 ha), Debreczeni Sándorné, a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona címéről 

árverező Nádudvarról (159 ha), mint ahogy Pálóczi József Istvánné, budapesti ingatlanforgalmazó és -

hasznosító cégek társtulajdonosa is Debrecenből (136 ha). De ugyancsak itt szerepelnek olyan 

nagybirtokosok is, mint pl. Gyenge László Komádiból (182 ha), Czifra Imréné Debrecenből (167 ha), a 

kormány/FIDESZ-közeli, 800 hektáros nagygazda, mezőgazdasági nagyvállalkozó Balogh család tagjai, 

a Balogh-Farm Tépe Kft. társtulajdonos vezetői Tépéről (164 ha), vagy éppen Baloghék Tiszacsegéről 

(149 ha) illetve Őzséék Püspökladányból (142 ha).  

 A skála másik végén a 20 ha alatti területre nyertes árajánlatot tevő 123! érdekeltség, a megyei nyertes 

érdekeltségek közel 62!%-a, az u.n. „alsóházi”kis nyertesek, az „átlagjavító propaganda-alanyok” 

találhatók. Ők 130 nyertes árverező tagjuk nevén 177 db birtoktesttel, az elárverezett megyei birtoktestek 

mintegy 33%-ával az aranykorona értéknek mindössze 6,7!%-át, az elárverezett területnek pedig 

csupán 8,3!%-át, kevesebb, mint 1.000! ha-t tudtak – a „nagyok asztaláról lehulló morzsaként” – 

megszerezni.  

 Beszédes tény az is, hogy ez a 123 kisnyertes árverező érdekeltség a maga alig 1.000 hektárjával 

kevesebb területhez jutott, mint pl. az első legsikeresebb érdekeltség, a Tedej agrárholding 

társtulajdonos vezetői és családtagjaik alkotta, 15 nyertes árverezőt magába foglaló érdekkör, a maga 

2.700! hektár közeli területével, annak felét sem éri el.  

 Ebben az „alsóházi” kategóriában egy nyertes árverező érdekeltség átlagosan mindössze 139! 

aranykorona értékű, 8,1! hektár földterületre tudott nyertes árajánlatot tenni, ami a felsőházi 352 

hektáros átlagnak alig több mint 1/43-ad! része.  

 Ez a keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttató – bizonyára nem véletlenül 

így kidolgozott – rendszer egy olyan „családi léptékű” átlag (Hajdú-Bihar megye esetében 60,7 

ha/nyertes érdekeltség) kimutatását és kommunikálását teszi lehetővé, amely a sokat hangoztatott 

„kis/közepes családi gazdaságok támogatását” hivatott bizonyítani, és alkalmas a közvélemény 

tökéletes megtévesztésére.  
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9. A 13 legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb területhez jutott – nyertes érdekkör bemutatása  

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. Bár 

ezen elemzés keretei nem teszik lehetővé, hogy minden egyes nyertes árverezőt részletesen megvizsgáljunk, 

ám a fő tendenciák, az általánosítható tanulságok szemléltetésére a legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb 

területhez jutó – érdekeltségek vizsgálata és bemutatása is alkalmas lehet. E 13 legsikeresebb érdekeltség 

48 nyertes árverezője 162 db állami birtoktestből álló, 6.825! hektár összterületű állami termőföldterületre 

tett nyertes árajánlatot, és ezzel a Hajdú-Bihar megyében elárverezett állami földek több mint 56!%-át ez a 

kör, az érdekeltségek felső 6,5%-a szerezte meg.  

Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy e nagy nyertes érdekkörök gyakorta egymással is szoros 

kapcsolatban állnak. Ezt a Forgács és Pálfy érdekeltségek kapcsolati hálójának bemutatásával a 11/4. 

melléklet szemlélteti. Az alábbi 13 legsikeresebb családi/üzleti érdekkör tagjai közül – mint látni fogjuk – 

többen közös cégeik és projektjeik révén egymással sok szálon szoros üzleti, gazdasági kapcsolatban állnak, 

melyet családi kapcsolatok is erősítenek. Ráadásul e legnagyobb nyertes árverezők a megszerzett területek 

jelentős részéhez általában kikiáltási áron, versenytársak nélkül jutottak.  

E „felsőházi” érdekeltségeket röviden az alábbiakban mutatom be. 

1.) Tedej agrárholding (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9.) – az MSZP kötődésű multimilliárdos agrár-

nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos és vezető Bódi László András (1944), az 1949-ben alapított és 

1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató 

Zrt.
59

 – további 17 cégben érdekelt – vezérigazgatója által vezetett cégcsoport nyertes árverező vezetői 

és/vagy tulajdonosai alkotta érdekkör 2.683! ha területtel áll a földárverési nyertes érdekeltségek 

megyei ranglistájának élén. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 6,191! MrdFt volt.  

A holding vezetői alkotta érdekkör nyertes árverező tagjait, megszerzett területeiket és nyertes 

árajánlataikat a 30. táblázat, cégkötődéseiket pedig a 31. táblázat foglalja össze:  

30. táblázat: A Tedej agrárholding árverési nyertes vezetői, megszerzett területeik és nyertes árajánlataik  

Árverési nyertes vezető Birtoktest 

(db) 

Terület 

(ha) 

Nyertes 

árajánlat 

(mFt) 

1. Bódi Judit 5 111,4 310,20 

2. Bódi László András 10 204,9 584,80 

3. Bódi László Andrásné 1 59,7 129,15 

4. Deme Albert 2 97,4 304,50 

5. Miltner Attila 6 214,5 504,35 

6. Molnár Miklós 4 203,0 485,15 

7. Polyák Ferenc 6 245,1 678,35 

8. Rákóczi András 7 89,1 235,95 

9. Redela Rita 9 209,0 298,15 

10. Rozgonyi Zoltán 7 210,2 305,40 

11. Szakál László 1 258,8 614,50 

12. Szenka László 9 276,6 682,80 

13. Szolláthné Török Katalin 5 284,1 474,50 

14. Tamási Piroska Erzsébet 7 130,2 299,50 

15. Tamási Sándor 2 88,9 284,10 

Összesen 81 2.682,9 6.191,40 

                                                           
59Tedej Zrt., a cégcsoportot vezető társaság: http://www.tedejrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  

    https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856 http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert  
    https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/  

http://www.tedejrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856
http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert
https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/
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31. táblázat: A Tedej agrárholding vezetői alkotta érdekkör nyertes árverező tagjai és cégkötődéseik  

Cégek A holding nyertes árverező vezetői és/vagy társtulajdonosai, születési évük, céges kötődéseik és azok átfedései 
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Tedej Zrt. (holdingvezető)  V V V V   V  V   V  V 

Tedej-Befektető Kft.  V+T      V  V   V  V 

Tedej-Táp Kft.    V    V     V (V)  

Agrárgazdálkodási Kft. V+T       T V/EM       

Agrint 2000 Szövetkezet FB  FB V            

Bakóháti Takarmánytermelő Kft.  V+T V    V+T      T   

BBM Bt. T T V+T             

Északhajdúsági Beruházó Zrt.        V     V   

Fürjér Vetőmagtermelő Kft.  V+T V   V+T          

Gáz-Komfort Kft.  V+T              

Hajdúhát Gabonamag Kft. T T  T  FB  V  T/FB      

Hajdúsági Agrárgazdasági Kft.    V            

Hajdúsági Munkaerő-Kölcsönző Kft.              V+T  

Hajdúsági Takarmánytermelő Kft.  V+T              

Határdűlő Gabonatermelő Kft.  V+T V     T        

Kabáttanyai Gabonatermelő Kft.  V+T V         V+T T   

Kelet-Pig Szövetkezet  V     V         

Lónya Tejtermelő Kft.  V+T  V V   V     V   

MBO Befektető Kft.  V+T T             

MBO Gyümölcstermelő Kft.  V+T T             

Munka Mezőgazdasági Kft.          V      

Prátusz Kft.      V+T          

Protech Kft.          T      

Pusztakereszt Növénytermesztő Kft.  V+T V  V+T           

Puszta-Víz Kft.      V          

Tankerületi Növénytermesztő Kft.  V+T V        V+T     

Unió-2004 Bt.       V+T         

Vidiéri Szántók Kft.  V+T V    T      V+T   

Zöldhalom Kft.  V+T T             

Megjegyzés: V: vezető, T: tulajdonos, FB: felügyelő bizottsági tag, EM: egyéb munkavállaló 

Az érdekkör 15 nyertes árverező tagja:  

 Bódi Judit (1974) (4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7.)
60

 – agrármérnök, a gazdasági érdekkört vezető Bódi László 

András (1944) lánya, az MSZP hajdúnánási szervezetének elnöke, megyei alelnöke, önkormányzati képviselő (MSZP), a 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagja, az MSZP frakció vezetője, a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt. által 

összefogott cégcsoporthoz tartozó Agrárgazdálkodás Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá a BBM Bt. és a Hajdúhát 

Gabonamag Kft. társtulajdonosa valamint az Agrint 2000 Szövetkezet FB tagja. 

 Bódi László András (1944) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D)
61

 – agrármérnök, az agrárholding volt MSZMP-s majd 

MSZP-s vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos, az 

1949-ben alapított és 1993-ban vezetésével privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a megvásárolt 

területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 holdingtag cégben érdekelt (lásd 31. táblázat) – 

vezérigazgatója. 

                                                           
60Bódi Judit, a vezérigazgató lánya, MSZP-s politikus: https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/ http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet  

    https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427 https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  
    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd   

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-

kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66   
61Bódi László András, az MSZP-s kötődésű vezérigazgató, multimilliárdos, holdingvezető nagyvállalkozó: http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-

leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  http://www.dehir.hu/debrecen/fej-fej-mellett-a-ket-leggazdagabb-debreceni-negyen-vannak-a-top-100-ban/2017/04/27/  

https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/
http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet
https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://www.dehir.hu/debrecen/fej-fej-mellett-a-ket-leggazdagabb-debreceni-negyen-vannak-a-top-100-ban/2017/04/27/
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 Bódi László Andrásné (1947) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D) – a gazdasági érdekkört vezető Bódi László András 

(1944) felesége, a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 12 holdingtag cégben 

érdekelt (lásd 31. táblázat) – igazgatósági tag, vezető tisztségviselője. 

 Deme Albert (1968) (4080 Hajdúnánás Hódos I. u. 21.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és 

Szolgáltató Zrt. – további 5 holdingtag cégben érdekelt (lásd 31. táblázat) – termelési vezérigazgató-helyettese, 

üzemgazdasági igazgatója. 

 Miltner Attila (1973)(4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16.)
62

  – volt önkormányzati képviselő (MSZP), a megvásárolt 

területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. főállattenyésztője, vezető tisztségviselője, továbbá a szintén 

holdingtag Lónya Tejtermelő Kft. vezetője és a Pusztakereszt Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője. 

 Molnár Miklós (1977)(4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27.)  – a Bódi család tagjai és Rákóczi András 

cégvezető/tulajdonostársa, a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. gyümölcstermelési 

üzemvezetője, a cég által vezetett Tedej cégcsoporthoz tartozó Fürjér Vetőmagtermelő Kft. és a Prátusz Kft. 

társtulajdonos vezetője, a Puszta-Víz Kft. vezetője, továbbá a Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja. 

 Polyák Ferenc (1972) (4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10.) – a Bódi család tagjai és Szolláthné Török Katalin 

cégvezető/tulajdonostársa, a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó 

Bakóháti Takarmánytermelő Kft. és az Unió-2004 Bt. társtulajdonos vezetője, továbbá a Kelet-Pig Szövetkezet vezetője 

és a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonosa. 

 Rákóczi András (1978) (4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7.)
63

 – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és 

Szolgáltató Zrt. – további 7 holdingtag cégben érdekelt (lásd 31. táblázat), Bódi Judittal (1974), a holdingvezető Bódi 

László András (1944) lányával megegyező árverezési című – vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője.  

 Redela Rita (1988) (4080 Hajdúnánás Korponai u. 26.)
64

 – gazdasági agrármérnök (DE-ATC), önkormányzati 

képviselő-jelölt (MSZP), a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt-vel és Tedej-Befektető Kft-

vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi Judit (1974) által alapított és vezetett, Rákóczi Andrással (1978) közös 

tulajdonú cég, az Agrárgazdálkodás Kft. munkatársa, a Tedej Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány 

pályázati felelőse. 

  Rozgonyi Zoltán (1977) (4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4.
65

) – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő 

és Szolgáltató Zrt. kertészeti ágazati igazgatója valamint a Tedej-Befektető Kft. igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, 

továbbá az ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja, valamint a Munka Mezőgazdasági 

Kft. vezetője és a Protech Kft. társtulajdonosa. 

 Szakál László (1973) (4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel 

együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi László Andrással (1944) és Bódi László Andrásnéval (1947) közös cégük, a 

Tankerületi Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője.
66

 

 Szenka László (1961) (4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a 

Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi László Andrással (1944) valamint Bódi László Andrásnéval (1947) és Szolláthné 

Török Katalinnal (1973) közös cégük, a Kabáttanyai Gabonatermelő Kft. társtulajdonos vezetője.
67

 

 Szolláthné Török Katalin (1973) (4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A)
68

  – a megvásárolt területet bérlő Tedej-

Befektető Kft. – további  7 holdingtag cégben érdekelt (lásd 31. táblázat) – ügyvezetője, vezető tisztségviselője 

 Tamási Piroska Erzsébet (1975) (4080 Hajdúnánás Nyár u. 12.) – Tamási Sándornak (1973), a megvásárolt területet 

bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. kerületi főagronómusának, igazgatósági tag, vezető tisztségviselőjének, a 
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Tedej-Befektető Kft. ügyvezetőjének azonos lakcímű felesége, a Hajdúsági Munkaerő-Kölcsönző Kft. tulajdonos 

ügyvezetője, a Tedej-Táp Kft. és a Nagyerdő Irodahasznosító Kft. korábbi vezetője. 

 Tamási Sándor (1973) (4080 Hajdúnánás Nyár u. 12.)
69

 – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és 

Szolgáltató Zrt. kerületi főagronómusa, igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, valamint a Tedej-Befektető Kft. 

ügyvezetője, vezető tisztségviselője. 

Az üzleti/családi érdekkör tagjai által jegyzett cégek:  

 Agrárgazdálkodási Kft. (Cjsz.: 09 09 011546, székhely: 4085 Hajdúnánás, Előháti utca 2., alakulás dátuma:2005., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Agrint 2000 Szövetkezet (Cjsz.: 09 02 000482, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1999., 

főtevékenység: gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme). 

 Bakóháti Takarmánytermelő Kft. (Cjsz.: 09 09 028579, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2017., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 BBM Bt. (Cjsz 09 06 000769, székhely: 4080 Hajdúnánás, Kiss Ernő ut 6/D., alakulás dátuma:1991., főtevékenység: 

gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Északhajdúsági Beruházó Zrt. (Cjsz.: 09 10 000065, székhely: 4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 18., alakulás 

dátuma:1991., főtevékenység: épületépítési projekt szervezése). 

 Fürjér Vetőmagtermelő Kft. (Cjsz.: 09 09 028578, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2017., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Gáz-Komfort Kft. (Cjsz.: 09 09 001244, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1991., 

főtevékenység: vegyes gazdálkodás). 

 Hajdúhát Gabonamag Kft. (Cjsz.: 09 09 015377, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:2008., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Hajdúsági Agrárgazdasági Kft. (Cjsz.: 09 09 001357, székhely: 4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári u. 66. sz., alakulás 

dátuma:1991., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése ). 

 Hajdúsági Munkaerő-Kölcsönző Kft. (Cjsz.: 09 09 009784, székhely: 4085 Hajdúnánás, Nyár út 12., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: munkaközvetítés ). 

 Hajdúsági Takarmánytermelő Kft. (Cjsz.: 09 09 026475, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2014., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Határdűlő Gabonatermelő Kft. (Cjsz.: 09 09 029371, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2017., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Kabáttanyai Gabonatermelő Kft. (Cjsz.: 09 09 028577, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma: 

2017., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Kelet-Pig Szövetkezet (Cjsz.: 09 02 000625, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:2003., 

főtevékenység: élőállat nagykereskedelme). 

 Lónya Tejtermelő Kft. (Cjsz.: 15 09 069971, székhely: 4501 Kemecse, Haas tanya, alakulás dátuma:2005., 

főtevékenység: tejhasznú szarvasmarha tenyésztése). 

 MBO Befektető Kft. (Cjsz.: 09 09 002800, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1994., 

főtevékenység: vegyes gazdálkodás). 

 MBO Gyümölcstermelő Kft. (Cjsz.: 09 09 026581, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2014., főtevékenység: vegyes gazdálkodás). 

 Munka Mezőgazdasági Kft. (Cjsz.: 15 09 081363, székhely: 4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 9., alakulás 

dátuma:2013., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Prátusz Kft. (Cjsz.: 09 09 027185, székhely: 4080 Hajdúnánás, Irányi utca 1. 3. em. 27., alakulás dátuma:2015., 

főtevékenység: raktározás, tárolás). 

 Protech Kft. (Cjsz.: 15 09 075142, székhely: 4440 Tiszavasvári, Honvéd utca 5., alakulás dátuma:2009., főtevékenység: 

almatermésű, csonthéjas termesztése). 

 Pusztakereszt Növénytermesztő Kft. (Cjsz.: 09 09 028580, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2017., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 
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 Puszta-Víz Kft. (Cjsz.: 09 09 001271, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1991., 

főtevékenység: raktározás, tárolás). 

 Tankerületi Növénytermesztő Kft. (Cjsz.: 09 09 029363, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás 

dátuma:2017., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Tedej Zrt. (holdingvezető) (Cjsz.: 09 10 000121, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1993., 

főtevékenység: tejhasznú szarvasmarha tenyésztése). 

 Tedej-Befektető Kft. (Cjsz.: 09 09 002744, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1994., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Tedej-Táp Kft. (Cjsz.: 09 09 000991, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:1991., 

főtevékenység: haszonállat-eledel gyártása ). 

 Unió-2004 Bt. (Cjsz.: 09 06 012633, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 12. 1. em. 6., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás). 

 Vidiéri Szántók Kft. (Cjsz.: 09 09 028684, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:2017., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

 Zöldhalom Kft. (Cjsz.: 09 09 008607, székhely: 4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9., alakulás dátuma:2002., 

főtevékenység: vegyes gazdálkodás). 

Tedej Hajdú-Bihar megyében, a 17 ezres mezőváros, Hajdúnánás határában, az M3-as autópálya Miskolc és 

Nyíregyháza közötti szakasza mellett fekszik. Közigazgatásilag nem önálló település, Hajdúnánáshoz 

tartozik, a város központjától 7 kilométerre fekszik. Múltját és jelenét a néhány utcás település közvetlen 

szomszédságában fekvő nagygazdaság határozza meg, ami az úgynevezett „rendszerváltás” előtt 

Hajdúnánási Állami Gazdaságként működött, 1993 óta viszont magánvállalkozásként, Tedej Agrártermelő 

és Szolgáltató Zrt. néven üzemel.  

A Tedej cégcsoport az 1949-ben alakult, egykori Hajdúnánási Állami Gazdaság 1993-as – Bódi László 

(1944) akkori/mai vezérigazgató vezette – privatizációja során keletkezett Tedej Zrt. és az idők során 

körülötte kialakult, részprofilokra specializálódott, holdingot alkotó, MSZP-közeli cégekből áll.  Fő 

tevékenységi köreik a tejelő szarvasmarha-tartás, a sertéstenyésztés, a takarmány-termesztés és 

keveréktakarmány-gyártás, a gyümölcstermesztés és -feldolgozás, az élőállat-, gabona-, vetőmag- és 

takarmány-nagykereskedelem, üzletviteli, vezetési tanácsadás és integrátori feladatok ellátása. A Zrt. vezette 

cégcsoport ma közel 7.000 hektáron gazdálkodva zömmel állattartással foglalkozik. 2.000 db tejhasznú 

tehénállománnyal és annak szaporulataival, 1.000 db húshasznú tehénállománnyal és annak szaporulataival, 

1.450 kocával és szaporulataival rendelkezik. Jelentős a baromfiágazatuk, lótenyésztéssel is foglalkoznak és 

tógazdaságuk is van. A kiterjedt növénytermesztő és keveréktakarmány-gyártó tevékenységük legfontosabb 

feladata, hogy a nagy létszámú állatállomány részére jó minőségű takarmányt biztosítson. A vállalatcsoport 

gyümölcstermesztéssel is foglalkozik. Almaültetvényünk területe 74 hektár, meggyet 30 hektáron termelnek, 

de kisebb területeken cseresznye, szilva és körte is terem. A gyümölcstermés egy részét fel is dolgozzák – 

rostos ivólevek készülnek belőle.  

Bódi László András (1944), a cégcsoport – 18 cégben érdekelt – tulajdonos vezetője, az állami gazdaság 

egykori MSZMP-s igazgatója, ma a jogutód Zrt. MSZP-s vezérigazgatója, a gazdaság – általa vezetett – 

privatizálásával alapozta meg mostanra kiterjedt mezőgazdasági cégcsoportját és ma 6,2 milliárd Ft-ra 

becsült magánvagyonát. Felesége, Bódi László Andrásné (1947) ugyancsak a Zrt. – további 12 holdingtag 

cégben érdekelt – igazgatósági tag, vezető tisztségviselője. A holdinghoz tartozó több cégben is érdekelt 

lánya, Bódi Judit (1974) pedig az MSZP hajdúnánási szervezetének elnöke, megyei alelnöke, 

önkormányzati képviselő (MSZP), a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagja, az MSZP frakció vezetője. 

Rajtuk kívül a holdingot alkotó cégek további 12 vezető munkatársa illetve alkalmazottja szerepel a 

nyertes árverezők között, akik az érdekeltségükbe tartozó 29 cég közül kizárólag a cégcsoport-vezető Tedej 

Zrt. és a Tedej-Befektető Kft. állami földbérleményeire tettek – zömében a kikiáltási árral megegyező – 

nyertes árajánlatot, és a két vállalat meghirdetett állami földbérleményeit szinte teljes egészében ők 

vásárolták meg. Más oldalról viszont úgy is fogalmazhatunk, hogy a holding bérleményeiből szinte 
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kizárólag csak azok a területek kerültek árverésre, amelyeket azután a cégvezetők és alkalmazottak maguk 

meg is vásároltak, ami a nemzeti földvagyont kezelő állam és a földbérlők közti előzetes megegyezés, 

politikai alku, intézményes korrupció alapos gyanúját is felvetheti.
70

  

  

Bódi László András (1944) 

MSZMP/MSZP-közeli milliárdos agrárnagyvállalkozó 

a holdingvezető Tedej Zrt. vezérigazgatója (2018) 

 Fotó: http://www.konline.hu/dev/ubm/2018/02/21/  

Bódi Judit (1974) 

MSZP-s politikus, agrárnagyvállalkozó 

a vezérigazgató üzlettárs lánya (2017) 

 Fotó: https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870 

Az MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák alkotta – a ráutaló jelekből következtethető, vélhető – közös 

gazdasági háttérhálózat meglétére és/vagy a kormányzati propaganda céljára is kiválóan felhasználható 

precedens-teremtésre
71

 utalhat, hogy a Tedej agrárholding vezetői alkotta gazdasági érdekkör 15 

sikeres árverező tagja nyertes árajánlatával, saját cégeik, a Tedej Zrt. és a Tedej-Befektető Kft. által 2030-

ig bérelt, árverésre bocsátott szinte teljes állami területre, összesen 81! db birtoktestre tettek nyertes 

árajánlatot Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás és Polgár területén. Az elnyert összes terület 

2.683! hektár, amely a megyében elárverezett összes állami földterület 22,2%-a. Ezzel a megyei 

rangsor első helyére kerültek. Az érdekkör tagjainak együttes nyertes árajánlata 6,191! milliárd Ft volt, 

vagyis átlagosan 2 millió 308 ezer Ft/ha (106,9 eFt/Ak) – vagyis a megyei átlagnál (2 millió 114 ezer 

Ft/ha illetve 99,7 eFt/Ak) valamivel magasabb – áron szerezték meg a területeket.
72

 Nyertes árajánlatuk 

62 db birtoktest és 2.019 ha – a megszerzett területeik több mint 75%-a – esetében megegyezett a 

                                                           
70Feltűnő és feltétlenül említésre érdemes, hogy a megye legnagyobb árverési nyertes érdekeltsége erős MSZP kötődésű. Ez látszólag a földárverések politika-

függetlenségére is utalhatna, amit a kormányzati kommunikáció ennek bizonyítékaként fel is használ (lásd pl.: https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-

vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/). E helyett azonban ez és számos egyéb, korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az 
agrártámogatások megosztása, stb., lásd pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) is arra utal, hogy az egymást váltó – formálisan különböző 

politikai oldalakhoz kötődő – MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák, gazdasági érdekcsoportok egy olyan egységes gazdasági háttérhálózatot alkothatnak, 

amelynek közösek az érdekei. E közös érdekeket az aktuális politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „keresztapák” 
képviselhetik, ügyeiket „menedzselhetik”, és az ország kirablásából származó hasznon a látszólag másik oldalhoz tartozó, ám ténylegesen a „közös hálózati tag” 

érdekeltségekkel megosztozhatnak. E helyzetből fakadóan szinte törvényszerű, hogy a mindenkori politikát finanszírozó és irányító gazdasági háttérhálózat 

MSZMP/MSZP kötődésű tagjai a FIDESZ-korszakban is részesedhetnek a nemzeti vagyon széthordásának és a közös kasszák kirablásának hasznából, 

és ez fordítva is igaz lehet. A szálak láthatóan összeérnek (https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol), így nem meglepő 

az sem, hogy Hajdú-Bihar megyében a szocialista kötődésű, az állami gazdaságot privatizáló Bódi érdekeltség cégcsoportja, a Tedej agrárholding két cégének 

árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” program égisze alatt zömében ők maguk, a cégcsoport vezetői vásárolhatták fel.  
71Ezt a helyzetet a kormányzati propaganda is kiválóan felhasználhatja annak bizonyítására, hogy nem csak FIDESZ-közeli érdekeltségek, hanem bárki 

vásárolhat az állami földekből. A kormányközeli Magyar Idők ezt azonnal meg is tette (https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-

politikus-csaladja-329185/ https://magyaridok.hu/kulfold/fidesz-az-ellenzeki-politikusok-maguk-is-bevasarolnak-foldekbol-338104/ 
    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/), amikor – bizonyára nem véletlenül – elsőként számolt be 

„MSZP-s oligarchák állami földvásárlásairól”. A cikk íróit az sem zavarta, hogy ezzel persze azt a kormányzati propaganda-állítást maguk megcáfolják, hogy a 

„Földet a gazdáknak!” program  „a kis-közepes családi gazdaságokat és gazdálkodó családokat hozza helyzetbe, erősíti meg pozícióikat.”  
72Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek a Tedej agrárholding nyertes árverező vezetői – 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.  

http://www.konline.hu/dev/ubm/2018/02/21/
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/kulfold/fidesz-az-ellenzeki-politikusok-maguk-is-bevasarolnak-foldekbol-338104/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/


52 
 

kikiáltási árral, azaz versenytársuk ezek árverésén nem akadt. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a 

megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, 33,1 ha, zömében szántó illetve rét/legelő, kisebb részt 

gyümölcsös illetve nádas művelési ágba tartoznak. A földek többsége jó termőképességű, átlagos értékük 

21,6 Ak/ha, ám mintegy 985 ha – zömében szántó – a 25 Ak/ha földértéket is meghaladja, sőt akad 

közöttük 213 ha olyan kiváló szántó is, amelyeknél ez az érték 30 Ak/ha feletti.  

Az üzleti/családi érdekeltséghez tartozó nyertes árverezők, pozíciójuk, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Bódi László András (Hajdúnánás) a holdingvezető vezérigazgató Hajdúnánás 10 db birtoktest 205 ha 585 mFt 

Bódi László Andrásné (Hajdúnánás) a vezérigazgató üzlettárs felesége Hajdúnánás 1 db birtoktest 60 ha 129 mFt 
Bódi Judit (Hajdúnánás) a vezérigazgató üzlettárs lánya Hajdúnánás 5 db birtoktest 111 ha 310 mFt 

Deme Albert (Hajdúnánás) a Zrt. vezérigazgató-helyettese Hajdúnánás 2 db birtoktest 97 ha 305 mFt 

Miltner Attila (Hajdúnánás) a Zrt. főállattenyésztője H.böszörmény, Hajdúnánás 6 db birtoktest 215 ha 504 mFt 
Molnár Miklós (Hajdúnánás) a Zrt gyümölcstermelési üzemvezetője Hajdúdorog, Hajdúnánás 4 db birtoktest 203 ha 485 mFt 

Polyák Ferenc (Hajdúböszörmény) több holdingtag cég tulajdonos vezetője Hajdúböszörmény 6 db birtoktest 245 ha 678 mFt 

Rákóczi András (Hajdúnánás) a Zrt. vezérigazgató-helyettese Hajdúnánás 7 db birtoktest 89 ha 236 mFt 
Redela Rita (Hajdúnánás) holdingtag Kft. munkatársa Hajdúnánás, Polgár 9 db birtoktest 209 ha 298 mFt 

Rozgonyi Zoltán (Tiszavasvári) a Zrt. kertészeti ágazati igazgatója Hajdúnánás 7 db birtoktest 210 ha 305 mFt 

Szakál László (Hajdúdorog) holdingtag Kft. társtulajdonos vezetője Hajdúdorog 1 db birtoktest 259 ha 615 mFt 
Szenka László (Hajdúdorog) holdingtag Kft. társtulajdonos vezetője H.böszörmény, Hajdúdorog 9 db birtoktest 277 ha 683 mFt 

Szolláthné Török Katalin (H.nánás) több holdingtag cég tulajdonos vezetője H.böszörmény, Polgár 5 db birtoktest 284 ha 474 mFt 

Tamási Sándor (Hajdúnánás) a Zrt. kerületi főagronómusa Hajdúnánás 2 db birtoktest 89 ha 284 mFt 
Tamási Piroska Erzsébet (H.nánás) a Zrt. főagronómusának felesége Hajdúnánás 7 db birtoktest 130 ha 300 mFt 

Összesen 81 db birtoktest 2.683 ha 6.191 mFt 

2.) Forgácsék (4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48., Tarján u. 144., 146, 4220 Hajdúböszörmény Munkácsy 

M. u. 8. I/3.)
73

 – az MSZMP/MSZP-s családfő, dr. Forgács Barna (1952), a megvásárolt területet bérlő 

Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, valamint több cégben érdekelt, közvetlen, üzlettárs családtagjai, 

fia, az MSZP-s Gyurcsány kormány államtitkára, 92 éves édesanyja, továbbá lánya és annak azonos 

lakcímű élettársa alkotta családi/üzleti érdekkör tagjai – 853! ha területtel a földárverési nyertes 

érdekeltségek megyei ranglistájának második helyére kerültek.  Együttes nyertes árajánlatuk nem 

kevesebb, mint 869! mFt volt.  

A családi/üzleti érdekkör nyertes árverező tagjait és cégkötődéseiket a 32. táblázat foglalja össze. 

33. táblázat: A Forgács család alkotta érdekkör nyertes árverező tagjai és cégkötődéseik 

Cégek A Forgács család nyertes árverező tagjai, születési 

évük, céges kötődéseik és azok átfedései 
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Agrárgazdaság Kft. V+T     

Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet V     

F-M Pack Kft.    V+T T 

For-Ma Flexo Kft.     V+T 

Kismacsi Növénytermesztő Kft. V T    

Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft.  T  T T 

Megjegyzés: V: vezető, T: tulajdonos 

                                                           
73dr. Forgács Barna és családja: https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/  

    https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol  

    https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/  
    https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba 

    https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13  

    https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas 
   https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/     https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html  

    http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487 http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155 
    https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa  
    http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806    

https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/
https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas
https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487
http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155
https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
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A családi/üzleti érdekkör 5 nyertes árverező tagja:  

 dr. Forgács Barna (1952) (4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48.) – agrármérnök, a családi/üzleti érdekkör MSZMP-s 

majd MSZP-s vezetője, a megyei közgyűlés volt MSZP-s tagja, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, a megvásárolt 

területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, továbbá – a másik nagy nyertes érdekeltség vezetőjével, Pálfy 

István Attilával (1953) együtt – az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet (11/4. melléklet) valamint a Kismacsi 

Növénytermesztő Kft. vezetője;  

 dr. Forgács Barnabás (1980) (4032 Debrecen Tarján u. 146.) – gazdasági agrármérnök, a megvásárolt területet bérlő 

Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952) a fia, az MSZP-s Gyurcsány kormány volt 

FVM államtitkára, a Kismacsi Növénytermesztő Kft. és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa;  

 Forgács Barnabásné (1925) (4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3.) – a megvásárolt területet bérlő 

Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952) 90 év feletti édesanyja; 

 dr. Forgács Beáta (1976) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – ügyvéd, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. 

jogi igazgatója, a cég tulajdonos vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952) a lánya, Majtényi László Ákos (1974) 

azonos lakcímű üzlet- és élettársa, az F-M Pack Kft. társtulajdonos vezetője és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. 

társtulajdonosa; 

 Majtényi László Ákos (1974) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – nyomdaipari mérnök, élelmiszeripari 

csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport tulajdonosa, dr. Forgács Barna (1952), a megvásárolt területet bérlő 

Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője lányának, dr. Forgács Beátának (1976) azonos lakcímű üzlet- és élettársa, a 

lakcímükkel megegyező székhelyű For-Ma Flexo Kft. társtulajdonos vezetője továbbá az F-M Pack Kft. és az 

Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. 

A családi/üzleti érdekkör által jegyzett cégek:   

 Agrárgazdaság Kft. (Cjsz.: 09 09 001783, székhely: 4002 Debrecen, 35-ös útfél 0212/6. hrsz., alakulás dátuma: az 1950-

ben alapított és dr. Forgács Barna igazgató vezetésével privatizált állami gazdaság, a Debreceni Agrártudományi 

Egyetem Tangazdasága jogutódaként, 1992., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése); 

 Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet (Cjsz.: 09 02 000599, székhely: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: élőállat nagykereskedelme); 

 F-M Pack Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. (Cjsz.: 09 09 016106, székhely: 4065 Újszentmargita, Erdőtanya, alakulás 

dátuma:2008., főtevékenység: nyomás (kivéve: napilap)); 

 For-Ma Flexo Kft. (Cjsz.: 09 09 018171, székhely: 4032 Debrecen, Tarján utca 144., alakulás dátuma:2009., 

főtevékenység: könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás, 2018-tól: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag 

termesztése); 

 Kismacsi Növénytermesztő Kft. (Cjsz.: 09 09 004035, székhely: 4002 Debrecen, 35-ös útfél 0212/6. hrsz., alakulás 

dátuma:1996., főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

 Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. (Cjsz.: 09 09 012771, székhely: 4065 Újszentmargita, Bödönhát tanya, alakulás 

dátuma:2006., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

Az Agrárgazdaság Kft. – az 1950-ben alapított és dr. Forgács Barna igazgató vezetésével privatizált 

állami gazdaság, a Debreceni Agrártudományi Egyetem Tangazdasága jogutódaként – 1992-ben jött 

létre. Növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik mintegy 5.000 hektáron gazdálkodva. Az 

össztermelésből 70 százalékot tesz ki az állattenyésztés. Tevékenységeiket két különböző adottságú 

területen végzik, így a Debrecentől 60 kilométerre található Újszentmargita-Bödönhát térségében is 

gazdálkodnak. Két korszerű szarvasmarhateleppel rendelkeznek, ahol 1.200 tejelő szarvasmarhát 

tartanak, és éves szinten nagyságrendileg 12 millió liter tejet termelnek. 550 kocás sertéstelepet is 

üzemeltetnek Látóképen, ahonnan évente mintegy 12 ezer hízott sertést értékesítenek az Alföldi Sertés 

Szövetkezeten keresztül. 600 egyedből álló szürkemarha-tenyészetük egészíti ki állattenyésztő 

ágazatukat. Növénytermesztésük elsősorban az állatállomány takarmányellátását szolgálja. 

Vetőmagtermesztési profiljuk is van és vetőmagüzemmel is rendelkeznek, továbbá kereskedelemmel is 

foglalkoznak. A volt tangazdasági múltból fakadóan a cégnél kihelyezett gyakorlati tanszék működik. 

Foglalkoztatotti létszámunk 170 fő.  

A Forgács családi/üzleti érdekkör milliárdos agrárnagyvállalkozó MSZMP-s majd MSZP-s vezetője, 

dr. Forgács Barna agrármérnök, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, az MSZP színeiben országgyűlési 

képviselő- és európai parlamenti képviselőjelöltként is indult, évekig a párt megyei közgyűlési 
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képviselőjeként dolgozott. Ma a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, 

továbbá az Alföldi Sertés Szövetkezet valamint a Kismacsi Növénytermesztő Kft. vezetője. A mai MSZP-s 

és FIDESZ-es „zöldbáróktól” nem szokatlan módon, dr. Forgács Barna is állami gazdaság – az 1950-

ben alapított és általa igazgatott Debreceni Agrártudományi Egyetem Tantangazdasága – 1992-es 

privatizálásával alapozta meg magánvállalkozását és családja milliárdos vagyonát. Nevéhez fűződik az 

elmúlt évek egyik nagy port kavart földbérleti botránya is. Az Agrárgazdaság Kft. ugyanis a szocialista 

kormányzás idején mintegy 5.000 ha földet bérelt az államtól úgy, hogy a 17 aranykorona alatti 

földértékű területekért nem kellett fizetnie. A 2011 novemberében indult vizsgálat viszont kiderítette, 

hogy a bérelt területek zöme 17 aranykorona alatt volt, így az ötezer hektár használata után bérleti díjat 

nem fizetett, vagyis a megyei szinten igencsak vagyonosnak számító, milliárdos nagyvállalkozó ingyen 

használta az állam kezelésében levő közös nemzeti földvagyont. A vizsgálat eredményeként a Nemzeti 

Földalapkezelő 2012-ben ugyan felbontotta a szerződést a társasággal, ám bíróság elé nem került az ügy, 

és az elmaradt bérleti díjat sem kellett visszamenőlegesen megfizetnie, mert a 2. Orbán kormány 

Vidékfejlesztési Minisztériumának közleménye szerint „peren kívüli egyezséget kötöttek a 

nagyvállalkozóval.” Így ugyan mintegy ezer hektár visszakerült az államhoz, ám a fennmaradó 4.000 

hektárt 1.250 Ft/Ak/év bérleti díj ellenében 2042!-ig tovább használhatja a társaság.
74

  

   

dr. Forgács Beáta (1976) 

dr. Forgács Barna üzlettárs, jogász lánya 

 (2018) Fotó: Hajdú Online75 

dr. Forgács Barna (1952) 

MSZMP/MSZP-s agrárnagyvállalkozó 

(2009) Fotó: Agronapló76 

dr. Forgács Barnabás (1980) 

dr. Forgács Barna volt államtitkár fia 

(2008) Fotó: Közigazgatás77 

 

Forgács Barna (középen) Gráf József agrárminiszter (balra) és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök (jobbra) társaságában (2007) 

Fotó: MTI Fotóbank78 

Az MSZMP/MSZP-s nagybirtokos fia, a Kismacsi Növénytermesztő Kft. és az Újszentmargitai 

Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa, dr. Forgács Barnabás sem ismeretlen a közéletben. Alig hogy 

                                                           
74Ez a megoldás és számos egyéb, korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb., lásd például.: 

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) is arra utalhat, hogy az egymást váltó – formálisan különböző politikai oldalakhoz kötődő – MSZP-s és 

FIDESZ-es oligarchák, gazdasági érdekcsoportok egy olyan egységes gazdasági háttérhálózatot alkothatnak, amelynek közösek az érdekei. E közös 

érdekeket az aktuális politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „keresztapák” képviselhetik, ügyeiket 

„menedzselhetik”, és az ország kirablásából származó hasznon a látszólag másik oldalhoz tartozó, ám ténylegesen a „közös hálózati tag” érdekeltségekkel 
megosztozhatnak. E helyzetből fakadóan szinte törvényszerű, hogy a mindenkori politikát finanszírozó és irányító gazdasági háttérhálózat MSZMP/MSZP 

kötődésű tagjai a FIDESZ-korszakban is biztonságban érezhetik magukat, részesednek a nemzeti vagyon széthordásának és a közös kasszák 

kirablásának hasznából, és ez fordítva is igaz. A szálak tehát összeérnek (https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol), 
így nem meglepő az sem, hogy Hajdú-Bihar megyében az MSZMP/MSZP kötődésű, az állami gazdaságot privatizáló Forgács Barna cége, az állami területeket 

éveken keresztül ingyen használó Agrárgazdaság Kft. árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” program égisze alatt 

zömében ők maguk, a Forgács család tagjai vásárolhatták fel. 
75Hajdú Online, Forgács Beáta, az Agrárgazdaság Kft. jogi igazgatója: http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806  
76Agronapló, portré, Forgács Barna: https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2009/03/portre/forgacs-barna-a-fold-szeretete-a-haza-szeretete  
77Közigazgatás, portrétár, Forgács Barnabá szakállamtitkár: https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html  
78888.hu, Forgács Barna az agrárminiszter és a miniszterelnök társaságában: https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol  

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2009/03/portre/forgacs-barna-a-fold-szeretete-a-haza-szeretete
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
https://888.hu/celeb-forgacs-barna=012f69a0cb5b893025f136a45a591948


55 
 

megszerezte gazdasági agrármérnöki diplomáját a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, máris a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál talált munkát, majd rövidesen átkerült a Földművelésügyi 

Minisztériumba főosztályvezetői állásba. A villámkarriert befutó, szocialista színekben politizáló 

fiatalember 2005 júliusa és 2006 augusztusa között az európai uniós forrásokat felügyelő irányító 

hatósági főosztálynak volt a vezetője. Ez a főosztály felelt a 2004 és 2006 között futó Agrár-

vidékfejlesztési operatív program forrásainak felhasználásáért. Éppen ez idő alatt nyert el édesapja cége 

mintegy 112 mFt európai uniós támogatást. Az ügy kirobbanásakor azonban Gyurcsány Ferenc 

miniszterelnök – Gráf József miniszter javaslatára – 2008. február 1-jei hatállyal közösségi ügyekért 

felelős szakállamtitkárrá nevezte ki, amely pozíciót egészen a 2010-es kormányváltásig betöltötte.  

A családi/üzleti érdekkörhöz tartozó árverési nyertesek között találjuk továbbá Forgács Barnabásnét, a 

családfő, érdekkörvezető dr. Forgács Barna 90 év feletti életkorú édesanyját is, aki két település hatrában 

fog 215! ha szántót, rétet illetve legelőt maga művelni, hogy a kormányzati kommunikáció szerint „a 

föld azé legyen, aki megműveli!” Rajta kívül a család két nem mezőgazdasági végzettségű tagja, a 

családfő lánya, dr. Forgács Beáta ügyvéd és veje, Majtényi László Ákos nyomdaipari mérnök, 

élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport tulajdonosa is jelentős területekre tett nyertes 

árajánlatot a földárveréseken. Majtényi 2009-ben családi keretek között beindított saját vállalkozása, az 

F-M Pack Kft., és a körülötte kialakult cégcsoportnak ma már egymilliárd forint körül van az éves 

árbevétele. A vállalkozás elindításakor nagy segítségükre volt a helyi Polgári Takarékszövetkezet, 

amelynek akkoriban Forgács Barnáné volt az egyik felügyelőbizottsági tagja, Forgács Beáta pedig a 

debreceni üzleti központban dolgozott.  

Forgácsék esetében is az MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák alkotta közös gazdasági háttérhálózat 

meglétére és/vagy a kormányzati propaganda céljára is kiválóan felhasználható precedens-teremtésre
79

 

utalhat, hogy a Forgács család alkotta gazdasági érdekkör 5 sikeres árverező tagja nyertes 

árajánlatával saját cégük, az Agrárgazdaság Kft. által 2042!-ig bérelt, árverésre bocsátott állami 

területekre, összesen 23! db birtoktestre tettek nyertes árajánlatot Folyás és Újszentmargita területén. 

Az elnyert összes terület 853! hektár, amely a megyében elárverezett összes állami földterület 7,1%-a. 

Ezzel a megyei rangsor második helyére kerültek. Az érdekkör tagjainak együttes nyertes árajánlata 869! 

mFt volt, vagyis a megyei átlagnál (2 millió 114 ezer Ft/ha illetve 99,7 eFt/Ak) lényegesen olcsóbban, 

átlagosan 1 millió 19 ezer Ft/ha (78,1 eFt/Ak) áron szerezték meg a területeket.
80

 Nyertes árajánlatuk 

14 db birtoktest és 461 ha – a megszerzett területeik több mint 53%-a – esetében megegyezett a 

kikiáltási árral, azaz versenytársuk ezek árverésein nem akadt. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a 

megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, 37,1 ha, zömében szántó, kisebb részt rét/legelő 

művelési ágba tartoznak. A földek többsége gyenge illetve közepes termőképességű, átlagos értékük 13 

Ak/ha, ám egyik birtoktest esetében sem haladja meg a 17 Ak/ha értéket, ami a fentebb már említett 

bérleti szerződésük alapján 2012-ig lehetővé tette számukra, hogy ingyen használják az állam 

kezelésében levő, közös nemzeti földvagyonunkat. 

A nagybirtokos, milliárdos családi/üzleti érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

dr. Forgács Barna (Debrecen) a nagybirtokos családfő Újszentmargita 2 db birtoktest 17 ha 12 mFt 

dr. Forgács Barnabás (Debrecen) a családfő fia Újszentmargita 2 db birtoktest 169 ha 341 mFt 

Forgács Barnabásné (Hajdúböszörmény) a családfő 92 éves édesanyja Folyás, Újszentmargita 11 db birtoktest 215 ha 172 mFt 

dr. Forgács Beáta (Debrecen) a családfő lánya Újszentmargita 4 db birtoktest 199 ha 142 mFt 

Majtényi László Ákos (Debrecen) a családfő veje Újszentmargita 4 db birtoktest 253 ha 202 mFt 

Összesen 23 db birtoktest 853 ha 869 mFt 

                                                           
79Ezt a helyzetet a kormányzati propaganda is kiválóan felhasználhatja annak bizonyítására, hogy nem csak FIDESZ-közeli érdekeltségek, hanem bárki 

vásárolhat az állami földekből. A kormányközeli Magyar Idők ezt azonnal meg is tette (https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-

politikus-csaladja-329185/ https://magyaridok.hu/kulfold/fidesz-az-ellenzeki-politikusok-maguk-is-bevasarolnak-foldekbol-338104/ 

    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/), amikor – bizonyára nem véletlenül – elsőként számolt be 
„MSZP-s oligarchák állami földvásárlásairól”. A cikk íróit az sem zavarta, hogy ezzel persze azt a kormányzati propaganda-állítást maguk megcáfolták, hogy a 

„Földet a gazdáknak!” program  „a kis-közepes családi gazdaságokat és gazdálkodó családokat hozza helyzetbe, erősíti meg pozícióikat.”  
80Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek a Forgács család 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. 

Ebben az esetben viszont a környező földárakhoz képest igen alacsony – a potenciális vevőknek igen kedvező – kikiáltási áron hirdették meg a területeket, 
melyek többségét ráadásul licitálás, árverseny nélkül szerezték meg a családi/üzleti érdekeltség árverési nyertes tagjai. 

https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/kulfold/fidesz-az-ellenzeki-politikusok-maguk-is-bevasarolnak-foldekbol-338104/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
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3.) Való Gábor (1966) (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.)
81

 – hivatásos vadász, a Hortobágyi 

Lúdtenyésztő Zrt. fővadásza, megyei korosztályos koronglövő bajnok, testvérével, Való Sándorral 

(1962) közös, lakcímével megegyező székhelyű, vadgazdálkodási profilú családi cégük, a Való Vad Kft. 

volt társtulajdonos vezetője és a szántóföldi növénytermesztő Vajdalapos Kft. társtulajdonosa – 490 ha 

területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának harmadik helyére került. Együttes 

nyertes árajánlata 254 mFt volt.  

A hozzá kapcsolódó cégek:  

 Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. (Cjsz.: 09 10 000142, székhely: 4071 Hortobágy, Sóvirág tér 21., alakulás dátuma: 1994., 

főtevékenység: baromfitenyésztés); 

 Vajdalapos Kft. (Cjsz.: 09 09 025018, székhely: 4064 Nagyhegyes, Elep tanya 0429/7., alakulás dátuma: 2013., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Való Vad Kft. (Cjsz.: 09 09 023253, székhely: 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc utca 9., alakulás dátuma: 2012., 

főtevékenység: vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás). 

A nyertes árverező árajánlatával az Agrárgazdaság Kft. által 2042!-ig bérelt, árverésre bocsátott állami 

földekből szerzett meg 7 db – közte a megyében gazdára talált 4. és 5. legnagyobb, 155 illetve 138 ha-os 

– birtoktestet Újszentmargita területén. Az elnyert összes terület 490 hektár, amely a megyében 

elárverezett állami földterületek 4,1%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor harmadik helyére 

került. Együttes nyertes árajánlata 254 millió Ft volt, vagyis átlagosan 519 ezer Ft/ha (70,5 eFt/Ak) – 

azaz a megyei átlaghoz (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest lényegesen alacsonyabb – áron 

szerezte meg a területeket.
82

 Nyertes árajánlata 3 db birtoktest és 279 ha – a megszerzett területei közel 

60%-a – esetében megegyezett a kikiáltási árral, azaz versenytársa az árveréseken nem akadt. A 

megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, annak több mint 

háromszorosa, 70 ha, és zömében gyep (legelő illetve rét), kisebb részben szántó művelési ágba 

tartoznak. A földek többsége gyenge illetve igen gyenge termőképességű, átlagos értékük 7,4 Ak/ha, és 

a 10 Ak/ha földértéket csupán egy 138 ha-os szántó (10,5 Ak/ha) haladja meg.  

A nyertes árverező „helybeli földműves” fővadász által megszerzett birtoktestek települési fekvése, 

száma, összterülete és az azokért ajánlott összeg tehát az alábbi:  

Való Gábor (Hortobágy) hivatásos vadász, vagdazda Újszentmargita 7 db birtoktest 490 ha 254 mFt 

4.) Biróék (4150 Püspökladány Nagy-Ürmöshát major 0449/32., Szent István u. 37.)
83

 – apa és két fia, 

növénytermesztő és állattenyésztő nagygazda, néhány százmilliós forgalmú cégeket tulajdonló, 

nagyvállalkozó család árverési nyertes tagjai – 360 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek 

megyei ranglistájának negyedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 586! 

mFt volt.  

A család 3 nyertes árverező tagja:  

 Biró Krisztián Péter (1992) (4150 Püspökladány Nagy-Ürmöshát major 0449/32.) – a fiatalabb testvér, a lakhelyével 

megegyező székhelyű, szülei, Bíró László (1963) és Kassai Mária (1962) által alapított és vezetett, testvérével, ifj. Bíró 

Lászlóval (1990) közös családi cégük, a Sárrétgabona Kft. társtulajdonosa; 

                                                           
81Való Gábor hivatásos vadász, vadgazda. Nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont 

meghaladó terület szerepel. Ez egyrészt abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: 

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az 

NFA által közölt adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési 
helyeken és időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

   http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880 http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-

vadasza-2016-ban-kepek/ https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_ http://www.ludzrt.hu/ 
   http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494 https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html 
82Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyen Való Gábor is lehet – akár „drágán” 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. Ebben az esetben viszont a 

környező földárakhoz képest igen alacsony – a potenciális vevőknek rendkívül kedvező – kikiáltási áron hirdették meg a területeket, melyek többségét ráadásul 

licitálás, árverseny nélkül szerezte meg a nyertes. 
83Bíróék és cégeik: https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255 
    http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_
http://www.ludzrt.hu/
http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494
https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html
http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255
http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf
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 Biró László (1963) (4150 Püspökladány Szent István u. 37.) – az apa, feleségével, Kassai Máriával (1962) közös családi 

cégük, a lakcímükkel megegyező székhelyű Agro-Full 2000 Kft. társtulajdonos vezetője, másik családi cégük, a 

Sárrétgabona Kft. korábbi alapító vezetője és a Sárréthús Kft. tulajdonos vezetője; 

 ifj. Biró László (1990) (4150 Püspökladány Nagy-Ürmöshát major 0449/32.) – az idősebb testvér, a lakhelyével 

megegyező székhelyű, szülei, Bíró László (1963) és Kassai Mária (1962) által alapított, édesanyjával és testvérével, 

Bíró Krisztián Péterrel (1992) közös családi cégük, a Sárrétgabona Kft. társtulajdonos vezetője.  

A családi/üzleti érdekeltség által jegyzett cégek:   

 Agro-Full 2000 Kft. (Cjsz.: 09 09 006830, székhely: 4150 Püspökladány, Szent István utca 37., alakulás dátuma: 1999., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Sárrétgabona Kft. (Cjsz.: 09 09 015743, székhely: 4150 Püspökladány, Nagyürmöshát major 0449/32. hrsz., alakulás 

dátuma: 2008., főtevékenység: egyéb, m. n. s feldolgozóipari tevékenység); 

 Sárréthús Kft. (Cjsz.: 09 09 026867, székhely: 4150 Püspökladány, Budai Nagy Antal utca 4880 hrsz., alakulás dátuma: 

2015., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése). 

A Bíró család 3 nyertes árverező tagja árajánlatával a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság 

privatizálásával, annak jogutódaként létrejött Kösely Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő Hamvas-Tej 

Mezőgazdasági Kft. által 2019-ig bérelt, árverésre bocsátott állami területeiből szerzett meg 5 db – közte 

a megyében gazdára talált 3. legnagyobb, 156 ha-os – birtoktestet Püspökladány területén. Az elnyert 

összes terület 360 hektár, amely a megyében elárverezett állami földterületek 3%-a. Ezzel 

összességében a megyei rangsor negyedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 586 millió Ft 

volt, vagyis átlagosan 1 millió 629 ezer Ft/ha (60,8 eFt/Ak) – azaz a megyei átlaghoz (2,114 mFt/ha 

illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest kifejezetten alacsony – áron szerezték meg a területeket.
84

 Nyertes 

árajánlatuk valamennyi megszerzett birtoktest esetében megegyezett a kikiáltási árral, azaz 

versenytársuk az árveréseken nem akadt. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 

ha) lényegesen nagyobb, annak több mint háromszorosa, 72 ha, és szántó művelési ágba tartoznak. A 

földek többsége igen jó termőképességű, 21-31 Ak/ha közötti – átlagosan 26,8 Ak/ha - földértékű.  

A nagybirtokos/nagyvállalkozó családi/üzleti érdekkör nyertes árverező tagjai által megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Biró László (Püspökladány) a nagygazda, nagyvállalkozó apa  Püspökladány  1 db birtoktest 72 ha 123 mFt 

ifj. Biró László (Püspökladány) az idősebb üzlettárs fiú Püspökladány 2 db birtoktest 206 ha 354 mFt 

Biró Krisztián Péter (Püspökladány) a fiatalabb üzlettárs fiú Püspökladány  2 db birtoktest 82 ha 109 mFt 

Összesen 5 db birtoktest 360 ha 586 mFt 

5.) Iglódi-94 Bt. (4064 Nagyhegyes, Szoboszlói út 0188/40 hrsz.)
85

 – a szántóföldi növénytermesztés 

főtevékenységű cég több szálon is üzlettárs kültagjai, társtulajdonosai a megszerzett 330 ha területtel a 

földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának ötödik helyére kerültek. Együttes nyertes 

árajánlatuk nem kevesebb, mint 1,524! MrdFt volt.  

Az üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja:   

 Podgornik Zsolt (1979) (4032 Debrecen Babits Mihály u. 40.) – az Iglódi-94 Bt. társtulajdonos kültagja, valamint a 

BAB-15 Mezőgazdasági Szövetkezet és a Hegyesi Szövetkezet FB tagja, továbbá a lakcímével megegyező székhelyű és a 

2014-ig ugyancsak itt lakó Podgornik-Kurucz Annamária (1977) igazgató elnök által vezetett Debreceni Paprika 

Szövetkezet termelési vezetője és FB tagja; 

 Tóth Péter Tamás (1977) (4031 Debrecen Bornemissza u. 16.) – az Iglódi-94 Bt. társtulajdonos kültagja, továbbá 

ugyancsak a BAB-15 Mezőgazdasági Szövetkezet és a Debreceni Paprika Szövetkezet FB tagja. 

Az üzleti érdekkör nyertes árverező tagjaihoz kapcsolódó cégek:   

 BAB-15 Mezőgazdasági Szövetkezet (Cjsz.:  09 02 000913, székhely: 4064 Nagyhegyes, Szoboszlói út 0188/40., alakulás 

dátuma:2015., főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

                                                           
84Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek a Bíró család árverési nyertes tagjai is lehetnek – akár „drágán” 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. 

Ebben az esetben viszont a környező földárakhoz közeli – a potenciális vevőknek kedvező – kikiáltási áron hirdették meg a területeket, amelyeket ráadásul 

licitálás, árverseny nélkül szereztek meg a nyertesek. 
85Iglódi-94 Bt. és üzlettárs kültagjai: https://www.nemzeticegtar.hu/iglodi-94-bt-c0906003574.html https://multiva.info/hu/product/optima-t  

https://www.nemzeticegtar.hu/iglodi-94-bt-c0906003574.html
https://multiva.info/hu/product/optima-t
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 Debreceni Paprika Szövetkezet (Cjsz.:  09 02 000588, székhely: 4032 Debrecen, Babits Mihály u 40., alakulás 

dátuma:2002., főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

 Hegyesi Szövetkezet (Cjsz.:  09 02 000456, székhely: 4064 Nagyhegyes, Szoboszlói út 0188/40., alakulás dátuma: 1999., 

főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

 Iglódi-94 Bt. (Cjsz.:  09 06 003574, székhely: 4064 Nagyhegyes, Szoboszlói út 0188/40 hrsz., alakulás dátuma:1994., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése).  

  Az Iglódi-94 Bt. 2 nyertes árverező – több cégben is együtt szereplő, üzlettárs – kültagja, 

társtulajdonosa árajánlatával a Hajdúszoboszló székhelyű – az Ebesi Állami Gazdaság és a Hosszúháti 

Állami Gazdaság 1951-es összevonásával létrejött Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság privatizálásával, 

annak jogutódaként 1993-ban alapított – Kösely Mezőgazdasági Zrt. által 2030-ig bérelt, árverésre 

bocsátott állami földekből szerzett meg 4 db birtoktestet Hajdúszoboszló területén. Az általuk elnyert 

összes terület 330 hektár, amely a megyében elárverezett állami földterületek 2,7%-a. Ezzel 

összességében a megyei rangsor ötödik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, 

mint 1 milliárd 524 millió! Ft volt, vagyis átlagosan 4 millió 626 ezer Ft/ha (146,1 eFt/Ak) – azaz a 

megyei átlaghoz (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest igen magas, közel háromszoros – 

áron szerezték meg a területeket. Ezzel az árral mind a 4 db általuk megszerzett birtoktest a megyében 

elkelt 50 legdrágább birtoktest közé került.
86

 (Hogy a fiatal, 40 év alatti Podgornik-Tóth párosnak 

honnan származhat 1,5 MrdFt földvásárlásba fektethető szabad tőkéje, arra a róluk és gazdasági 

tevékrenységükről nyilvános adatbázisokban fellelhető információk nem adnak kielégítő magyarázatot, 

ami a spekulációs illetve a stróman-szerep gyanúját is felveti.) Egyikük, Tóth Péter Tamás nyertes 

árajánlata egy 91 hektáros birtoktest – a megszerzett összterület 28%-a – esetében megegyezett a 

kikiáltási árral, azaz versenytársa ennek árverésén nem akadt. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a 

megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, annak közel négyszerese, 82,4 ha, és szántó művelési 

ágba tartoznak. A földek többsége kiváló termőképességű, 24-35 Ak/ha közötti – átlagosan 31,7 Ak/ha - 

földértékű.  

Az Iglódi-94 Bt. nyertes árverező kültagjai, társtulajdonosai által megszerzett birtoktestek települési 

fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Podgornik Zsolt (Debrecen) a cég társtulajdonos kültagja Hajdúszoboszló 2 db birtoktest 176 ha 798 mFt 

Tóth Péter Tamás (Debrecen) a cég társtulajdonos kültagja Hajdúszoboszló 2 db birtoktest 154 ha 726 mFt 

Összesen 4 db birtoktest 330 ha 1.524 mFt 

6.) Veresék (4150 Püspökladány Rákóczi u. 53., 4161 Báránd Rákóczi út 33.) – Veres Gyula (1958) és 

Veres Sándor (1962) üzlettárs testvérek, FIDESZ/kormány-közeli nagybirtokosok/nagyvállalkozók, 

családi cégeik, a Geo-Terra 96 Kft. és a Veres Logisztika Kft. társtulajdonos vezetői, továbbá azonos 

lakcímű közvetlen családtagjaik
87

 – 327 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei 

ranglistájának hatodik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 531 mFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 4 nyertes árverező tagja:   

 Veres Csilla (1995) (4150 Püspökladány Rákóczi u. 53.) – Veres Sándor (1962) azonos lakcímű lánya, a Berettyóvölgyi 

Kft. társtulajdonosa;  

 Veres Gyula (1958) (4161 Báránd Rákóczi út 33.) – az idősebb testvér, családi cégeik, a szántóföldi növénytermesztő és 

földmérő főprofilú Geo-Terra 96 Kft. valamint a szállítmányozó, rakománykezelő Veres Logisztika Kft. társtulajdonos 

vezetője, 2013-ig az állattenyésztő főprofilú Ágota-Puszta Kft.-jük volt társtulajdonos vezetője, a Magyar Juh- és 

Kecsketenyésztők Szövetsége FB tagja; 

                                                           
86Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek akár „drágán” is érdemes lehet 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. Persze hogy a fiatal, 40 év alatti Podgornik-Tóth párosnak honnan 

származhat 1,5 MrdFt földvásárlásba fektethető szabad tőkéje, arra a róluk és gazdasági tevékrenységükről nyilvános adatbázisokban fellelhető információk 
nem adnak kielégítő magyarázatot. 

87Veresék: https://mno.hu/gazdasag/budai-az-agrariumban-minden-szereplonek-helye-van-1166958 

    https://www.nemzeticegtar.hu/geo-terra-96-kft-c0909010741.html https://www.bisnode.hu/ceginformacio/7287656/veres-logisztika-kft/  
    https://www.nemzeticegtar.hu/agota-puszta-kft-c0909012547.html https://mjksz.hu/felugyelo-bizottsag 

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/rekordmennyisegu-buzat-akarnak-gyujteni-a-hajdu-bihari-gazdak/2015/08/07/  

http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-628_2013-p_GEO-
TERRA_Kft._web.pdf https://www.facebook.com/gyongyi.dienes http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb601-662 

https://mno.hu/gazdasag/budai-az-agrariumban-minden-szereplonek-helye-van-1166958
https://www.nemzeticegtar.hu/geo-terra-96-kft-c0909010741.html
https://www.bisnode.hu/ceginformacio/7287656/veres-logisztika-kft/
https://www.nemzeticegtar.hu/agota-puszta-kft-c0909012547.html
https://mjksz.hu/felugyelo-bizottsag
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/rekordmennyisegu-buzat-akarnak-gyujteni-a-hajdu-bihari-gazdak/2015/08/07/
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-628_2013-p_GEO-TERRA_Kft._web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-628_2013-p_GEO-TERRA_Kft._web.pdf
https://www.facebook.com/gyongyi.dienes
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb601-662
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 Veres Sándor (1962) (4150 Püspökladány Rákóczi u. 53.) – a fiatalabb testvér, családi cégeik, a szántóföldi 

növénytermesztő és földmérő főprofilú Geo-Terra 96 Kft. valamint a szállítmányozó, rakománykezelő Veres Logisztika 

Kft. társtulajdonos vezetője, 2013-ig az állattenyésztő főprofilú Ágota-Puszta Kft.-jük volt társtulajdonos vezetője, 

továbbá a Berettyóvölgyi Kft. FB tagja; 

 Veresné Dienes Gyöngyi (1990) (4161 Báránd Rákóczi út 33.) – Veres Gyula (1958) azonos lakcímű menye. 

A családi/üzleti érdekkör tagjai által jegyzett cégek:  

 Ágota-Puszta Kft. (Cjsz.: 09 09 012547, székhely: 4150 Püspökladány, Rákóczi utca 53., alakulás dátuma: 2006., 

főtevékenység: juh, kecske tenyésztése); 

 Berettyóvölgyi Kft. (Cjsz.:  09 09 011244, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Kádár Vitéz utca 103., alakulás dátuma: 2004., 

főtevékenység: élőállat nagykereskedelme); 

 Geo-Terra 96 Kft. (Cjsz.: 09 09 010741, székhely: 4150 Püspökladány, Rákóczi utca 53., alakulás dátuma:2004., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése);  

 Veres Logisztika Kft. (Cjsz.: 09 09 023744, székhely: 4161 Báránd, külterület 0152/9. hrsz., alakulás dátuma: 2012., 

főtevékenység: rakománykezelés). 

 Veresék, a ma több mint ezer hektáron gazdálkodó, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel 

(szarvasmarha, juh) valamint termékelőállítással is foglakozó agrárnagyvállalkozó, nagybirtokos 

testvérpár családi cégükkel, a Geo-Terra 96 Kft-vel már a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság állami 

földbérleti pályázatain is igen sikeresen szerepeltek. Emellett az elmúlt másfél évtizedben 13 nyertes 

pályázattal, EU-s valamint hazai állami támogatással, 40-50 százalékos támogatási intenzitással mintegy 

500 millió forintos beruházás-sorozatot valósítottak meg, felújították juhhodályaikat, 8500 tonnás 

terményszárítót, szemestakarmány-tárolót és mérlegházat építettek. 2012-ben alapított, rakománykezelés 

főtevékenységű cégükkel, a Veres Logisztika Kft-vel az árúfuvarozás üzletágba is beszálltak.    

A családi/üzleti érdekkör 4 nyertes árverező tagja árajánlatával zömében a Hajdúszoboszlói Állami 

Gazdaság privatizálásával, annak jogutódaként létrejött Kösely Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő 

Hamvas-Tej Mezőgazdasági Kft. által 2019-ig bérelt, kisebbrészt négy magánszemély által 2032-2036-ig 

bérelt, árverésre bocsátott állami földekből szerzett meg 8 db birtoktestet Báránd és Püspökladány 

területén. Az elnyert összes terület 327 hektár, amely a megyében elárverezett állami földterületek 

2,7%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor hatodik helyére kerültek. Az érdekkör tagjainak együttes 

nyertes árajánlata 531 millió Ft volt, vagyis átlagosan 1 millió 625 ezer Ft/ha (61,2 eFt/Ak) – azaz a 

megyei átlagnál (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) lényegesen alacsonyabb – áron szerezték meg 

a területeket.
88

  A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, 

annak közel kétszerese, 40,9 ha, és szántó művelési ágba tartoznak. A földek többsége igen jó 

termőképességű, átlagosan 26,6 Ak/ha földértékű.  

A családi/üzleti érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők által megszerzett birtoktestek települési fekvése, 

száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Veres Csilla (Püspökladány) Veres Sándor azonos lakcímű lánya Püspökladány 3 db birtoktest 171 ha 270 mFt 

Veres Gyula (Báránd) az idősebb üzlettárs testvér Báránd 1 db birtoktest 9 ha 12 mFt 

Veres Sándor (Püspökladány) a fiatalabb üzlettárs testvér Püspökladány 3 db birtoktest 141 ha 235 mFt 

Veresné Dienes Gyöngyi (Báránd) Veres Gyula azonos lakcímű menye Báránd 1 db birtoktest 6 ha 14 mFt 

Összesen 8 db birtoktest 327 ha 531 mFt 

7.) Pálfyék (4031 Debrecen Bezerédi Imre u. 11/B., Töhötöm u. 20/b.) – nagygazda, nagyvállalkozó, 

cégvezető apa és két üzlettárs fia, családi cégük, a Szimultán Kft. valamint a Nagyhegyesi Állattenyésztő 

Kft. társtulajdonosai és/vagy vezetői
89

– 321 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei 

ranglistájának hetedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 1,345! MrdFt 

volt.  

                                                           
88Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek Veresék is lehetnek – akár ennél „drágábban” is megérhette volna elvinni egyes 

birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  
89Pálfyék és cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/nagyhegyesi-allattenyeszto-kft-c0909002194.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/szimultan-kft-c0909001355.html https://www.nemzeticegtar.hu/alfoldi-sertes-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000599.html 
   http://www.mbtt.hu/bemutatkozas https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_majus_7298.pdf 
   https://maok.hu/content/_common/attachments/meghivo_hb_juli22.pdf  
    https://www.google.hu/search?q=dr.+P%C3%A1lfy+Tam%C3%A1s+Debrecen&ei=MOKWW6PcL5DKwQL-lL-QDQ&start=30&sa=N&biw=1280&bih=694  

https://www.nemzeticegtar.hu/nagyhegyesi-allattenyeszto-kft-c0909002194.html
https://www.nemzeticegtar.hu/szimultan-kft-c0909001355.html
https://www.nemzeticegtar.hu/alfoldi-sertes-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000599.html
http://www.mbtt.hu/bemutatkozas
https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_majus_7298.pdf
https://maok.hu/content/_common/attachments/meghivo_hb_juli22.pdf
https://www.google.hu/search?q=dr.+P%C3%A1lfy+Tam%C3%A1s+Debrecen&ei=MOKWW6PcL5DKwQL-lL-QDQ&start=30&sa=N&biw=1280&bih=694
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A Pálfy család 3 nyertes árverező üzlettárs tagja:  

 Pálfy István Attila (1953) (4031 Debrecen Töhötöm u. 20/b.) – az apa, a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonos 

vezetője, egyben a másik nagy nyertes érdekeltség vezetőjével, dr. Forgács Barnával (1952), volt MSZP-s képviselővel, 

a Magyar Agrárkamara volt elnökével együtt az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője (11/4. melléklet), továbbá családi cégük, a Szimultán Kft. alapító társtulajdonosa, 2011-ig annak vezetője; 

 dr. Pálfy István (1978) (4031 Debrecen Bezerédi Imre u. 11/B.) – az idősebb testvér, állatorvos, családi cégük, a 

Szimultán Kft. vezetője és a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonosa; 

 dr. Pálfy Tamás (1980) (4031 Debrecen Töhötöm u. 20/b.) – az apával megegyező lakcímű fiatalabb testvér, 

agrármérnök, Ph.D., testvérével együtt családi cégük, a Szimultán Kft. vezetője és a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. 

társtulajdonosa, a Baromfi Termék Tanács elnökségének tagja (2018-2020). 

A családi/üzleti érdekkör által jegyzett cégek:  

 Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet (Cjsz.: 09 02 000599, székhely: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 2., alakulás 

dátuma:2003., főtevékenység: élőállat nagykereskedelme); 

 Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. (Cjsz.:  09 09 002194, székhely: 4064 Nagyhegyes, Szoboszlói útfél 077/7., alakulás 

dátuma:1993., főtevékenység: tejhasznú szarvasmarha tenyésztése); 

 Szimultán Kft. (Cjsz.:  09 09 001355, székhely: 4031 Debrecen, Vág utca 3. fszt. 3., alakulás dátuma:1991., 

főtevékenység: baromfitenyésztés). 

Pálfy István Attila (1953), nagy állattenyésztő gazdasági társaságok alapító társtulajdonosa és/vagy 

vezetője.  Családi cégüket, a baromfitenyésztő Szimultán Kft-t, melyet ma már üzlettárs fiai – dr. Pálfy 

István állatorvos és dr. Pálfy Tamás agrármérnök – vezetnek, 1991-ben alapította, és annak ma is 

társtulajdonosa. A tejhasznú szarvasmarhatenyésztő Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonos 

vezetője, melynek fiai és egy másik árverési nyertes (85 ha), a több cégben is érdekelt nagyvállalkozó, 

dr. Kurucz Gyula (1952) is társtulajdonosa. (A Kft. a Bonafarm Termelői Szervezet Kft-nek is 

társtulajdonosa.) Pálfy egyben a másik nagy nyertes érdekeltség vezetőjével, dr. Forgács Barnával 

(1952), volt MSZMP/MSZP-s megyei képviselővel, a Magyar Agrárkamara volt elnökével együtt az 

élőállat nagykereskedelmi főtevékenységű Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, 

vezető tisztségviselője, továbbá a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Centruma 

Tásadalmi Tanácsadó Testületének tagja.  

A családi/üzleti érdekkör 3 nyertes árverező tagja árajánlatával zömében a Hajdúszoboszlói Állami 

Gazdaság privatizálásával, annak jogutódaként létrejött Kösely Mezőgazdasági Zrt. által 2030-ig, illetve 

kisebb részt két másik gazdasági társaság, az Agro-Team Kft. által 2016-ig, illetve a Pensum Kft. által 

2030-ig bérelt, árverésre bocsátott állami földekből szerzett meg 5 db birtoktestet Ebes, Hajdúszoboszló 

és Nagyhegyes területén. Az elnyert összes terület 321 hektár, amely a megyében elárverezett állami 

földterületek 2,7%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor hetedik helyére kerültek. Együttes nyertes 

árajánlatuk nem kevesebb, mint 1 milliárd 345 millió! Ft volt, vagyis átlagosan 4 millió 190 ezer Ft/ha 

(124,6 eFt/Ak) – azaz a megyei átlaghoz (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest kifejezetten 

magas – áron szerezték meg a területeket.
90

 Nyertes árajánlatuk valamennyi birtoktest esetében 

megegyezett a kikiáltási árral, azaz versenytársuk az árveréseken nem akadt. A megszerzett 

birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, annak csaknem háromszorosa, 

64,2 ha, zömében szántó illetve kisebb részt legelő művelési ágba tartoznak. Valamennyi birtoktest 

földje kiváló termőképességű, 32-39 Ak/ha közötti – átlagosan 33,6 Ak/ha - földértékű.  

A családi/üzleti érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők státusa, az általuk megszerzett birtoktestek 

települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Pálfy István Attila (Debrecen) a cégvezető, nagyvállalkozó apa Ebes, Nagyhegyes 2 db birtoktest 99 ha 397 mFt 

dr. Pálfy István (Debrecen) az idősebb – állatorvos – üzlettárs testvér Ebes, Hajdúszoboszló 2 db birtoktest 135 ha 599 mFt 

dr. Pálfy Tamás (Debrecen) a fiatalabb – agrármérnök – üzlettárs testvér Hajdúszoboszló 1 db birtoktest 87 ha 349 mFt 

Összesen 5 db birtoktest 321 ha 1.345 mFt 

 

                                                           
90Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek Pálfyék is lehetnek – akár ennél „drágábban” is megérhette volna elvinni egyes 

birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  
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8.) Frommerék (4032 Debrecen Babits Mihály u. 76.)
91

 – a milliárdos céghálótulajdonos, nagyvállalkozó, 

növényorvos apa és egyik (azonos lakcímű) lánya – 282 ha területtel a földárverési nyertesek megyei 

ranglistájának nyolcadik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 1,451! 

MrdFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja:  

 dr. Frommer Lajos (1955) – növényorvos, milliárdos céghálótulajdonos/vezető, nagyvállalkozó, családi cégeik közül a 

Farmmix Kft., a Farmmix-Invest Kft., a Graviso Kft. és az MMDL Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá az FDM Trade 

Kft. és a Szamosmenti Almatermelő Szövetkezet vezetője valamint az Agroecsed Kft. és az Agrosol 2000 Kft. 

társtulajdonosa; 

 Frommer Dóra (1989) – a milliárdos céghálótulajdonos/vezető, nagyvállalkozó dr. Frommer Lajos azonos lakcímű 

vidékfejlesztési agrármérnök, növényorvos lánya, családi cégeik közül a Szamosmenti Csomagoló Kft. társtulajdonos 

vezetője továbbá a Farmmix-Agro Kft., az FDM Trade Kft. és a Graviso Kft. társtulajdonosa. 

A Frommer család nyertes árverező tagjai által jegyzett cégek:  

 Agroecsed Kft. (Cjsz.:  15 09 064485, székhely: 4355 Nagyecsed, Zrinyi út 6., alakulás dátuma: 1997., főtevékenység: 

vegyi áru nagykereskedelme); 

 Agrosol 2000 Kft. (Cjsz.:  13 09 087863, székhely: 2100 Gödöllő, Szabadság út 60., alakulás dátuma:2001., 

főtevékenység: dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme); 

 Farmmix Kft. (Cjsz.:  09 09 003953, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 20., alakulás dátuma:1995., 

főtevékenység: vegyi áru nagykereskedelme); 

 Farmmix-Agro Kft. (Cjsz.:  09 09 021304, székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124., alakulás dátuma:2001., 

főtevékenység: vegyi áru nagykereskedelme); 

 Farmmix-Invest Kft. (Cjsz.:  09 09 008989, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 18-20., alakulás dátuma: 

2002., főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 FDM Trade Kft. (Cjsz.:  09 09 026349, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep utca 18-20.., alakulás dátuma: 

2014., főtevékenység: vegyi áru nagykereskedelme); 

 Graviso Kft. (Cjsz.:  09 09 017178, székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124., alakulás dátuma: 2009., 

főtevékenység: egyéb szálláshely-szolgáltatás); 

 MMDL Kft. (Cjsz.:  09 09 011858, székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124., alakulás dátuma: 2005., 

főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 Szamosmenti Almatermelő Szövetkezet (Cjsz.:  15 02 050510, székhely: 4824 Szamosszeg, Laczfi nádor u. 17., alakulás 

dátuma:1999., főtevékenység: almatermésű, csonthéjas termesztése); 

 Szamosmenti Csomagoló Kft. (Cjsz.:  09 09 012340, székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124., alakulás dátuma: 

2001., főtevékenység: csomagolás). 

Dr. Frommer Lajos (1955), a növényorvos végzettségű, tíz cégben érdekelt milliárdos nagyvállalkozó, 

növényvédőszer gyártó/forgalmazó cégháló és mezőgazdasági áruházhálózat tulajdonos vezetője. 

Zászlóshajó cége, az – 1991-ben piacra lépett Farmmix Bt. jogutódaként – általa és felesége, dr. 

Frommerné dr. Filep Magdolna (1956) által 1995-ben alapított Farmmix Kft. az egyik maghatározó 

hazai és európai magáncéggé nőtte ki magát a növényvédőszer-forgalmazás területén. Működési területe 

elsősorban Kelet-Magyarország, központja 1999 óta Hajdúböszörményben van. Kiszerelő üzemmel, 

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod, valamint Csongrád megyékben számos önálló 

telephellyel, jelentős logisztikai kapacitással és gépjárműparkkal is rendelkező, szaktanácsadással is 

foglalkozó kereskedelmi hálózata jó kapcsolatokat épített ki multinacionális vegyszergyártó és 

forgalmazó cégekkel. Frommer 1999 óta a Szamosmenti Almatermelő Szövetkezetnek is alapító 

                                                           
91Frommerék és cégeik: https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html 

    https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497 
   https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/ 

https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613  

    https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html  

    http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/  
    https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s
https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html
https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497
https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/
https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613
https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html
http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/
https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf
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igazgatósági tagja, 2014 óta pedig annak vezetője. Azonos lakcímű, vidékfejlesztési agrármérnök, 

üzlettárs lánya, Frommer Dóra (1989) családi cégeik közül a Szamosmenti Csomagoló Kft. 

társtulajdonos vezetője, és több cégük – a Farmmix-Agro Kft., az FDM Trade Kft. és a Graviso Kft. – 

társtulajdonosa.  

A Frommer család tagjai, apa és lánya nyertes árajánlatukkal zömében a Hajdúszoboszlói Állami 

Gazdaság privatizálásával, annak jogutódaként létrejött Kösely Mezőgazdasági Zrt. illetve kisebb részt a 

Zrt. tulajdonában lévő Pensum Kft. által 2030-ig bérelt, árverésre bocsátott állami földekből szereztek 

meg 3 db – köztük a megyében sikeresen elárverezett második legnagyobb, 189! ha-os – birtoktestet 

Ebes területén. Az elnyert összes terület 282 hektár, amely a megyében elárverezett állami földterületek 

2,3%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor nyolcadik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 

nem kevesebb, mint 1 milliárd 451 millió! Ft volt, vagyis átlagosan 5 millió 143 ezer Ft/ha (125 eFt/Ak) 

– azaz a megyei átlaghoz (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest kifejezetten magas – áron 

szerezték meg a területeket.
92

 Nyertes árajánlatuk valamennyi birtoktest esetében megegyezett a 

kikiáltási árral, azaz versenytársuk az árveréseken nem akadt. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a 

megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, annak több mint négyszerese, 94 ha, és szántó művelési 

ágba tartoznak. Valamennyi birtoktest földje kiváló termőképességű, 40-43 Ak/ha közötti – átlagosan 

41,1 Ak/ha - földértékű.  

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja, az általuk megszerzett birtoktestek települési 

fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

dr. Frommer Lajos (Debrecen) a milliárdos nagyvállalkozó apa Ebes 1 db birtoktest 60 ha 324 mFt 

Frommer Dóra (Debrecen) dr. Frommer Lajos üzlettárs lánya Ebes 2 db birtoktest 222 ha 1.127 mFt 

Összesen 3 db birtoktest 282 ha 1.451 mFt 

9.) Fülepék (4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór u. 46.)
93

 – Fülep László (1946) pék, kenyér-, pékárú- és 

élelmiszerkereskedő, fiával, Fülep Zsolttal (1970), a Magyar Pékszövetség elnökségi tagjával közös 

családi cégük, a Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetője, 

valamint Fülep Lászlóné, azonos lakcímű, közvetlen családtag – 276 ha területtel a földárverési nyertes 

érdekeltségek megyei ranglistájának kilencedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem 

kevesebb, mint 1,327! MrdFt volt.  

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja:  

 Fülep László (1946) – pék, kenyér- és pékárúkereskedő, fiával, Fülep Zsolttal (1970), a Magyar Pékszövetség elnökségi 

tagjával, a Fülep Zsolt Kft., a Balmaz-Farm Kft. és a Balmaz-Invest Kft. tulajdonos vezetőjével közös családi cégük, a 

Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetője; 

 Fülep Lászlóné – azonos lakcímű, közvetlen családtag. 

A családi/üzleti érdekkör által jegyzett cégek:  

 Balmaz-Farm Kft. (Cjsz.:  09 09 029107, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63., alakulás dátuma:2017., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Balmaz-Invest Kft. (Cjsz.: 09 09 000052, székhely: 4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63., alakulás dátuma:1989., 

főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 Fülep Zsolt Kft. (Cjsz.:  09 09 009490, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Szénássy utca 9., alakulás dátuma:2003., 

főtevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése); 

 Balmaz-Sütöde Kft. (Cjsz.: 09 09 007632, székhely:4060 Balmazújváros, Böszörményi út 61-63., alakulás dátuma:2000., 

főtevékenység: kenyér; friss pékáru gyártása). 

Fülep László (1946) pék, kenyér-, pékárú- és élelmiszerkereskedő, az 1991-ben alapított Balmaz-Sütöde 

tulajdonosa, fiával, Fülep Zsolttal (1970), a Magyar Pékszövetség elnökségi tagjával közös, 2000-ben 

                                                           
92Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek Frommerék is lehetnek – akár ennél „drágábban” is megérhette volna elvinni 

egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  
93Fülepék, a Balmaz-Sütöde tulajdonos vezetői: https://www.nemzeticegtar.hu/balmaz-sutode-kft-c0909007632.html http://balmaz-sutode.hu/  

    https://www.facebook.com/balmazsutode/ http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/vasarlas/balmaz-sutode-uzletek/ 
   http://www.haon.hu/osszefogas-a-versenykepes-agrarkepzesi-rendszerert/3678879 http://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz  
    http://www.haon.hu/mibe-kerul-a-friss-kifli-illata/2584683  

https://www.nemzeticegtar.hu/balmaz-sutode-kft-c0909007632.html
http://balmaz-sutode.hu/
https://www.facebook.com/balmazsutode/
http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/vasarlas/balmaz-sutode-uzletek/
http://www.haon.hu/osszefogas-a-versenykepes-agrarkepzesi-rendszerert/3678879
http://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
http://www.haon.hu/mibe-kerul-a-friss-kifli-illata/2584683
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alapított családi cégük, a Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos 

vezetője. Pékségükhöz mintegy 30 egységből álló bolthálózat kapcsolódik, így Balmazújvárosban, 

Debrecenben, Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Hajdúszoboszlón, Nádudvaron, 

Polgáron és Tiszacsegén is vannak mintaboltjaik. A fiú, aki a család mezőgazdasági cégét, a Balmaz-

Farm Kft-t a földvásárlást követően, 2017 szeptemberében alapította, egyben ingatlan bérbeadással és 

üzemeltetéssel foglalkozó cégeknek – a Balmaz-Invest Kft-nek és a Fülep Zsolt Kft-nek – is tulajdonos 

vezetője. A másik nyertes árverező, Fülep Lászlóné a pék, kenyér- és pékárú gyártó és forgalmazó 

nagyvállalkozó családfővel azonos lakcímű közvetlen családtag.  
 

   

Balmaz-Sütöde Kft. 

Fotó: https://www.facebook.com/pg/balmazsutode/photos/   
Fülep Zsolt 

Fotó: Matey István/haon.hu94 

A családi/üzleti érdekkör 2 nyertes árverező tagja árajánlatával a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság 

privatizálásával, annak jogutódaként létrejött Kösely Mezőgazdasági Zrt. által 2030-ig bérelt, árverésre 

bocsátott állami földekből szerzett meg 4 db birtoktestet Hajdúszoboszló területén. Az elnyert összes 

terület 276 hektár, amely a megyében elárverezett állami földterületek 2,3%-a. Ezzel összességében a 

megyei rangsor kilencedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 1 milliárd 

327 millió! Ft volt, vagyis átlagosan 4 millió 807 ezer Ft/ha (135.700 Ft/Ak) – azaz a megyei átlaghoz 

(2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest kifejezetten magas – áron szerezték meg a területeket.
95

 

A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, annak több mint 

háromszorosa, 69 ha, és szántó művelési ágba tartoznak. Valamennyi birtoktest földje kiváló 

termőképességű, 34-39 Ak/ha közötti – átlagosan 35,4 Ak/ha - földértékű. 

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja, az általuk megszerzett birtoktestek települési 

fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:   

Fülep László pék, kenyér- és pékárúkereskedő nagyvállalkozó Hajdúszoboszló 2 db birtoktest 138 ha 660 mFt 

Fülep Lászlóné azonos lakcímű, közvetlen családtag Hajdúszoboszló 2 db birtoktest 138 ha 667 mFt 

Összesen 4 db birtoktest 276 ha 1.327 mFt 

10.) Gáspárék (4028 Debrecen Simonyi út 1/A., 7., 25.)
96

 – a multimilliárdos nagyvállalkozó, többezer 

hektáros nagygazda, vadgazdálkodási szakmérnök  Gáspár Gyulának (1954), a száz leggazdagabb 

magyar egyikének, az Agropoint Kft. és a Biopoint Kft. tulajdonos vezetőjének, a Korona Közraktár Zrt. 

vezetőjének közvetlen családtagjai, felesége, fia, háziorvos lánya és annak azonos lakcímű, jogász 

élettársa – 250 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának tizedik helyére 

kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 1,287! MrdFt volt.  

 

                                                           
94Fülep Zsolt: http://www.haon.hu/mibe-kerul-a-friss-kifli-illata/2584683   
95Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek Fülepék is lehetnek – akár ennél „drágábban” is megérhette volna elvinni egyes 

birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  
96Gáspárék, a milliárdos debreceni nagyvállalkozó családja: https://www.dehir.hu/debrecen/atrendezodott-a-debreceni-szupergazdagok-toplistaja/2015/05/14/ 

https://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.513429.html https://civishir.hu/helyben-jaro/ok-a-leggazdagabb-debreceniek/0514103925 

    http://www.haon.hu/debrecen/hajdu-bihari-milliardosok-a-penz-szagarol/1983167 https://www.nemzeticegtar.hu/agropoint-kft-c0909000483.html  
    http://agropointkft.hu/hu/rolunk  http://nol.hu/archivum/archiv-73378-57108  

https://www.facebook.com/pg/balmazsutode/photos/
http://www.haon.hu/mibe-kerul-a-friss-kifli-illata/2584683
https://www.dehir.hu/debrecen/atrendezodott-a-debreceni-szupergazdagok-toplistaja/2015/05/14/
https://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.513429.html
https://civishir.hu/helyben-jaro/ok-a-leggazdagabb-debreceniek/0514103925
http://www.haon.hu/debrecen/hajdu-bihari-milliardosok-a-penz-szagarol/1983167
https://www.nemzeticegtar.hu/agropoint-kft-c0909000483.html
http://agropointkft.hu/hu/rolunk
http://nol.hu/archivum/archiv-73378-57108
https://www.facebook.com/balmazsutode/photos/a.1921413788090487/2018784288353436/?type=3
https://www.facebook.com/balmazsutode/photos/a.1418205041744700/2211099999121863/?type=3
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A családi/üzleti érdekeltség 4 nyertes árverező tagja:  

 dr. Gáspár Alicia (1980) (Simonyi út 25.) – háziorvos, Gáspár Gyula (1954) és Gáspár Alicja Zdzislawa (1955) lánya, a 

Global Renaissance Investments Kft. és a Nagyerdő-Med Kft. tulajdonos vezetője, családi cégük, az Agropoint Kft. volt 

társtulajdonosa;
97

 

 Gáspár Alicja Zdzislawa (1955) (Simonyi út 7.) – Gáspár Gyula (1954) azonos lakcímű felesége, családi cégük, az 

Agropoint Kft. társtulajdonosa; 

 Gáspár Soma Gáspár  (1990) (Simonyi út 1/A.) – agrármérnök, Gáspár Gyula (1954) és Gáspár Alicja Zdzislawa (1955) 

fia, a Szászfalegelő Kft. és a Túzoklegelő Kft. tulajdonos vezetője, az Agropoint Kft. és a Baktapoint Kft. volt 

társtulajdonosa; 
98

 

 dr. Nagy Rudolf István (1978) (Simonyi út 25.) – jogász, a dr. Nagy Rudolf István Ügyvédi Iroda tulajdonos vezetője, dr. 

Gáspár Alícia azonos lakcímű élettársa, a Baktapoint Kft., a Global Renaissance Investments Kft., a Nagy Székely-Híd 

Kft. és a Társ-95 Pannon Kft. társtulajdonosa.
99

 

A Gáspár család nyertes árverező tagjai által jegyzett cégek:  

 Agropoint Kft. (Cjsz.:  09 09 000483, székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u 10. Fszt.1., alakulás dátuma: 1990., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Baktapoint Kft. (Cjsz.:  05 09 026624, székhely: 3821 Szászfa, Fő út 67., alakulás dátuma: 2014., főtevékenység: 

gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Biopoint Kft. (Cjsz.:  09 09 007628, székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 10. fszt. 1., alakulás dátuma:2000., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Global Renaissance Investments Kft. (Cjsz.:  09 09 006060, székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 25., alakulás dátuma: 

1998., főtevékenység: lakó- és nem lakó épület építése); 

 Korona Közraktár Zrt. (Cjsz.:  01 10 046370, székhely: 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. 1. em. 1., alakulás dátuma: 

2009., főtevékenység: raktározás, tárolás); 

 Nagyerdő-Med Kft. (Cjsz.:  09 09 018308, székhely: 4028 Debrecen, Simonyi út 25., alakulás dátuma: 2010., 

főtevékenység: általános járóbeteg-ellátás); 

 Nagy Székely-Híd Kft. (Cjsz.:  09 09 025017, székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi utca 10. fszt. 1., alakulás dátuma: 

2013., főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Szászfalegelő Kft. (Cjsz.:  05 09 028366, székhely: 3821 Szászfa, Fő út 67., alakulás dátuma: 2015., főtevékenység: 

gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése); 

 Társ-95 Pannon Kft. (Cjsz.:  01 09 943136, székhely: 1094 Budapest, Liliom utca 7-9. fszt. 3., alakulás dátuma: 2010., 

főtevékenység: épületépítési projekt szervezése); 

 Túzoklegelő Kft. (Cjsz.:  09 09 027019, székhely: 4064 Nagyhegyes, Elep tanya 0429/7. hrsz., alakulás dátuma: 2015., 

főtevékenység: gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése). 

Gáspár Gyula (1954) multimilliárdos nagyvállalkozó, a száz leggazdagabb magyar egyike, a debreceni 

milliárdos szupergazdagok listájának immár közel két évtizede törzstagja, a többezer hektáros családi 

nagybirtokot irányító zászlóshajó cég, az Agropoint Kft. valamint a Biopoint Kft. tulajdonos vezetője, 

továbbá 2015 óta a Korona Közraktár Zrt. vezetője. Az állami földárveréseken négy üzlettárs családtagja 

vett részt sikerrel, és tett nyertes árajánlatokat. Egyikük azonos lakcímű felesége, Gáspár Alicja 

Zdzislawa (1955), családi cégük, az Agropoint Kft. társtulajdonosa. Sikeresen árverezett továbbá 

háziorvos lánya, dr. Gáspár Alicia (1980), az építési főprofilú Global Renaissance Investments Kft. és 

az általános járóbeteg-ellátás főtevékenységű Nagyerdő-Med Kft. tulajdonos vezetője, valamint az ő 

azonos lakcímű ügyvéd élettársa, dr. Nagy Rudolf István (1978), a dr. Nagy Rudolf István Ügyvédi 

Iroda tulajdonos vezetője, a Baktapoint Kft., a Global Renaissance Investments Kft., a Nagy Székely-Híd 

Kft. és a Társ-95 Pannon Kft. társtulajdonosa. Végül ugyancsak sikeres volt az árveréseken agrármérnök 

                                                           
97dr. Gáspár Alícia háziorvos: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/gondoskodo-varos/dr-gaspar-alicia 

    https://www.doklist.com/hu/d21210/#ref https://www.facebook.com/alicia.gaspar.334?lst=100007041614220%3A1090880419%3A1535145753  

   https://www.nemzeticegtar.hu/nagyerdo-med-kft-c0909018308.html  
98Gáspár Soma Gáspár agrármérnök: https://www.facebook.com/soma.gaspar.1 http://www.haon.hu/immar-diplomaskent-varhatjak-a-karacsonyt/2975188  

   https://www.nemzeticegtar.hu/szaszfalegelo-kft-c0909027018.html https://hirek.unideb.hu/sites/hirek.unideb.hu/files/phdkonfmeghiv20161125.pdf  
99dr. Nagy Rudolf István jogász: http://drnri.hu/ http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-nagy-rudolf-istvan https://www.facebook.com/pages/Dr-Nagy-

Rudolf-Istv%C3%A1n-%C3%9Cgyv%C3%A9di-Iroda/1029941063753911  

https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/gondoskodo-varos/dr-gaspar-alicia
https://www.doklist.com/hu/d21210/#ref
https://www.facebook.com/alicia.gaspar.334?lst=100007041614220%3A1090880419%3A1535145753
https://www.nemzeticegtar.hu/nagyerdo-med-kft-c0909018308.html
https://www.facebook.com/soma.gaspar.1
http://www.haon.hu/immar-diplomaskent-varhatjak-a-karacsonyt/2975188
https://www.nemzeticegtar.hu/szaszfalegelo-kft-c0909027018.html
https://hirek.unideb.hu/sites/hirek.unideb.hu/files/phdkonfmeghiv20161125.pdf
http://drnri.hu/
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-nagy-rudolf-istvan
https://www.facebook.com/pages/Dr-Nagy-Rudolf-Istv%C3%A1n-%C3%9Cgyv%C3%A9di-Iroda/1029941063753911
https://www.facebook.com/pages/Dr-Nagy-Rudolf-Istv%C3%A1n-%C3%9Cgyv%C3%A9di-Iroda/1029941063753911


65 
 

fia, Gáspár Soma Gáspár (1990) is, szántóföldi növénytermesztő cégek, a Szászfalegelő Kft. és a 

Túzoklegelő Kft. tulajdonos vezetője.  

  

Gáspár Gyula (1954) 

a multimilliárdos agrárnagyvállalkozó (2017) 

Fotó: http://www.itbusiness.hu100    

dr. Gáspár Alicia (1980) 

háziorvos, Gáspár Gyula lánya (2010) 

Fotó: https://www.debrecen.hu101 

 

  

Agropoint Kft.: a többezer hektáros családi nagybirtokot irányító zászlóshajó cég 

Fotó: http://agropointkft.hu/  

A Gáspár család tagjai nyertes árajánlatukkal zömében a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság 

privatizálásával, annak jogutódaként létrejött Kösely Mezőgazdasági Zrt. illetve kisebb részt a Zrt. 

tulajdonában lévő Pensum Kft. által 2030-ig bérelt, kisebb részt bérlő nélküli, árverésre bocsátott állami 

földekből szereztek meg 9 db birtoktestet Ebes és Hajdúszoboszló területén. Az elnyert összes terület 

250 hektár, amely a megyében elárverezett állami földterületek 2,1%-a. Ezzel összességében a megyei 

rangsor tizedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk nem kevesebb, mint 1 milliárd 287 millió! 

Ft volt, vagyis átlagosan 5 millió 161 ezer Ft/ha (124 eFt/Ak) – azaz a megyei átlaghoz (2,114 mFt/ha 

                                                           
100Gáspár Gyula fotó: http://www.itbusiness.hu/Fooldal/szolgaltatasok/karrierszkenner/gaspar_gyula.html 
101dr. Gáspár Alicia fotó: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/gondoskodo-varos/dr-gaspar-alicia 

http://www.itbusiness.hu/
https://www.debrecen.hu/
http://agropointkft.hu/
http://www.itbusiness.hu/Fooldal/szolgaltatasok/karrierszkenner/gaspar_gyula.html
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/gondoskodo-varos/dr-gaspar-alicia
http://agropointkft.hu/
http://agropointkft.hu/hu/allattenyesztes
http://agropointkft.hu/hu/rolunk
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illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest kifejezetten magas – áron szerezték meg a területeket.
102

 Nyertes 

árajánlatuk valamennyi birtoktest esetében megegyezett a kikiáltási árral, azaz versenytársuk az 

árveréseken nem akadt. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 ha) valamivel 

nagyobb, 27,8 ha, és – egy kis rét kivételével – szántó művelési ágba tartoznak. Valamennyi birtoktest 

földje kiváló termőképességű, 27-45 Ak/ha közötti – átlagosan 41,6 Ak/ha - földértékű. 

A családi/üzleti érdekeltség 4 nyertes árverező „földműves” tagja, státusa, az általuk megszerzett 

birtoktestek települési fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

dr. Gáspár Alicia (Debrecen) háziorvos, Gáspár Gyula lánya Ebes, Hajdúszoboszló 6 db birtoktest 23 ha 92 mFt 

Gáspár Alicja Zdzislawa (Debrecen) Gáspár Gyula üzlettárs felesége Ebes 1 db birtoktest 96 ha 498 mFt 

Gáspár Soma Gáspár (Debrecen) agrármérnök, Gáspár Gyula fia Ebes 1 db birtoktest 67 ha 364 mFt 

dr. Nagy Rudolf István (Debrecen) ügyvéd, dr. Gáspár Alícia élettársa Ebes 1 db birtoktest 64 ha 333 mFt 

Összesen 9 db birtoktest 250 ha 1.287 mFt 

11.) Kunék (4066 Tiszacsege Cserepes tanya 0232/2.)
103

 – a debreceni születésű, néprajzos végzettségű 

férj és szakpszichológus felesége, két gyermekes, FIDESZ-közeli, dr. Fazekas Sándor miniszter, a 

Kunszövetség tiszteletbeli elnöke által pártfogolt gazdálkodó család tagjai, az állami földbérleti 

pályázatok nagy nyertesei
104

 – 235 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek megyei 

ranglistájának tizenegyedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 150 mFt volt.   

A 2 nyertes árverező családtag:  

 dr. Kun Péter (1974) – a néprajzos (mongolisztika szakos) végzettségű férj, a Kunszövetség ügyvivői testületének tagja, 

a Hortobágy Menti Húsmarhatartók Szolgáltató Szövetkezetének elnöke, továbbá családi cégeik, a felesége, dr. Kunné 

Kocsis Enikő (1976) által vezetett Szilaj Marha Kft. és a szüleivel, Kun Jánossal (1949) és Kun Jánosnéval (1947) 

közös cégük, az oktatási/könyvkiadó profilú Arkadas Bt. társtulajdonosa; 

 dr. Kunné Kocsis Enikő (1976) – a szakpszichológus feleség, a férjével, dr. Kun Péterrel (1974) közös családi cégük, a 

Szilaj Marha Kft. társtulajdonos vezetője. 

 A Kun családi/üzleti érdekeltség tagjai által jegyzett cégek:  

 Arkadas Bt. (Cjsz.: 09 06 003280, székhely: 4032 Debrecen, Németh László u. 8., alakulás dátuma:1993, főtevékenység: 

máshova nem sorolt,  egyéb oktatás); 

 Hortobágy Menti Húsmarhatartók Mezőgazdasági Szolgáltató Szövetkezete (Cjsz.: 09 02 000691, székhely: 4071 

Hortobágy, Petőfi tér 9., alakulás dátuma: 2012, főtevékenység: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás); 

 Szilaj Marha Kft. (Cjsz.: 09 09 018108, székhely: 4066 Tiszacsege, Cserepes tanya 0232/2 hrsz., alakulás dátuma:2009, 

főtevékenység: egyéb szarvasmarha tenyésztése). 

Dr. Kun Péter (1974), a néprajzos végzettségű, mongolisztikából doktorált férj, a Kunszövetség 

választmányának és ügyvivői testületének tagja. Kun ősei gazdálkodók voltak, és bár a szülei – így 

előadóművész édesapja – már értelmiségiként Debrecenben éltek és nevelték két fiukat, de korán a 

kedvence lett a honfoglalás kori történelem, a magyarságkutatás és saját bevallása szerint mindig is 

vidékre vágyott. 2003-2013 között a Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékén oktatott, amit gazdaságuk 

növekedésével feladott. Ma nagybirtokos családi gazda, egyúttal a Hortobágy Menti Húsmarhatartók 

Szolgáltató Szövetkezetének elnöke, továbbá családi cégeik, a felesége, dr. Kunné Kocsis Enikő Éva 

                                                           
102Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyenek Gáspárék – akár ennél „drágábban” is megérhette volna elvinni egyes 

birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  

103Kunék: http://www.haon.hu/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek/3197576 http://www.hortobagyimarha.hu/kapcsolat.html  

    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php http://www.kunszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=83 
    http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:szabo-csabanak-is-menni-kell&catid=1:friss-hirek&Itemid=66 

http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/kunszovetseges_kun_csatazik_az_mszp-s_gogossel/?p=13   

    http://archivum.magyarhirlap.hu/mszp-maffia-alakult-a-hortobagyi-foldek-megszerzesere http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630 
    http://mno.hu/belfold/ragalmazasert-allhat-birosag-ele-gogos-zoltan-1213263 http://hvg.hu/itthon/20140627_Perre_megy_foldmutyiugyben_Gogos_Zoltan 

    http://www.haon.hu/nyilvanos-bocsanatkeresre-szolitja-fel-gogos-zoltant-kun-peter-tiszacsegei-gazda/2491261   

    http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-bekult-ki-gogos-zoltan-es-kun-peter-2262709  
    https://atlatszo.hu/2015/06/29/fazekas-tanacsadojanak-csaladja-es-a-kunok-taroltak-a-hortobagyi-foldberlet-palyazatokon/  

    https://ezahir.hu/2015/12/27/a-hivatal-altal-eltussolva/ http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/rolunkirtak/index3.html  
104

Kunék, a HNP állami földbérleti pályázatainak nagy nyertesei (http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php). 577 ha (dr. Kun Péter – 224 ha, dr. Kunné 

Kocsis Enikő Éva – 289 ha, cégük, a Szilaj Marha Kft. – 64 ha) nemzeti parki területet 20 éves bérleti jogához jutottak.  (A bihari gazdák miniszterhez írt levele 

tartalmazza azt a legnagyobb nyertesekről általuk összeállított „családfát” is, ahol a piramis csúcsán “fő döntnökként” dr. Kun Péter szerepel. Kun ezt a 

feltételezést határozottan visszautasította. Kijelentette, hogy sem az értékelésben, sem a döntés meghozatalában semmilyen formában nem működött közre, 
abban nem vett részt. Hozzátette, hogy 15 éve élnek tanyán, több száz jószáguk van. Az elnyert terület 90 százalékát az elmúlt öt évben is ők használták.)  

http://www.haon.hu/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek/3197576
http://www.hortobagyimarha.hu/kapcsolat.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://www.kunszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=83
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:szabo-csabanak-is-menni-kell&catid=1:friss-hirek&Itemid=66
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/kunszovetseges_kun_csatazik_az_mszp-s_gogossel/?p=13
http://archivum.magyarhirlap.hu/mszp-maffia-alakult-a-hortobagyi-foldek-megszerzesere
http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630
http://mno.hu/belfold/ragalmazasert-allhat-birosag-ele-gogos-zoltan-1213263
http://hvg.hu/itthon/20140627_Perre_megy_foldmutyiugyben_Gogos_Zoltan
http://www.haon.hu/nyilvanos-bocsanatkeresre-szolitja-fel-gogos-zoltant-kun-peter-tiszacsegei-gazda/2491261
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-bekult-ki-gogos-zoltan-es-kun-peter-2262709
https://atlatszo.hu/2015/06/29/fazekas-tanacsadojanak-csaladja-es-a-kunok-taroltak-a-hortobagyi-foldberlet-palyazatokon/
https://ezahir.hu/2015/12/27/a-hivatal-altal-eltussolva/
http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/rolunkirtak/index3.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
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(1976) által vezetett Szilaj Marha Kft. és a szüleivel, Kun Jánossal (1949) és Kun Jánosnéval (1947) 

közös cégük, az oktatási/könyvkiadó profilú Arkadas Bt. társtulajdonosa.   

 

Dr. Fazekas Sándorral hosszabb ideje ismerik 

egymást, mindketten a Kunszövetség
105

 oszlopos 

alapító tagjai. Fazekas – akit Kun hívott meg az 

egyesületbe – a szövetség volt elnöke, ma tiszteletbeli 

elnöke, Kun Péter pedig a választmány tagja, aki 

2016-ban, az augusztus 20-i nemzeti ünnep 

alkalmából tőle vehette át a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje kitüntetést.  

Fotó: http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/kunhirmondo/2016/2016.pdf   

Feleségével, a szakpszichológus végzettségű dr. Kunné Kocsis Enikővel (1976) 17 éve tanyán élnek, 

gazdálkodnak, állattartással, szarvasmarha és lótenyésztéssel, valamint 2015 óta Csillagfészek 

Vendégházukban
106

 falusi turizmussal foglalkoznak. Mindketten a lovassport western szakágában 

versenyeznek, és több trófeát is szereztek.  

  

dr. Kun Péter (1974) 

 Kelet-kutató és hortobágyi gazda (2016) 

Fotó: Égerházi Péter / http://www.haon.hu/ 

Csillagfészek Vendégház 

4066 Tiszacsege, Cserepes tanya 0232/2 hrsz. 

Fotó: http://www.alfolditurizmus.hu/index.php?   

  

dr. Kunné Kocsis Enikő (1976) 

 szakpszichológus és hortobágyi gazda (2015) 

Fotó: https://www.facebook.com/eniko.kunnekocsis/ 

dr. Kunné Kocsis Enikő (1976) 

„Enikőm marhás munkában” (Kun Péter, 2014) 

Fotó: https://www.facebook.com/peter.kun.31/photos  

                                                           
105Kunszövetség: http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/  
106Csillagfészek Vendégház: http://www.alfolditurizmus.hu/index.php?view=properties&id=101%3A22222222&option=com_jea  
    http://tiszacsege.hu/wp-content/uploads/2016/07/Sz%C3%A1ll%C3%A1shely-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kit%C3%B6ltve.pdf  

http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/kunhirmondo/2016/2016.pdf
http://www.haon.hu/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek/3197576
http://www.alfolditurizmus.hu/index.php?view=properties&id=101%3A22222222&option=com_jea
https://www.facebook.com/eniko.kunnekocsis/
https://www.facebook.com/peter.kun.31/photos
http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/
http://www.alfolditurizmus.hu/index.php?view=properties&id=101%3A22222222&option=com_jea
http://tiszacsege.hu/wp-content/uploads/2016/07/Sz%C3%A1ll%C3%A1shely-nyilv%C3%A1ntart%C3%A1s-kit%C3%B6ltve.pdf
https://www.google.hu/imgres?imgurl=x-raw-image:///eb2bdb651b5663fac72d09e554725e1eba121be1374b9073962b85829b654e40&imgrefurl=http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/kunhirmondo/2016/2016.pdf&docid=wdQZo7P8f0cVzM&tbnid=-mNWG2XbK-vjSM:&vet=10ahUKEwiC6Y7KssPeAhULLVAKHcyKCnoQMwiPAShHMEc..i&w=609&h=406&bih=689&biw=1280&q=dr Kun p%C3%A9ter dr. Fazekas S%C3%A1ndor&ved=0ahUKEwiC6Y7KssPeAhULLVAKHcyKCnoQMwiPAShHMEc&iact=mrc&uact=8
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=909438409113018&set=a.111428882247312&type=3&eid=ARAuowo_CC56Odm7x3G47Dfpp1xuDXzuWIHu_xqabw06QHXPe04wg1ej4j5XKaodEVWfX3DaUUuq65_e
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=714274061963881&set=a.714272195297401&type=3&eid=ARDMEoxRUqj4woy6EO8z5ikLHo1DHppGHrnxBvAEyQBzlQizHvbN1qgKYDCREs50hOjhQ5EiYplyZM-q
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Gazdaságuk Tiszacsege határában, a Hortobágy északi pusztáján, Cserepesen található. 2001-ben 

vásárolták meg azt a tanyát, ahol ma élnek, ahová gyermekeik, Regő és Bese születtek. Kezdetben 

juhtartással foglalkoztak, mára a húsmarhatartás jelenti gazdaságuk gerincét. Charolais, Red 

Angus és Black Angus fajták tenyésztésével és tartásával foglalkoznak. Gulyájukat – az időjáráshoz 

igazítva – a lehető legtovább legelőn tartják. Tavasszal elletnek, és a tél beállta előtt, 300 kg körüli 

súlyban értékesítik borjaikat. A gulya állománya 300 tehén és szaporulata. Azt vallják, hogy a legelőre 

alapozott marhatartás elképzelhetetlen ló segítsége nélkül. A Quarter horse, Paint horse 

és Appaloosa lovak tartása jól illeszkedik gazdaságukba, hiszen ezek a lovak kifejezetten a marha körüli 

munkákra lettek kitenyésztve, és a lovas sport western szakában folytatott versenyzésüknek is alapját 

adják. Ez utóbbit, a western lóversenyekre való felkészülést saját lovardájuk is segíti
107

  

A FIDESZ-es kötődésű, kormányközeli Kun család 2 tagja nyertes árajánlatával zömében Forgácsék – a 

megyei második legnagyobb, MSZMP/MSZP kötődésű, árverési nyertes érdekeltségének – cége, a 

Debreceni Agrártudományi Egyetem Tangazdasága privatizálásával, annak jogutódaként 1992-ben 

létrejött Agrárgazdaság Kft. által 2042!-ig, kisebbrészt a feleség, dr. Kunné Kocsis Enikő Éva által 2035-

ig bérelt, árverésre bocsátott állami földekből szerzett meg 4 db birtoktestet Folyás területén. Az elnyert 

összes terület 235 hektár, amely a megyében elárverezett összes állami földterület 1,9%-a. Ezzel az 

árverési nyertes érdekeltségek megyei rangsorának tizenegyedik helyére kerültek. Együttes nyertes 

árajánlatuk 150 millió Ft volt, vagyis átlagosan 638 ezer Ft/ha (75.900 Ft/Ak) – azaz a megyei átlaghoz 

(2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) képest kifejezetten alacsony – áron szerezték meg a 

területeket.
108

 Nyertes árajánlatuk egy birtoktest (39 ha, a megszerzett területek 17%-a) esetében 

megegyezett a kikiáltási árral, azaz versenytársuk ennek árverésén nem akadt. Összességében így is 

32%-al a kikiáltási ár fölött sikerült vásárolniuk. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei 

átlagnál (22,3 ha) lényegesen nagyobb, annak közel háromszorosa, 58,8 ha, és – egy kisebb erdő 

kivételével – pusztai szántó illetve legelő művelési ágba tartoznak. Valamennyi birtoktest földje igen 

gyenge termőképességű, 3-14 Ak/ha közötti – átlagosan 8,4 Ak/ha - földértékű.    
 

A családi/üzleti érdekeltség 2 nyertes árverező tagja, az általuk megszerzett birtoktestek települési 

fekvése, száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

dr. Kun Péter (Tiszacsege) a néprajzos, nagygazda férj, a Kunszövetség ügyvivője Folyás 2 db birtoktest 121 ha 62 mFt 

dr. Kunné Kocsis Enikő (Tiszacsege) a szakpszichológus, gazdatárs feleség Folyás 2 db birtoktest 114 ha 88 mFt 

Összesen 4 db birtoktest 235 ha 150 mFt 

12.) Nagyék (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27., 28.)
109

  – gazdálkodó apa és fiai, az állami 

földbérleti pályázatok egyik nagy nyertes érdekeltsége, családi cégük, a Mega Termelő és Szolgáltató 

Szövetkezet jogutódaként 2010-ben alakult Mega Termelő és Szolgáltató Kft. társtulajdonos vezetői, 

cégükkel a Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft. társtulajdonosai – 212 ha területtel a földárverési 

nyertes érdekeltségek megyei ranglistájának tizenkettedik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 

413 mFt volt.  

A Nagy család 3 nyertes árverező tagja:  

 Nagy Géza (1944) (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 28.) – az apa, családi cégük, a Mega Kft. alapító társtulajdonos 

vezetője; 

 Nagy Géza Nándor (1975) (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27.) – a testvérével megegyező lakcímű, idősebb fiú, 

családi cégük, a Mega Kft. társtulajdonos vezetője; 

                                                           
107Kun család – Kun tanya: http://www.hortobagyimarha.hu/tagjaink/kun-tanya.html  
108Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyeneknek ma Kunék tűnnek – akár lényegesen „drágábban” is megérhette volna elvinni 

egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  

109Nagyék és Mega Kft-jük: https://www.nemzeticegtar.hu/mega-termelo-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909019236.html  

    http://www.ceginformacio.hu/cr9317958087 http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180  
    http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-422_2013-

p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf  

    http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-424_2013-
p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf  

http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/D%C3%B6nt%C3%A9s/2013.%20szeptember%2026.%20napj%C3%A1n%20meghirdetett%20HB-3882013-

t%C3%B3l%20HB-6622013-
ig%20sorsz%C3%A1mozott%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20r%C3%A9szeredm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l.pdf  

https://www.google.hu/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Feb2bdb651b5663fac72d09e554725e1eba121be1374b9073962b85829b654e40&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kunszovetseg.hu%2Fgdonko%2Fkunhirmondo%2F2016%2F2016.pdf&docid=wdQZo7P8f0cVzM&tbnid=-mNWG2XbK-vjSM%3A&vet=10ahUKEwiC6Y7KssPeAhULLVAKHcyKCnoQMwiPAShHMEc..i&w=609&h=406&bih=689&biw=1280&q=dr%20Kun%20p%C3%A9ter%20dr.%20Fazekas%20S%C3%A1ndor&ved=0ahUKEwiC6Y7KssPeAhULLVAKHcyKCnoQMwiPAShHMEc&iact=mrc&uact=8
https://www.google.hu/imgres?imgurl=x-raw-image%3A%2F%2F%2Feb2bdb651b5663fac72d09e554725e1eba121be1374b9073962b85829b654e40&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kunszovetseg.hu%2Fgdonko%2Fkunhirmondo%2F2016%2F2016.pdf&docid=wdQZo7P8f0cVzM&tbnid=-mNWG2XbK-vjSM%3A&vet=10ahUKEwiC6Y7KssPeAhULLVAKHcyKCnoQMwiPAShHMEc..i&w=609&h=406&bih=689&biw=1280&q=dr%20Kun%20p%C3%A9ter%20dr.%20Fazekas%20S%C3%A1ndor&ved=0ahUKEwiC6Y7KssPeAhULLVAKHcyKCnoQMwiPAShHMEc&iact=mrc&uact=8
http://www.hortobagyimarha.hu/tagjaink/kun-tanya.html
https://www.nemzeticegtar.hu/mega-termelo-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909019236.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9317958087
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-422_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-422_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-424_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-424_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/D%C3%B6nt%C3%A9s/2013.%20szeptember%2026.%20napj%C3%A1n%20meghirdetett%20HB-3882013-t%C3%B3l%20HB-6622013-ig%20sorsz%C3%A1mozott%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20r%C3%A9szeredm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/D%C3%B6nt%C3%A9s/2013.%20szeptember%2026.%20napj%C3%A1n%20meghirdetett%20HB-3882013-t%C3%B3l%20HB-6622013-ig%20sorsz%C3%A1mozott%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20r%C3%A9szeredm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/D%C3%B6nt%C3%A9s/2013.%20szeptember%2026.%20napj%C3%A1n%20meghirdetett%20HB-3882013-t%C3%B3l%20HB-6622013-ig%20sorsz%C3%A1mozott%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20elj%C3%A1r%C3%A1s%20r%C3%A9szeredm%C3%A9ny%C3%A9r%C5%91l.pdf
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 Nagy Norman Szabolcs (1977) (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27.)  – a testvérével megegyező lakcímű, fiatalabb 

fiú, családi cégük, a Mega Kft. társtulajdonos vezetője.  

A Nagy család nyertes árverező tagjai által jegyzett cégek:   

 Mega Termelő és Szolgáltató Kft. (Cjsz.: 09 09 019236, székhely: 4161 Báránd, 0238., alakulás dátuma: 2010, 

főtevékenység: betakarítást követő szolgáltatás); 

 Mega Termelő és Szolgáltató Szövetkezet (Cjsz.: 09 02 000393, székhely: 4162 Báránd, Vörösmarty u. 28., alakulás 

dátuma:1997, főtevékenység: növénytermesztési szolgáltatás); 

 Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft. (Cjsz.: 09 09 011244, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Kádár Vitéz utca 103., 

alakulás dátuma:2004, főtevékenység: élőállat nagykereskedelme); 

Az elsősorban legeltetéses szarvasmarha tenyésztő illetve szántóföldi takarmánynövény-termesztő, 

többszáz hektáron gazdálkodó család feje, Nagy Géza a Mega Szövetkezet és jogutóda a Mega Kft. 

alapító társtulajdonos vezetője. Üzlettárs fiai, az idősebb testvér Nagy Géza Nándor és a fiatalabb 

testvér Nagy Norman Szabolcs, agrár-környezetgazdálkodási valamint fiatal gazda programban is 

támogatott, nyilvántartott őstermelők. Családi cégükkel, a Mega Kft-vel egyúttal az élőállat-

nagykereskedelmi főtevékenységű Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft-nek is társtulajdonosai.  

Az idősebb fiú már 2013-ban, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) és a Nemzeti Földalap 

(NFA) állami földbérleti pályázatain is igen sikeresnek bizonyult. Földhaszonbérleti pályázataival 

mintegy 220 ha – zömében nemzeti parki legelő (155 ha) illetve földalapos szántó (64 ha) – bérleti jogát 

nyerte el. Az apa és a fiatalabb testvér ugyancsak az NFA pályázatain 2014-ben jutott közel 150 ha 

szántó bérleti jogához.  

Ezek után nem meglepő, hogy a Nagy család 3 nyertes árverező üzlet/gazdatárs tagja árajánlatával – 

egy kisebb bérlő nélküli birtoktest kivételével – elsősorban saját szántó bérleményeire tett nyertes 

árajánlatot, és 2033-2034-ig bérelt, árverésre bocsátott állami földeikből szerzett meg 6 db birtoktestet 

Báránd, Nagyrábé és Tetétlen területén. Az általuk elnyert összes terület 212 hektár, amely a 

megyében elárverezett állami földterületek 1,7%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor tizenkettedik 

helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 413 millió Ft volt, vagyis átlagosan 1 millió 944 ezer 

Ft/ha (88.800 Ft/Ak) – azaz a megyei átlag (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árhoz) körüli áron 

szerezték meg a területeket.
110

 Nyertes árajánlatuk 2 db birtoktest (60 ha, a megszerzett területek 28%-a) 

esetében megegyezett a kikiáltási árral, azaz versenytársuk ezek árverésén nem akadt. Összességében így 

is 40%-al a kikiáltási ár fölött sikerült vásárolniuk. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei 

átlagnál (22,3 ha) nagyobb, annak több mint másfélszerese, 35,3 ha, és szántó művelési ágba tartoznak. 

A birtoktestek földje – egy kisebb, gyengébb terület kivételével – közepes illetve jó termőképességű, 

átlagosan 21,9 Ak/ha földértékű.  

A Nagy család 3 nyertes árverező tagja, az általuk megszerzett birtoktestek települési fekvése, száma, 

összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Nagy Géza (Báránd) az apa, cégük alapító társtulajdonos vezetője. Báránd, Nagyrábé 2 db birtoktest 59 ha 57 mFt 

Nagy Géza Nándor (Báránd) az egyik fiú, cégük társtulajdonos vezetője Báránd, Tetétlen 2 db birtoktest 63 ha 183 mFt 

Nagy Norman Szabolcs (Báránd) a másik fiú, cégük társtulajdonos vezetője Nagyrábé 2 db birtoktest 90 ha 173 mFt 

Összesen 6 db birtoktest 212 ha 413 mFt 

13.) Szombatiék (4065 Újszentmargita Kiscserepes tanya 0802/3.)
111

 – anya és azonos lakcímű, üzlettárs, 

nagygazda fia, családi cégük, a szarvasmarha tenyésztő és kereskedő Huszokál Kft. (Cjsz.: 09 09 001979, 

székhely: 4065 Újszentmargita, Kiscserepes tanya 000802/3., alakulás dátuma: 1993, főtevékenység: 

egyéb szarvasmarha tenyésztése) társtulajdonosai – 206 ha területtel a földárverési nyertes érdekeltségek 

megyei ranglistájának tizenharmadik helyére kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 57 mFt volt.  

A Szombati család 2 nyertes árverező üzlettárs tagja:   

                                                           
110Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyeneknek ma Nagyék tűnnek – akár lényegesen „drágábban” is megérhette volna elvinni 

egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  
111Szombatiék: https://www.nemzeticegtar.hu/huszokal-kft-c0909001979.html http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb351-400  

https://www.nemzeticegtar.hu/huszokal-kft-c0909001979.html
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb351-400
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 Szombati Gábor (1954) – a fiú, családi cégük, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál Kft. társtulajdonos vezetője, a 

HNP 2013-as állami földbérleti pályázatainak egyik nagy nyertese, feleségével, Szombati Gábornéval (sz. Szabó 

Mártával) és cégükkel együtt több száz hektár Natura 2000-es nemzeti parki legelő bérlője; 

 Szombati Gáborné (sz. Daku Julianna – 1936) – az édesanya, családi cégük, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál 

Kft. társtulajdonosa. 

A nagybirtokos Szombatiék már 2013-ban, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) állami 

földbérleti pályázatain is igen sikeresnek bizonyultak. Földhaszonbérleti pályázataikkal mintegy 650 ha 

(a nagygazda férj – 159 ha, az egyéni vállalkozó feleség – 276 ha, családi cégük, a Huszokál Kft. – 210 

ha) – zömében Natura 2000-es nemzeti parki legelő – bérleti jogát nyerték el.  

Ezek után nem meglepő, hogy a Szombati család 2 árverező tagja nyertes árajánlatával Forgácsék – a 

megyei második legnagyobb, MSZMP/MSZP kötődésű, árverési nyertes érdekeltség – cége, a Debreceni 

Agrártudományi Egyetem Tangazdasága privatizálásával, annak jogutódaként 1992-ben létrejött 

Agrárgazdaság Kft. által 2042!-ig bérelt, árverésre bocsátott állami földekből is megszerzett 4 db 

birtoktestet Újszentmargita területén. Az általuk elnyert összes terület 206 hektár, amely a megyében 

elárverezett állami földterületek 1,7%-a. Ezzel összességében a megyei rangsor tizenharmadik helyére 

kerültek. Együttes nyertes árajánlatuk 57 millió Ft volt, vagyis átlagosan minössze 276 ezer Ft/ha 

(67.100 Ft/Ak) – azaz a megyei átlagnál (2,114 mFt/ha illetve 99,7 eFt/Ak árnál) lényegesen 

alacsonyabb áron szerezték meg a területeket.
112

 Nyertes árajánlatuk 3 db birtoktest (172 ha, a 

megszerzett területek 84%-a) esetében megegyezett a kikiáltási árral, azaz versenytársuk ezek árverésén 

nem akadt. Összességében azonban így is 16%-al az extrém alacsony kikiáltási ár fölött sikerült 

vásárolniuk. A megszerzett birtoktestek átlagmérete a megyei átlagnál (22,3 ha) nagyobb, annak közel 

kétésfélszerese, 51,5 ha, és – egy kisebb szántóterületet leszámítva – zömében erdő és legelő művelési 

ágba tartoznak. A birtoktestek földje igen gyenge termőképességű, 3-6 Ak/ha közötti – átlagosan 4,1 

Ak/ha - földértékű.  

A Szombati család 2 nyertes árverező tagja, az általuk megszerzett birtoktestek települési fekvése, 

száma, összterülete és az azokért ajánlott összegek tehát az alábbiak:  

Szombati Gábor (Újszentmargita) a fiú, családi cégük társtulajdonos vezetője Újszentmargita 1 db birtoktest 25 ha 9 mFt 

Szombati Gáborné (Újszentmargita) az édesanya, családi cégük társtulajdonosa Újszentmargita 3 db birtoktest 181 ha 48mFt 

Összesen 4 db birtoktest 206 ha 57 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 

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 Hajdú-Bihar megyére vonatkozóan éppen ezt célozza.  

                                                           
112Cégvezető „énnel” is rendelkező, tőkeerős árverezőknek – mint amilyeneknek ma Szombatiék tűnnek – akár lényegesen „drágábban” is megérhette volna 

elvinni egyes birtoktesteket, mert – azon túl, hogy a megemelt ár is csupán töredéke lenne 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.  
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 MEGHIRDETETT BIRTOKTESTEK – darab, terület, művelési ág, földminőség, méretek és árak 

 A megyében meghirdetett  704 db birtoktest összesen 14.200 ha területet tesz ki. Ez lényegesen 

nagyobb, mint a megyék átlaga (13.037 ha), és az országosan meghirdetett mintegy 250.000 ha 

területnek közel 6%-a.  

 A meghirdetett területek zöme szántó (70,1%) és gyep (25,8%), azaz rét illetve legelő művelési ágba 

tartozik. Így a mezőgazdasági terület az 50 hektárnyi gyümölcsössel (0,4%) együtt 96,3%-ot tesz 

ki. Bár a program nevesítve csupán mezőgazdasági területek értékesítését tűzte ki céljául, ám ennek 

ellenére a megyében közel 480! ha (3,3%) erdőterület is kalapács alá került. 

 234 db birtoktest (4.315 ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő 

NATURA 2000 hálózatnak. Többsége (132 db birtoktest, 2.192 ha) szántó illetve (99 db birtoktest, 

1.967 ha) gyep (rét/legelő) művelési ágba tartozik, de találunk köztük erdő (3 db birtoktest, mintegy 

156 ha) művelési ágú területeket is.  

 A földek minősége általában jó, átlagos értéke 22,0 Ak/ha, de pl. 89 db birtoktest (3.669 ha) – 

zömében szántók – esetében a 30 Ak/ha értéket is meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak 

olyan birtoktestek (31 db, 1.528 ha) is, amelyek földminősége kiváló, azaz 40 Ak/ha érték fölött 

alakul. Akad azonban viszonylag sok (150 db, 2.434 ha) olyan – zömében gyep (rét/legelő) – 

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

 Egy meghirdetett birtoktest átlagosan 20,2 ha méretű, ami az országos átlagnál (20,3 ha) valamivel 

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

meghirdetett blokk (Hajdúdorog, 0437/14 azonosító számú, 21,6 Ak/ha földértékű, 2030-ig a Tedej-

Befektető Mezőgazdas Kft. által, 1.250 Ft/Ak/év díjért bérelt, 614! mFt kikiáltási áru, 2015. december 

közepén árverésre bocsátott vegyes – rét/legelő/szántó – művelési ágú birtoktest) területe 259! ha.  

 Az átlagoknál jobb eligazítást ad a meghirdetett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása. 

Bár darabszámra a meghirdetett birtoktestek több mint 32%-ának területe 5 hektár alatti, ám 

összterületük az eladásra meghirdetett megyei földterületeknek csupán 6%-a. És a dolog fordítva is 

igaz, vagyis az 50 hektárt meghaladó méretű blokkok aránya ugyan a 13%-ot sem éri el, ám ezek 

adják az összes meghirdetett terület közel 51%-át.   

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

területről, hanem a darabszámról beszélve mondják, hogy: „A meghirdetett birtoktestek többsége 

kicsi, családi gazdasági léptékű. Hogyan lehetne ezekből nagybirtokokat kialakítani?” 

 Egy meghirdetett birtoktest átlagos kikiáltási ára 42,1 mFt/db lett. A legnagyobb kikiáltási ár 

viszont (egy Ebes, 0112/12 azonosító számú, kiváló, 40,7 Ak/ha földértékű, szántó művelési ágú, 

2030-ig a Kösely Mezőgazdasági Zrt. által, 1.250 Ft/Ak/év díjért bérelt,  2016. március elején 

árverésre bocsátott, 189,1 ha területű birtoktesté) 962,55! mFt/db volt, ami – nem kell tán különös 

képpen bizonygatni – a családi léptéket messze meghaladta.  

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

megoszlását is megvizsgáljuk. E szerint a birtoktestek közel 51%-ának kikiáltási ára 10 millióFt/db 

alatt marad, ami még talán a gazdálkodó családok számára is elérhető lenne, ám ezek a birtoktestek a 

meghirdetett területeknek csupán kevesebb, mint 15%-át adják. És bár a 100 millióFt/db feletti – a 

tényleges gazdálkodásból élő családok számára nagyrészt megfizethetetlen – kikiáltási áru 

birtoktestek darabszáma nem éri el a 10%-ot, ám ezek adják a meghirdetett összes terület közel 

38%-át.  

 Az átlagos kikiáltási földegységár 2 millió 89 ezer Ft/ha lett, a legnagyobb pedig (egy Ebes, 085/1 

azonosító számú, 14,8 ha területű, 44,8 Ak/ha földértékű, szántó művelési ágú, 2030-ig a Kösely 

Mezőgazdasági Zrt. által bérelt,  2015. december elején árverésre bocsátott birtoktesté) 5 millió 600 

ezer Ft/ha volt. A meghirdetett területek 32%-a 1 millió Ft/ha alatti, 42%-a 1-3 millió Ft/ha közötti, 

26%-a pedig 3 millió Ft/ha fölötti kikiáltási áru volt.  
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 ELÁRVEREZETT BIRTOKTESTEK – darab, terület, művelési ág, földminőség, méretek és árak 

 A megyében sikeresen elárverezett 541 db birtoktest összesen 12.086 ha területet tesz ki, ami a 

meghirdetett birtoktestek 77%-a, a területeknek pedig 85%-a. Ez a sikeresen elárverezett terület a 

megyék átlagánál (9.591 ha) nagyobb, annak 126%-a, az országban sikeresen elárverezett 

összterületnek (182.224 ha) pedig közel 7%-a. Az elkelt területek túlnyomó többsége, több mint 

70%-a már az első árverési hullámban gazdára talált.  

 Az árveréseken elkelt területek zöme szántó (70,3%) és gyep (25,9%) művelési ágba tartozik. Így a 

mezőgazdasági terület a néhány hektárnyi kertészettel (0,3%) együtt közel 97%-ot tesz ki. Bár a 

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

ebben a megyében az árveréseken több mint 420 ha (3,4%) erdőterület is gazdára talált.  

 178 db birtoktest (3.722! ha) része a természetvédelmi jelentőségű, különleges kezelést igénylő 

NATURA 2000 hálózatnak. Többsége (95 db birtoktest, 1.904 ha) szántó művelési ágba tartozik, de 

találunk köztük szép számmal gyep (rét/legelő, 80 db birtoktest, mintegy 1.660 ha), illetve erdő (3 db 

birtoktest, 157 ha) művelési ágú területeket is.  

 A földek minősége általában jó, átlagos értéke 21,2 Ak/ha, de pl. 67 db birtoktest (2.731 ha) – 

zömében szántók – esetében a 30 Ak/ha értéket is meghaladja, sőt ezen belül szép számmal vannak 

olyan birtoktestek (23 db, 1.002 ha) is, amelyek földminősége kiváló, azaz 40 Ak/ha érték fölött 

alakul. Akad azonban viszonylag sok (124 db, 2.314 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 22,3 ha méretű, ami az országos átlagot (20,9 ha) kissé 

meghaladja. Az átlagok azonban nagy különbségeket takarnak, hiszen pl. a meghirdetett 

birtoktesteknél már korábban említett legnagyobb, egyben elárverezett blokk (Hajdúdorog, 0437/14 

azonosító számú, 21,6 Ak/ha földértékű, 2030-ig a Tedej-Befektető Mezőgazdas Kft. által, 1.250 

Ft/Ak/év díjért bérelt, 614! mFt kikiáltási áru, 2015. december közepén árverésre bocsátott és Szakál 

László (1973) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes 

érdekeltségei élén álló Tedej agrárholdinghoz tartozó Tankerületi Növénytermesztő Kft. 

társtulajdonos vezetője – által kikiáltási áron megvásárolt, rét/legelő/szántó művelési ágú birtoktest) 

területe 259! ha.  

 Az átlagnál jobb eligazítást ad az elárverezett birtoktestek méretkategóriák szerinti megoszlása. Ez 

azt mutatja, hogy bár az elárverezett birtoktestek közel 1/3-ának (30,1%-ának) területe 5 ha alatt 

marad, ám ezek a birtoktestek az értékesített területeknek csupán alig 1/20-át (5,1%-át) adják. És 

bár az 50 ha feletti területű birtoktestek darabszáma az összes elárverezett birtoktestnek alig több, 

mint 1/7-ede (15%-a), ám ezek adják az elárverezett összes terület több mint felét, 53,4%-át. A fele 

annyi nagy (50 ha feletti) birtoktest tehát több mint tízszer akkora területet takar, mint a dupla 

annyi kis (5 ha alatti) birtoktest.  

 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 ezekből nagybirtokokat kialakítani?”  

 Az elkelt 541 db birtoktestet 263 nyertes árverező szerezte meg. Amennyiben a kifüggesztéstől 

számított 60 napon belül senki sem jelezte, hogy élni kíván elővásárlási jogával, úgy velük, az 

árverések nyerteseivel kötötte meg az állam az adásvételi szerződést. Sajnálatos módon az NFA ez 

idáig nem hozta hozzáférhető módon nyilvánosságra az adásvételi szerződéseket, így jelenleg 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 2,1 db birtoktestet, azaz közel 46 ha földterületet 

vásárolhatott, de e tekintetben közöttük is igen nagyok az eltérések. Bár 58,2%-uk, 153  fő 20 ha 

alatti területet vásárolt, ám ezek az értékesített területeknek csupán 9,9%-át adják. És bár a 100 ha 

feletti területhez jutott árverezők száma mindössze 36 fő, azaz 13,6%, ám az ő szerzeményeik adják 

az elárverezett összes terület 55,9%-át.  
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 Az elkelt területek nyertes árajánlatainak összege mintegy 25,6 milliárd Ft, ami a 23,9 milliárd Ft-

os kikiáltási árösszegüket csupán 7,1%-al haladta meg. Az azonban ennél is szembetűnőbb, hogy 

391! db birtoktest (7.960! ha) esetén, azaz a birtoktestek több mint 72%-ában és a területek közel 

2/3-ában, mintegy 66%-ában a vételár megegyezett a kikiáltási árral, vagyis egyáltalán nem volt 

licitálás. (Erre a kérdésre a későbbiekben még részletesen visszatérek.)  

 Egy elkelt – „családi léptékű?” – birtoktest átlagos nyertes árajánlata 47,2 mFt/db birtoktest (2,114 

mFt/ha) lett, ám a legnagyobb nyertes árajánlat 962,55! mFt/db birtoktest (5,091 mFt/ha) volt. Ezt – 

a kikiáltási árral egyébként megegyező – árat az Ebesen lévő, 0112/12 azonosító számú, kiváló, 40,7 

Ak/ha földértékű, szántó művelési ágú, 2030-ig a Kösely Mezőgazdasági Zrt. által bérelt, 2016. 

március elején árverésre bocsátott, 189,1 ha területű birtoktestre Frommer Dóra (1989), a milliárdos 

debreceni nagyvállalkozó, dr. Frommer Lajos (1955)  azonos lakcímű lánya ajánlotta.  

 Pontosabb képet kapunk, ha a birtoktestek nyertes árkategóriák szerinti megoszlását is elemezzük. 

E szerint az elárverezett birtoktestek közel felének, 46,6%-ának nyertes ára ugyan 10 millió Ft/db 

alatt marad, ám ezek a birtoktestek a meghirdetett területeknek csupán 11,5%-át adják. És bár a 100 

millió Ft/db feletti áron elkelt birtoktestek darabszáma mindössze 12%-nyi, ám ezek adják az 

összes elárverezett terület több mint 40%-át.  

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

európai földárakkal. Az átlagos vételár 2,114 mFt/ha. A nyertes árajánlatok az elárverezett terület 

több mint 40%-án 1,0-3,0 mFt/ha árkategóriába esnek. A területek mintegy 1/3-a 1,0 mFt/ha alatti, 

több mint 1/4-e viszont 3,0 mFt/ha feletti áron kelt el.  

 A legalacsonyabb nyertes árajánlat 0,050 mFt/ha (egy Folyáson található 4 hektáros, igen gyenge 

termőképességű, 0,7 Ak/ha földértékű legelőért), a legmagasabb pedig 6,439! mFt/ha (egy Ebesen 

található 22,8 hektáros, kiváló termőképességű, 44,1 Ak/ha földértékű szántóért) volt. 

 Érdekesek és tanulságosak lehetnek az elkelt területek aranykoronánkénti árai is, amelyek átlaga 

99.662 Ft/Ak lett, ám a legalacsonyabb nyertes árajánlat ennek csupán a fele, a kikiáltási árral azonos 

49.854 Ft/Ak volt. Ezt a nyertes árajánlatot a hajdúnánási Bódi László András (1944) – a megyei 

földvásárlási rangsor 1. helyén álló érdekeltség, a Tedej agrárholding milliárdos tulajdonos vezetője 

– 2016 júniusában, licit és versenytárs nélkül tette egy lakhelyén, Hajdúnánáson található, 29,6 

hektáros, 28 Ak/ha értékű, saját cége, a Tedej Zrt. által 2030-ig bérelt gyümölcsösre.  

 Ez azonban egyáltalán nem egyedi eset, hiszen a tényadatok tanusága szerint 130 db birtoktest, 2.490 

ha, az elkelt területek több mint 1/5-e (21%-a) erősen átlag (99,7 eFt/Ak) alatti – de még a javasolt 

megyei irányárnál (62 eFt/Ak)
113

 is alacsonyabb – aranykorona-áron (60 eFt/Ak ár alatt) talált 

gazdára. Ráadásul közülük 118 db birtoktest (91%) és 2.144 hektár (86%) esetében ez volt a 

kikiáltási ár, azaz licitálás és árverseny nélkül került a nyertesekhez, akik között jónéhány politika-

közeli, „gazdasági érdekhálózati tag” kedvezményezett nagyvásárlót is találunk.  

 Ezek a – bizonyos nyertes körökben tapasztalható – megyei esetek a vevő oldaláról a piaci ár alatti 

vásárlás, az eladó állam oldaláról pedig az intézményes korrupció és hűtlen kezelés gyanúját is 

felvethetik, illetve alátámaszthatják. 

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

- 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 az állam által is kedvezményezett, „gazdasági érdekhálózati tag” földspekuláns 

nagyurakkal szembeszállni.  

- A 2,114 millió Ft/ha átlagos nyertes árajánlat – különösen az egyben meghirdetett nagy, 

átlagosan 22,3 ha-os, illetve a területek több mint fele esetében az 50 ha-t is jóval meghaladó 

                                                           
113Javasolt 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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méretű birtoktestek következtében – a kis, közepes, helyi családi gazdaságok számára jobbára 

megfizethetetlennek bizonyult.  

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

átlagos földárak töredékéért – túlnyomó többségében (a Hajdú-Bihar megyében elárverezett 

terület közel 3/4-e,  mintegy 74%-a esetében) 3,0 mFt/ha alatti áron – megszerezhető állami 

földek megvásárlása kiváló befektetési lehetőséget kínál. Az 5-15-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.
114

  

- 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.
115

 

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 - kimutatott és 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 Hajdú-Bihar megyei földek értékesítéséből származó – az elkelt területek nyertes árajánlatai 

alapján kimutatott – állami árbevétel 25 milliárd 553 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 mértéke 302 mFt/év. Ez 20 éves futamidővel 

számolva – még változatlan földbérleti díjak esetén is – összességében több mint 6 MrdFt elmaradt 

földbérleti díjbevételt, állami bevétel-kiesést jelent.  

 A kieső földbérleti díjak levonása után megmaradó mintegy 19,6 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 közel 8%-a a nyertes árverezők saját bérleménye (11/2. melléklet), és a 

                                                           
114Földbérleti díjak és termőföld árak Magyarországon: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf004.html  
115Földspekulációs – 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 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omf004.html
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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vásárlók túlnyomó többsége állami hitelt kíván ehhez igénybe venni, így a tényleges azonnali 

árbevétel aligha haladhatja meg a kimutatott vételár 19%-át, azaz 3,7 milliárd Ft-ot.  

 De ha még a teljes, kimutatott közel 26 milliárd Ft-os árbevételt is vennénk, ez az összeg akkor is 

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

A megyében dobra vert 12.086 hektár állami földterület tényleges értéke ugyanis – Ny-Európa 

mai, 10-35 millió Ft/ha átlagos földáraival számolva is – 120 - 420 milliárd Ft-ra tehető.  

  Ez a – hazai és az európai, mai – 5-16-szoros földárbeli különbség a várhatóan liberalizálódó 

földpiaci és magyar földár-emelkedési kilátások
116

 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 a hatalom-közeli spekuláns 

tőke húzza. Minez az állam részéről felveti az intézményesített korrupció és a nemzeti vagyon 

hűtlen kezelése alapos gyanúját.  

 TELEPÜLÉSEK – helybeliek, nyertesek, vesztesek 

 A megyei árveréseken elkelt és 263 nyertes árverező (11/1. melléklet) által megszerzett 541 db – 

12.086 ha összterületű – birtoktest 61 település közigazgatási területén helyezkedik el. 

 A helyi lakosok, helyben élő, gazdálkodó családok az 541 db elárverezett birtoktestből 307 db-ot – 

57%-ot – tudtak megszerezni. Ezek is az átlagnál kisebb, 16,8 ha méretű birtoktestek voltak, szemben 

a külső árverezők által megszerzett birtoktestek  29,6 ha átlagméretével. Így azután nem meglepő, 

hogy a 12.086 ha elkelt állami földterületből arányait tekintve még kisebb hányad, csupán 5.155 ha 

(43%) jutott helyieknek.  

 A helybeliek, helyben lakó, gazdálkodó családok, helyi közösségek – a kormányzati 

kommunikációval szemben – az elárverezett területeknek csupán kevesebb, mint felét tudták a 

saját településük földjeiből megszerezni, több mint felét külső árverezők vitték el a helyi gazda-

közösségek elől. Ám még ez is optimista értelmezés, hiszen a nyertesek közül néhányan – az állami 

földbérleti pályázatoknál
117

 már megismert eljáráshoz hasonlóan – feltehetően fiktív lakcímeket adtak 

meg, vagy – a földforgalmi törvényben kódolt csalafintasággal élve – a „tartózkodási helyről” az 

adott település jegyzője által kiállított igazolásokat illetve cégeik székhelyét használták 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 61 település közül 44 

településen (a települések 72,1%-án), az elárverezett 541 db biroktestből 234 db-ot (a birtoktestek 

43,3%-át), összesen 6.934! ha területet (az összes elárverezett 12.086 ha terület 57,4%-át) külső 

árverezők szereztek meg.  

 E területüket vesztő települések rangsora élén Újszentmargita áll, amelynek területéből közel 2.000! 

hektár állami terület került külső árverezők tulajdonába. De a csaknem 1.000 hektár mezőgazdasági 

területet vesztő Ebes vagy Hajdúszoboszló helyi közösségeit is súlyos veszteség érte.  

 A vesztes települések értékes területeit megszerző külső árverési nyertesek között gyakorta találunk 

multimilliárdos családi/üzleti érdekeltségeket, illetve gyakorta felmerül a tényleges gazdálkodási 

szándék hiánya és ezzel együtt az ingatlanspekuláció lehetősége is. (Például a vesztesek rangsora 

élén álló, 1.911 ha területet vesztő Újszentmargita  esetében a nagybirtokos, milliárdos 

nagyvállalkozó Forgács család több mint 800 ha-ra tett nyertes árajánlatot, de a külső – 

balmazújvárosi, debreceni, görbeházai, hajdúböszörményi, hortobágyi vagy éppen tiszacsegei 

illetőségű – árverési nyertesek között hivatásos vadászt, állatorvost, sőt nemzetközi közúti 

árúfuvarozó nagyvállalkozót, gyakorló pszichológust, játékgyártót, kereskedőt vagy nemzetközi 

üzletkötő, hosszútávfutót is találunk.)   

                                                           
116Termőföldárindex: 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  
117Állami földbérleti pályázatok: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180 

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://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
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 Az érintett 61 település közül 12 településen (a települések mintegy 20%-án) egyáltalán nem volt 

helybeli nyertes árverező. Ezen a 12 abszolút vesztesnek tekinthető településen 47 db birtoktest, 

összesen 869 ha állami földterület kerül más településen élők magántulajdonába. Közülük az 

abszolút vesztesek rangsora élén Folyás áll, amelynek területéből közel 500 hektár termőföld került 

külső árverezők tulajdonába.  

 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, 

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

eladott földjeiken folytatott termelésből vagy azok bérbeadásából származó haszonból.  

 A nyertes települések azok, amelyekről a sikeresen árverezők kikerülnek. A 263 nyertes árverező a 

lakcímadatok alapján összesen 56 településen él, ám a 61 település közigazgatási területéhez tartozó, 

elárverezett területek (12.086 ha) több mint 3/4-ének (közel 9.300 ha-nak) a tulajdonjogát mindössze 

10! település – közöttük a megyeszékhellyel együtt 8! város – (a nyertes települések alig 18%-a) 

lakói szerezték meg.  

 Kimagaslóan a legtöbb területet, a megyében sikeresen elárverezett 12.086 ha állami földterület 

több mint 20!%-át, összesen 59 db birtoktestből álló közel 2.500! hektárt az ország harmadik 

legnagyobb területű és második legnépesebb, FIDESZ-vezetésű megyei jogú városa, a kormányzó 

koalíció fontos bázisa, Debrecen nyertes árverezői szerezték meg. A 263 megyei árverési nyertes 

közül 33 fő, azaz minden nyolcadik e város lakója, és minden negyedik sikeresen elárverezett hektár 

hozzájuk került. A város nyertes érdekeltségeinek rangsorát Forgácsék, az MSZMP-s majd MSZP-s 

családfő, dr. Forgács Barna, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, 

fia, a Gyurcsány kormány államtitkára (dr. Forgács Barnabás), Hajdúböszörményben élő 92 éves 

édesanyja (Forgács Barnabásné), továbbá lánya (dr. Forgács Beáta) és annak azonos lakcímű 

élettársa (Majtényi László Ákos) alkotta milliárdos családi/üzleti érdekkör vezeti.
118

 Debreceni 

illetőségű négy tagja közel 640 ha-ra tett nyertes árajánlatot. De a debreceni nagy nyertes árverezők 

között találjuk az Iglódi-94 Bt. üzlettárs kültagjait (Podgornik Zsoltot és Tóth Péter Tamást) is 

mintegy 330 ha elnyert területtel. Ugyancsak itt találjuk Pálfyékat – a családfő, Pálfy István Attila, a 

Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonos vezetője, egyben a már említett másik nagy nyertes 

érdekeltség vezetőjével, dr. Forgács Barnával együtt az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet 

igazgatósági tag, vezető tisztségviselője és két fia (dr. Pálfy István és dr. Pálfy Tamás) alkotta 

családi/üzleti érdekkört – is, több mint 320 ha területre tett együttes nyertes árajánlatával. A 

debreceni nagy nyertesek rangsorának negyedik helyén találjuk Frommeréket – a több cégben is 

érdekelt milliárdos nagyvállalkozó apa (dr. Frommer Lajos) és egyik, azonos lakcímű lánya 

(Frommer Dóra) alkotta családi érdekkört – mintegy 280 ha-ral. De említeni kell a városi ötödik 

helyezett Gáspárékat – Gáspár Gyulának, a száz leggazdagabb magyar egyikének közvetlen 

családtagjai, felesége (Gáspár Alicja Zdzislawa), fia (Gáspár Soma Gáspár), háziorvos lánya (dr. 

Gáspár Alicia) és annak azonos lakcímű, jogász élettársa (dr. Nagy Rudolf István) alkotta érdekkört – 

is, a maguk mintegy 250 ha-ra tett együttes nyertes árajánlatával. Ez azt is jelenti, hogy bár a 

városnak 33 nyertes árverezője van, ám e fenti 5 családi/üzleti érdekkör 15 tagja szerezte meg a 

város polgárai által elnyert terület közel 3/4-ét, több mint 1.800 ha-t, a megyei összterületnek pedig 

                                                           
118Dr. Forgács Barna és családja: https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/ https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html 
   https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/  
   https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/ 

https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol  

    https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba  
   https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13  
    https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas 
   http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487 http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155  
    https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa  
    http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806     

    Esetük arra is jó példa, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és éjszakás műszakként” működő – politikai oldalakhoz, 

pártokhoz kötődő gazdasági érdekcsoportok olyan egységes háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei. E közös érdekeket a mindenkori politikai 
vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „család” képviseli, ügyeiket „menedzseli”, és az ország kirablásából származó 

hasznon megosztoznak. E régóta vallott és egyre többek által osztott meggyőződésemet (pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) számos korábbi jel 

(pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is megerősíti, és az egyebek mellett az „elszámoltatás” mindkét oldali 
elmaradására is kielégítő magyarázatot adhat.  

https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas
http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487
http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155
https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
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több mint 15!%-át. Ők lennének tehát azok a kis/közepes családi gazdálkodók, akiket a 

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

 A rangsor második helyét a 17 ezer lelkes, ugyancsak FIDESZ-vezetésű város, Hajdúnánás foglalja 

el. 19 nyertes árverezője révén 71 db birtoktestre tett nyertes árajánlatával megszerezte 1.786! 

hektárnyi állami földterület tulajdon jogát, ami a megyében elárverezett területek közel 15%-a. A 

város és egyben a megye nyertes érdekeltségei rangsorát az ugyancsak MSZP kötődésű cégcsoport, a 

Tedej agrárholding nyertes árverező vezetői és/vagy tulajdonosai alkotta érdekkör vezeti. Feje a 

multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos Bódi László András, az 1949-ben alapított 

és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és 

Szolgáltató Zrt. további 17 cégben érdekelt vezérigazgatója. Hajdúnánási illetőségű tagjai a 

nagyvállalkozó üzlettárs családtagjai, valamint a holding több cégében is érdekelt további vezetők. 

Ők: lánya, Bódi Judit és a vele azonos lakcímű Rákóczi András, felesége, Bódi László Andrásné 

valamint Deme Albert, Miltner Attila, Molnár Miklós, Redela Rita, Szolláthné Török Katalin továbbá 

Tamási Sándor és felesége Tamási Piroska Erzsébet.
119

 Az általuk megszerzett 58 db birtoktest 

összterülete meghaladja az 1.690! ha-t. A város további nyolc nyertese összesen is kevesebb, mint 

100 ha területhez jutott.  

 A települési rangsor harmadik illetve negyedik helyére közel azonos – mintegy 1.300 - 1.300 ha 

területtel  további két szintén FIDESZ-vezetésű város, a 31 ezer lelkes Hajdúböszörmény és a 16 

ezer lelkes Püspökladány került. 13 illetve 24 nyertes árverezője révén 38 illetve 54 db birtoktestre 

tett nyertes árajánlatával megszerezte 1.291 illetve 1.273 hektárnyi állami földterület tulajdon jogát. 

Ez a megyében elárverezett területek 10,7 illetve 10,5%-a. A harmadik helyezett Hajdúböszörmény 

nyertes árverezői közül a legnagyobb területet a pékárú-gyártó és -forgalmazó nagyvállalkozó Fülep 

család szerezte meg (276 ha), majd a legnagyobb megyei nyertes Tedej-agrárholding érdekeltségi 

kör egyik tagja, Polyák Ferenc (245 ha) következik. A városi rangsorban őket a megyei második 

legnagyobb nyertes érdekeltség, a Forgács család 90 év feletti legidősebb tagja, Forgács Barnabásné 

(215 ha) valamint a szállítmányozó nagyvállalkozó Varga Zoltán (171 ha) követi. E négy nagy 

nyertes érdekeltséghez került több mint 900! ha, ami a város nyertes árverezői által megszerzett 

területnek több mint 70%-a. A negyedik helyezett Püspökladány nyertes árverezői közül a 

legnagyobb területet három nagybirtokos család tagjai, Bíróék (360 ha), Veresék (327 ha) és Őzséék 

(142 ha) szerezték meg. E három nagy nyertes érdekeltséghez került közel 830! ha, ami a város 

nyertes árverezői által megszerzett területnek több mint 65%-a.  

 E négy legnagyobb nyertes város 20 érdekeltséghez tartozó 89 árverezője tehát 222 db birtoktestre 

tett nyertes árajánlatával összesen 6.804! ha állami földterülethez jutott, ami a megyében elárverezett 

összes terület több mint fele!,  56,3!%-a.  

 Az elárverezett területekből 200 hektárt meghaladó föld tulajdonjogát további 9 település, 660 ha-tól 

210 hektárig csökkenő sorrendben Hajdúdorog, Hortobágy, Tiszacsege, Báránd, Komádi, 

Hajdúszoboszló, Újszentmargita, Nagyrábé és Tiszavasvári nyertes árverezői szerezték meg.  

 E 13 vezető település (köztük 9! város) szerezte meg tehát nyertes árverezői révén a megye dobra 

vert állami területeinek több mint 8/10-ét!, 82,5%-át. A további 43 település nyertes árverezőinek a 

                                                           
119Bódi László András, az MSZP-s kötődésű multimilliárdos nagyvállalkozó és a Tedej-agrárholding: http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-

leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon. Bódi Judit, a vezérigazgató lánya, MSZP-s politikus: https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/  

    http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427  

    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  
    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd 

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-

kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66. Tedej Zrt., a cégcsoportot vezető társaság: http://www.tedejrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html 
   https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856  
    http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/  

    Az ő esetük is jó példa lehet arra, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és éjszakás műszakként” működő – politikai 

oldalakhoz, pártokhoz kötődő gazdasági érdekcsoportok olyan egységes háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei. E közös érdekeket a mindenkori 
politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt finanszírozó és hatalomba juttató „család” képviseli, ügyeiket „menedzseli”, és az ország kirablásából 

származó hasznon megosztoznak. E régóta vallott és egyre többek által osztott meggyőződésemet (pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) számos 

korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is megerősíti, és az egyebek mellett az „elszámoltatás” mindkét oldali 
elmaradására is kielégítő magyarázatot adhat. 

http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/
http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet
https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
http://www.tedejrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856
http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert
https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
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megyében elárverezett földterület kevesebb, mint 2/10-e, 17,5%-a jutott. A kormánypropaganda 

állításaival szemben tehát nem a falvak vagy a tanyák népe, hanem zömében politika-közeli, nagy 

gazdasági/családi érdekcsoportokhoz tartozó, tőkeerős városlakók a program fő megyei nyertesei. 

 LAKCÍM - BIRTOKTEST TÁVOLSÁGOK – „szerzőképes 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) 263 52 19,8 

- száma (db) 541 101 18,7 

- összterülete (ha) 12.086 4.203 34,8 

- összes nyertes árajánlat (mFt) 25.553 8.061 31,5 

 A megyében elárverezett 12.086 hektár állami földterületből tehát 4.203 hektárt, 34,8!%-ot nemcsak 

hogy nem helybeliek, hanem a birtoktesttől 20 km-nél nagyobb – átlagosan 36 km – távolságban 

lakó, 52 nyertes árverező – az összes (263 fő) nyertes 19,8%-a – szerezte meg. E nyertes 

„távárverezők” 101 db birtoktestre sikeresen licitáltak, ami az összes (541 db) dobra vert birtoktest 

18,7%-a, az értük kifizetett összeg pedig az összes nyertes árajánlat 31,5%-a.  

 A „távnyertes helybeli földművesek” általában versenytárs, licit nélkül, a megyei átlagnál (2 millió 

114 ezer Ft/ha) alacsonyabb (átlagosan 1 millió 918 ezer Ft/ha) árajánlattal, csaknem kétszer 

akkora (41,6 ha/fő) területhez jutottak, mint a megyei átlag (22,3 ha/fő). Többük esetében 

semmifajta mezőgazdasági előéletre utaló nyilvános információ nem lelhető fel, és a megszerzett 

ingatlant általában még hosszú évekig mások bérlik.  

 A „távárverező” nyertesek által megszerzett 101 db birtoktest (több mint 4.200! – azaz minden 

harmadik – hektár) átlagosan 36 km távolságra helyezkedik el a nyertesek lakhelyétől, ill. 

árverezésre jogosító címétől. Ez a távolság 17 db birtoktest esetében az 50 km-t is meghaladja, újabb 

25 db birtoktest esetében 40-50 km közötti, 18 db birtoktest esetében 30-40 km közötti, a 

fennmaradó 41 db birtoktest pedig 20-30 km.  

 Egy birtoktest átlagos területnagysága ebben a „távnyertes” körben 41,6 hektár, ami jelentősen 

meghaladja a megyében sikeresen elárverezett birtoktestek 22,3 hektáros átlagméretét, annak közel 

kétszerese. Egy nyertes árverező átlagosan 1,9 db birtoktestet vásárolt, így az egy nyertes árverezőre 

jutó átlagterület meghaladja a 80 hektárt.  

 A nyertes árajánlatok összege ebben a körben több mint 8! milliárd Ft. Egy-egy birtoktestre 

átlagosan közel 80 millió Ft-ot szántak, és így az egy nyertes árverező által földvásárlásra fordított 

átlagos összeg meghaladta a 155 millió Ft-ot. Az átlag azonban itt is nagy eltéréseket takar, hiszen 

pl. egy Hajdúböszörményi házaspár, azaz azonos árverzési című 2 fő olyan „távárverező” is akad, 

aki több mint 1,3! milliárd Ft-ot költött el a földárveréseken, további 2 fő debreceni árverező 

esetében pedig ez az összeg a 700 millió Ft-ot meghaladta.  

 A „távnyertes helybeli földművesek” illetve – egy idősek otthona címéről árverező, közel 30 km-re, 

több mint 110 hektárt vásárló lakójától, a 90 évet meghaladó korú, 40 km-nél is nagyobb távolságban 

11 birtoktestet, több mint 210 hektárt vásárló „földműves” édesanyáig sorolható – feltételezhető 

strómanjaik anyagi helyzetét külön is érdemes lenne vizsgálni. Persze azt jól jellemezheti az is, hogy 

az általuk megadott, árverezésre jogosító címek esetenkét nem akármilyen – luxus illetve igen 

szerény – ingatlanokat is takarnak. De meglepő – vagy nem meglepő – módon találkozhatunk olyan 

esetekkel is, ahol a megadott árverezési címen üres, beépítetlen telek vagy éppen erdő 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 
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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 az 52 nyertes árverező „helybeli földműves”, arra az sem ad magyarázatot, 

hogy – a tárca érvelése szerint
120

 – 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 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 

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 – földbérlők, földtulajdonosok 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
121

 használtam. Segítségével a céghálók és a 

személyi kapcsolatok is pontosabban meghatározhatók voltak.  

 A 263 fő nyertes árverező által megszerzett Hajdú-Bihar 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 12.086 ha elárverezett Hajdú-Bihar megyei állami földterület 7,8%-a, mindössze 

938 ha nem volt az árverezés időszakában bérbe adva, közel 92%-a viszont hosszabb-rövidebb, 

az árverés idején 1-27 éves hátralevő futamidejű szerződéssel bérbe adott, azaz nem az állam, 

hanem a bérlők által művelt terület. Irrelevánsok tehát azok a kijelentések, amelyek azzal 

próbálták indokolni a földvagyon eladását, hogy az állam rossz gazdája annak, az állami cégeket a 

management „szétlopja”.
122

 68 fő részben vagy egészben ilyen bérlő nélküli, szabad területekre 

tett nyertes árajánlatot.   

- 2. kategória - Az elárverezett területekből 4.846 ha (40,1%) esetében a nyertes árverezők saját 

bérleményükre licitáltak, és szerezték meg annak tulajdonjogát. Ezen belül a földvásárló saját 

cége által bérelt terület (3.792 ha, 31,4%) tette ki a legnagyobb hányadot. Ezt követte a nyertes 

árverező, mint magánszemély által bérelt terület (944 ha, 7,8%). Végül e kategóriában a legkisebb 

területet (110 ha, 0,9%) azok a birtoktestek adták, amelyeknél a nyertes árverező a közvetlen 

rokoni, üzlettársi köre bérleményének tulajdonjogát szerezte meg. Ezek a földbérletek 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. 105 fő 

részben vagy egészben ilyen saját bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot.  

                                                           
120Tárcaérvelés, pl.: http://www.agrotrend.hu/hireink/csusztatasokat-tartalmaz-az-angyan-jelentes 
121OPTEN cégadatbázis: https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 
122Lázár – az állami cégeket „szétlopják”– http://mandiner.hu/cikk/20151006_lazar_a_fideszes_menedzsment_is_szetlopna_az_allami_cegeket 

http://www.agrotrend.hu/hireink/csusztatasokat-tartalmaz-az-angyan-jelentes
https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt
http://mandiner.hu/cikk/20151006_lazar_a_fideszes_menedzsment_is_szetlopna_az_allami_cegeket
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- 3. kategória – Az elárverezett területekből 6.302 ha (52,1%) esetében a nyertes árverezők külső 

bérleményre tettek nyertes árajánlatot. Ezen belül a külső – az árverezőtől vélhetően független – 

cég bérleménye tette ki a legnagyobb (5.836 ha, 48,3%) hányadot. A sort a külső – a nyertes 

árverezőtől vélhetően független – magánszemélyek által bérelt területek (466 ha, 3,8%) zárják. 

114 fő részben vagy egészben ilyen külső bérleményű területekre tett nyertes árajánlatot. (OK) 

 Az, hogy mely cégek illetve magánszemélyek bérleményeit bocsátották árverésre, és melyekét nem, 

az e megyében is 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.
123

  

 A megyében meghirdetett 14.200 ha állami földterületet összesen 185 cég illetve magánszemély 

bérli, ám közel 70!%-át mindössze 6 cég bérleményei adják. A végül eredményesen elárverezett 

12.086 ha földterületet 130 cég illetve magánszemély bérli, akik közül ugyanazon  6 földhasználó 

bérleményei teszik ki a terület közel 3/4-ét! Ezek a legnagyobb „baráti” illetve „nem baráti” bérlők 

az alábbiak.  

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

Debrecen székhelyű Agrárgazdaság Kft. – az 1950-ben alakult és 1992-ben a dr. Forgács Barna 

vezette menedzsment által privatizált állami gazdaság, a Debreceni Agrártudományi Egyetem 

Tangazdasága jogutódaként létrejött, „MSZP-közelinek” mondott cég – áll. A látszólag „nem 

baráti”, ám az árverési eredmények alapján úgy tűnik „háttérhálózati tag” kategóriába tartozó 

tőkeérdekeltség 2042!-ig bérelt és meghirdetett több mint 2.900 ha állami területéből közel 2.700 

ha – az elárverezett Hajdú-Bihar megyei terület több mint 22%-a – talált  gazdára. Közülük a 

legnagyobb területre, több mint 850! hektárra maguk Forgácsék – az MSZMP-s majd MSZP-s 

családfő, dr. Forgács Barna (17 ha), a megyei közgyűlés volt MSZP-s tagja, a Magyar 

Agrárkamara volt elnöke, a cég tulajdonos vezetője, valamint közvetlen üzlettárs családtagjai 

tettek nyertes árajánlatot. Ők: a családfő fia, a Gyurcsány kormány államtitkára, dr. Forgács 

Barnabás (169 ha), 90 év feletti édesanyja, Forgács Barnabásné (215 ha), továbbá lánya, dr. 

Forgács Beáta (199 ha) és az ő azonos lakcímű, több cégben érdekelt élettársa, Majtényi László 

Ákos (253 ha). Rajtuk kívül a cég egy további társtulajdonosa, Vigh Pál (35 ha) is megszerzett 

egy kisebb területet. A külső nyertes árverezők közül a cég bérleményeiből jelentős területeket 

szereztek továbbá Való Gábor (490 ha),
124

 a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. fővadásza, Kunék (235 

ha), a néprajzos férj dr. Kun Péter és szakpszichológus felesége, dr. Kunné Kocsis Enikő Éva, 

FIDESZ-közeli gazdálkodó család tagjai Tiszacsegéről. De ugyancsak ide sorolhatók Szombatiék 

(206 ha), az anya, Szombati Gáborné és fia, Szombati Gábor, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál 

Kft. társtulajdonosai Újszentmargitáról. Említhető továbbá a nemzetközi közúti árúfuvarozó, 

szállítmányozó Varga Zoltán (171 ha), az Agroszolg Transport Kft. társtulajdonos vezetője 

                                                           
123E megye állami földprivatizációs adatai arra is jó példákkal szolgálnak, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és 

éjszakás műszakként” működő – politikai oldalakhoz, pártokhoz kötődő MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák, gazdasági érdekcsoportok olyan egységes 

gazdasági háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az érdekei. E közös érdekeket az aktuális politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt 
finanszírozó és hatalomba juttató „keresztapák” képviselik, ügyeiket „menedzselik”, és az ország kirablásából származó hasznon a látszólag másik oldalhoz 

tartozó, ám ténylegesen a közös hálózati tag érdekeltségekkel megosztoznak. E régóta vallott és egyre többek által osztott meggyőződésemet (pl.: 
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) számos korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is megerősíti, 

és az egyebek mellett az „elszámoltatás” mindkét oldali elmaradására is kielégítő magyarázatot adhat. A földprivatizációs adatok is arra utalnak, hogy a 

mindenkori politikát finanszírozó és irányító gazdasági háttérhálózat MSZMP/MSZP kötődésű tagjai a FIDESZ-korszakban is részesednek a nemzeti 

vagyon széthordásának hasznából, és ez fordítva is igaz. A szálak összeérnek, így nem meglepő az sem, hogy Hajdú-Bihar megyében a szocialista kötődésű, 

állami gazdaságokat privatizáló Bódi és Forgács érdekeltségek cégei, a Tedej agrárholding két zászlóshajó gazdasági társasága illetve az Agrárgazdaság Kft. 

árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” program égisze alatt zömében ők maguk vásárolhatták fel 
(https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol). Ezt a helyzetet ugyanakkor a kormányzati propaganda is kiválóan 

felhasználhatja annak bizonyítására, hogy nem csak FIDESZ-közeli érdekeltségek, hanem bárki vásárolhat az állami földekből. Ezt a kormányközeli sajtó – 

elsőként a Magyar Idők – azonnal meg is tette, amikor – bizonyára nem véletlenül – beszámolt az „MSZP-s oligarchák állami földvásárlásairól” 
(https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/ https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-

mszp-s-politikus-csaladja-331897/).   
124Való Gábor hivatásos vadász. Nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó 

terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc 

felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt 

adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és 
időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

    http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880 http://www.ludzrt.hu/ http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494 

    http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/ 
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_ https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html  

http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880
http://www.ludzrt.hu/
http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_
https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html
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Hajdúböszörményből, valamint Balogh Csaba (140 ha) Tiszacsegéről, az ingatlanforgalmazó és -

hasznosító, befektető cégtulajdonos Pálóczi József Istvánné (136 ha) Debrecenből és az állattartó 

családi gazdálkodó Nagy Sándorné (111 ha) is Hajdúböszörményből.  

- A meghirdetett és az elárverezett állami földterületek legnagyobb megyei bérlői rangsorának 

második helyén az Ebesi Állami Gazdaság és a Hosszúháti Állami Gazdaság 1951-es 

összevonásával létrejött Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság privatizálásával, annak jogutódaként 

1993-ban alapított, Hajdúszoboszló székhelyű Kösely Mezőgazdasági Zrt. áll. Az árverési 

eredmények alapján úgy tűnik „nem baráti” kategóriába tartozó tőkeérdekeltség 2029-2030-ig 

bérelt és meghirdetett több mint 2.400 ha állami területéből közel 2.100 ha – az elárverezett 

Hajdú-Bihar megyei terület több mint 17%-a – talált  gazdára. Közülük a legnagyobb nyertes 

árverezők Debrecen polgárai. A sort az Iglódi-94 Bt. (330 ha) üzlettárs kültagjai, Podgornik 

Zoltán (176 ha) és Tóth Péter Tamás (154) vezeti. Őket Pálfyék (321 ha) – Pálfy István Attila (99 

ha), az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, és két 

fia, dr. Pálfy István (135 ha) és dr. Pálfy Tamás (87 ha) – valamint Frommerék (282 ha) – dr. 

Frommer Lajos (60 ha) milliárdos agrárnagyvállalkozó, cégháló tulajdonos és lánya, Frommer 

Dóra (222 ha) – követik. Rajtuk kívül Fülepék (276 ha) – a pék, kenyér- és pékáru-kereskedő 

Fülep László (138 ha) és felesége, Fülep Lászlóné (138 ha) Hajdúböszörményből is jelentős 

területeket szereztek a cég bérleményeiből. De pl. Baloghékat (164 ha), a kormány/FIDESZ-

közeli, 800 hektáros nagygazda család tagjait, Balogh Sándort (50 ha), Tépe FIDESZ-es 

polgármesterének, Balogh Andrásnak a bátyját, és két fiát, Balogh Lászlót (55 ha) és az 

önkormányzati képviselő ifj. Balogh Sándort (59 ha), a Balogh-Farm Tépe Kft. társtulajdonos 

vezetőit is a nyertes árverezők között találjuk. Ez az öt nagy nyertes érdekeltség szerezte meg 

tehát a Kösely Zrt. állami földbérleményeinek több mint 2/3-adát, közel 1.400 ha-t.  

- A nagy bérlők megyei rangsora harmadik és ötödik helyére az 1949-ben alapított Hajdúnánási 

Állami Gazdaság 1993-as privatizációjával és annak bázisán létrejött Tedej agrárholding két 

zászlóshajó cége, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. (1.535/1.497 ha meghirdetett/elkelt 

földbérleménnyel) és a Tedej Befektető Mezőgazdasági Zrt. (1.224 ha meghirdetett és teljes 

egészében elkelt földbérleménnyel) került. A látszólag „nem baráti” ám az árverési eredmények 

alapján úgy tűnik szintén „háttérhálózati tag” kategóriába tartozó tőkeérdekeltség két cégének 

2029-2030-ig bérelt és meghirdetett több mint 2.750 ha állami területe – az elárverezett Hajdú-

Bihar megyei terület több mint 22%-a – 38 ha kivételével, azaz szinte teljes egészében elkelt. A 

két cég bérleményeiből elkelt 2.721 ha területet szinte teljes egészében maga a multimilliárdos 

agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos és holdingvezető Bódi László András, a jogelőd 

Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 

17 cégben érdekelt – vezérigazgatója által vezetett, MSZP kötődésű cégcsoport, a Tedej 

agrárholding vezetői és/vagy tulajdonosai szerezték meg. A cégcsoportot tulajdonló illetve 

vezető nyertes árverezők összesen 81 db birtoktestre és 2.683! ha területre tettek közel 6,2! 

MrdFt. összértékben nyertes árajánlatot, és ezzel az árverési nyertes érdekeltségek megyei 

rangsorának élére kerültek. Ők elsősorban a Bódi család tagjai: Bódi Judit, a gazdasági érdekkört 

vezető Bódi László András lánya, az MSZP hajdúnánási szervezetének elnöke, megyei alelnöke, a 

Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés MSZP frakciójának vezetője (111 ha), Bódi László András, az 

agrárholding vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, multimilliárdos agrár-

nagyvállalkozó (205 ha) és felesége, a 12 cégben érdekelt Bódi László Andrásné (60 ha). De a 

nyertes árverezők között találjuk a Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesét, üzemgazdasági 

igazgatóját, Deme Albertet (97 ha) és másik vezérigazgató-helyettesét, a Bódi Judittal azonos 

árverezési című Rákóczi Andrást (89 ha) is. Ugyancsak itt találjuk a cég főállattenyésztőjét, 

Miltner Attilát (215 ha), gyümölcstermelési üzemvezetőjét, Molnár Miklóst (203 ha), kerületi 

főagronómusát, Tamási Sándort (89 ha) és feleségét, Tamási Piroska Erzsébetet (130 ha), továbbá 

kertészeti ágazati igazgatóját, egyben a Kft. igazgatósági tagját, Rozgonyi Zoltánt (210 ha) is. 

Rajtuk kívül a holding több cégének további vezető munkatársai és/vagy társtulajdonosai – 

Polyák Ferenc (245 ha), Redela Rita (209 ha), Szakál László (259 ha), Szenka László (277 ha) és 

Szolláthné Török Katalin (284 ha) – is a két holdingtag cég bérleményeinek nyertes árverezői 

között szerepelnek.  A Tedej-holding fenti 15 vezető munkatársa tehát néhány hektár kivételével 
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felvásárolta a két zászlóshajó cégük által bérelt és árverésre bocsátott teljes állami területet.  Úgy 

is fogalmazhatunk, hogy – vélhetően akár az érintettekkel egyeztetve – azokat a területeket 

bocsátották árverésre, amelyeket azután a holdinghoz tartozó cégek vezetői fel is vásárolták.  

- A legnagyobb bérlők rangsorának negyedik helyén a privatizált Hajdúszoboszlói Állami 

Gazdaság jogutóda, a Kösely Mezőgazdasági Zrt. által 2000-ben alapított, majd 2014-ben 

magánszemélyek – zömében a Zrt. vezetői – tulajdonába került, Szerep, Hosszúhát székhelyű, 

vegyes gazdálkodási profilú cég, a Hamvas-Tej Mezőgazdasági Kft. szerepel. Az árverési 

eredmények alapján vélhetően „nem baráti” kategóriába tartozó tőkeérdekeltség 2019-ig bérelt és 

meghirdetett 1.316 ha állami területe 4 ha híján teljes egészében elkelt. A gazdára talált 1.312 ha 

az elárverezett Hajdú-Bihar megyei terület közel 11%-a. Közülük a legnagyobb nyertes árverezők 

zömében Püspökladány (996 ha), kisebb részt Debrecen (167 ha), Nádudvar (112) illetve 

Hajdúszovát (37 ha) polgárai. A sort Bíróék (360 ha), az apa, Bíró László (72 ha) és két fia, ifj. 

Bíró László (206 ha) és Bíró Krisztián Péter (82 ha), egy nagygazda, százmilliós forgalmú 

cégeket tulajdonló, nagyvállalkozó család tagjai vezetik Püspökladányból. Őket Veresék (303 ha), 

az apa, Veres Sándor (132 ha) és azonos lakcímű lánya, Veres Csilla (171 ha), egy FIDESZ-

közeli nagybirtokos család tagjai követik ugyancsak Püspökladányból. Rajtuk kívül a cég 

bérleményeiből nagy területet megszerzők között találjuk például Debreczeni Sándornét (159 

ha), a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona
125

 címéről árverező nyertest. Vagy 

például Őzsééket (142 ha), egy nagybirtokos család azonos lakcímű üzlettárs tagjait, az apát, Őzse 

László Tibort (65 ha), az anyát, Őzse László Tibornét (5 ha) és fiukat, Őzse Lászlót (72 ha), közúti 

árúszállító, mezőgazdasági, vendéglátó és kereskedelmi cégek nagyvállalkozó tulajdonosait, 

ugyancsak Püspökladányból.  

- A sikeresen elárverezett állami földterületek legnagyobb – 200 ha feletti – bérlőinek sorát a 

hatodik helyen a Debrecen székhelyű, 1996-ban alapított és a Hajdúsági Gabonaipari Zrt. 

tulajdonában lévő, tejhasznú szarvasmarha tenyésztő főprofilú Komádi Tehenészet Kft. zárja. 

Az árverési eredmények alapján vélhetően „nem baráti” cég által bérelt 418 ha- meghirdetett 

területnek alig több mint fele, 222 ha – az elárverezett Hajdú-Bihar megyei terület kevesebb, mint 

2%-a – talált gazdára. A legnagyobb területre Gyenge László (135 ha) egyéni gazdálkodó, a 

szántóföldi növénytermesztő főtevékenységű Agro-Gyenla-Kom Kft. tulajdonos vezetője, és Kuti 

Péter (71 ha) közúti árúfuvarozó, kereskedő, a gépjárműforgalmazó és szállítmányozó Biharsped 

Kft. valamint az ügynöki nagy- és kiskereskedő Gabriella Bt. társtulajdonos vezetője – 

mindketten Komádiból – tettek nyertes árajánlatot.  

 Összességében a bérleti viszonyok elemzésének eredményei Hajdú-Bihar megyében is ugyanannak a 

„barát/ellenség felismerő” rendszernek a működését jelzik, új elemként beemelve a „baráti” körbe 

az ugyan más párthoz (is) kötődő, ám pártokon átívelő „közös gazdasági háttérhálózati tag” 

kategóriáját. E megyében is ugyanannak a stratégiai, „nemzeti tőke-erősítő”, feudális klientúra-

építő vazallusrendszernek a tudatos működtetése figyelhető tehát meg a föld- és birtokpolitikában, a 

földbérlő/földtulajdonos viszonyokban, mint más megyék földprivatizációs folyamatai esetén.  

- A nagy bérlő „baráti” illetve közös gazdasági „háttérhálózati tag” cégek esetében szembetűnő, 

általános jelenség, hogy meghirdetett területeik jelentős részét, akár egészét vezetőik és/vagy 

tulajdonosaik vásárolták fel. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy e „baráti” illetve 

„háttérhálózati tag” cégek és magánszemélyek bérelt területeiből – 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 alapos gyanúját is felvetheti. Ráadásul a 

birtoktestek többsége esetében kikiáltási áron, licit és árverseny nélkül jutottak bérleményeik 

tulajdonjogához. Ezek a területek nagyrészt el is keltek.  

- A nagy bérlő „nem baráti” cégek esetében viszont a földeladás alapvető célja a bérelt területek 

olyan nagy, kormányközeli – gyakorta nem is mezőgazdasági területen mozgó – „baráti” illetve 

„háttérhálózati tag” földspekuláns tőkeérdekeltségekhez, a „megerősítendő nemzeti 
                                                           

125Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona: http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/properties/nadudvari-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona/  

http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/properties/nadudvari-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona/
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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 földspekuláció vélhető elősegítése, a „baráti” illetve 

„háttérhálózati tag” érdekeltségek feltőkésítése is lehetett célja az olyan területek 

értékesítésének, amelyek tervezett – „bennfentes, baráti körben” tudható – művelésből való 

kivonása és átminősítése igen jelentős árelőny érvényesítését teszi lehetővé. Nem véletlenül 

jelennek meg e földvásárlói körben szép számmal nem mezőgazdasági profilú tőkeérdekeltségek 

tulajdonosai illetve vélhető strómanjaik.  

 NYERTES ÁRVEREZŐK – 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 – 541 db birtoktestből álló – 

12.086 ha állami földterületet 263 nyertes árverező szerezte meg. Egy nyertes árverező átlagosan 

2,1 db/fő birtoktesthez és ezzel 46 ha/fő területhez jutott, amelyért átlagosan 97,2 mFt/fő nyertes 

árajánlatot tett.   

 50 hektárnál – tehát az átlagos európai családi birtokméretnél – nagyobb állami földterülethez 78 fő 

– a 263 nyertes árverező 29,7%-a – juthat. Az általuk elnyert 239 db birtoktest összterülete 9.828 ha, 

ami a megyében elárverezett összes földterület 81,3%-a. Összességében tehát a nyertes árverezők 

kevesebb, mint a felső 1/3-a szerezte meg az elárverezett állami földterületek több mint 4/5-ét.  

 E felsőházi körben egy árverező átlagosan 186 millió Ft/fő nyertes árajánlatot tett, ám 12 fő 

esetében ez a földvásárlásra fordított összeg az 500! mFt/fő értéket is meghaladta, sőt a legnagyobb 

– a kikiáltási árral egyébként megegyező – nyertes árajánlat, amelyet Frommer Dóra, egy milliárdos 

debreceni nagyvállalkozó, dr. Frommer Lajos azonos lakcímű lánya tett, az 1,1! milliárd Ft-t is 

meghaladta.  

 Ebben a körben egy nyertes árverező átlagosan 3,1 db/fő birtoktesthez és ezzel 126 ha/fő 

földterülethez jutott. Az elárverezett birtoktestek átlagmérete összességében 22,3 ha, az 50 ha 

feletti nyertesek körében viszont 41,1 ha. (OK) 

 Az 50 ha feletti területhez jutott legnagyobb nyertesek az átlagnál – 2,114 mFt/ha árnál – valamivel 

drágábban – átlagosan 2,269 mFt/ha áron – szerezték meg az állami földterületeket, ami arra 

vezethető vissza, hogy az átlagnál nagyobb és jobb termőképességű, így értékesebb birtoktesteket 

vásárolták meg.  

 A 14 legnagyobb – 200 ha feletti – területet vásárló árverező mintegy 3.500! ha állami földterületre 

tett nyertes árajánlatot, ami a megyében sikeresen elárverezett összes terület több mint 29!%-a. 

Őket, akik közt mezőgazdaságtól távoli foglalkozású – stróman- illetve spekuláns-gyanús – nyertest, 

milliárdos nagyvállalkozókat, nagy agrárholdingok társtulajdonos vezetőit illetve nagygazdákat is 

találunk, csökkenő területi sorrendben röviden az alábbiakban mutatom be.  

- Való Gábor (1966) (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) – (490 ha, benne a megyében elárverezett 4. (155 ha) és 5. 

(138 ha) legnagyobb birtoktest, 254 mFt, kikiáltási ár fölött 20,5%-al) – hivatásos vadász, a Hortobágyi Lúdtenyésztő 

Zrt. fővadásza, testvérével, Való Sándorral (1962) közös, lakcímével megegyező székhelyű, vadgazdálkodási profilú 

családi cégük, a Való Vad Kft. volt társtulajdonos vezetője és a szántóföldi növénytermesztő Vajdalapos Kft. 

társtulajdonosa.
126 

- Szolláthné Török Katalin (1973) (4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A)
127

  – (284 ha, benne a megyében 

elárverezett 7. legnagyobb, 127 ha-os birtoktest, 475 mFt, kikiáltási ár fölött 5,6%-al) – a megvásárolt területet bérlő, 

                                                           
126Való Gábor hivatásos vadász. Nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó 

terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc 

felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt 
adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és 

időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

    http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494 https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html http://www.ludzrt.hu/ 
    http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/  

    http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880 https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_    
127Szolláthné Török Katalin: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  
     https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494
https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html
http://www.ludzrt.hu/
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html
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a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tatozó 

Tedej-Befektető Kft. valamint a Tedej Zrt. (holdingvezető), a Tedej-Táp Kft., az Északhajdúsági Beruházó Zrt. és a 

Lónya Tejtermelő Kft. ügyvezetője, vezető tisztségviselője, továbbá a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonos vezetője és a 

Kabáttanyai Gabonatermelő Kft. társtulajdonosa. 

- Szenka László (1961) (4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8.) – (277 ha, 683 mFt, kikiáltási ár fölött 16%-al) – a 

megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi 

László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Kabáttanyai Gabonatermelő Kft. társtulajdonos 

vezetője.
128

  

- Szakál László (1973) (4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75.) – (259 ha, a megyében elárverezett legnagyobb, 259 ha-

os birtoktest, 615 mFt, kikiáltási áron) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési 

nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Tankerületi 

Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője.
129

  

- Majtényi László Ákos (1974) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – (253 ha, 202 mFt, kikiáltási ár fölött 0,5%-al) – 

nyomdaipari mérnök, az élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó For-Ma Flexo Kft. társtulajdonos vezetője 

továbbá az F-M Pack Kft. és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. A 2. legnagyobb megyei 

árverési nyertes érdekeltséghez, Forgácsékhoz tartozó árverező, dr. Forgács Barna (1952), a megvásárolt területet 

bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője lányának, dr. Forgács Beátának (1976) azonos lakcímű üzlet- és 

élettársa.  

- Polyák Ferenc (1972) (4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10.) – (245 ha, 678 mFt, kikiáltási ár fölött 7,3%-al) 

– a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi 

László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó Bakóháti Takarmánytermelő Kft. és az Unió-2004 Bt. 

társtulajdonos vezetője, továbbá a Kelet-Pig Szövetkezet vezetője és a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonosa.  

- Frommer Dóra (1989) (4032 Debrecen Babits Mihály u. 76.) – (222 ha, benne a megyében elárverezett 2. 

legnagyobb, 189 ha-os birtoktest, 1.127 mFt, a kikiáltási árral megegyező, egy árverező által tett legnagyobb nyertes 

árajánlat a megyében) – vidékfejlesztési agrármérnök, dr. Frommer Lajos (1955) milliárdos nagyvállalkozó azonos 

lakcímű lánya, családi cégeik közül a Szamosmenti Csomagoló Kft. társtulajdonos vezetője továbbá a Farmmix-Agro 

Kft., az FDM Trade Kft. és a Graviso Kft. társtulajdonosa.
130

  

- Forgács Barnabásné (1925) (4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3.) – (215 ha, 172 mFt, kikiáltási ár fölött 

14,7%-al) – a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952), 

a 2. legnagyobb megyei árverési nyertes családi/üzleti érdekeltség fejének 90 év feletti édesanyja.  

- Miltner Attila (1973)(4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16.)
131

  – (215 ha, a megyében elárverezett 9. legnagyobb, 

107 ha-os birtoktest, 504 mFt, kikiáltási áron) – volt önkormányzati képviselő (MSZP), a megvásárolt területet bérlő 

és a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz 

tartozó Tedej Zrt. főállattenyésztője, vezető tisztségviselője, továbbá a szintén holdingtag Lónya Tejtermelő Kft. 

vezetője és a Pusztakereszt Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője.  

- Rozgonyi Zoltán (1977) (4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4.)
132

 – (210 ha, 305 mFt, kikiáltási áron) – a 

megvásárolt területet bérlő és a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette 

Tedej agrárholdinghoz tartozó Tedej Zrt. kertészeti ágazati igazgatója valamint a Tedej-Befektető Kft. igazgatósági 

tag, vezető tisztségviselője, továbbá az ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja, 

valamint a Munka Mezőgazdasági Kft. vezetője és a Protech Kft. társtulajdonosa.  

- Redela Rita (1988) (4080 Hajdúnánás Korponai u. 26.)
133

 – (209 ha, 298 mFt, kikiáltási áron) – gazdasági 

agrármérnök (DE-ATC), a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt-vel és Tedej-Befektető Kft-vel együtt a megye 

árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej agrárholdinghoz tartozó, Bódi 

                                                           
128Szenka László és Bódiék valamint Szolláthné közös cége, a Kabáttanyai Gabonatermelő Kft.: https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-

4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443 https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html  
129Szakál László és Bódiék közös cége, a Tankerületi Növénytermesztő Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html  
130Frommerék és cégeik: https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497 https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-

milliardosok-vettek-termofoldet/ https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613  

    https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s 
    http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf  
131Miltner Attila főállattenyésztő: https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf  
    http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos  
132Rozgonyi Zoltán: http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero  

    https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html 
   https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/  
133Redela Rita: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767 http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html 

    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd  
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/ 

    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/    

http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellat
asaert_Alapitvany.pdf  

https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443
https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html
https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497
https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/
https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/
https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613
https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html
https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s
http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/
https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html
https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf
https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf
http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf
http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos
http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html
https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767
http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf


85 
 

Judit (1974) által alapított és vezetett cég, az Agrárgazdálkodás Kft. munkatársa, a Tedej Lakosságának 

Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány pályázati felelőse. 

- ifj. Biró László (1990) (Nagy-Ürmöshát major 0449/32.)
134

 – (206 ha, benne a megyében elárverezett 3. legnagyobb, 

156 ha-os birtoktest, 354 mFt, kikiáltási áron) – nagygazda, százmilliós forgalmú cégeket tulajdonló, nagyvállalkozó 

család tagja, a lakhelyével megegyező székhelyű, szülei, Bíró László (1963) és Kassai Mária (1962) által alapított, 

édesanyjával és testvérével, Bíró Krisztián Péterrel (1992) közös családi cégük, a Sárrétgabona Kft. társtulajdonos 

vezetője.  

- Bódi László András (1944) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D)
135

 – (205 ha, 585 mFt, kikiáltási ár fölött 3,2%-al) 

– a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló Tedej agrárholding vezetője, volt MSZP-s önkormányzati 

képviselő, multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált 

Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt. – további 17 holdingtag 

cégben érdekelt – vezérigazgatója.  

- Molnár Miklós (1977)(4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27.)  – (203 ha, 485 mFt, kikiáltási áron) – a megvásárolt 

területet bérlő és a megye árverési nyertes érdekeltségei élén álló, Bódi László András (1944) vezette Tedej 

agrárholdinghoz tartozó Tedej Zrt. gyümölcstermelési üzemvezetője, a szintén a cégcsoporthoz tartozó Fürjér 

Vetőmagtermelő Kft. és a Prátusz Kft. társtulajdonos vezetője, valamint a Puszta-Víz Kft. vezetője, továbbá a 

Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja.  

 A nyertes árverezők tevékenységi köre is rendkívül színes képet mutat, és számos esetben igen 

távol esik a mezőgazdaságtól, ami a földspekuláció illetve a stróman szerep gyanúját is felveti.  

- Az azonosítható tevékenységi körű nyertes árverezők között találunk pl. milliárdos vagyonú 

nagyvállalkozókat, ingatlanforgalmazókat és befektetési tanácsadókat éppen úgy, mint az ipar, a 

szolgáltatások, a vendéglátás és a kereskedelem több ágában tevékenykedőket, vagy éppen 

ügyvédet, háziorvost, nyomdaipari mérnököt, nemzetközi üzletkötőt, közúti árufuvarozót, 

nemzetközi szállítmányozó nagyvállalkozót, péket is.  De a nagy nyertesek között egy idősek 

otthona címéről árverező és az egyik nagy árverési nyertes érdekeltség vezetőjének 90 év feletti 

koru édesanyja is felbukkan. E nem mezőgazdasági tevékenységi körök legjellemzőbb megyei 

példáit a 25. táblázatban (lásd korábban) külön is összefoglaltam. E nem mezőgazdasági 

területeken tevékenykedő árverezők több mint 2.000! ha-ra tettek nyertes árajánlatot. 

- Találunk persze ebben a megyében is olyan nyertes árverezőket, akiknek a tevékenysége a 

nyilvános adatbázisokból nem azonosítható, és esetleges stróman-szerepük gyanúja is 

felmerülhet. Ez a jelenség kisebb (50 ha alatti) területekre nyertes árajánlatot tevők között 

gyakorinak mondható (pl.: Bányai Lajos, Eszenyi Tünde, Perényi Ágnes, Szabó István, Szűcs 

Sándorné, Tisza Gyula, Turcsányi-Nagy Noémi vagy éppen Vincze Lajos). Mindazonáltal a nagy 

tőkeerejűnek tűnő, nagyobb (50 ha feletti) területekre nyertes árajánlatot tevők között is előfordul 

(pl.: Kiss Sándor Püspökladányból, Kalapos György Hajdúdorogról vagy Debreczeni Sándorné 

Nádudvarról, a közel 500! mFt nyertes árajánlatával elnyert csaknem 160! ha-os területtel).  

 A nyertes árajánlat és a kikiáltási ár megegyezése az 50 ha feletti területet megszerző 78 nagy 

nyertes esetében szembetűnő. többségük,  42 fő (53,8%) versenytársak, licitálás nélkül, így 

kikiáltási áron jutott hozzá valamennyi megszerzett birtoktesthez, de a többiek is csak egy-egy 

birtoktest esetében kényszerültek
136

 – 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 263 

nyertes árverező által megszerzett összes – 541 db, 12.086 ha  összterületű – birtoktestből  

                                                           
134Bíróék és cégeik: https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255 

    http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf  
135Bódi László András, az MSZP-s kötődésű vezérigazgató, multimilliárdos, holdingvezető nagyvállalkozó:  
    http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  
136Tőkeerős 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 

https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html
http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255
http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
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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- 391 db birtoktest és 7.960 ha, az elárverezett területek közel 66%-a esetében egyetlen 

ajánlattevő árverező volt, azok licit nélkül, kikiáltási áron keltek el;  

- 61 db biroktest és 1.514 ha, az elárverezett területek további 12,5%-a esetében a nyertes 

árajánlat a kikiáltási árat alig – kevesebb, mint 10%-al – haladta meg;  

- a nyertes árajánlat – szemben a kormányzati kommunikáció állításaival – mindössze 30 db 

birtoktest, azaz 1.280 ha esetében, az elárverezett terület kevesebb, mint 11%-án haladta 

csupán meg jelentősen – több mint 50%-al – a kikiáltási árat.
137

  

 Az adatok elemzésének fenti eredényei is megerősítik azokat a helyi és sajtóinformációkat, hogy – 

más megyékhez hasonlóan
138

 – Hajdú-Bihar megyében az esetek túlnyomó többségében szintén 

nem volt érdemi árverés, a területek jellemzően 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 kisebb megyei 

birtoktest árverési példái alapján akár 4-6-szorosan is – meghaladhatta a kikiáltási árat, de ez 

árversenynek nem, csupán a tőkeerővel való visszaélésnek és a jog megcsúfolásának tekinthető.
139

  

 Kikiáltási áron, azaz versenytársak és licit nélkül a legtöbb területet kizárólag városok – a 

megyeszékhely Debrecen (38 db birtoktest, 1.706 ha, 70%), Hajdúnánás (63 db birtoktest, 1.608 ha, 

90%) és Püspökladány (44 db birtoktest, 1.004 ha, 79%) – nagynyertes árverezői szerezték meg.  

 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 – Hajdú-Bihar 

megyében alig 11%-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, saját gazdaságaik földalapját növelni; 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” egymásra nem 

licitáltak, a politikai szereplők közreműködésével előre egyeztethették földszerzési 

elképzeléseiket, leoszthatták egymás között a területeket, így az európai szinthez képest 

nyomott, igen alacsony áron jutottak olyan állami földterületekhez, amiket a földpiac várható 

liberalizációját követően nagy haszonnal fognak piacra dobni.  

 NYERTES ÉRDEKELTSÉGEK – 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 

                                                           
137Cégvezető „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/bizonyitek-nem-csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168  

    http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187 
138Pl.: Csongrád megyei földárverések – vásárlás általában licit nélkül, kikiáltási áron:  
    http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/vasarhelyi_foldekert_fizettek_a_legtobbet_az_arvereseken/2460092/ 
139Önlicit - Pest megyei példa: https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/  
   egyéb példák: 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/bizonyitek-nem-csak-meszaros-lorinc-jart-nagyon-jol-117168
http://valasz.hu/itthon/teved-a-hvg-nem-a-boraszlanyok-hanem-egy-fidesz-alapito-tarolt-gyor-moson-sopronban-117187
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/vasarhelyi_foldekert_fizettek_a_legtobbet_az_arvereseken/2460092/
https://atlatszo.hu/2016/01/20/tobb-szaz-hektar-foldet-vasarolt-szijjarto-futsalcsapatanak-holland-szponzora/
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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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.  

 E körök megállapításához az árverezések nyerteseinek az NFA honlapján is hivatalosan közzétett 

lakcímadatait valamint az OPTEN cégadatbázis
140

 információit használtam. Ezek segítségével a 

személyi kapcsolatok és a céghálók is pontosabban meghatározhatók voltak. Ezen túl sok helyi 

információt is kaptam, amelyek szintén sokat segítettek e kapcsolati viszonyok feltárásában. (OK) 

 Azonos érdekkörhöz tartozónak a közös háztartásban élő közvetlen családtagokat és/vagy a 

közvetlen üzlettársakat tekintve a 11/1. mellékletben felsorolt nyertes árverezőket – családi 

és/vagy üzlettársi kapcsolataik alapján – érdekkörökbe, klaszterekbe soroltam. E nyertes árverező 

érdekeltségek és „földműves” tagjaik részletes árverési adatait a 11/3. melléklet tartalmazza.  

 Ez alapján megállapítható, hogy az 541 db megyei birtoktestre nyertes árajánlatot tevő 263 nyertes 

árverező 199 érdekeltségi körbe sorolható, ami messze nem azonos az elárverezett birtoktestek 

számával (541 db), annak alig több mint 1/3-a! A megyében tehát – a VM ezzel kapcsolatos 

sorozatos csúsztatásaival szemben – nem 541 külön gazdálkodó család, hanem 199 érdekeltség 

műveli ezután a 12.086 hektár területet!  

 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) 199 24 12,1 

Nyertes árverező (fő) 263 65 24,7 

Birtoktest (db) 541 209 38,6 

Földterület (ha) 12.086 8.437 69,8 

Földérték (AK) 256.395 188.972 73,7 

 Az elárverezett 541 db birtoktest, 12.086 ha terület zömét, 8.437 hektár összterületű 209 db 

birtoktestet mindössze 24 nagy – 100 ha fölötti földterülethez jutott – érdekeltség 65 nyertes 

árverező tagja szerezte meg. Az érdekeltségek legerősebb, felső 12%-a tehát az összes aranykorona 

értéknek 74%-át, a földterületnek pedig 70%-át vásárolhatja meg.  

 E legfelső „elit” kategóriában egy nyertes árverező átlagosan 3 db, 2.907 aranykorona értékű, 130 

ha összterületű biroktestre tett nyertes árajánlatot. Ez a VM kommunikációjában szereplő 20 ha-os 

átlagnak több mint 6-szorosa.  

 E 24 legerősebb érdekeltség árverezői által elnyert birtoktestek átlagmérete 40,4 ha/db, ami 

lényegesen nagyobb a főátlagnál (a 22,3 ha/db értéknél), átlagos aranykorona értéke pedig 22,4 

Ak/ha, ami szintén nagyobb a főátlagnál (a 21,2 Ak/ha értéknél), vagyis az e körhöz tartozó 

nyertesek az átlagnál értékesebb – nagyobb és termőképesebb – birtoktesteket szerezték meg.  

 A „felsőházi” 24 érdekeltség 65 nyertes árverezője révén átlagosan 8,7 db birtoktestből álló, 7.874 

Ak földértékű, 352 ha földterülre tett nyertes árajánlatot, ami a VM által ismételgetett 20 ha-os 

átlagnak több mint 17-szerese.  

 A legtöbb – 4 település (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, és Polgár) közigazgatási 

területéhez tartozó 81! db – birtoktestre a multimilliárdos MSZP-s agrár-nagyvállalkozó, cégháló-

tulajdonos és vezető Bódi László András, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási 

Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 cégben 

érdekelt – vezérigazgatója által vezetett Tedej agrárholding – MSZP kötődésű – vezetői és/vagy 

tulajdonosai tettek nyertes árajánlatot. Ők a zászlóshajó Zrt. vezérigazgatója (Bódi László András) és 

üzlettárs családtagjai (lánya, Bódi Judit és felesége Bódi László Andrásné), valamint a holding több 

cégében is érdekelt további vezetők (Deme Albert, Miltner Attila, Molnár Miklós, Polyák Ferenc, 

                                                           
140OPTEN cégadatbázis:https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt 

https://www.opten.hu/cegtar/kereso/kapcsolt
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Rákóczi András, Redela Rita, Rozgonyi Zoltán, Szakál László, Szenka László, Szolláthné Török 

Katalin, Tamási Sándor és felesége, Tamási Piroska Erzsébet).  

 Őket követik – 2 település (Folyás és Újszentmargita) közigazgatási területéhez tartozó 23! db 

biroktestre tett nyertes árajánlatukkal – Forgácsék, az MSZMP-s majd MSZP-s családfő, dr. 

Forgács Barna, a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés volt MSZP-s tagja, a Magyar Agrárkamara volt 

elnöke, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, valamint közvetlen 

üzlettárs családtagjai. Ők: a családfő fia, a Gyurcsány kormány államtitkára (dr. Forgács Barnabás), 

90 év feletti édesanyja (Forgács Barnabásné), továbbá jogász lánya (dr. Forgács Beáta) és az ő 

azonos lakcímű, több cégben érdekelt, nyomdaipari mérnök élettársa (Majtényi László Ákos).  

 A rangsor harmadik helyén – a 2 település (Komádi és Magyarhomorog) közigazgatási területéhez 

tartozó 11 db biroktestre tett nyertes árajánlatával – Gyenge László, Komádi illetőségű egyéni 

gazdálkodó nagybirtokos, az Agro-Gyenla-Kom Kft. tulajdonos vezetője található.  

 A legnagyobb területre – 4 település (Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, és Polgár) 

közigazgatási területéhez tartozó 2.683! ha-ra, a megyében elárverezett állami földterületek 22,2!%-

ára – ugyancsak a fentebb már említett, a multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos 

és vezető Bódi László András, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami 

Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 cégben érdekelt – 

vezérigazgatója által vezetett, MSZP kötődésű Tedej agrárholding vezetői és/vagy tulajdonosai 

tettek nyertes árajánlatot. Együttes nyertes árajánlatuk 6,191! MrdFt volt. Ők elsősorban a Bódi 

család tagjai: Bódi Judit, a gazdasági érdekkört vezető Bódi László András lánya, az MSZP 

hajdúnánási szervezetének elnöke, megyei alelnöke, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés MSZP 

frakciójának vezetője (111 ha), Bódi László András, az agrárholding vezetője, volt MSZP-s 

önkormányzati képviselő, multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó (205 ha) és felesége, a 12 cégben 

érdekelt Bódi László Andrásné (60 ha). De az érdekkörhöz tartozó nyertes árverezők között találjuk a 

Zrt. termelési vezérigazgató-helyettesét, üzemgazdasági igazgatóját, Deme Albertet (97 ha) és másik 

vezérigazgató-helyettesét, a Bódi Judittal azonos árverezési című Rákóczi Andrást (89 ha) is. 

Ugyancsak itt találjuk a cég főállattenyésztőjét, Miltner Attilát (215 ha), gyümölcstermelési 

üzemvezetőjét, Molnár Miklóst (203 ha), kerületi főagronómusát, Tamási Sándort (89 ha) és 

feleségét, Tamási Piroska Erzsébetet (130 ha), továbbá kertészeti ágazati igazgatóját, egyben a Kft. 

igazgatósági tagját, Rozgonyi Zoltánt (210 ha) is. Rajtuk kívül a holding több cégének további vezető 

munkatársai és/vagy társtulajdonosai – Polyák Ferenc (245 ha), Redela Rita (209 ha), Szakál László 

(259 ha), Szenka László (277 ha) és Szolláthné Török Katalin (284 ha) – is a két holdingtag cég 

bérleményeinek nyertes árverezői között szerepelnek.  A Tedej-agrárholding fenti 15 vezető 

munkatársa tehát néhány hektár kivételével felvásárolta a két zászlóshajó cégük – a Tedej 

Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. és a Tedej Befekető Kft. – által bérelt és árverésre bocsátott teljes 

állami területet.  Úgy is fogalmazhatunk, hogy azokat a területeket bocsátották – akár az 

érintettekkel egyeztetve – árverésre, amelyeket a holdinghoz tartozó cégek vezetői fel is vásárolták.  

 Őket 2. helyen – 2 település (Folyás és Újszentmargita) közigazgatási területéhez tartozó 853! ha-ra, 

az elárverezett megyei összterület 7,1%-ára tett nyertes árajánlatukkal – a fentebb már szintén 

említett Forgácsék, az MSZMP-s majd MSZP-s családfő, dr. Forgács Barna (17 ha), a megyei 

közgyűlés volt MSZP-s tagja, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, az általuk megvásárolt területet 

bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, valamint közvetlen üzlettárs családtagjai követik.  Ők: 

a családfő fia, a Gyurcsány kormány államtitkára, dr. Forgács Barnabás (169 ha), 90 év feletti 

édesanyja, Forgács Barnabásné (215 ha), továbbá jogász lánya, dr. Forgács Beáta (199 ha) és az ő 

azonos lakcímű, több cégben érdekelt nyomdaipari mérnök élettársa, Majtényi László Ákos (253 ha). 

 Feltűnő és feltétlenül említésre érdemes, hogy a megye két legnagyobb árverési nyertes érdekeltsége 

erős MSZP kötődésű. Ez látszólag a földárverések politika-függetlenségére is utalhatna, amit a 

kormányzati kommunikáció ennek bizonyítékaként fel is használ.
141

 E helyett azonban ez és számos 

                                                           
141Az MSZP-s földprivatizátorok, mint kormányzati kommunikációs hivatkozási példák: https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-

politikus-csaladja-329185/  https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  
    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd  

https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
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egyéb, korábbi jel (pl. az állami gazdaságok privatizálása, az agrártámogatások megosztása, stb.) is 

arra utal, hogy az egymást váltó – formálisan különböző, ám közös gyökerű, „nappalos és éjszakás 

műszakként” működő – politikai oldalakhoz kötődő MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák, gazdasági 

érdekcsoportok egy olyan egységes gazdasági háttérhálózatot alkotnak, amelynek közösek az 

érdekei. E közös érdekeket az aktuális politikai vezetéshez közelebb álló, adott esetben azt 

finanszírozó és hatalomba juttató „családok” képviselik, ügyeiket „menedzselik”, és az ország 

kirablásából származó hasznon a látszólag másik oldalhoz tartozó, ám ténylegesen a közös hálózati 

tag érdekeltségekkel megosztoznak.
142

 E helyzetből fakadóan szinte törvényszerű, hogy a mindenkori 

politikát finanszírozó és irányító gazdasági háttérhálózat MSZMP/MSZP kötődésű tagjai a 

FIDESZ-korszakban is részesednek a nemzeti vagyon széthordásának hasznából, és ez fordítva 

is igaz. A szálak összeérnek, így nem meglepő az sem, hogy Hajdú-Bihar megyében a szocialista 

kötődésű, állami gazdaságokat privatizáló Bódi és Forgács érdekeltségek cégei, a Tedej 

agrárholding két zászlóshajója, illetve az Agrárgazdaság Kft. árverésre bocsátott bérelt állami 

területeit a FIDESZ-es „Földet a gazdáknak!” program keretében zömében ők maguk vásárolhatták 

fel, megszerezve ezzel a megyében elárverezett területek közel 30%-át, több mint 3.500 hektárt.
143

 

 A megyei rangsor harmadik helyére az Újszentmargita közigazgatási területéhez tartozó 490! ha-ra 

– benne a megyében elárverezett 4. (155 ha) és 5. (138 ha) legnagyobb birtoktestre, az elárverezett 

megyei összterület 4,1%-ára – tett nyertes árajánlatával Való Gábor, a Hortobágy illetőségű 

hivatásos vadász, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. fővadásza, testvérével, Való Sándorral közös, 

lakcímével megegyező székhelyű, vadgazdálkodási profilú családi cégük, a Való Vad Kft. volt 

társtulajdonos vezetője és a szántóföldi növénytermesztő Vajdalapos Kft. társtulajdonosa
144

 került. 

 Ez az első három – legnagyobb területhez jutott, legerősebb – érdekkör tehát, 21 nyertes árverező 

tagja nevén összesen 4.026! ha területre tett nyertes árajánlatot. Hozzájuk került tehát minden 3. 

elárverezett hektár, azaz az összes árverésre bocsátott megyei terület több mint 33,3!%-a.  

 Őket 200-400 hektár közötti területnagysággal további 10 érdekeltség követi, amelyek 27 nyertes 

árverező tagjuk révén összesen 2.799! ha területre tettek nyertes árajánlatot. Ez a megyében 

elárverezett állami területek közel 1/4-e!, 23,1%-a.  

- Közöttük találhatók olyan nagygazda/nagyvállalkozó családok, mint pl. Biróék, százmilliós 

forgalmú cégeket tulajdonló, agrárnagyvállalkozó, továbbá Veresék, egy FIDESZ-közeli 

nagygazda család tagjai Püspökladányból (360 illetve 327 ha), vagy pl. Frommerék, a milliárdos 

agrár/kereskedelmi cégháló-tulajdonos nagyvállalkozó apa és lánya Debrecenből (282 ha). De 

említhetők pl. Kunék is, a néprajzos férj és szakpszichológus felesége, dr. Fazekas Sándor 

miniszter által pártfogolt, FIDESZ-közeli gazdálkodó család tagjai Tiszacsegéről (235 ha), mint 

ahogy pl. Nagyék, egy gazdálkodó apa és fiai Bárándról (212 ha) vagy éppen Szombatiék, anya 

és fia, egy szarvasmarha tenyésztő család tagjai Újszentmargitáról (206 ha).  

- De gazdasági társaságok, nagy cégek/holdingok vezetői és/vagy tulajdonosai is feltűnnek 

közöttük. Így pl. az Iglódi-94 Bt. debreceni társtulajdonosai, üzlettárs kültagjai, Podgornik Zsolt 

és Tóth Péter Tamás (329 ha). Vagy pl. Pálfyék, az apa, Pálfy István Attila, a Nagyhegyesi 

Állattenyésztő Kft. társtulajdonos vezetője, egyben a másik nagy nyertes érdekeltség vezetőjével, 

dr. Forgács Barnával együtt az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője, továbbá családi cégük, a Szimultán Kft. alapító társtulajdonosa és két üzlettárs fia 

                                                                                                                                                                                                                 
    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 

https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-
kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66 

142Az MSZP-s és FIDESZ-es oligarchák közös gazdasági háttérhálózatáról régóta vallott (pl.: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php) és egyre többek 

által osztott meggyőződésemet e földprivatizációs eredmények mellett számos korábbi jel is megerősíti, és ez az „elszámoltatás” mindkét oldali elmaradására is 
kielégítő magyarázatot adhat. 

143A szálak összeérnek: https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 
144Való Gábor nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó terület szerepel. Ez 

részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester 

és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt adatokból nem 

deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és időpontokban adott 
személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
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Debrecenből (321 ha).  De említhetők például Gáspárék is, a száz leggazdagabb magyar 

egyikének, a cégháló-tulajdonos Gáspár Gyulának, az Agropoint Kft. és a Biopoint Kft. tulajdonos 

vezetőjének üzlettárs családtagjai, felesége, fia, valamint a mezőgazdaságtól igen távoli 

foglalkozású – háziorvos – lánya és annak – jogász – élettársa ugyancsak Debrecenből (249 ha). 

- Található közöttük továbbá nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes érdekeltség is. Fülepék, 

egy pék illetve kenyér- és pékárúkereskedő család tagjai, a Balmaz-Sütöde Élelmiszeripari 

Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetői Hajdúböszörményből (276 ha).   

 Ezt az első 13 legsikeresebb – 200 hektárnál nagyobb földterülethez jutott, gyakorta egymással is 

kapcsolatban álló és a megyei földterületeket a ráutaló jelek alapján vélhetően előre leosztó, 

egymásra így nem licitáló – családi/üzleti érdekeltséget az elemzés 9. fejezete bemutatja.  

 100-200 hektár nagyságú földterületre, összesen 1.612 ha (13,3%) állami termőföldre 17 nyertes 

árverező tagja révén további 11 érdekeltség tett nyertes árajánlatot az árveréseken.  Köztük van pl. 

Varga Zoltán nemzetközi közúti árúfuvarozó és szállítmányozó nagyvállalkozó Hajdúböszörményből 

(171 ha), a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona címéről árverező Debreczeni 

Sándorné, Nádudvarról (159 ha), mint ahogy Pálóczi József Istvánné, budapesti ingatlanforgalmazó 

és -hasznosító cégek társtulajdonosa is Debrecenből (136 ha). De ugyancsak itt szerepelnek olyan 

nagybirtokosok is, mint pl. Gyenge László Komádiból (182 ha), Czifra Imréné Debrecenből (167 

ha), a kormány/FIDESZ-közeli, 800 hektáros nagygazda, mezőgazdasági nagyvállalkozó Balogh 

család tagjai, a Balogh-Farm Tépe Kft. társtulajdonos vezetői Tépéről (164 ha), vagy éppen 

Baloghék Tiszacsegéről (149 ha) illetve Őzséék Püspökladányból (142 ha).  

 A skála másik végét, a legkisebb – 20 hektár alatti földterülethez jutó – „átlagjavító” nyertes 

érdekeltségeket vizsgálva az alábbi megyei sarokszámokhoz jutunk:  

Megnevezés Összes 20 ha alatti 20 ha alatti  

arány (%) nyertes 

Nyertes érdekeltség (db) 199 123 61,8 

Nyertes árverező (fő) 263 130 49,4 

Birtoktest (db) 541 177 32,7 

Földterület (ha) 12.086 998 8,3 

Földérték (AK) 256.395 17.148 6,7 

 A 20 ha alatti területre nyertes árajánlatot tevő 123! érdekeltség, a megyei nyertes érdekeltségek 

közel 62!%-a, az u.n. „alsóházi”kis nyertesek, az „átlagjavító propaganda-alanyok” 130 nyertes 

árverező tagjuk nevén 177 db birtoktesttel, az elárverezett megyei birtoktestek mintegy 33%-ával az 

aranykorona értéknek mindössze 6,7!%-át, az elárverezett területnek pedig csupán 8,3!%-át, 

kevesebb, mint 1.000! ha-t tudtak – a „nagyok asztaláról lehulló morzsaként” – megszerezni.  

 Beszédes tény az is, hogy ez a 123 kisnyertes árverező érdekeltség a maga alig 1.000 hektárjával alig 

több mint 1/3 akkora területhez jutott, mint pl. az első legsikeresebb érdekeltség, a Tedej 

agrárholding társtulajdonos vezetői és családtagjaik alkotta, 15 nyertes árverezőt magába foglaló 

érdekkör, a maga 2.700! hektár közeli területével.  

 Ebben az „alsóházi” kategóriában egy nyertes árverező érdekeltség átlagosan mindössze 139! 

aranykorona értékű, 8,1! hektár földterületre tudott nyertes árajánlatot tenni, ami a felsőházi 352 

hektáros átlagnak alig több mint 1/43-ad! része.  

 Ez a keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttató – bizonyára nem 

véletlenül így kidolgozott – rendszer egy olyan „családi léptékű” átlag (Hajdú-Bihar megye 

esetében 60,7 ha/nyertes érdekeltség) kimutatását és kommunikálását teszi lehetővé, amely a sokat 

hangoztatott „kis/közepes családi gazdaságok támogatását” hivatott bizonyítani, és alkalmas a 

közvélemény tökéletes megtévesztésére.  
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 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 – keveseknek 

nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttató – rendszer elfedi e jelzett általános 

tendenciát, 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 – más megyékhez hasonlóan – 

Hajdú-Bihar megyében sem volt érdemi árverés, a területek jellemzően kikiáltási áron keltek el. E 

megye tényadatainak elemzése alapján is leszögezhető tehát, 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 igen kis hányadának árverésén 

alakult ki. Ez minden bizonnyal több okra is visszavezethető. 

- Egyrészt az árverezésre 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 

országos „nagyurak” ellenében – azok rosszallását kiváltva és ezzel a meglévő, kis gazdaságaikat is 

végveszélybe sodorva – próbáljanak földhöz jutni, saját gazdaságaik földalapját növelni.  

- Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban számos jel utal arra is, hogy a nagy nyertesek, közös 

gazdasági érdekhálózathoz tartozó helyi vagy országos „nagyurak” egymásra nem licitáltak, a 

politikai szereplők közreműködésével előre leoszthatták egymás között a területeket. Így az európai 

szinthez képest nyomott, alacsony áron jutottak olyan állami földterületekhez, amiket a földpiac 

várható liberalizációját követően ők fognak nagy haszonnal piacra dobni.  

E megye földárverési eredményei arra is élesen rávilágítanak, hogy a formálisan különböző politikai 

pártokhoz – „a biztonság kedvéért” gyakran egyszerre többhöz 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 politikai pártokon átívelő, 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.
145

 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.
146

  

Ilyen körülmények között a politikai pártok ugyan veszíthetnek a választásokon, ám a gazdasági 

háttérhálózatot kár nem érheti, azaz magyarra fordítva MSZMP/MSZP kötődésű tagjai a FIDESZ-

korszakban is részesednek a nemzeti vagyon széthordásának és a közös kasszák megrablásának 

hasznából, és ez fordítva is igaz. A szereplők tehát – a kormánypropagandával megvezetett nép háta 

mögött – összekacsintanak, a szálak összeérnek. Így hát az sem meglepő, hogy pl. Hajdú-Bihar 

                                                           
145A 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  
146Jancsics 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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megyében az MSZMP/MSZP kötődésű, állami gazdaságokat privatizáló Bódi és Forgács érdekeltségek 

lettek az állami földárverések legnagyobb nyertesei, és cégeik, a Tedej agrárholding két zászlóshajója 

illetve az Agrárgazdaság Kft. árverésre bocsátott bérelt állami területeit a FIDESZ-es „Földet a 

gazdáknak!” program égisze alatt zömében ők maguk, nagyrészt kikiáltási áron vásárolhatták fel, 

megszerezve ezzel a megyében sikeresen elárverezett területek közel 30%-át, több mint 3.500 hektárt.
147

  

Ezt a helyzetet, az ebben rejlő politikai kommunikációs tőkét ugyanakkor a kormányzati propaganda 

is – vélhetően előre megtervezetten – kiválóan felhasználhatja „népvakításra”, annak bizonyítására, 

hogy „lám-lám, nem csak FIDESZ-közeli érdekeltségek, hanem bárki vásárolhat az állami földekből”. 

Ezt a kormány közeli sajtó – elsőként a Magyar Idők – azonnal meg is tette, amikor – bizonyára nem 

saját ötlettől vezetve – beszámolt az „MSZP-s oligarchák állami földvásárlásairól”. Ez nem fedheti el 

azonban 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.  

Felülről rátekintve tehát a folyamatra, e megye földárverési tényadatainak elemzése, annak eredményei 

alapján is egy korrupt, legújabb kori feudális, hűbéri148 
birtok-adományozó, klientúra-építő rendszer 

kialakulása és működése körvonalazódik. Ebben az állam a gazdálkodó családok, helyi közösségek 

helyett a „nemzeti tőke erősítése” jelszavával, pártokon átívelő 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, egymással is kapcsolatban 

álló érdekkörök feletti/mögötti – magasabb szerveződési szint is, amelynek vélhető megyei 

kulcspontjain a „rendszergazda” hűbéresei (vazallusai) és azok hűbéresei (al-vazallusai) állhatnak. 

 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK – visszaszerezni és erkölcsi talapzatára visszahelyezni a 

közösségek államát 

Saját földügyi elemzéseim149 eredményein túl is egyre több jel150 mutat arra, hogy – a 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 

tulajdonában lévő, közös nemzeti földvagyonunkat dobra verő, intézményesített magánvagyon-

gyarapítási, zsákmányszerzési folyamatnak vagyunk szemtanúi és elszenvedői.  

Ez is része és egyik állomása 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”,
151

 legújabb magyarul „nemzeti regionális 

multi”
152

 – és gazdasági társaságaik kezébe kerülése lesz.
153

 Ezt a folyamatot a mezőgazdaságban 

                                                           
147„A szálak összeérnek”: https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 
148A hűbéri állam: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_huberi_allam/  
149Jelentések 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  
150Földügyek: 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  
151„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/        
152„Nemzeti regionális multik”:http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=193164 
153Új 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://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
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
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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.  

A fent leírt állapotig nem szabadna eljutnunk. 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. Egyedül 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 számára garantálni. Ehhez a Nemzeti Vidékstratégia (NVS – 2012-2020) által 

megfogalmazott eredeti „nép-párti” értékekhez és programhoz való visszatérésre, azaz ismételt politikai 

rendszerváltásra van szükség.  

Bár ma erre – különösen a primitív és demagóg kormányzati kommunikációt visszaigazoló országgyűlési 

választási eredmények és 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 a kialakult helyzetben, az állami földterületek statáriális 

gyorsasággal lebonyolított dobra verése után számos lépés haladéktalan megtételére van szükség: 

 a kormányoldal által megbuktatott földprivatizációs népszavazási kezdeményezést
154

 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
155

 – 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 semmissé nyilvánítása világosan meg 

is mutatta és bizonyította;
156

 

 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;  

 üzemszabályozási törvényt kell alkotni, és az európai gyakorlatnak megfelelően ebben kell 

szabályozni a mezőgazdasági üzem jellemzőit, működtetésének feltételeit és az összeszámítás 

                                                                                                                                                                                                                 
    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  
154A maradék földvagyonunk dobraverését az 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  
155A Fővárosi Törvényszék sajtóközleménye: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/1006_kishantos_alkotmanybirosag.pdf 
156Mezőhegyesi földárverési eredmények megsemmisítése: http://hvg.hu/itthon/20160229_mezohegyesi_foldek_Menesbirtok_Zrt._  
   http://hvg.hu/gazdasag/20160307_kartalanitast_igernek_a_mezohegyesi_gazdaknak?s=hk 

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
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
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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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;  

 a gazdálkodás eredményét elvonó, kiválasztott nagy tőkeérdekeltségeket, integrátorokat 

monopolhelyzetbe hozó „integrált mezőgazdasági termelésszervezés”
157

 rögzítését törölni kell az 

alaptörvényből, és annak törvénybe iktatása helyett 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;  

 a földalapok és egyéb feltételek megteremtésével el kell indítani a Nemzeti Vidékstratégia által 

előirányzott „demográfiai földprogramot” illetve a „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 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.  

  

                                                           
157Integrációs 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, megszerzett területeik és nyertes árajánlataik  

(2015. november15. -2016. július 31.) 

A nyertes árverezők A megszerzett birtoktestek 

neve  lakcíme/árverezési címe 

 

helye 

(település) 
száma 

(db) 
területe 

 (ha) 

ára 

(mFt) (mFt/ha) 

Agárdi Zoltán 5538 Biharugra Kossuth u. 28. (Békés megye) Komádi 1 9,2 1,75 0,189 

Alföldi Gábor 4087 Hajdúdorog Sarló u. 1. Hajdúnánás 2 10,3 17,30 1,680 

Alföldi Gábor Tibor 4087 Hajdúdorog Sarló u. 1. Hajdúnánás 1 6,2 7,10 1,140 

Alföldi Gábor Tiborné 4087 Hajdúdorog Sarló u. 1. Hajdúnánás 1 4,9 7,25 1,491 

Alföldi Tibor 4087 Hajdúdorog Sarló u. 1. Hajdúnánás 1 5,2 7,35 1,424 

B. Csák István dr. 4172 Biharnagybajom Széchenyi út 3. Biharnagybajom 2 31,5 39,55 1,256 

Bagdi Edina 4100 Berettyóújfalu Vécsey u. 5. Bakonszeg 4 64,2 14,10 0,220 

Bagdi Emese 4172 Biharnagybajom Széchenyi 1/D. Nagyrábé 1 34,2 31,00 0,908 

Balázs Gergő 4145 Csökmő Kossuth u. 212. Csökmő  1 5,0 6,15 1,238 

Balogh Csaba 4066 Tiszacsege Ady E. u. 25. Folyás, Újszentmargita 2 139,6 84,45 0,605 

Balogh Lajos 4173 Nagyrábé Kossuth L. út 27. Nagyrábé 3 67,2 76,70 1,141 

Balogh László 4132 Tépe Kossuth u. 2. Ebes, Tépe 2 54,8 237,85 4,340 

Balogh Róbert 4173 Nagyrábé Kossuth L. út 27. Nagyrábé 1 30,8 24,40 0,792 

Balogh Sándor 4132 Tépe Hunyadi u. 20. Ebes 1 50,1 240,80 4,808 

Balogh Sándor ifj. 4132 Tépe Rákóczi u. 3. Ebes 1 59,3 303,60 5,121 

Baloghné Szanyi Erzsébet 4066 Tiszacsege Ady E. u. 25. Folyás, Tiszacsege 2 9,0 4,40 0,489 

Bányai Lajos 4164 Bakonszeg Gazda Telep 0319/10 hrsz Nagyrábé 1 42,8 48,95 1,145 

Baranyai Sándor 4181 Nádudvar Béke u. 2/A Nádudvar 1 3,1 10,55 3,403 

Baranyai Sándorné 4181 Nádudvar Béke u. 2/A Nádudvar 2 10,2 25,85 2,534 

Baráz Péter Antal 4080 Hajdúnánás Deák Ferenc u. 10. Hajdúnánás 1 7,2 5,70 0,789 

Bartyik Mihály 4146 Újiráz Néphadsereg u. 5/b. Újiráz 1 3,1 5,05 1,635 

Béke László 4090 Polgár Kassa u. 5. Újtikos 2 6,6 3,35 0,508 

Belgyár András 4281 Létavértes Kölcsey u. 1. Létavértes 1 3,2 5,45 1,691 

Bellér Kálmán 4028 Debrecen Weszprémi u. 17. I/2. Hajdúböszörmény 1 3,7 13,45 3,641 

Berencsi Anita 4066 Tiszacsege Bárórész, u. 3. Tiszacsege 1 14,3 13,45 0.943 

Berencsi Antal 4066 Tiszacsege Batthyány u. 19. Tiszacsege 1 3,1 3,45 1,112 

Bihari Imre 4150 Püspökladány Árpád u. 30. Püspökladány 2 7,1 11,70 1,648 

Bihari László 4025 Debrecen Széchenyi u. 17. 1 a. Nyírábrány 1 6,9 3,70 0,534 

Bíró Ferenc 4075 Görbeháza Jókai u. 10. Görbeháza 1 3,0 3,45 1,132 

Biró Krisztián Péter 4150 Püspökladány Ürmöshát major 0449/32  Püspökladány 2 82,4 109,45 1,328 

Biró László 4150 Püspökladány Szent István u. 37. Püspökladány 1 71,9 122,55 1,704 

Biró László ifj. 4150 Püspökladány Ürmöshát major 0449/32  Püspökladány 2 205,6 354,25 1,723 

Bódi Judit 4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7. Hajdúnánás 5 111,4 310,20 2,785 

Bódi László András 4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D Hajdúnánás 10 204,9 584,80 2,854 

Bódi László Andrásné 4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D Hajdúnánás 1 59,7 129,15 2,164 

Boros József Ádám 4028 Debrecen Simonyi út 6. Ebes 1 91,1 495,00 5,436 

Boros Sándor 4118 Mezőpeterd Petőfi S. u. 12. Mezőpeterd 1 3,2 4,80 1,480 

Boruzs Imréné 4211 Ebes Tanya 54. Ebes 1 4,5 22,25 4,964 

Bökönyi László 4161 Báránd Kossuth u. 44. Báránd, Biharnagybajom, Sárrétudvari 9 46,1 44,40 0,963 

Bökönyi Lászlóné 4161 Báránd Kossuth u. 44. Báránd 1 9,8 7,35 0,747 

Brehószki György dr. 4145 Csökmő Váci u. 17. Csökmő 1 3,4 2,00 0,583 

Buzai Dávid 4138 Komádi Fő u. 125. Komádi 1 3,3 4,05 1,211 

Czifra Imréné 4028 Debrecen Lugossy u. 9. Püspökladány, Szerep 4 167,1 336,50 2,014 

Csabai Lászlóné 4144 Darvas Dózsa u. 2. Darvas 1 5,7 4,90 0,858 

Császár Sándor 4090 Polgár Hősök u. 105. Folyás, Polgár 5 28,4 20,10 0,708 

Csató István Róbert 4130 Derecske Köztársaság u. 147. Derecske 1 6,8 5,45 0,804 

Csenkey Gábor 4150 Püspökladány Kalapács u. 43/1. Püspökladány 2 41,8 75,45 1,805 

Csoma Tibor 4243 Téglás, Stadion u. 61. Téglás 1 3,0 3,30 1,094 

Daku László 4212 Hajdúszovát Kossuth L. u. 73. Hajdúszovát 2 20,6 75,55 3,667 

Debreczeni Sándorné 4181 Nádudvar Petri-Derzs u. 6-8. Kaba, Püspökladány, Szerep 5 159,3 476,60 2,992 

Deckner Csaba dr. 4031 Debrecen Földi u. 3/A. Ebes 1 13,5 72,35 5,376 

Deme Albert 4080 Hajdúnánás Hódos I. u. 21. Hajdúnánás 2 97,4 304,50 3,126 

Dúró Sándor 4150 Püspökladány Petri Pál u. 52. Püspökladány 2 62,0 110,15 1,782 

Erdei Zoltán 4183 Kaba Kuruc u. 8. Kaba 1 8,0 3,25 0,404 

Erőss Zoltán Lajos 4100 Berettyóújfalu Rákóczi u. 21. Berettyóújfalu 2 9,7 12,60 1,299 

Eszenyi Tünde 4110 Biharkeresztes Széchenyi u. 102. Nagykereki 1 15,0 21,35 1,428 

Fábián Szabolcs László 4100 Berettyóújfalu Balogh tanya 18 Berettyóújfalu 1 3,1 4,15 1,344 

Fekete István János 4080 Hajdúnánás Fürjhalom tanya 0801/25 Görbeháza 2 6,7 2,30 0,343 

Ferenczi Judit Evelin 4110 Biharkeresztes Kossuth u. 180. Bojt 2 8,5 7,70 0,906 

Filemon Mihály 4263 Nyírmártonfalva Szőlőhegy u. 2. Nyírmártonfalva 1 13,2 3,80 0,289 

Finta László 4141 Furta Szabadság út 44. Furta 1 8,7 5,60 0,647 

Fónyad Géza 4119 Váncsod Kossuth Lajos u. 63/A. Bojt, Hencida, Nagykereki, Váncsod 7 37,3 52,20 1,399 

Forgács Barna dr. 4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48. Újszentmargita 2 16,9 12,50 0,740 

Forgács Barnabás dr. 4032 Debrecen Tarján u. 146. Újszentmargita 2 168,6 340,55 2,020 

Forgács Barnabásné 4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3. Folyás, Újszentmargita 11 214,7 171,85 0,800 
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Forgács Beáta dr. 4032 Debrecen Tarján u. 144. Újszentmargita 4 199,2 142,35 0,715 

Forgács János 4075 Görbeháza Böszörményi út 37. Görbeháza, Újszentmargita 2 50,3 23,90 0,475 

Forgácsné Lázár Judit 4075 Görbeháza Böszörményi út 37. Görbeháza 1 5,7 7,25 1,270 

Földvári Attila 4456 Tiszadob Rákóczi u. 12. Tiszagyulaháza 1 4,4 6,10 1,374 

Frommer Dóra 4032 Debrecen Babits Mihály u. 76. Ebes 2 222,0 1126,70 5,075 

Frommer Lajos dr. 4032 Debrecen Babits Mihály u. 76. Ebes 1 60,2 324,65 5,391 

Futó Sándor 4161 Báránd Kossuth tér 5. Báránd 2 11,3 11,45 1,013 

Futóné Dienes Anikó 4161 Báránd Kölcsey F. u. 13/A. Báránd 1 4,4 6,00 1,357 

Fülep László 4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór u. 46. Hajdúszoboszló 2 138,3 660,35 4,775 

Fülep Lászlóné 4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór u. 46. Hajdúszoboszló 2 137,7 666,45 4,840 

Fülöp Renáta 4144 Darvas Csiff major Zsáka 1 3,8 4,70 1,232 

Fürész János 4090 Polgár Fürész-Major major 0728 Folyás, Polgár 4 17,3 14,10 0,815 

Gajda László 4146 Újiráz Táncsics u. 1. Csökmő, Újiráz 2 13,3 8,15 0,613 

Gál Márton 4172 Biharnagybajom Mátyás Király u. 32. Szerep 3 59,5 75,50 1,269 

Gali Attila 4163 Szerep Jókai út 23. Szerep 1 4,4 5,05 1,146 

Gáspár Alicia dr. 4028 Debrecen Simonyi út 25. Ebes, Hajdúszoboszló 6 22,6 92,05 4,073 

Gáspár Alicja Zdzislawa 4028 Debrecen Simonyi út 7. Ebes 1 95,6 497,70 5,205 

Gáspár Soma Gáspár 4028 Debrecen Simonyi út 1/A. Ebes 1 67,5 364,35 5,400 

Guba Attila 4287 Vámospércs Nyírmártonfalvai út 051/9. Nyírmártonfalva 3 13,8 8,00 0,580 

Gyenge László 4138 Komádi Fő u. 26. Komádi, Magyarhomorog 11 182,3 200,05 1,097 

Hágen János László 4090 Polgár Kengyelköz tanya 38. Polgár 2 37,8 25,60 0,677 

Hajzer András 4141 Furta Nagyatádi krt. 52. Furta 3 13,9 19,40 1,396 

Hajzer Tibor 4141 Furta Kossuth u. 19. Furta 2 10,7 11,40 1,065 

Harmati Lajos Csaba 4145 Csökmő Cserepes u. 19. Csökmő 1 5,9 8,10 1,373 

Harsányi Márton 4141 Furta Harsányi tanya 075/4 Bakonszeg 1 14,9 18,95 1,268 

Hegedűsné Pongrácz Éva 4171 Sárrétudvari Erzsébet u. 22. Sárrétudvari, Szerep 3 14,9 19,30 1,295 

Herperger Attila 4075 Görbeháza Világos u. 44. Görbeháza 1 7,6 5,25 0,694 

Hódos Éva Csilla 4200 Hajdúszoboszló Hőforrás u. 82. Nádudvar 1 5,5 14,25 2,605 

Holló János Csaba 4069 Egyek Gólya u. 17. Egyek 1 4,2 3,65 0,870 

Horváth Dávid 4177 Földes Debreceni u. 23/A. Kaba 1 87,2 245,60 2,817 

Horváth Kálmán 4090 Polgár Árpád út 22. Polgár 1 4,9 2,95 0,608 

Hudák István 4200 Hajdúszoboszló Álmos u. 23. Hajdúszoboszló 1 24,5 122,65 5,000 

Joó István 4150 Püspökladány Dembinszky u. 23. Szerep 2 14,4 20,50 1,424 

Juhász Attiláné 4183 Kaba Eötvös u. 4. Kaba, Tetétlen 2 9,6 25,15 2,620 

Juhász István dr. 4212 Hajdúszovát Csíki major Nagyrábé 1 5,1 7,25 1,408 

Kalapos György 4087 Hajdúdorog Galamb u. 16. Polgár  1 98,5 76,50 0,776 

Kállai Dávid 4141 Furta Templom u. 15/A Berettyóújfalu 1 5,5 7,00 1,265 

Kárainé Fodor Enikő 4150 Püspökladány Dió u. 6. Püspökladány 1 6,4 5,65 0,876 

Kardos Ferenc 4220 Hajdúböszörmény II. Rákóczi F. u. 12. Folyás, Görbeháza, Újszentmargita 3 85,4 68,15 0,798 

Katona Imre 4200 Hajdúszoboszló Keleti u. 34. Hortobágy 1 17,9 18,20 1,018 

Kelemen Adrienn 4220 Hajdúböszörmény Bem J. u. 4. Újszentmargita 2 63,6 32,95 0,518 

Kemény Piroska 4069 Egyek Fő út 91. Egyek 1 8,3 7,25 0,871 

Keserű Albert 4150 Püspökladány Hunyadi u. 10. Püspökladány 4 16,7 19,90 1,192 

Kiss Albert 4150 Püspökladány Haladás u. 18/1. Püspökladány 1 3,2 2,55 0,797 

Kiss Albert Zoltán 4177 Földes Kállai u. 19. Földes 1 6,0 12,75 2,132 

Kiss Ferenc 4150 Püspökladány Rozsnyói u. 7. Püspökladány 2 70,2 99,55 1,418 

Kiss Sándor 4150 Püspökladány Kaán K. u. 30/1 Püspökladány 1 58,9 67,75 1,150 

Kocsis János 4136 Körösszakál Templom u. 28. Körösszakál 1 3,3 4,80 1,448 

Kótai József 4150 Püspökladány Bercsényi u. 3. Szerep 3 21,5 31,90 1,484 

Kovács Dénes 4090 Polgár Szabadság u. 12. Polgár 1 3,4 1,20 0,349 

Kövér Pálné dr. 4142 Zsáka Deák Ferenc út 50. Zsáka 1 6,6 4,90 0,748 

Kun Péter dr. 4066 Tiszacsege Cserepes tanya 0232/2 Folyás 2 120,9 61,85 0,512 

Kunné Kocsis E. Éva dr. 4066 Tiszacsege Cserepes tanya 0232/2 Folyás 2 114,2 88,05 0,771 

Kurucz Ferenc 4211 Ebes Bocskai u. 48/A. Ebes 1 67,5 350,70 5,197 

Kurucz Gyula dr. 4028 Debrecen Ember Pál u. 17. Hajdúszoboszló 1 85,0 355,15 4,180 

Kurucz Péter 5526 Kertészsziget Görbesziget 1. (Békés megye) Ebes 2 31,7 172,95 5,456 

Kuti Péter 4138 Komádi Rákóczi u. 6. Komádi 2 75,5 72,80 0,964 

Len Istvánné 4069 Egyek Széchenyi u. 61. Egyek 1 3,6 0,65 0,183 

Lendvai Csaba Gábor dr. 4171 Sárrétudvari Vasút u. 44. Szerep 1 5,1 6,25 1,217 

Lévai Andrea 4066 Tiszacsege Tavasz u. 20. Újszentmargita 2 21,0 8,10 0,386 

Loós Éva dr. 4060 Balmazújváros Veres Péter 27. Újszentmargita 1 10,2 7,10 0,698 

Lovász Sándor 4138 Komádi Tinódi utca 6. Komádi 1 4,3 7,05 1,632 

Lupócz Zoltán 4110 Biharkeresztes Arad u. 45/A Biharkeresztes 1 3,1 3,70 1,197 

Madarász Gergely 4065 Újszentmargita Bödönhát 0320/4 hrsz Folyás 1 4,4 4,80 1,086 

Majtényi László Ákos 4032 Debrecen Tarján u. 144. Újszentmargita 4 253,2 201,75 0,797 

Máriás Károly 4034 Debrecen Korsó u. 9. Debrecen 2 24,4 38,90 1,594 

Máriás Sándor 4030 Debrecen Erdész u. 12. Debrecen 1 10,3 26,60 2,582 

Martinek Imre 4080 Hajdúnánás Mátyás k. u. 34. Hajdúnánás 1 11,2 20,10 1,789 

Máté András 4220 Hajdúböszörmény Toldi Miklós u. 22. Balmazújváros 1 5,3 1,80 0,340 

Megyesi Elemér 4097 Tiszagyulaháza Ady u. 25. Tiszagyulaháza 1 9,6 6,80 0,708 

Megyesi István 4097 Tiszagyulaháza Ady u. 30. Tiszagyulaháza 1 3,1 3,35 1,076 

Méhes Gábor 4116 Berekböszörmény Árpád u. 60. Berekböszörmény 1 4,0 4,65 1,172 

Mezei József Istvánné 4096 Újtikos Fő u. 6. Polgár, Tiszagyulaháza, Újtikos 3 14,9 13,70 0,919 

Micskei Sándor 4100 Berettyóújfalu Bessenyei ltp. 24. II/7. Berettyóújfalu 2 10,9 15,15 1,390 

Mile Jenőné 4163 Szerep Kölcsey u. 4. Szerep 3 16,9 10,00 0,592 

Miltner Attila 4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16. Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, 6 214,5 504,35 2,351 
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Módos Imréné 4174 Bihartorda Kossuth u. 35. Tetétlen 2 83,4 228,75 2,743 

Molnár Antal 4075 Görbeháza Aradi u. 42. Folyás, Görbeháza 2 8,6 8,05 0,936 

Molnár Dezső 4066 Tiszacsege Temető út 8. Tiszacsege 2 9,7 15,10 1,557 

Molnár István dr. 4075 Görbeháza Petőfi u. 35. Újszentmargita 2 70,3 30,65 0,436 

Molnár Lajos 4181 Nádudvar Csokonai u. 5. Nádudvar 2 9,1 9,85 1,082 

Molnár Miklós 4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27. Hajdúdorog, Hajdúnánás 4 203,0 485,15 2,390 

Molnárné Nemes Margit 4060 Balmazújváros Bem J. u. 53. Balmazújváros 1 5,1 8,65 1,683 

Nagy Csaba József 4171 Sárrétudvari Kölcsey u. 15. Sárrétudvari, Szerep 3 17,2 19,20 1,116 

Nagy Géza 4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 28. Báránd, Nagyrábé 2 58,5 56,85 0,972 

Nagy Géza Nándor 4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27. Báránd, Tetétlen 2 63,5 182,85 2,880 

Nagy Gyula 4145 Csökmő Ady Endre utca 9 Csökmő 1 6,8 8,80 1,289 

Nagy Hajnal 4171 Sárrétudvari Vasút u. 44. Nagyrábé, Sárrétudvari 2 43,7 64,10 1,467 

Nagy István 4287 Vámospércs Szabadság u. 2. Vámospércs 1 4,5 2,65 0,590 

Nagy Judit Zsuzsanna 4026 Debrecen Jókai u. 17. Debrecen 3 15,5 71,45 4,610 

Nagy Károly 4145 Csökmő Kossuth u. 98. Darvas 1 5,5 3,95 0,722 

Nagy Károlyné 4145 Csökmő Kossuth u. 98. Csökmő 1 3,2 2,15 0,666 

Nagy Lajos Zsoltné 4130 Derecske Semmelweis u. 15. Derecske 1 4,7 14,65 3,146 

Nagy Nándor 4150 Püspökladány, Gagarin u. 1-3. II.14. Szerep 1 72,0 36,95 0,513 

Nagy Norman Szabolcs 4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27. Nagyrábé 2 90,2 172,85 1,916 

Nagy Péter 4096 Újtikos Orgona u. 5. Újtikos 1 4,8 1,50 0,315 

Nagy Rudolf István dr. 4028 Debrecen Simonyi út 25. Ebes 1 63,6 332,60 5,229 

Nagy Sándorné 4220 Hajdúböszörmény Arad u. 66. Újszentmargita 3 110,5 32,95 0,298 

Nagy Tibor 4150 Püspökladány Hétvezér u. 20. Püspökladány 2 16,4 15,00 0,915 

Nemes Benjamin 4161 Báránd Kossuth út 56. Báránd 1 4,9 5,85 1,206 

Nyakas András 4080 Hajdúnánás Fürjhalom tanya 0824/6 hrsz Hajdúnánás 3 34,0 41,85 1,231 

Nyeső Krisztián 4200 Hajdúszoboszló Lovas u. 4. Hajdúszoboszló 1 3,9 8,55 2,205 

Nyilas István Ferenc dr. 4032 Debrecen Nyék u. 58. Ebes 3 37,5 228,55 6,095 

Oláh Ferenc 4071 Hortobágy Kónya major 3052. Tiszacsege 1 4,2 3,60 0,852 

Oláh János 4033 Debrecen Szondi u. 32. Nyíradony 1 3,2 0,85 0,266 

Oláh Judit 4066 Tiszacsege Kossuth u. 51/b Újszentmargita 3 38,7 21,75 0,562 

Oláhné Kovács Márta 4066 Tiszacsege Széchenyi u. 7. Tiszacsege 1 5,6 6,10 1,093 

Őzse László 4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 24. Püspökladány, Szerep 3 71,8 102,55 1,428 

Őzse László Tibor 4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 24. Püspökladány 2 64,5 81,25 1,260 

Őzse László Tiborné 4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 24. Püspökladány 1 5,3 10,45 1,962 

Pálfy István Attila 4032 Debrecen Töhötöm u. 20/b. Ebes, Nagyhegyes 2 98,8 397,60 4,024 

Pálfy István dr. 4031 Debrecen Bezerédj Imre u. 11/B. Ebes, Hajdúszoboszló 2 134,9 598,90 4,440 

Pálfy Tamás dr. 4031 Debrecen Töhötöm u. 20/b. Hajdúszoboszló 1 87,4 348,95 3,993 

Pálóczi József Istvánné 4024 Debrecen Haláp u. 2. I/4. Debrecen 2 135,8 600,10 4,419 

Pántya Péter 4281 Létavértes Kossuth u. 116. Ártánd 1 3,7 9,05 2,434 

Papné Nagy Erika 4145 Csökmő Kossuth u. 98. Csökmő 4 21,0 16,40 0,781 

Papp Endre 4173 Nagyrábé Ady Endre u. 23. Nagyrábé 3 48,9 41,90 0,857 

Papp László 4031 Debrecen Kond u. 3. Hajdúböszörmény 1 5,2 16,15 3,122 

Pásztor Károly Zsigmond 4116 Berekböszörmény Dózsa u. 21. Berekböszörmény 1 4,2 5,95 1,410 

Pató József 4150 Püspökladány Szűcs Sándor u. 5. Püspökladány 2 9,6 10,35 1,078 

Perényi Ágnes 4264 Nyírábrány Liget telep 8. Bagamér 2 11,8 2,35 0,199 

Petrovics Gergely 4150 Püspökladány Kinizsi u. 5. Püspökladány 9 43,6 26,00 0,596 

Pócsi Lajos 4126 Kismarja József A u. 12. Kismarja 1 5,6 6,00 1,064 

Podgornik Zsolt 4032 Debrecen Babits Mihály u. 40. Hajdúszoboszló 2 175,7 798,05 4,542 

Polgár József 4138 Komádi Fő u. 91. Komádi 1 3,1 5,15 1,640 

Polyák Ferenc 4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10. Hajdúböszörmény 6 245,1 678,35 2,768 

Rákóczi András 4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7. Hajdúnánás 7 89,1 235,95 2,648 

Redela Rita 4080 Hajdúnánás Korponai u. 26. Hajdúnánás, Polgár 9 209,0 298,15 1,427 

Rezes Gergely 4119 Váncsod Alkotmány u. 18. Bojt, Váncsod 2 12,3 12,50 1,016 

Rozgonyi Zoltán 4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4. Hajdúnánás 7 210,2 305,40 1,453 

Rózsa Péter 4060 Balmazújváros Virágoskút tanya 461/30 Balmazújváros 1 4,9 7,05 1,441 

Sántha Tamás 4220 Hajdúböszörmény Polgári u. 37. Kaba 1 82,2 351,25 4,275 

Sápi Zoltán Leventéné dr. 4029 Debrecen Hajnal u. 6. II/11. Debrecen 1 3,5 10,40 2,959 

Sárközi Lajos 4181 Nádudvar Baksay D. u. 35/A. Nádudvar 2 8,2 9,45 1,152 

Simon Csaba 4032 Debrecen Kosztolányi Dezső u. 77. Pocsaj 1 4,0 9,55 2,366 

Smiger István 4090 Polgár Virág út 2. Polgár 2 7,9 4,85 0,614 

Sóvágó Sándor 4200 Hajdúszoboszló Ék u. 36. Hajdúszoboszló 1 87,5 300,70 3,436 

Szabó Gábor 4220 Hajdúböszörmény Hargita u. 14/a. Hajdúböszörmény 1 10,0 17,00 1,700 

Szabó Gergő 4110 Biharkeresztes Vadászház 2. Biharkeresztes, Bojt 3 30,6 53,05 1,734 

Szabó István 4075 Görbeháza Petőfi út 39. Görbeháza 2 43,3 34,85 0,805 

Szabó Ottó 4080 Hajdúnánás Honfoglalás u. 2. Hajdúnánás 1 9,4 7,35 0,785 

Szakál László 4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75. Hajdúdorog 1 258,8 614,50 2,374 

Szekér Zoltánné 4069 Egyek Fő út 93. Egyek 2 8,1 6,40 0,790 

Széles Kálmán 4124 Esztár Irinyi u. 4. sz. Nagykereki 1 5,6 7,00 1,247 

Szenka László 4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8. Hajdúböszörmény, Hajdúdorog 9 276,6 682,80 2,469 

Sziklai László 4100 Berettyóújfalu Nyárfa u. 6. Földes 1 4,8 2,25 0,470 

Szilágyi Mária 4150 Püspökladány Petri Pál u. 108. Püspökladány 1 5,9 7,50 1,277 

Szilágyi Szilvia 4262 Nyíracsád Külső Guth tanya 22. Nyíracsád 3 16,3 12,95 0,794 

Szilágyiné Szitkó Judit 4172 Biharnagybajom Várkert 31. Nagyrábé 1 57,9 77,70 1,343 

Szolláthné Török Katalin 4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A Hajdúböszörmény, Polgár 5 284,1 474,50 1,670 

Szombati Gábor 4065 Újszentmargita Kiscserepes tanya 0802/3 Újszentmargita 1 25,4 8,85 0,348 

Szombati Gáborné 4065 Újszentmargita Kiscserepes tanya 0802/3 Újszentmargita 3 180,9 48,15 0,266 
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Szűcs Bertalan 4032 Debrecen Akadémia u. 43. Hajdúszoboszló 1 16,5 67,00 4,052 

Szűcs Sándorné 4183 Kaba Szűcsmajor 000498/0004 Sárrétudvari 2 10,9 24,65 2,261 

Takács Imre 4100 Berettyóújfalu Aradi u. 1. Berettyóújfalu 2 9,8 20,25 2,066 

Tamási Piroska Erzsébet 4080 Hajdúnánás Nyár u. 12. Hajdúnánás 7 130,2 299,50 2,300 

Tamási Sándor 4080 Hajdúnánás Nyár u. 12. Hajdúnánás 2 88,9 284,10 3,196 

Tar József id. 4060 Balmazújváros Kossuth Lajos u. 81. Újszentmargita 1 11,4 16,05 1,414 

Tar József ifj. 4060 Balmazújváros Debreceni u. 92. Balmazújváros, Újszentmargita 2 7,5 10,00 1,333 

Tar Péter 4060 Balmazújváros Bethlen u. 29. Balmazújváros, Tiszacsege 3 12,2 13,00 1,066 

Társi László 4173 Nagyrábé Kossuth Lajos út 18. Nagyrábé 2 33,5 35,20 1,051 

Tasi Sándor 4254 Nyíradony Acsádi u. 28. Nyíradony 1 21,0 5,00 0,238 

Tiszai Gyula 4212 Hajdúszovát Szoboszlói u. 31. Püspökladány 1 37,0 66,65 1,799 

Tóth Balázs 4100 Berettyóújfalu Jászai Mari u. 30. Mezőpeterd, Told 2 6,9 9,70 1,406 

Tóth Béla 4200 Hajdúszoboszló Fogthüy u. 15. Kaba 1 118,6 344,90 2,909 

Tóth István 4220 Hajdúböszörmény Tanya 869 Folyás 1 16,0 8,10 0,506 

Tóth József 4119 Váncsod Alkotmány u. 20. Bojt 1 4,1 4,30 1,043 

Tóth Lajos 4150 Püspökladány Gábor Áron u. 13. Püspökladány 1 5,7 5,50 0,962 

Tóth László 4080 Hajdúnánás Bocskai u. 16/A. 3/15. Folyás, Hajdúnánás 2 11,6 17,50 1,509 

Tóth László Imre 4150 Püspökladány Kaán K. u. 29. Püspökladány 1 3,7 10,35 2,795 

Tóth Péter Tamás 4031 Debrecen Bornemissza u. 16. Hajdúszoboszló 2 153,7 725,85 4,723 

Tóth Róbert 4066 Tiszacsege Barna u. 5. Egyek  1 5,7 2,55 0,447 

Tóth Zoltán 4090 Polgár Alkotmány u. 18. Polgár 2 25,3 19,00 0,751 

Török István Csaba 4080 Hajdúnánás Árpád u. 50/A. Hajdúnánás 1 6,3 14,75 2,327 

Turcsányi-Nagy Noémi 4029 Debrecen Agárdi u. 14. Debrecen 1 11,7 73,45 6,274 

Uri Mihály 4080 Hajdúnánás Pöstyén u. 1/A. Hajdúnánás 2 7,4 17,45 2,358 

Ursz Tibor 4161 Báránd Bajcsy-Zsilinszky út 4. Báránd 1 4,6 4,65 1,019 

Urszné Papp Judit 4161 Báránd Bajcsy-Zsilinszky út 4. Báránd 1 4,3 6,40 1,497 

Vadas Sándor 4125 Pocsaj Piac u. 26. Kismarja, Pocsaj 3 14,0 19,05 1,361 

Vadász Vince 4121 Szentpéterszeg Fekete Borbála u. 7. Szentpéterszeg 1 3,2 3,45 1,078 

Való Gábor158 4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9. Újszentmargita 7 489,7 254,15 0,520 

Vámosi Antal 4090 Polgár Mátyás u. 2/A. Polgár 2 17,8 15,45 0,868 

Ványai Gusztáv 4173 Nagyrábé Bocskai u. 4. Nagyrábé 1 49,9 53,25 1,067 

Varga András 4090 Polgár Erdei u. 1/a. Folyás 2 7,3 5,45 0,747 

Varga István 4146 Újiráz Ady Endre u. 5. Csökmő, Darvas, Újiráz, Zsáka 9 61,0 75,15 1,232 

Varga Sándor 4138 Komádi Nagysándor József u. 22/a. Komádi 2 12,6 13,95 1,107 

Varga Zoltán 4220 Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc u. 37. Folyás, Újszentmargita 4 170,7 144,85 0,849 

Veres Csilla 4150 Püspökladány Rákóczi u. 53. Püspökladány 3 171,2 270,15 1,578 

Veres Gyula 4161 Báránd Rákóczi út 33. Báránd 1 9,4 12,00 1,279 

Veres Sándor 4150 Püspökladány Rákóczi u. 53. Püspökladány 3 140,8 234,50 1,665 

Veresné Dienes Gyöngyi 4161 Báránd Rákóczi út 33. Báránd 1 5,4 14,50 2,701 

Vigh Pál 4065 Újszentmargita Rákóczi u. 85. Újszentmargita 1 34,9 11,15 0,319 

Vincze Lajos 4220 Hajdúböszörmény Weszprémy u. 20/2.a. Hajdúböszörmény 1 11,5 9,25 0,807 

Virág Sándor 4071 Hortobágy Máta Major 12. Hortobágy 1 3,1 1,25 0,405 

Zima Magdolna 4135 Körösszegapáti Petőfi u. 34. Körösszegapáti 1 8,0 6,10 0,764 

Zudor Róbert 4287 Vámospércs Nyírábrányi út 14/a. Nyírábrány 1 5,7 5,85 1,035 

Zsurka Imre 4163 Szerep József Attila u. 32. Szerep 1 3,7 4,85 1,296 

Zsurka Zoltán 4163 Szerep József Attila u. 32. Szerep 1 3,9 2,25 0,572 

Összesen 263 nyertes árverező 56 db település 61 db település 541 12.086,6 25.552,80 2,114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158Való Gábor (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) néven az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési 

plafont meghaladó terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: 

Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az 

NFA által közölt adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési 
helyeken és időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
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11/2. melléklet: A nyertes árverezők és megszerzett területeik bérleti viszonyai  

(2015. november15. -2016. július 31.) 

A nyertes árverezők A megvásárolt 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 

Agárdi Zoltán Biharugra      9,2  9,2  9,2 

Alföldi Gábor Hajdúdorog    4,5 4,5    5,8 10,3 

Alföldi Gábor Tibor Hajdúdorog  6,2   6,2     6,2 

Alföldi Gábor Tiborné Hajdúdorog    4,9 4,9     4,9 

Alföldi Tibor Hajdúdorog         5,2 5,2 

B. Csák István dr. Biharnagybajom  12,0   12,0    19,5 31,5 

Bagdi Edina Berettyóújfalu     64,2  64,2  64,2 

Bagdi Emese Biharnagybajom   34,2  34,2     34,2 

Balázs Gergő Csökmő         5,0 5,0 

Balogh Csaba Tiszacsege       139,6 139,6  139,6 

Balogh Lajos Nagyrábé   33,1  33,1 28,9  28,9 5,2 67,2 

Balogh László Tépe       48,7 48,7 6,1 54,8 

Balogh Róbert Nagyrábé      30,8  30,8  30,8 

Balogh Sándor Tépe      50,1 50,1  50,1 

Balogh Sándor ifj. Tépe      59,3 59,3  59,3 

Baloghné Szanyi Erzsébet Tiszacsege         9,0 9,0 

Bányai Lajos Bakonszeg  42,8   42,8     42,8 

Baranyai Sándor Nádudvar   3,1  3,1     3,1 

Baranyai Sándorné Nádudvar  6,8   6,8    3,4 10,2 

Baráz Péter Antal Hajdúnánás  7,2   7,2     7,2 

Bartyik Mihály Újiráz  3,1   3,1     3,1 

Béke László Polgár  3,4   3,4    3,2 6,6 

Belgyár András Létavértes         3,2 3,2 

Bellér Kálmán Debrecen         3,7 3,7 

Berencsi Anita Tiszacsege  14,3   14,3     14,3 

Berencsi Antal Tiszacsege  3,1   3,1     3,1 

Bihari Imre Püspökladány  3,2   3,2    3,9 7,1 

Bihari László Debrecen         6,9 6,9 

Bíró Ferenc Görbeháza  3,0   3,0     3,0 

Biró Krisztián Péter Püspökladány       82,4 82,4  82,4 

Biró László Püspökladány       71,9 71,9  71,9 

Biró László ifj. Püspökladány       205,6 205,6  205,6 

Bódi Judit Hajdúnánás    111,4 111,4     111,4 

Bódi László András Hajdúnánás   204,9 204,9     204,9 

Bódi László Andrásné Hajdúnánás    59,7 59,7     59,7 

Boros József Ádám Debrecen       91,1 91,1  91,1 

Boros Sándor Mezőpeterd         3,2 3,2 

Boruzs Imréné Ebes       4,5 4,5  4,5 

Bökönyi László Báránd  8,3   8,3 16,2 5,1 21,3 16,5 46,1 

Bökönyi Lászlóné Báránd         9,8 9,8 

Brehószki György dr. Csökmő         3,4 3,4 

Buzai Dávid Komádi       3,3 3,3  3,3 

Czifra Imréné Debrecen       167,1 167,1  167,1 

Csabai Lászlóné Darvas  5,7   5,7     5,7 

Császár Sándor Polgár  10,5   10,5 8,0  8,0 9,9 28,4 

Csató István Róbert Derecske 6,8   6,8     6,8 

Csenkey Gábor Püspökladány  6,3   6,3  35,5 35,5  41,8 

Csoma Tibor Téglás 3,0   3,0     3,0 

Daku László Hajdúszovát      20,6  20,6  20,6 

Debreczeni Sándorné Nádudvar       111,6 111,6 47,7 159,3 

Deckner Csaba dr. Debrecen       13,5 13,5  13,5 

Deme Albert Hajdúnánás    97,4 97,4     97,4 

Dúró Sándor Püspökladány       62,0 62,0  62,0 

Erdei Zoltán Kaba  8,0   8,0     8,0 

Erőss Zoltán Lajos Berettyóújfalu       5,8 5,8 3,9 9,7 

Eszenyi Tünde Biharkeresztes   15,0  15,0     15,0 

Fábián Szabolcs László Berettyóújfalu         3,1 3,1 

Fekete István János Hajdúnánás         6,7 6,7 

Ferenczi Judit Evelin Biharkeresztes  3,0   3,0    5,5 8,5 

Filemon Mihály Nyírmártonfalva  13,2   13,2     13,2 

Finta László Furta       8,7 8,7  8,7 
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Fónyad Géza Váncsod       20,5 20,5 16,8 37,3 

Forgács Barna dr. Debrecen    16,9 16,9     16,9 

Forgács Barnabás dr. Debrecen    168,6 168,6     168,6 

Forgács Barnabásné Hajdúböszörmény    214,7 214,7     214,7 

Forgács Beáta dr. Debrecen    199,2 199,2     199,2 

Forgács János Görbeháza      5,0 45,3 50,3  50,3 

Forgácsné Lázár Judit Görbeháza      5,7  5,7  5,7 

Földvári Attila Tiszadob         4,4 4,4 

Frommer Dóra Debrecen       222,0 222,0  222,0 

Frommer Lajos dr. Debrecen       60,2 60,2  60,2 

Futó Sándor Báránd         11,3 11,3 

Futóné Dienes Anikó Báránd  4,4   4,4     4,4 

Fülep László Hajdúböszörmény       138,3 138,3  138,3 

Fülep Lászlóné Hajdúböszörmény      137,7 137,7  137,7 

Fülöp Renáta Darvas         3,8 3,8 

Fürész János Polgár         17,3 17,3 

Gajda László Újiráz         13,3 13,3 

Gál Márton Biharnagybajom       59,5 59,5  59,5 

Gali Attila Szerep  4,4   4,4     4,4 

Gáspár Alicia dr. Debrecen         22,6 22,6 

Gáspár Alicja Zdzislawa Debrecen       95,6 95,6  95,6 

Gáspár Soma Gáspár Debrecen       67,5 67,5  67,5 

Guba Attila Vámospércs  6,1   6,1 3,9  3,9 3,8 13,8 

Gyenge László Komádi       134,6 134,6 47,7 182,3 

Hágen János László Polgár       37,8 37,8  37,8 

Hajzer András Furta      5,4  5,4 8,5 13,9 

Hajzer Tibor Furta       5,3 5,3 5,4 10,7 

Harmati Lajos Csaba Csökmő   5,9  5,9     5,9 

Harsányi Márton Furta  14,9   14,9     14,9 

Hegedűsné Pongrácz Éva Sárrétudvari  9,7   9,7 5,2  5,2  14,9 

Herperger Attila Görbeháza         7,6 7,6 

Hódos Éva Csilla Hajdúszoboszló       5,5 5,5  5,5 

Holló János Csaba Egyek  4,2   4,2     4,2 

Horváth Dávid Földes       87,2 87,2  87,2 

Horváth Kálmán Polgár  4,9   4,9     4,9 

Hudák István Hajdúszoboszló       24,5 24,5  24,5 

Joó István Püspökladány         14,4 14,4 

Juhász Attiláné Kaba  3,5  6,1 9,6     9,6 

Juhász István dr. Hajdúszovát    5,1 5,1     5,1 

Kalapos György Hajdúdorog         98,5 98,5 

Kállai Dávid Furta  5,5   5,5     5,5 

Kárainé Fodor Enikő Püspökladány   6,4  6,4     6,4 

Kardos Ferenc Hajdúböszörmény       82,3 82,3 3,1 85,4 

Katona Imre Hajdúszoboszló      17,9  17,9  17,9 

Kelemen Adrienn Hajdúböszörmény       63,6 63,6  63,6 

Kemény Piroska Egyek         8,3 8,3 

Keserű Albert Püspökladány  16,7   16,7     16,7 

Kiss Albert Püspökladány         3,2 3,2 

Kiss Albert Zoltán Földes  6,0   6,0     6,0 

Kiss Ferenc Püspökladány       70,2 70,2  70,2 

Kiss Sándor Püspökladány       58,9 58,9  58,9 

Kocsis János Körösszakál 3,3   3,3     3,3 

Kótai József Püspökladány       10,6 10,6 10,9 21,5 

Kovács Dénes Polgár         3,4 3,4 

Kövér Pálné dr. Zsáka         6,6 6,6 

Kun Péter dr. Tiszacsege       120,9 120,9  120,9 

Kunné Kocsis E. Éva dr. Tiszacsege  75,6   75,6  38,6 38,6  114,2 

Kurucz Ferenc Ebes       67,5 67,5  67,5 

Kurucz Gyula dr. Debrecen       85,0 85,0  85,0 

Kurucz Péter Kertészsziget       31,7 31,7  31,7 

Kuti Péter Komádi       75,5 75,5  75,5 

Len Istvánné Egyek         3,6 3,6 

Lendvai Csaba Gábor dr. Sárrétudvari         5,1 5,1 

Lévai Andrea Tiszacsege       21,0 21,0  21,0 

Loós Éva dr. Balmazújváros       10,2 10,2  10,2 

Lovász Sándor Komádi  4,3   4,3     4,3 

Lupócz Zoltán Biharkeresztes  3,1   3,1     3,1 

Madarász Gergely Újszentmargita  4,4   4,4     4,4 

Majtényi László Ákos Debrecen    253,2 253,2     253,2 

Máriás Károly Debrecen  24,4   24,4     24,4 

Máriás Sándor Debrecen       10,3 10,3  10,3 

Martinek Imre Hajdúnánás  11,2   11,2     11,2 

Máté András Hajdúböszörmény         5,3 5,3 

Megyesi Elemér Tiszagyulaháza         9,6 9,6 

Megyesi István Tiszagyulaháza         3,1 3,1 

Méhes Gábor Berekböszörmény       4,0 4,0  4,0 
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Mezei József Istvánné Újtikos  9,7   9,7    5,2 14,9 

Micskei Sándor Berettyóújfalu       10,9 10,9  10,9 

Mile Jenőné Szerep  16,9   16,9     16,9 

Miltner Attila Hajdúnánás    214,5 214,5     214,5 

Módos Imréné Bihartorda  83,4   83,4     83,4 

Molnár Antal Görbeháza   8,6  8,6     8,6 

Molnár Dezső Tiszacsege    4,1 4,1 5,6  5,6  9,7 

Molnár István dr. Görbeháza       70,3 70,3  70,3 

Molnár Lajos Nádudvar  5,9   5,9    3,2 9,1 

Molnár Miklós Hajdúnánás    203,0 203,0     203,0 

Molnárné Nemes Margit Balmazújváros  5,1   5,1     5,1 

Nagy Csaba József Sárrétudvari    14,0 14,0    3,2 17,2 

Nagy Géza Báránd  52,3   52,3    6,2 58,5 

Nagy Géza Nándor Báránd  63,5   63,5     63,5 

Nagy Gyula Csökmő  6,8   6,8     6,8 

Nagy Hajnal Sárrétudvari  3,4  40,3 43,7     43,7 

Nagy István Vámospércs      4,5  4,5  4,5 

Nagy Judit Zsuzsanna Debrecen      8,7  8,7 6,8 15,5 

Nagy Károly Csökmő         5,5 5,5 

Nagy Károlyné Csökmő         3,2 3,2 

Nagy Lajos Zsoltné Derecske  4,7   4,7     4,7 

Nagy Nándor Püspökladány      72,0 72,0  72,0 

Nagy Norman Szabolcs Báránd  90,2   90,2     90,2 

Nagy Péter Újtikos  4,8   4,8     4,8 

Nagy Rudolf István dr. Debrecen       63,6 63,6  63,6 

Nagy Sándorné Hajdúböszörmény       110,5 110,5  110,5 

Nagy Tibor Püspökladány         16,4 16,4 

Nemes Benjamin Báránd      4,9  4,9  4,9 

Nyakas András Hajdúnánás         34,0 34,0 

Nyeső Krisztián Hajdúszoboszló      3,9  3,9  3,9 

Nyilas István Ferenc dr. Debrecen      3,1 34,4 37,5  37,5 

Oláh Ferenc Hortobágy   4,2  4,2     4,2 

Oláh János Debrecen         3,2 3,2 

Oláh Judit Tiszacsege       38,7 38,7  38,7 

Oláhné Kovács Márta Tiszacsege       5,6 5,6  5,6 

Őzse László Püspökladány       71,8 71,8  71,8 

Őzse László Tibor Püspökladány       64,5 64,5  64,5 

Őzse László Tiborné Püspökladány       5,3 5,3  5,3 

Pálfy István Attila Debrecen       98,8 98,8  98,8 

Pálfy István dr. Debrecen       134,9 134,9  134,9 

Pálfy Tamás dr. Debrecen       87,4 87,4  87,4 

Pálóczi József Istvánné Debrecen       135,8 135,8  135,8 

Pántya Péter Létavértes         3,7 3,7 

Papné Nagy Erika Csökmő       9,9 9,9 11,1 21,0 

Papp Endre Nagyrábé      48,9  48,9  48,9 

Papp László Debrecen         5,2 5,2 

Pásztor Károly Zsigmond Berekböszörmény  4,2   4,2     4,2 

Pató József Püspökladány      9,6  9,6  9,6 

Perényi Ágnes Nyírábrány         11,8 11,8 

Petrovics Gergely Püspökladány  20,0   20,0 3,2  3,2 20,4 43,6 

Pócsi Lajos Kismarja      5,6  5,6  5,6 

Podgornik Zsolt Debrecen       175,7 175,7  175,7 

Polgár József Komádi       3,1 3,1  3,1 

Polyák Ferenc Hajdúböszörmény    245,1 245,1     245,1 

Rákóczi András Hajdúnánás    89,1 89,1     89,1 

Redela Rita Hajdúnánás    209,0 209,0     209,0 

Rezes Gergely Váncsod  12,3   12,3     12,3 

Rozgonyi Zoltán Tiszavasvári    210,2 210,2     210,2 

Rózsa Péter Balmazújváros         4,9 4,9 

Sántha Tamás Hajdúböszörmény         82,2 82,2 

Sápi Zoltán Leventéné dr. Debrecen      3,5  3,5  3,5 

Sárközi Lajos Nádudvar  4,8  3,4 8,2     8,2 

Simon Csaba Debrecen  4,0   4,0     4,0 

Smiger István Polgár         7,9 7,9 

Sóvágó Sándor Hajdúszoboszló       87,5 87,5  87,5 

Szabó Gábor Hajdúböszörmény         10,0 10,0 

Szabó Gergő Biharkeresztes         30,6 30,6 

Szabó István Görbeháza       43,3 43,3  43,3 

Szabó Ottó Hajdúnánás  9,4   9,4     9,4 

Szakál László Hajdúdorog    258,8 258,8     258,8 

Szekér Zoltánné Egyek  3,8   3,8    4,3 8,1 

Széles Kálmán Esztár         5,6 5,6 

Szenka László Hajdúdorog    276,6 276,6     276,6 

Sziklai László Berettyóújfalu       4,8 4,8  4,8 

Szilágyi Mária Püspökladány         5,9 5,9 

Szilágyi Szilvia Nyíracsád  16,3   16,3     16,3 
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Szilágyiné Szitkó Judit Biharnagybajom  57,9   57,9     57,9 

Szolláthné Török Katalin Hajdúnánás    284,1 284,1     284,1 

Szombati Gábor Újszentmargita       25,4 25,4  25,4 

Szombati Gáborné Újszentmargita       180,9 180,9  180,9 

Szűcs Bertalan Debrecen    16,5 16,5     16,5 

Szűcs Sándorné Kaba       7,7 7,7 3,2 10,9 

Takács Imre Berettyóújfalu      9,8  9,8  9,8 

Tamási Piroska Erzsébet Hajdúnánás    130,2 130,2     130,2 

Tamási Sándor Hajdúnánás    88,9 88,9     88,9 

Tar József id. Balmazújváros (Ko.)        11,4 11,4 

Tar József ifj. Balmazújváros (De.)        7,5 7,5 

Tar Péter Balmazújváros         12,2 12,2 

Társi László Nagyrábé      30,5  30,5 3,0 33,5 

Tasi Sándor Nyíradony  21,0   21,0     21,0 

Tiszai Gyula Hajdúszovát       37,0 37,0  37,0 

Tóth Balázs Berettyóújfalu         6,9 6,9 

Tóth Béla Hajdúszoboszló    118,6 118,6     118,6 

Tóth István Hajdúböszörmény       16,0 16,0  16,0 

Tóth József Váncsod         4,1 4,1 

Tóth Lajos Püspökladány         5,7 5,7 

Tóth László Hajdúnánás       4,0 4,0 7,6 11,6 

Tóth László Imre Püspökladány  3,7   3,7     3,7 

Tóth Péter Tamás Debrecen       153,7 153,7  153,7 

Tóth Róbert Tiszacsege         5,7 5,7 

Tóth Zoltán Polgár      6,9 18,4 25,3  25,3 

Török István Csaba Hajdúnánás       6,3 6,3  6,3 

Turcsányi-Nagy Noémi Debrecen  11,7   11,7     11,7 

Uri Mihály Hajdúnánás  7,4   7,4     7,4 

Ursz Tibor Báránd  4,6   4,6     4,6 

Urszné Papp Judit Báránd      4,3  4,3  4,3 

Vadas Sándor Pocsaj      3,3 6,8 10,1 3,9 14,0 

Vadász Vince Szentpéterszeg         3,2 3,2 

Való Gábor159 Hortobágy       489,7 489,7  489,7 

Vámosi Antal Polgár      7,0 10,8 17,8  17,8 

Ványai Gusztáv Nagyrábé      49,9  49,9  49,9 

Varga András Polgár    3,7 3,7    3,6 7,3 

Varga István Újiráz  27,3   27,3  9,8 9,8 23,9 61,0 

Varga Sándor Komádi       9,2 9,2 3,4 12,6 

Varga Zoltán Hajdúböszörmény       170,7 170,7  170,7 

Veres Csilla Püspökladány       171,2 171,2  171,2 

Veres Gyula Báránd      9,4  9,4  9,4 

Veres Sándor Püspökladány      8,4 132,4 140,8  140,8 

Veresné Dienes Gyöngyi Báránd      5,4  5,4  5,4 

Vigh Pál Újszentmargita    34,9 34,9     34,9 

Vincze Lajos Hajdúböszörmény         11,5 11,5 

Virág Sándor Hortobágy  3,1   3,1     3,1 

Zima Magdolna Körösszegapáti      8,0  8,0  8,0 

Zudor Róbert Vámospércs  5,7   5,7     5,7 

Zsurka Imre Szerep         3,7 3,7 

Zsurka Zoltán Szerep  3,9   3,9     3,9 

Terület összesen (ha) 944,3 110,5 3.791,6 4.846,4 465,4 5.836,4 6.301,8 938,4 12.086,6 

Nyertes árverező összesen (fő) 68 8 32 105 35 86 114 68 263 

Saját családtag, üzlettárs vagy cég bérleményét megvásárlók fontosabb adatai: 

 Alföldi Gábor (1976) – gazdálkodó család idősebb fia, családi cégük, az Alfagroterm Kft. társtulajdonos vezetője, édesapja, Alföldi Gábor Tibor 
(1951) a megvásárolt területet bérlő másik családi cégük, a Hajdú Búza, Kukorica Kft. alapító tulajdonos vezetője. 

 Alföldi Gábor Tiborné (1955) – Alföldi Gábor (1976) édesanyja, családi cégük, az Alfagroterm Kft. társtulajdonosa, férje, Alföldi Gábor Tibor 
(1951) a megvásárolt területet bérlő másik családi cégük, a Hajdú Búza, Kukorica Kft. alapító tulajdonos vezetője. 

 Bódi Judit (1974) (4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7.)160 – a Tedej agrárholding gazdasági érdekkört vezető Bódi László András (1944) lánya, az 
MSZP hajdúnánási szervezetének elnöke, megyei alelnöke, önkormányzati képviselő (MSZP), a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagja, az MSZP 

                                                           
159Való Gábor (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) néven az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési 

plafont meghaladó terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: 
Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az 

NFA által közölt adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési 

helyeken és időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont. 
160Bódi Judit, a vezérigazgató lánya, MSZP-s politikus: https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/ http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet 
   https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427 https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/ 
   https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  
    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd 
   http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 

https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-
kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66   

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/
http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet
https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
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frakció vezetője, a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt. által összefogott cégcsoporthoz tartozó Agrárgazdálkodás Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá 

a BBM Bt. és a Hajdúhát Gabonamag Kft. társtulajdonosa valamint az Agrint 2000 Szövetkezet FB tagja. 

 Bódi László András (1944) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D)161 – a Tedej agrárholding vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, 

multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a 
megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 holdingtag cégben érdekelt – vezérigazgatója. 

 Bódi László Andrásné (1947) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D) – a Tedej agrárholding gazdasági érdekkört vezető Bódi László András (1944) 

felesége, a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 12 holdingtag cégben érdekelt – igazgatósági tag, vezető 
tisztségviselője. 

 Deme Albert (1968) (4080 Hajdúnánás Hódos I. u. 21.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 5 Tedej 
holdingtag cégben érdekelt – termelési vezérigazgató-helyettese, üzemgazdasági igazgatója. 

 dr. Forgács Barna (1952) (4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48.) – agrármérnök, a családi/üzleti érdekkör MSZMP-s majd MSZP-s vezetője, a Hajdú-
Bihar megyei közgyűlés volt MSZP-s tagja és a párt volt országgyűlési és európai parlamenti képviselő-jelöltje, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, a 

megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, továbbá az Alföldi Sertés Szövetkezet valamint a Kismacsi Növénytermesztő Kft. 

vezetője.162 

 dr. Forgács Barnabás (1980) (4032 Debrecen Tarján u. 146.) – gazdasági agrármérnök, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos 

vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952) a fia, az MSZP-s Gyurcsány kormány volt FVM államtitkára, a Kismacsi Növénytermesztő Kft. és az 
Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. 

 Forgács Barnabásné (1925) (4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3.) – a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos 

vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952) 90 év feletti édesanyja. 

 dr. Forgács Beáta (1976) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – ügyvéd, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. jogi igazgatója, a cég tulajdonos 

vezetőjének, dr. Forgács Barnának (1952) a lánya, Majtényi László Ákos (1974) azonos lakcímű üzlet- és élettársa, az F-M Pack Kft. társtulajdonos 
vezetője és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. 

 Juhász Attiláné (1953) (4183 Kaba Eötvös u. 4.) - a megvásárolt területet bérlő, férjével, Juhász Attiával (1952) közös családi cégük, a Kabai Löszhát 
Kft. és a J. Junior Kft. társtulajdonos vezetője. 

 dr. Juhász István (1937) (4212 Hajdúszovát Csiki major) – a megvásárolt területet bérlő családi cégük, a Hvb Agro-Rábé Kft. volt társtulajdonos 

vezetője, továbbá a Szováti Sertés Zrt. vezérigazgatója valamint a „3 J” Kft. és a Pernyéspuszta Kft. társtulajdonosa. 

 Majtényi László Ákos (1974) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – nyomdaipari mérnök, élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport 

tulajdonosa, dr. Forgács Barna (1952), a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője lányának, dr. Forgács Beátának (1976) 
azonos lakcímű üzlet- és élettársa, a For-Ma Flexo Kft. társtulajdonos vezetője továbbá az F-M Pack Kft. és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. 

társtulajdonosa. 

 Miltner Attila (1973)(4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16.)163  – volt önkormányzati képviselő (MSZP), a megvásárolt területet bérlő Tedej 
Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. főállattenyésztője, vezető tisztségviselője, továbbá a szintén holdingtag Lónya Tejtermelő Kft. vezetője és a 

Pusztakereszt Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője. 

 Molnár Dezső (1953) (4066 Tiszacsege Temető út 8.) – a megvásárolt területet bérlő Tiszacsegei Kft. társtulajdonosa és a jogelőd Béke Mg. Tsz. volt 

elnöke továbbá családi cégük, a Molnár-Gép Bt. társtulajdonos vezetője. 

 Molnár Miklós (1977)(4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27.)  – a Bódi család tagjai és Rákóczi András cégvezető/tulajdonostársa, a megvásárolt 
területet bérlő Tedej Zrt. gyümölcstermelési üzemvezetője, a cég által vezetett Tedej cégcsoporthoz tartozó Fürjér Vetőmagtermelő Kft. és a Prátusz 

Kft. társtulajdonos vezetője, a Puszta-Víz Kft. vezetője, továbbá a Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja. 

 Nagy Csaba József (1967) (4171 Sárrétudvari Kölcsey u. 15.) – a megvásárolt területet bérlő Hangás-Rét Kft., az NK-Agrárbefektető Kft. és a 

Sárrétudvari Gabona és Olajnövény Termesztő Kft. társtulajdonos vezetője valamint a Hangás-Invest Kft. társtulajdonosa. 

 Nagy Hajnal (1967) – négy fiú édesanyja, családi cégeik, a megvásárolt területet bérlő Servet-2000 Kft. és a Lagrol Kft. társtulajdonos vezetője. 

 Polyák Ferenc (1972) (4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10.) – a Bódi család tagjai és Szolláthné Török Katalin cégvezető/tulajdonostársa, a 

megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó Bakóháti Takarmánytermelő Kft. és az Unió-2004 Bt. 

társtulajdonos vezetője, továbbá a Kelet-Pig Szövetkezet vezetője és a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonosa. 

 Rákóczi András (1978) (4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7.)164 – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 7 
holdingtag cégben érdekelt, Bódi Judittal (1974), a holdingvezető Bódi László András (1944) lányával megegyező árverezési című – vezérigazgató-

helyettese, igazgatósági tag, vezető tisztségviselője. 

                                                           
161Bódi László András, az MSZP-s kötődésű vezérigazgató, multimilliárdos, holdingvezető nagyvállalkozó: http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-

leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  
162dr. Forgács Barna és családja: https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 

    https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/   

    https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/  
    https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba 

    https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13  

    https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas 
    https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/ https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html  

    http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487 http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata 
    https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa  
    http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806 http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155  
163Miltner Attila főállattenyésztő: https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf  

    http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos  
164Rákóczi András: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html  

    http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806 

https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 
    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/
https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas
https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata
https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155
https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf
http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf
http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
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 Redela Rita (1988) (4080 Hajdúnánás Korponai u. 26.)165 – gazdasági agrármérnök (DE-ATC), önkormányzati képviselő-jelölt (MSZP), a megvásárolt 
területet bérlőTedej Zrt-vel és Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi Judit (1974) által alapított és vezetett, Rákóczi 

Andrással (1978) közös tulajdonú cég, az Agrárgazdálkodás Kft. munkatársa, a Tedej Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány pályázati 

felelőse. 

 Rozgonyi Zoltán (1977) (4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4.166) – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. kertészeti 

ágazati igazgatója valamint a Tedej-Befektető Kft. igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, továbbá az ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó Hajdúhát 

Gabonamag Kft. FB tagja, valamint a Munka Mezőgazdasági Kft. vezetője és a Protech Kft. társtulajdonosa. 

 Sárközi Lajos (1956) (4181 Nádudvar Baksay D. u. 35/A.) – a megvásárolt területet bérlő Nagisz Kft. jogútódának, a Nagisz Zrt-nek a volt 

részvényese.  

 Szakál László (1973) (4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz 

tartozó, Bódi László Andrással (1944) és Bódi László Andrásnéval (1947) közös cégük, a Tankerületi Növénytermesztő Kft. társtulajdonos 
vezetője.167 

 Szenka László (1961) (4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, 

Bódi László Andrással (1944) valamint Bódi László Andrásnéval (1947) és Szolláthné Török Katalinnal (1973) közös cégük, a Kabáttanyai 
Gabonatermelő Kft. társtulajdonos vezetője.168 

 Szolláthné Török Katalin (1973) (4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A)169  – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft. – további  7 
holdingtag cégben érdekelt – ügyvezetője, vezető tisztségviselője. 

 Szűcs Bertalan (1941) (4032 Debrecen Akadémia u. 43.) – 2017-ig a megvásárolt területet bérlő Kösely Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, vezető 
tisztségviselője és a jogelőd Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság volt vezérigazgató-helyettese, továbbá a B + F Kft., a Hamvas-Tej Kft. és a Szoboszló 

Befektető Kft. társtulajdonosa. 

 Tamási Piroska Erzsébet (1975) (4080 Hajdúnánás Nyár u. 12.) – Tamási Sándornak (1973), a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és 
Szolgáltató Zrt. kerületi főagronómusának, igazgatósági tag, vezető tisztségviselőjének, a Tedej-Befektető Kft. ügyvezetőjének azonos lakcímű 

felesége, a Hajdúsági Munkaerő-Kölcsönző Kft. tulajdonos ügyvezetője, a Tedej-Táp Kft. és a Nagyerdő Irodahasznosító Kft. korábbi vezetője. 

 Tamási Sándor (1973) (4080 Hajdúnánás Nyár u. 12.)170 – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. kerületi főagronómusa, 

igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, valamint a Tedej-Befektető Kft. ügyvezetője, vezető tisztségviselője. 

 Tóth Béla (1944) (4200 Hajdúszoboszló Fogthüy u. 15.) – a megvásárolt területet bérlő Tonavar Kft. volt alapító társtulajdonos vezetője, valamint a 
jogutód Til-Agro Kft. volt alapítója, 2018-ig vezetője, jelenlegi társtulajdonosa, továbbá 2016-ban néhány hónapig a Harmatos Határ Kft. alapító 

igazgatósági elnöke. 

 Varga András (1947) (4090 Polgár Erdei u. 1/a.) – a megvásárolt területet bérlő Polgári Földker Kft. alapító társtulajdonos vezetője, a Nádudvari 

Olajos Növények Termékcsoport Kft. volt társtulajdonosa. 

 Vigh Pál (1967) (4065 Újszentmargita Rákóczi u. 85.) – a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. társtulajdonosa.  

 

  

                                                           
165Redela Rita: http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd 
   https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767 
   https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

    https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/ http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html 
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellat
asaert_Alapitvany.pdf  

166Rozgonyi Zoltán: http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero  

    https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html  
    https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/  
167Szakál László és Bódiék közös cége, a Tankerületi Növénytermesztő Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html  
168Szenka László és Bódiék valamint Szolláthné közös cége, a Kabáttanyai Gabonatermelő Kft.:  
    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443  

    https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html  
169Szolláthné Török Katalin: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  
     https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html  
170Tamási Sándor és felesége: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html  
    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/
http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html
https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/
https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443
https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
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11/3. melléklet: A Hajdú-Bihar megyei árveréseken 10 hektár fölötti 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.) 

 1.000 ha fölötti 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.) Tedej agrárholding (4085 Hajdúnánás-Tedej, Fő út 9.) – a multimilliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos és vezető Bódi László András (1944), az 1949-ben 

alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt.171 – további 17 cégben érdekelt – vezérigazgatója által 
vezetett, MSZP kötődésű cégcsoport nyertes árverező vezetői és/vagy tulajdonosai. 

 Bódi Judit (1974) (4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7.)172 – a gazdasági érdekkört vezető Bódi László András (1944) lánya, az MSZP hajdúnánási szervezetének 

elnöke, megyei alelnöke, önkormányzati képviselő (MSZP), a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés tagja, az MSZP frakció vezetője, a megvásárolt területet bérlő Tedej Zrt. 
által összefogott cégcsoporthoz tartozó Agrárgazdálkodás Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá a BBM Bt. és a Hajdúhát Gabonamag Kft. társtulajdonosa valamint az 

Agrint 2000 Szövetkezet FB tagja. 

Hajdúnánás Hajdú 0183/1 6,6 180 27,4 18,85 2,864 104,6 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0186/4 37,4 904 24,2 94,40 2,525 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 092/1 8,1 212 26,2 22,10 2,732 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 092/3 39,7 1.106 27,9 115,50 2,911 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 092/5 19,6 568 29,0 59,35 3,031 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Bódi Judit összesen 111,4 2.970 26,7 310,20 2,785 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Bódi László András (1944) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D)173 – az agrárholding vezetője, volt MSZP-s önkormányzati képviselő, multimilliárdos agrár-
nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos, az 1949-ben alapított és 1993-ban privatizált Hajdúnánási Állami Gazdaság majd jogutóda, a megvásárolt területet bérlő Tedej 

Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 17 holdingtag cégben érdekelt – vezérigazgatója.  

Hajdúnánás Hajdú 0148/22 4,2 129 30,7 13,20 3,135 102,2 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0148/38 9,6 250 26,1 33,30 3,478 133,3 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0148/42 13,7 357 26,1 45,90 3,355 128,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 025/7 61,6 1.814 29,5 189,40 3,076 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 025/9 30,3 877 29,0 91,60 3,028 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 032/8 25,0 696 27,8 72,65 2,907 104,4 legelő, szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 081/1 3,0 90 30,1 12,05 4,014 133,3 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 081/13 29,6 829 28,0 41,35 1,398 49,9 gyümölcsös Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 081/6 5,1 142 27,6 14,80 2,883 104,6 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 081/8 22,8 675 29,7 70,55 3,101 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Bódi László András összesen 204,9 5.859 28,6 584,80 2,854 99,8 szá.,gyüm.,leg. Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Bódi László Andrásné (1947) (4080 Hajdúnánás Kiss Ernő u. 6/D) – a gazdasági érdekkört vezető Bódi László András (1944) felesége, a megvásárolt területet bérlő 
Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 12 holdingtag cégben érdekelt – igazgatósági tag, vezető tisztségviselője.  

Hajdúnánás Hajdú 081/11 59,7 1.720 28,8 129,15 2,164 75,1 leg.,,gyüm.,szá. Tedej Zrt. 1.250 2030 

Bódi László Andrásné össz. 59,7 1.720 28,8 129,15 2,164 75,1 leg.,,gyüm.,szá. Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Deme Albert (1968) (4080 Hajdúnánás Hódos I. u. 21.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 5 holdingtag cégben érdekelt – 
termelési vezérigazgató-helyettese, üzemgazdasági igazgatója. 

Hajdúnánás Hajdú 030/5 30,9 937 30,3 97,90 3,164 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 030/7 66,5 1.979 29,8 206,60 3,108 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Deme Albert összesen 97,4 2.916 29,9 304,50 3,126 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Miltner Attila (1973)(4080 Hajdúnánás Veres Péter u. 16.)174  – volt önkormányzati képviselő (MSZP), a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató 

Zrt. főállattenyésztője, vezető tisztségviselője, továbbá a szintén holdingtag Lónya Tejtermelő Kft. vezetője és a Pusztakereszt Növénytermesztő Kft. társtulajdonos 

vezetője 

Hajdúböszörmény Hajdú 01008/2 9,4 189 20,2 20,80 2,217 110,0 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0171/6 11,3 161 14,2 16,85 1,486 104,5 szántó, rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0281/1 106,9 2.126 19,9 194,95 1,823 91,7 legelő, rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 084/3 14,1 434 30,9 45,30 3,224 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 084/7 17,2 527 30,7 55,05 3,206 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 087/7 55,6 1.641 29,5 171,40 3,082 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Miltner Attila összesen 214,5 5.078 23,7 504,35 2,351 99,3 szánt, gyep Tedej Zrt.+Befektető Kft. 1.250 2030 

 Molnár Miklós (1977)(4080 Hajdúnánás Irányi u. 1. III/27.)  – a Bódi család tagjai és Rákóczi András cégvezető/tulajdonostársa, a megvásárolt területet bérlő Tedej 

Zrt. gyümölcstermelési üzemvezetője, a cég által vezetett Tedej cégcsoporthoz tartozó Fürjér Vetőmagtermelő Kft. és a Prátusz Kft. társtulajdonos vezetője, a Puszta-Víz 
Kft. vezetője, továbbá a Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja. 

Hajdúdorog Hajdú 0264/1 95,6 1.810 18,9 173,65 1,816 95,9 rét, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

                                                           
171Tedej Zrt., a cégcsoportot vezető társaság: http://www.tedejrt.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  

     https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856 http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert 
    https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/  
172Bódi Judit, a vezérigazgató lánya, MSZP-s politikus: https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/  

    http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427  
    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  

    http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd   
    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990 

https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-

kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66   
173Bódi László András, az MSZP-s kötődésű vezérigazgató, multimilliárdos, holdingvezető nagyvállalkozó:  

   http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  
174Miltner Attila főállattenyésztő: https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf  
    http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos  

http://www.tedejrt.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.opten.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9310128856
http://magyarmezogazdasag.hu/szerzok/bodi-laszlodeme-albert
https://abcug.hu/goliattal-szemben-a-torpince-labdaba-se-rughat/
https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/korosine-bodi-judit/
http://hajdunanas.hu/10/kepviselo_testuelet
https://mno.hu/migr_1834/botrany_botrany_hatan-371427
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/egy-ujabb-mszp-s-csaladja-vasarolt-be-allami-foldekbol-hajdu-biharban/2016/01/28/comment-page-1/?moderate=9990
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
https://www.eszakhirnok.com/belfold/65870--egymilliardert-vett-foeldet-arveresen-bodi-judit-a-hajdunanasi-oenkormanyzat-mszp-s-kepviselje.html#axzz5KQ7uuX66
http://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_f__zve_091204_5849.pdf
http://www.deol.hu/dbarch/08/38/08-38_27.pdf
http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/hajdunanas-varos
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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) 

Hajdúnánás Hajdú 032/10 53,4 1.337 25,0 139,60 2,612 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 032/14 26,6 810 30,4 84,60 3,180 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 084/5 27,4 836 30,5 87,30 3,181 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Molnár Miklós összesen 203,0 4.793 23,6 485,15 2,390 101,2 szántó, rét Tedej Zrt.+Befektető Kft. 1.250 2030 

 Polyák Ferenc (1972) (4220 Hajdúböszörmény Sillye Gábor u. 10.) – a Bódi család tagjai és Szolláthné Török Katalin cégvezető/tulajdonostársa, a megvásárolt 
területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó Bakóháti Takarmánytermelő Kft. és az Unió-2004 Bt. társtulajdonos vezetője, továbbá a 

Kelet-Pig Szövetkezet vezetője és a Vidiéri Szántók Kft. társtulajdonosa. 

Hajdúböszörmény Hajdú 1024 16,0 394 24,6 41,15 2,570 104,4 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 1028 76,0 1.985 26,1 228,40 3,005 115,0 legelő, rét Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 01011/1 60,4 1.556 25,8 193,10 3,196 124,1 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 01021/2 80,7 1.571 19,5 186,80 2,314 118,9 rét, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 01055/1 5,4 141 26,1 14,75 2,727 104,5 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 0871/2 6,6 135 20,3 14,15 2,129 104,7 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Polyák Ferenc összesen 245,1 5.782 23,6 678,35 2,768 117,3 szánt, gyep Tedej-Befektető Kft. 1.250 2030 

 Rákóczi András (1978) (4080 Hajdúnánás Dobó István u. 7.)175 – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. – további 7 holdingtag cégben 
érdekelt, Bódi Judittal (1974), a holdingvezető Bódi László András (1944) lányával megegyező árverezési című – vezérigazgató-helyettese, igazgatósági tag, vezető 

tisztségviselője.   

Hajdúnánás Hajdú 0180/18 6,3 107 17,0 12,65 2,001 117,7 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0186/3 3,8 5 1,2 1,40 0,372 309,7 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0196/1 9,5 211 22,3 22,10 2,332 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0198/1 19,5 448 23,0 46,75 2,401 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 022/5 29,9 922 30,8 96,30 3,216 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 087/10 5,8 172 29,8 17,95 3,115 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 087/12 14,3 371 26,0 38,80 2,717 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Rákóczi András összesen 89,1 2.236 25,1 235,95 2,648 105,5 szántó, legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Redela Rita (1988) (4080 Hajdúnánás Korponai u. 26.)176 – gazdasági agrármérnök (DE-ATC), önkormányzati képviselő-jelölt (MSZP), a megvásárolt területet 

bérlőTedej Zrt-vel és Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi Judit (1974) által alapított és vezetett, Rákóczi Andrással (1978) közös 
tulajdonú cég, az Agrárgazdálkodás Kft. munkatársa, a Tedej Lakosságának Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány pályázati felelőse. 

Hajdúnánás Hajdú 0302 15,0 104 6,9 10,90 0,725 104,7 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0307 52,0 371 7,1 38,75 0,746 104,4 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0313 21,2 331 15,6 34,60 1,630 104,5 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0317 35,9 559 15,6 58,45 1,630 104,5 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0322 22,1 344 15,6 35,95 1,629 104,4 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0379 32,8 756 23,0 78,95 2,405 104,5 szántó, rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0331/2 13,9 334 24,0 34,85 2,504 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Polgár Hajdú 0163/5 5,3 15 2,8 1,90 0,358 127,9 legelő Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Polgár Hajdú 0163/7 10,8 35 3,2 3,80 0,352 110,1 legelő, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Redela Rita összesen 209,0 2.849 13,6 298,15 1,427 104,7 gyep, szántó Tedej Zrt. + Befektető Kft. 1.250 2030 

 Rozgonyi Zoltán (1977) (4440 Tiszavasvári Krúdy Gyula u. 7. 1/4.177) – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. kertészeti ágazati 

igazgatója valamint a Tedej-Befektető Kft. igazgatósági tag, vezető tisztségviselője, továbbá az ugyancsak a cégcsoporthoz tartozó Hajdúhát Gabonamag Kft. FB tagja, 

valamint a Munka Mezőgazdasági Kft. vezetője és a Protech Kft. társtulajdonosa. 

Hajdúnánás Hajdú 0300 13,3 251 18,9 26,75 2,018 106,5 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0309 58,0 360 6,2 37,65 0,649 104,5 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0319 25,7 401 15,6 41,95 1,630 104,5 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0311/1 33,1 288 8,7 30,05 0,909 104,5 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0327/5 4,7 41 8,7 4,35 0,916 105,3 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0331/1 36,6 736 20,1 76,80 2,098 104,4 legelő, szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0381/2 38,8 841 21,7 87,85 2,265 104,4 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Rozgonyi Zoltán összesen 210,2 2.918 13,9 305,40 1,453 104,7 rét, legelő, szá. Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Szakál László (1973) (4087 Hajdúdorog Régi Tokaji út 75.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi László 

Andrással (1944) és Bódi László Andrásnéval (1947) közös cégük, a Tankerületi Növénytermesztő Kft. társtulajdonos vezetője.178 

Hajdúdorog Hajdú 0437/14 258,8 5.588 21,6 614,50 2,374 110,0 gyep, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Szakál László összesen 258,8 5.588 21,6 614,50 2,374 110,0 gyep, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

 Szenka László (1961) (4087 Hajdúdorog Kurucz u. 8.) – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft-vel együtt a Tedej cégcsoporthoz tartozó, Bódi László 

Andrással (1944) valamint Bódi László Andrásnéval (1947) és Szolláthné Török Katalinnal (1973) közös cégük, a Kabáttanyai Gabonatermelő Kft. társtulajdonos 

vezetője.179 

Hajdúböszörmény Hajdú 0865 53,3 970 18,2 117,20 2,199 120,8 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 01014/5 45,3 948 20,9 113,80 2,512 120,1 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

                                                           
175Rákóczi András: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html 

    http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806 
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol 

    https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html  
176Redela Rita: http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd  
    https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767 
   https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  

    https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/ http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html 
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellat

asaert_Alapitvany.pdf  
177Rozgonyi Zoltán: http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html 
   https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/  
178Szakál László és Bódiék közös cége, a Tankerületi Növénytermesztő Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html  
179Szenka László és Bódiék valamint Szolláthné közös cége, a Kabáttanyai Gabonatermelő Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-

c0909028577.html https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443  

https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://gondola.hu/hirek/183264-Egymilliardert_vett_foldet_az_MSZP-s_politikus_csaladja.html
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/egymilliardert-vett-foldet-egy-mszp-s-politikus-es-csaladja/cmtxvqd
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96767
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://index.hu/belfold/2010/okvalasztas/eredmenyek/hajdu-b/hajdunanas/
http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T033/tjk.html
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://www.archiv.hajdunanas.hu/useruploads/files/eloterjesztesek/2018_aprilis/20_np_Civil_szervezetek_tamogatasa/Tedej_Lakossaganak_Egeszsegugyi_Ellatasaert_Alapitvany.pdf
http://magyarmezogazdasag.hu/2016/01/20/tedej-gyumolcsben-es-leben-nyero
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/munka-mezogazdasagi-kft-c1509081363.html
https://hu.kompass.com/c/munka-mezogazdasagi-kft/hu1230591/
https://www.nemzeticegtar.hu/tankeruleti-novenytermeszto-kft-c0909029363.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kabattanyai-gabonatermelo-kft-c0909028577.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/hajdudorog-4087/kuruc_utca/szenka_laszlo/HU2002383457-52252443
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(AK) 
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lejárta 

(mFt/ha) (eFt/AK) 

Hajdúdorog Hajdú 0270 77,3 1.714 22,2 217,10 2,809 126,6 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúdorog Hajdú 0441 25,3 440 17,4 63,60 2,515 144,4 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúdorog Hajdú 0442 21,7 355 16,3 46,60 2,147 131,4 rét, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúdorog Hajdú 0261/1 17,3 326 18,8 41,90 2,422 128,5 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúdorog Hajdú 0272/1 23,3 377 16,2 50,50 2,164 133,9 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúdorog Hajdú 0425/8 4,7 6 1,2 0,70 0,147 122,8 nádas Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúdorog Hajdú 0458/9 8,4 216 25,6 31,40 3,725 145,3 szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Szenka László összesen 276,6 5.352 19,3 682,80 2,469 127,6 szántó,rét,nád. Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

 Szolláthné Török Katalin (1973) (4080 Hajdúnánás Tiszavasvári út 21/A)180  – a megvásárolt területet bérlő Tedej-Befektető Kft. – további  7 holdingtag cégben 

érdekelt – ügyvezetője, vezető tisztségviselője 

Hajdúböszörmény Hajdú 01013/14 20,0 189 9,5 19,75 0,990 104,4 rét, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 0863/1 53,6 985 18,4 122,40 2,282 124,2 rét, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Hajdúböszörmény Hajdú 1019 126,7 2.654 20,9 291,90 2,304 110,0 rét, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Polgár Hajdú 0169 33,0 201 6,1 15,15 0,458 75,4 legelő Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Polgár Hajdú 0175/1 50,8 218 4,3 25,30 0,498 116,2 legelő Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

Szolláthné Török Katalin ö. 284,1 4.247 14,9 474,50 1,670 111,7 gyep, szántó Tedej - Befektető Kft. 1.250 2030 

 Tamási Piroska Erzsébet (1975) (4080 Hajdúnánás Nyár u. 12.) – Tamási Sándornak (1973), a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. 

kerületi főagronómusának, igazgatósági tag, vezető tisztségviselőjének, a Tedej-Befektető Kft. ügyvezetőjének azonos lakcímű felesége, a Hajdúsági Munkaerő-

Kölcsönző Kft. tulajdonos ügyvezetője, a Tedej-Táp Kft. és a Nagyerdő Irodahasznosító Kft. korábbi vezetője. 

Hajdúnánás Hajdú 0387 17,5 367 21,0 38,40 2,195 104,5 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 022/1 29,2 857 29,4 89,45 3,066 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 032/11 7,5 202 26,8 21,10 2,800 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0384/2 9,3 202 21,7 21,10 2,268 104,5 rét Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0427/3 11,6 179 15,5 18,75 1,623 104,5 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 0776/1 25,8 196 7,6 20,50 0,794 104,4 legelő Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 087/5 29,3 864 29,5 90,20 3,078 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Tamási Piroska Erzsébet ö. 130,2 2.867 22,0 299,50 2,300 104,5 szántó, gyep Tedej Zrt. 1.250 2030 

 Tamási Sándor (1973) (4080 Hajdúnánás Nyár u. 12.)181 – a megvásárolt területet bérlő Tedej Agrártermelő és Szolgáltató Zrt. kerületi főagronómusa, igazgatósági 
tag, vezető tisztségviselője, valamint a Tedej-Befektető Kft. ügyvezetője, vezető tisztségviselője. 

Hajdúnánás Hajdú 022/3 59,9 1.904 31,8 198,80 3,320 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Hajdúnánás Hajdú 025/3 29,0 817 28,1 85,30 2,939 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Tamási Sándor összesen 88,9 2.721 30,6 284,10 3,196 104,4 szántó Tedej Zrt. 1.250 2030 

Tedej holding összesen 2.682,9 57.896 21,6 6.191,40 2,308 106,9 sz.,l.,r.,gy.,n. Tedej Zrt. + Befektető Kft. 1.250 2030 

 500 - 1.000 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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  2.) Forgácsék (4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48., Tarján u. 144., 146, 4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3.)182 – az MSZMP-s majd MSZP-s családfő, dr. Forgács 

Barna (1952), a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, valamint fia, az MSZP-s Gyurcsány kormány államtitkára, dr. Forgács Barnabás (1980), 92 
éves édesanyja, Forgács Barnabásné (1925), továbbá lánya, dr. Forgács Beáta (1976) és annak azonos lakcímű élettársa, Majtényi László Ákos (1974), több cégben érdekelt 

nyertes árverezők. 

 dr. Forgács Barna (1952) (4002 Debrecen Mezőgazdász u. 48.) – agrármérnök, a családi/üzleti érdekkör MSZMP-s majd MSZP-s vezetője, a Hajdú-Bihar megyei 
közgyűlés volt MSZP-s tagja, a párt volt országgyűlési és európai parlamenti képviselő-jelöltje, a Magyar Agrárkamara volt elnöke, a megvásárolt területet bérlő 

Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője, továbbá az Alföldi Sertés Szövetkezet valamint a Kismacsi Növénytermesztő Kft. vezetője; 

Újszentmargita Hajdú 0444 6,1 64 10,4 4,50 0,732 70,4 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0449 10,8 113 10,4 8,00 0,738 71,0 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Forgács Barna összesen 16,9 177 10,4 12,50 0,736 70,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 dr. Forgács Barnabás (1980) (4032 Debrecen Tarján u. 146. ) – gazdasági agrármérnök, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetőjének, dr. 

Forgács Barnának (1952)a  fia, az MSZP-s Gyurcsány kormány volt FVM államtitkára, a Kismacsi Növénytermesztő Kft. és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. 
társtulajdonosa.  

Újszentmargita Hajdú 0467 89,8 1.452 16,2 180,45 2,010 124,3 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0483 78,8 1.045 13,3 160,10 2,033 153,2 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Forgács Barnabás össz. 168,6 2.497 14,8 340,55 2,020 136,4 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 Forgács Barnabásné (1925) (4220 Hajdúböszörmény Munkácsy M. u. 8. I/3.) – a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetőjének, dr. Forgács 

                                                           
180Szolláthné Török Katalin: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  

     https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html  
181Tamási Sándor és felesége: https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html  

    https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/  
182dr. Forgács Barna és családja: https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/  
    https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol  

    https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/  

    https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba 
    https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13  

    https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas 

    https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/ https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html 
   http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487 http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155 

    https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa  

    http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806 
     

https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-tap-kft-c0909000991.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-zrt-c0910000121.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tedej-befekteto-kft-c0909002744.html
https://magyaridok.hu/gazdasag/egymilliardert-vett-foldet-az-mszp-s-politikus-csaladja-331897/
https://magyaridok.hu/gazdasag/tobb-szaz-hektart-nyert-volt-mszp-s-politikus-csaladja-329185/
https://alfahir.hu/az_mszp_s_oligarchaknak_is_boven_jutott_az_allami_foldekbol
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/gyurcsany-allamtitkara-is-vett-allami-foldeket-hajdu-biharban/2016/01/27/
https://ripost.hu/cikk-gyurcsany-allamtitkara-750-hektart-szerzett-meg-a-nagyit-is-bevettek-a-boltba
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s13
https://888.hu/article-ez-a-politikus-jol-bevasarolt-allami-foldekbol
https://nimrod.hu/hirek/vadasznap-az-arnyas-fak-alatt-hajdu-bihar-megye-hajdunanas
https://www.dehir.hu/tag/forgacs-barna/
https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/portretar/archivum/forgacsbarnabas.html
http://nol.hu/belfold/20090716-az_eredmenyes_vizsga_visszahozza_a_tandijat-341487
http://www.haon.hu/fejlett-technologiakat-kell-beszerezni/3772155
https://www.agrarunio.hu/gepesites/veto-es-talajmuvelo-gepek/174-mindenbe-belemegy-fradisc-6000-v-neheztarcsa
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-forgacs-beata
http://www.haon.hu/egy-kerdes-ot-valasz-agrarszakemberek-a-cegukrol/3771806
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Barnának (1952) 90 év feletti édesanyja. 

Folyás Hajdú 0425 43,2 354 8,2 25,90 0,599 73,1 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0309 11,3 172 15,2 9,90 0,878 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0454 33,9 492 14,5 30,10 0,887 61,2 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0522 23,3 277 11,9 36,20 1,554 130,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0542 4,4 54 12,4 3,20 0,733 59,1 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0544 4,0 42 10,4 2,45 0,606 58,3 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0546 26,6 381 14,3 21,95 0,824 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0557 12,2 181 14,8 10,40 0,853 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0563 17,9 215 12,0 12,40 0,693 57,6 rét, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0565 20,5 251 12,3 14,50 0,707 57,7 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0307/1 17,4 84 4,8 4,85 0,279 57,9 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Forgács Barnabásné össz. 214,7 2.504 11,7 171,85 0,800 68,6 szántó, gyep Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 dr. Forgács Beáta (1976) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – ügyvéd, a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. jogi igazgatója, a cég tulajdonos vezetőjének, dr. 

Forgács Barnának (1952) a lánya, Majtényi László Ákos (1974) azonos lakcímű üzlet- és élettársa, az F-M Pack Kft. társtulajdonos vezetője és az Újszentmargitai 

Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa.  

Újszentmargita Hajdú 0345 28,9 274 9,5 15,80 0,547 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0518 69,8 890 12,8 52,20 0,748 58,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0604 26,8 392 14,6 22,55 0,841 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0606 73,7 901 12,2 51,80 0,703 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Forgács Beátaösszesen 199,2 2.457 12,3 142,35 0,715 57,9 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 Majtényi László Ákos (1974) (4032 Debrecen Tarján u. 144.) – nyomdaipari mérnök, élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport tulajdonosa, dr. Forgács 

Barna (1952), a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. tulajdonos vezetője lányának, dr. Forgács Beátának (1976) azonos lakcímű üzlet- és élettársa, a For-

Ma Flexo Kft. társtulajdonos vezetője továbbá az F-M Pack Kft. és az Újszentmargitai Mezőgazdasági Kft. társtulajdonosa. 

Újszentmargita Hajdú 0390 56,1 745 13,3 42,85 0,764 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0414 52,6 747 14,2 42,95 0,817 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0425 70,5 873 12,4 50,20 0,712 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0438 74,0 1.126 15,2 65,75 0,889 58,4 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Majtényi L. Á. összesen 253,2 3.491 13,8 201,75 0,797 57,8 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Forgácsék összesen 852,6 11.126 13,0 869,00 1,019 78,1 szántó, gyep Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (500-1.000 ha közötti érdekeltségek):  

 dr. Forgács Beáta (Debrecen) ügyvéd, agrárcégük jogi igazgatója – 199,2 ha 

 Forgács Barnabásné (Hajdúböszörmény) agrárnagyvállalkozó 90 év feletti koru édesanyja – 214,7 ha 

 Majtényi László Ákos (Debrecen) nyomdaipari mérnök, élelmiszeripari csomagolóanyagokat gyártó cégcsoport tulajdonosa – 253,2 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (500-1.000 ha közötti érdekeltségek) 

 - 

 200 - 500 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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  3.) Való Gábor (1966) (4071 Hortobágy Erdei Ferenc u. 9.) – hivatásos vadász, a Hortobágyi Lúdtenyésztő Zrt. fővadásza, korosztályos megyei koronglövő bajnok, testvérével, 

Való Sándorral (1962) közös, lakcímével megegyező székhelyű, vadgazdálkodási profilú családi cégük, a Való Vad Kft. volt társtulajdonos vezetője és a szántóföldi 

növénytermesztő Vajdalapos Kft. társtulajdonosa.183 

Újszentmargita Hajdú 0277 4,7 13 2,8 1,60 0,343 122,4 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0279 8,0 41 5,1 3,10 0,387 75,4 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0281 76,5 687 9,0 40,35 0,527 58,7 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0302 154,5 690 4,5 71,05 0,460 103,0 rét, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0524 63,7 585 9,2 33,65 0,528 57,5 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0600 138,4 1.454 10,5 85,30 0,616 58,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0305/4 43,9 137 3,1 19,10 0,435 139,0 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Való Gábor összesen 489,7 3.607 7,4 254,15 0,519 70,5 gyep, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

  4.) Biróék (4150 Püspökladány Nagy-Ürmöshát major 0449/32., Szent István u. 37.)184 – apa és két fia, növénytermesztő és állattenyésztő nagygazda, százmilliós forgalmú 

cégeket tulajdonló, nagyvállalkozó család árverési nyertes tagjai. 

 Biró Krisztián Péter (1992) (Nagy-Ürmöshát major 0449/32.) – a fiatalabb testvér, a lakhelyével megegyező székhelyű, szülei, Bíró László (1963) és Kassai Mária 

(1962) által alapított és vezetett, testvérével, ifj. Bíró Lászlóval (1990) közös családi cégük, a Sárrétgabona Kft. társtulajdonosa. 

                                                           
183Való Gábor hivatásos vadász. Nevén az árverési nyertesek NFA által közzétett listája adatainak összegzése alapján a 300 ha-os szerzési plafont meghaladó 

terület szerepel. Ez részben abból származhat, hogy azonos néven és megegyező lakcímen több személy is nyertes árajánlatokat tett (lásd pl.: Mészáros Lőrinc 

felcsúti polgármester és fia esetét http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott), ami azonban az NFA által közölt 
adatokból nem deríthető ki. Másrészt származhat azonban abból is, hogy az NFA vélhetően nem tartja nyilván, hogy a különböző árverési helyeken és 

időpontokban adott személy mennyi földet szerzett, és így nem is zárja ki azokat az árverésről, akik már elérték ezt a 300 ha-os szerzési plafont.  
   http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880  
    http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/ 

https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_ http://www.ludzrt.hu/ 
   http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494 https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html 
184Bíróék és cégeik: https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255 
    http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf  

http://mandiner.hu/cikk/20160115_fold_meszaros_lorinc_22_eves_fia_is_bevasarolhatott
http://www.haon.hu/kiderult-kik-a-legjobb-korongvadaszok/3168880
http://erdo-mezo.hu/2016/06/17/a-szabolcsi-roka-bence-lett-az-orszag-legjobb-hivatasos-vadasza-2016-ban-kepek/
https://issuu.com/hidivasar/docs/webre_hortob__gyi___js__g_okt__ber_
http://www.ludzrt.hu/
http://www.ceginformacio.hu/cr9319292494
https://www.opten.hu/vajdalapos-kft-c0909025018.html
https://vs.hu/gazdasag/osszes/uj-foldesurak-a-sukoroi-ertekbecslotol-a-tanya-uj-osztrak-lakojaig-0121#!s11
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-full-2000-kft-c0909006830.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarretgabona-kft-c0909015743.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarrethus-kft-c0909026867.html
http://ceginfotar.hvg.hu/cr9316533255
http://www.hajduszovat.hu/nfa_foldek_arveresi_hirdetmenyei/Debrecen%20R%C3%B3zsahegy%20u%204%2020151123_20151204.pdf
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Püspökladány Hajdú 0449/24 55,8 1.275 22,8 76,50 1,370 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0447/1 26,6 566 21,3 32,95 1,240 58,2 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Biró Krisztián Péter össz. 82,4 1.841 22,3 109,45 1,328 59,5 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

 Biró László (1963) (Szent István u. 37.) – az apa, feleségével, Kassai Máriával (1962) közös családi cégük, az Agro-Full 2000 Kft. társtulajdonos vezetője, másik 

családi cégük, a Sárrétgabona Kft. korábbi alapító vezetője és a Sárréthús Kft. tulajdonos vezetője. 

Püspökladány Hajdú 0436 71,9 2.043 28,4 122,55 1,704 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Bíró László összesen 71,9 2.043 28,4 122,55 1,704 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

 ifj. Biró László (1990) (Nagy-Ürmöshát major 0449/32.) – az idősebb testvér, a lakhelyével megegyező székhelyű, szülei, Bíró László (1963) és Kassai Mária (1962) 
által alapított, édesanyjával és testvérével, Bíró Krisztián Péterrel (1992) közös családi cégük, a Sárrétgabona Kft. társtulajdonos vezetője. 

Püspökladány Hajdú 0443 50,1 1.545 30,8 100,40 2,002 65,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0440/1 155,5 4.217 27,1 253,85 1,633 60,2 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

ifj. Bíró László összesen 205,6 5.762 28,0 354,25 1,723 61,5 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Biróék összesen 359,9 9.646 26,8 586,25 1,629 60,8 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

  5.) Iglódi-94 Bt. (4064 Nagyhegyes, Szoboszlói út 0188/40 hrsz.) üzlettárs kültagjai.185 

 Podgornik Zsolt (1979) (4032 Debrecen Babits Mihály u. 40.) – az Iglódi-94 Bt. társtulajdonos kültagja, valamint a BAB-15 Mezőgazdasági Szövetkezet és a Hegyesi 

Szövetkezet FB tagja, továbbá a lakcímével megegyező székhelyű és a 2014-ig ugyancsak itt lakó Podgornik-Kurucz Annamária (1977) igazgató elnök által vezetett 

Debreceni Paprika Szövetkezet termelési vezetője és FB tagja. 

Hajdúszoboszló Hajdú 0596 86,5 3.027 35,0 460,90 5,329 152,3 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Hajdúszoboszló Hajdú 0580/3 89,2 2.189 24,5 337,15 3,781 154,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Podgornik Zsolt összesen 175,7 5.216 29,7 798,05 4,542 153,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Tóth Péter Tamás (1977) (4031 Debrecen Bornemissza u. 16.) – az Iglódi-94 Bt. társtulajdonos kültagja, továbbá ugyancsak a BAB-15 Mezőgazdasági Szövetkezet és a 
Debreceni Paprika Szövetkezet FB tagja. 

Hajdúszoboszló Hajdú 0590 90,8 3.117 34,3 389,70 4,292 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Hajdúszoboszló Hajdú 0588/7 62,9 2.101 33,4 336,15 5,348 160,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Tóth Péter Tamás összesen 153,7 5.218 33,9 725,85 4,723 139,1 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Iglódi-94 Bt. összesen 329,4 10.434 31,7 1.523,90 4,626 146,1 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

  6.) Veresék (4150 Püspökladány Rákóczi u. 53., 4161 Báránd Rákóczi út 33.) – Veres Gyula (1958) és Veres Sándor (1962) üzlettárs testvérek, FIDESZ-közeli nagybirtokosok, 

családi cégeik, a Geo-Terra 96 Kft. és a Veres Logisztika Kft. társtulajdonos vezetői, továbbá azonos lakcímű közvetlen családtagjaik.186 

 Veres Csilla (1995) (4150 Püspökladány Rákóczi u. 53.) – Veres Sándor (1962) azonos lakcímű lánya, a Berettyóvölgyi Kft. társtulajdonosa. 

Püspökladány Hajdú 0474 34,4 962 27,9 57,70 1,676 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0477 68,5 1.719 25,1 103,15 1,506 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0483/21 68,3 1.813 26,6 109,30 1,601 60,3 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Veres Csilla összesen 171,2 4.494 26,3 270,15 1,578 60,1 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

 Veres Gyula (1958) (4161 Báránd Rákóczi út 33.) – az idősebb testvér, családi cégeik, a szántóföldi növénytermesztő és földmérő főprofilú Geo-Terra 96 Kft. valamint 
a szállítmányozó, rakománykezelő Veres Logisztika Kft. társtulajdonos vezetője, 2013-ig az állattenyésztő főprofilú Ágota-Puszta Kft.-jük volt társtulajdonos vezetője, a 

Magyar Juh- és Kecsketenyésztők SzövetségeFB tagja. 

Báránd Hajdú 0163/19 9,4 152 16,2 12,00 1,279 78,9 szántó Bökönyi László  1.250 2036 

Veres Gyula összesen 9,4 152 16,2 12,00 1,279 78,9 szántó Bökönyi László  1.250 2036 

 Veres Sándor (1962) (4150 Püspökladány Rákóczi u. 53.) – a fiatalabb testvér, családi cégeik, a szántóföldi növénytermesztő és földmérő főprofilú Geo-Terra 96 Kft. 

valamint a szállítmányozó, rakománykezelő Veres Logisztika Kft. társtulajdonos vezetője, 2013-ig az állattenyésztő főprofilú Ágota-Puszta Kft.-jük volt társtulajdonos 

vezetője.  

Püspökladány Hajdú 040/2 3,7 60 16,3 3,40 0,926 56,7 szántó Szabó Bence Gyula 1.250 2033 

Püspökladány Hajdú 0483/41 132,4 3.722 28,1 223,30 1,686 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0616/3 4,7 130 27,6 7,80 1,654 59,9 szántó Papp Mátyás József 1.250 2032 

Veres Sándor összesen 140,8 3.912 27,8 234,50 1,665 59,9 szántó Hamvas-Tej Kft. + 2 fő 1.250 2019-2033 

 Veresné Dienes Gyöngyi (1990) (4161 Báránd Rákóczi út 33.) – Veres Gyula (1958) azonos lakcímű menye. 

Báránd Hajdú 029/10 5,4 120 22,4 14,50 2,701 120,8 szántó Papp László Csaba 1.250 2034 

Veresné Dienes Gyöngyi össz. 5,4 120 22,4 14,50 2,701 120,8 szántó Papp László Csaba 1.250 2034 

Veresék összesen 326,8 8.678 26,6 531,15 1,625 61,2 szántó Hamvas-Tej Kft. + 4 fő 1.250 2019-2036 

  7.) Pálfyék (4031 Debrecen Bezerédi Imre u. 11/B., Töhötöm u. 20/b.) – apa és két fia, családi cégük, a Szimultán Kft. valamint a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. 
társtulajdonosai és/vagy vezetői.187 

 Pálfy István Attila (1953) (Töhötöm u. 20/b.) – az apa, a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonos vezetője, egyben a másik nagy nyertes érdekeltség vezetőjével, 

dr. Forgács Barnával (1952), volt MSZP-s képviselővel, a Magyar Agrárkamara volt elnökével együtt az Alföldi Sertés Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, 
vezető tisztségviselője, továbbá családi cégük, a Szimultán Kft. alapító társtulajdonosa, 2011-ig annak vezetője. 

Ebes Hajdú 0100/4 93,5 3.015 32,3 374,15 4,002 124,1 legelő, szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Nagyhegyes Hajdú 06 5,3 204 38,8 23,45 4,465 115,0 szántó Agro-Team Kft. 1.350 2016 

Pálfy István Attila összesen 98,8 3.219 32,6 397,60 4,024 123,5 szántó, legelő Kösely Zrt.+ Agro-Team Kft. 1.250-1.350 2016-2030 

 dr. Pálfy István (1978) (Bezerédi Imre u. 11/B.) – az idősebb testvér, állatorvos, családi cégük, a Szimultán Kft. vezetője és a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. 
társtulajdonosa. 

Ebes Hajdú 0110/7 44,2 1.585 35,9 198,15 4,484 125,0 szántó Pensum Kft. 1.250 2030 

Hajdúszoboszló Hajdú 0574 90,7 3.206 35,4 400,75 4,419 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

dr. Pálfy István összesen 134,9 4.791 35,5 598,90 4,440 125,0 szántó Kösely Zrt.+ Pensum Kft. 1.250 2030 

 dr. Pálfy Tamás (1980) (Töhötöm u. 20/b.) – az apával megegyező lakcímű fiatalabb testvér, agrármérnök, Ph.D., báttyával együtt családi cégük, a Szimultán Kft. 

                                                           
185Iglódi-94 Bt. és üzlettárs kültagjai: https://www.nemzeticegtar.hu/iglodi-94-bt-c0906003574.html https://multiva.info/hu/product/optima-t  
186Veresék: https://mno.hu/gazdasag/budai-az-agrariumban-minden-szereplonek-helye-van-1166958  
    https://www.nemzeticegtar.hu/geo-terra-96-kft-c0909010741.html https://www.bisnode.hu/ceginformacio/7287656/veres-logisztika-kft/  

    https://www.nemzeticegtar.hu/agota-puszta-kft-c0909012547.html https://mjksz.hu/felugyelo-bizottsag https://www.facebook.com/gyongyi.dienes  

    http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/rekordmennyisegu-buzat-akarnak-gyujteni-a-hajdu-bihari-gazdak/2015/08/07/     
187Pálfyék és cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/nagyhegyesi-allattenyeszto-kft-c0909002194.html http://www.mbtt.hu/bemutatkozas 

    https://www.nemzeticegtar.hu/szimultan-kft-c0909001355.html https://www.nemzeticegtar.hu/alfoldi-sertes-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000599.html    
    https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_majus_7298.pdf https://maok.hu/content/_common/attachments/meghivo_hb_juli22.pdf  
    https://www.google.hu/search?q=dr.+P%C3%A1lfy+Tam%C3%A1s+Debrecen&ei=MOKWW6PcL5DKwQL-lL-QDQ&start=30&sa=N&biw=1280&bih=694  

https://www.nemzeticegtar.hu/iglodi-94-bt-c0906003574.html
https://multiva.info/hu/product/optima-t
https://mno.hu/gazdasag/budai-az-agrariumban-minden-szereplonek-helye-van-1166958
https://www.nemzeticegtar.hu/geo-terra-96-kft-c0909010741.html
https://www.bisnode.hu/ceginformacio/7287656/veres-logisztika-kft/
https://www.nemzeticegtar.hu/agota-puszta-kft-c0909012547.html
https://mjksz.hu/felugyelo-bizottsag
https://www.facebook.com/gyongyi.dienes
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/rekordmennyisegu-buzat-akarnak-gyujteni-a-hajdu-bihari-gazdak/2015/08/07/
https://www.nemzeticegtar.hu/nagyhegyesi-allattenyeszto-kft-c0909002194.html
http://www.mbtt.hu/bemutatkozas
https://www.nemzeticegtar.hu/szimultan-kft-c0909001355.html
https://www.nemzeticegtar.hu/alfoldi-sertes-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000599.html
https://portal.agr.unideb.hu/media/HBNA_majus_7298.pdf
https://maok.hu/content/_common/attachments/meghivo_hb_juli22.pdf
https://www.google.hu/search?q=dr.+P%C3%A1lfy+Tam%C3%A1s+Debrecen&ei=MOKWW6PcL5DKwQL-lL-QDQ&start=30&sa=N&biw=1280&bih=694
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vezetője és a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonosa, a Baromfi Termék Tanács Elnökségének tagja (2018-2020). 

Hajdúszoboszló Hajdú 0576 87,4 2.791 31,9 348,95 3,993 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

dr. Pálfy Tamás összesen 87,4 2.791 31,9 348,95 3,993 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Pálfyék összesen 321,1 10.801 33,6 1.345,45 4,190 124,6 szántó, legelő Kösely Zrt.+ 2 Kft. 1.250-1.350 2016-2030 

  8.) Frommerék (4032 Debrecen Babits Mihály u. 76.) – amilliárdos nagyvállalkozó, növényorvos apa és egyik – azonos lakcímű – lánya.188 

 Frommer Dóra (1989) – az apa, a növényorvos, dr. Frommer Lajos vidékfejlesztési agrármérnök lánya, családi cégeik közül a Szamosmenti Csomagoló Kft. 
társtulajdonos vezetője továbbá a Farmmix-Agro Kft., az FDM Trade Kft. és a Graviso Kft. társtulajdonosa 

Ebes Hajdú 0110/8 32,9 1.313 40,0 164,15 4,997 125,0 szántó Pensum Kft. 1.250 2030 

Ebes Hajdú 0112/12 189,1 7.700 40,7 962,55 5,091 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Frommer Dóraösszesen 222,0 9.013 40,6 1.126,70 5,075 125,0 szántó Kösely Zrt.+Pensum Kft. 1.250 2030 

 dr. Frommer Lajos (1955) – a növényorvos apa, családi cégeik közül a Farmmix Kft., a Farmmix-Invest Kft., a Graviso Kft. és az MMDL Kft. társtulajdonos vezetője, 
továbbá az FDM Trade Kft. és a Szamosmenti Almatermelő Szövetkezet vezetője valamint az Agroecsed Kft. és az Agrosol 2000 Kft. társtulajdonosa.  

Ebes Hajdú 094/1 60,2 2.597 43,1 324,65 5,391 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

dr. Frommer Lajos összesen 60,2 2.597 43,1 324,65 5,391 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Frommerék összesen 282,2 11.610 41,1 1.451,35 5,143 125,0 szántó Kösely Zrt.+Pensum Kft. 1.250 2030 

  9.) Fülepék (4220 Hajdúböszörmény Jókai Mór u. 46.) – Fülep László (1946) pék, élelmiszerkereskedő, a fiával, Fülep Zsolttal (1970) közös családi cégük, a Balmaz-Sütöde 

Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetője és Fülep Lászlóné, azonos lakcímű, közvetlen családtag.189 

 Fülep László (1946) – pék, kenyér- és pékárúkereskedő, a fiával, Fülep Zsolttal (1970), a Magyar Pékszövetség elnökségi tagjával közös családi cégük, a Balmaz-
Sütöde Élelmiszeripari Feldolgozó és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetője. 

Hajdúszoboszló Hajdú 0650 41,5 1.477 35,6 200,10 4,822 135,5 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Hajdúszoboszló Hajdú 0655 96,8 3.534 36,5 460,25 4,756 130,2 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Fülep László összesen 138,3 5.011 36,2 660,35 4,775 131,8 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Fülep Lászlóné – azonos lakcímű, közvetlen családtag. 

Hajdúszoboszló Hajdú 0594 93,4 3.039 32,5 413,35 4,427 136,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Hajdúszoboszló Hajdú 0652/1 44,3 1.729 39,0 253,10 5,710 146,4 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Fülep Lászlóné összesen 137,7 4.768 34,6 666,45 4,840 139,8 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Fülepék összesen 276,0 9.779 35,4 1.326,80 4,807 135,7 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 10.) Gáspárék (4028 Debrecen Simonyi út 1/A., 7., 25.) – Gáspár Gyulának (1954) (4028 Debrecen Simonyi út 7.), a száz leggazdagabb magyar egyikének, az Agropoint Kft. és 

a Biopoint Kft. tulajdonos vezetőjének közvetlen családtagjai, azonos lakcímű felesége, fia, háziorvos lánya és annak azonos lakcímű, jogász élettársa.190 

 dr. Gáspár Alicia (1980) (Simonyi út 25.) – háziorvos, Gáspár Gyula (1954) és Gáspár Alicja Zdzislawa (1955) lánya, a Global Renaissance Investments Kft. és a 
Nagyerdő-Med Kft. tulajdonos vezetője, családi cégük, az Agropoint Kft. volt társtulajdonosa.191 

Ebes Hajdú 08/4 5,4 242 44,9 27,65 5,140 114,4 szántó  - - - 

Hajdúszoboszló Hajdú 013/62 3,3 112 34,0 12,85 3,882 114,2 szántó  - - - 

Hajdúszoboszló Hajdú 0141/68 3,4 120 34,8 13,70 3,983 114,5 szántó  - - - 

Hajdúszoboszló Hajdú 0141/71 3,6 124 34,8 14,15 3,973 114,2 szántó  - - - 

Hajdúszoboszló Hajdú 0174/49 3,1 107 34,8 12,20 3,984 114,5 szántó  - - - 

Hajdúszoboszló Hajdú 045/17 3,8 101 26,8 11,50 3,059 114,2 rét, szántó  - - - 

dr. Gáspár Alicia összesen 22,6 806 35,7 92,05 4,073 114,3 szántó, rét  - - - 

 Gáspár Alicja Zdzislawa (1955) (Simonyi út 7.) - Gáspár Gyula (1954) azonos lakcímű felesége, családi cégük, az Agropoint Kft. társtulajdonosa. 

Ebes Hajdú 0116/21 95,6 3.982 41,6 497,70 5,205 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Gáspár Alicja Zdzislawa össz. 95,6 3.982 41,6 497,70 5,205 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 Gáspár Soma Gáspár  (1990) (Simonyi út 1/A.) – agrármérnök, Gáspár Gyula (1954) és Gáspár Alicja Zdzislawa (1955) fia, a Szászfalegelő Kft. és a Túzoklegelő Kft. 

tulajdonos vezetője, az Agropoint Kft. és a Baktapoint Kft. volt társtulajdonosa. 192 

Ebes Hajdú 0112/14 67,5 2.915 43,2 364,35 5,400 125,0 szántó Pensum Kft. 1.250 2030 

Gáspár Soma Gáspár össz. 67,5 2.915 43,2 364,35 5,400 125,0 szántó Pensum Kft. 1.250 2030 

 dr. Nagy Rudolf István (1978) (Simonyi út 25.) – jogász, a dr. Nagy Rudolf István Ügyvédi Iroda tulajdonos vezetője, dr. Gáspár Alícia azonos lakcímű élettársa, a 

Baktapoint Kft., a Global Renaissance Investments Kft., a Nagy Székely-Híd Kft. és a Társ 95 Pannon Kft. társtulajdonosa.193 

Ebes Hajdú 082/20 63,6 2.661 41,8 332,60 5,229 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

dr. Nagy Rudolf István összesen 63,6 2.661 41,8 332,60 5,229 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Gáspárék összesen 249,3 10.362 41,6 1.286,7 5,161 124,2 szántó, rét Kösely Zrt.+Pensum Kft. 1.250 2030 

 11.) Kunék (4066 Tiszacsege Cserepes tanya 0232/2.) – a néprajzos (mongolisztika szak) férj és szakpszichológus felesége, két gyermekes, FIDESZ-közeli, dr. Fazekas Sándor 

                                                           
188Frommerék és cégeik: https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html 
    https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497  

    https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/ 
https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613  

    https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html  

    http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/  
    https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf  
189Fülepék, a Balmaz-Sütöde tulajdonos vezetői: https://www.nemzeticegtar.hu/balmaz-sutode-kft-c0909007632.html http://balmaz-sutode.hu/  

    https://www.facebook.com/balmazsutode/ http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/vasarlas/balmaz-sutode-uzletek/  
    http://www.haon.hu/osszefogas-a-versenykepes-agrarkepzesi-rendszerert/3678879 http://www.haon.hu/mibe-kerul-a-friss-kifli-illata/2584683 
   http://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz  
190Gáspárék, a milliárdos debreceni nagyvállalkozó családja: https://www.dehir.hu/debrecen/atrendezodott-a-debreceni-szupergazdagok-toplistaja/2015/05/14/  
    https://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.513429.html https://civishir.hu/helyben-jaro/ok-a-leggazdagabb-debreceniek/0514103925 

    http://www.haon.hu/debrecen/hajdu-bihari-milliardosok-a-penz-szagarol/1983167 https://www.nemzeticegtar.hu/agropoint-kft-c0909000483.html  

    http://agropointkft.hu/hu/rolunk  http://nol.hu/archivum/archiv-73378-57108  
191dr. Gáspár Alícia háziorvos: https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/gondoskodo-varos/dr-gaspar-alicia https://www.doklist.com/hu/d21210/#ref  

    https://www.facebook.com/alicia.gaspar.334?lst=100007041614220%3A1090880419%3A1535145753  

    https://www.nemzeticegtar.hu/nagyerdo-med-kft-c0909018308.html  
192Gáspár Soma Gáspár agrármérnök: https://www.facebook.com/soma.gaspar.1 http://www.haon.hu/immar-diplomaskent-varhatjak-a-karacsonyt/2975188  

    https://www.nemzeticegtar.hu/szaszfalegelo-kft-c0909027018.html https://hirek.unideb.hu/sites/hirek.unideb.hu/files/phdkonfmeghiv20161125.pdf  
193dr. Nagy Rudolf István jogász: http://drnri.hu/ http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-nagy-rudolf-istvan  
    https://www.facebook.com/pages/Dr-Nagy-Rudolf-Istv%C3%A1n-%C3%9Cgyv%C3%A9di-Iroda/1029941063753911  

https://www.youtube.com/watch?v=oZWiceLgV1s
https://www.nemzeticegtar.hu/farmmix-kft-c0909003953.html
https://mno.hu/gazdasag/rejtelyes-milliomosok-is-licitaltak-a-foldarveresen-1335497
https://24.hu/fn/gazdasag/2016/04/01/ismeretlen-milliardosok-vettek-termofoldet/
https://www.facebook.com/dora.frommer?lst=100007041614220%3A1424543067%3A1534801613
https://www.nemzeticegtar.hu/szamosmenti-csomagolo-kft-c1509066702.html
http://www.debreceninap.hu/gazdasag/2016/07/07/kozel-egymilliard-forintert-vett-foldet-egy-debreceni-holgy/
https://portal.agr.unideb.hu/media/DEAGTC_MEK_Novenyorvosi_22903.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/balmaz-sutode-kft-c0909007632.html
http://balmaz-sutode.hu/
https://www.facebook.com/balmazsutode/
http://www.varoskozpont.hu/city/debrecen/vasarlas/balmaz-sutode-uzletek/
http://www.haon.hu/osszefogas-a-versenykepes-agrarkepzesi-rendszerert/3678879
http://www.haon.hu/mibe-kerul-a-friss-kifli-illata/2584683
http://hvg.hu/gazdasag/201604_magyarorszag_uj_foldesurai_szakits_ha_birsz
https://www.dehir.hu/debrecen/atrendezodott-a-debreceni-szupergazdagok-toplistaja/2015/05/14/
https://www.napi.hu/redirectedbyprint/titleunknown.513429.html
https://civishir.hu/helyben-jaro/ok-a-leggazdagabb-debreceniek/0514103925
http://www.haon.hu/debrecen/hajdu-bihari-milliardosok-a-penz-szagarol/1983167
https://www.nemzeticegtar.hu/agropoint-kft-c0909000483.html
http://agropointkft.hu/hu/rolunk
http://nol.hu/archivum/archiv-73378-57108
https://www.debrecen.hu/hu/debreceni/gondoskodo-varos/dr-gaspar-alicia
https://www.doklist.com/hu/d21210/#ref
https://www.facebook.com/alicia.gaspar.334?lst=100007041614220%3A1090880419%3A1535145753
https://www.nemzeticegtar.hu/nagyerdo-med-kft-c0909018308.html
https://www.facebook.com/soma.gaspar.1
http://www.haon.hu/immar-diplomaskent-varhatjak-a-karacsonyt/2975188
https://www.nemzeticegtar.hu/szaszfalegelo-kft-c0909027018.html
https://hirek.unideb.hu/sites/hirek.unideb.hu/files/phdkonfmeghiv20161125.pdf
http://drnri.hu/
http://debreceniugyvedikamara.hu/felhasznalok/dr-nagy-rudolf-istvan
https://www.facebook.com/pages/Dr-Nagy-Rudolf-Istv%C3%A1n-%C3%9Cgyv%C3%A9di-Iroda/1029941063753911
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miniszter, a Kunszövetség tiszteletbeli elnöke által pártfogolt gazdálkodó család tagjai, az állami földbérleti pályázatok nagy nyertesei.194 

 dr. Kun Péter (1974) – a néprajzos (mongolisztika szak) férj, a Kunszövetség ügyvivői testületének tagja, a Hortobágy Menti Húsmarhatartók Szolgáltató 

Szövetkezetének elnöke, továbbá családi cégeik, a felesége, dr. Kunné Kocsis Enikő Éva (1976) által vezetett Szilaj Marha Kft. és az oktatási/könyvkiadó profilú 

Arkadas Bt. társtulajdonosa. 

Folyás Hajdú 0420 92,3 264 2,9 36,60 0,397 138,6 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Folyás Hajdú 0422 28,6 276 9,6 25,25 0,883 91,6 erdő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Kun Péter összesen 120,9 540 4,5 61,85 0,512 114,5 legelő, erdő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 dr. Kunné Kocsis Enikő Éva (1976) – a szakpszichológus feleség, a férjével, dr. Kun Péterrel (1974) közös családi cégük, a Szilaj Marha Kft. társtulajdonos vezetője. 

Folyás Hajdú 0433 75,6 1.020 13,5 64,15 0,848 62,9 szántó dr. Kunné Kocsis Enikő Éva 1.250 2035 

Folyás Hajdú 0438 38,6 415 10,7 23,90 0,619 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Kunné Kocsis E. É. összesen 114,2 1.435 12,6 88,05 0,771 61,4 szántó Agrárgazdaság Kft.+Kunné 1.250 2035-2042 

Kunék összesen 235,1 1.975 8,4 149,90 0,638 75,9 leg.,szán.,er. Agrárgazdaság Kft.+Kunné 1.250 2035-2042 

 12.) Nagyék (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27., 28.) – gazdálkodó apa és fiai, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy nyertes érdekeltsége, családi cégük, a Mega 
Szövetkezet jogutódaként 2010-ben alakult MegaTermelő és Szolgáltató Kft. társtulajdonos vezetői, cégükkel a Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft. társtulajdonosai. 195  

 Nagy Géza (1944) (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 28.) – az apa, családi cégük, a Mega Kft. alapító társtulajdonos vezetője. 

Báránd Hajdú 0227/1 6,2 45 7,3 2,60 0,421 57,6 szántó  - - - 

Nagyrábé Hajdú 0185 52,3 962 18,4 54,25 1,037 56,4 szántó Nagy Géza 1.250 2034 

Nagy Géza összesen 58,5 1.007 17,2 56,85 0,972 56,5 szántó Nagy Géza 1.250 2034 

 Nagy Géza Nándor (1975) (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27.) – az idősebb fiú, családi cégük, a Mega Kft. társtulajdonos vezetője. 

Báránd Hajdú 0273/6 7,3 145 19,9 8,20 1,123 56,4 szántó Nagy Géza Nándor 1.250 2033 

Tetétlen Hajdú 0145 56,2 1.452 25,8 174,65 3,108 120,3 szántó Nagy Géza Nándor 1.250 2033 

Nagy Géza Nándor össz. 63,5 1.597 25,1 182,85 2,880 114,5 szántó Nagy Géza Nándor 1.250 2033 

 Nagy Norman Szabolcs (1977) (4161 Báránd Vörösmarty Mihály út 27.)  – a fiatalabb fiú, családi cégük, a Mega Kft. társtulajdonos vezetője. 

Nagyrábé Hajdú 0236 56,6 1.411 24,9 117,55 2,076 83,3 szántó Nagy Norman Szabolcs 1.250 2034 

Nagyrábé Hajdú 0219/1 33,6 633 18,9 55,30 1,647 87,3 szántó Nagy Norman Szabolcs 1.250 2034 

Nagy Norman Szabolcs össz. 90,2 2.044 22,7 172,85 1,916 84,6 szántó Nagy Norman Szabolcs 1.250 2034 

Nagyék összesen 212,2 4.648 21,9 412,55 1,944 88,8 ántó Nagyék 1.250 2033-2034 

 13.) Szombatiék (4065 Újszentmargita Kiscserepes tanya 0802/3.) – anya és azonos lakcímű, nagygazda fia, családi cégük, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál Kft. 

társtulajdonosai.196 

 Szombati Gábor (1954) – a fiú, családi cégük, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál Kft. társtulajdonos vezetője, feleségével, Szombati Gábornéval (sz. Szabó Mártával ) 
és cégükkel együtt a HNP 2013-as állami földbérleti pályázatainak egyik nagy nyertese, több száz hektár Natura 2000-es legelőinek bérlője.   

Újszentmargita Hajdú 0592 25,4 154 6,0 8,85 0,348 57,7 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Szombati Gábor összesen 25,4 154 6,0 8,85 0,348 57,7 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 Szombati Gáborné (sz. Daku Julianna – 1936) – az édesanya, családi cégük, a szarvasmarha tenyésztő Huszokál Kft. társtulajdonosa. 

Újszentmargita Hajdú 
 

94,6 383 4,1 22,05 0,233 57,5 erdő, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 
 

34,3 126 3,7 15,15 0,442 120,5 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 
 

52,0 186 3,6 10,95 0,210 58,9 erdő, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Szombati Gáborné összesen 180,9 695 3,8 48,15 0,266 69,3 erdő, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Szombatiék összesen 206,3 849 4,1 57,00 0,276 67,1 erdő, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (200-500 ha közötti érdekeltségek):  

 Fülepék – Fülep László és Fülep Lászlóné (Hajdúböszörmény) pék, kenyér- és pékárú-kereskedő nagyvállalkozó család tagjai – 276,0 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (200-500 ha közötti érdekeltségek) 

 - 

 100 - 200 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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 14.) Gyenge László (1957) (4138 Komádi Fő u. 26.) – egyéni gazdálkodó, a szántóföldi növénytermeszté főtevékenységű Agro-Gyenla-Kom Kft. tulajdonos vezetője.197  

Komádi Hajdú 0452/12 37,7 598 15,9 40,30 1,070 67,4 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

                                                           
194Kunék: https://www.naplo.hu/interju/2016/09/20/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek.naplo http://www.hortobagyimarha.hu/kapcsolat.html  

    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php http://www.kunszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=83 

    http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:szabo-csabanak-is-menni-kell&catid=1:friss-hirek&Itemid=66 
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/kunszovetseges_kun_csatazik_az_mszp-s_gogossel/?p=13   

    http://archivum.magyarhirlap.hu/mszp-maffia-alakult-a-hortobagyi-foldek-megszerzesere https://ezahir.hu/2015/12/27/a-hivatal-altal-eltussolva/ 

    http://mno.hu/belfold/ragalmazasert-allhat-birosag-ele-gogos-zoltan-1213263 http://hvg.hu/itthon/20140627_Perre_megy_foldmutyiugyben_Gogos_Zoltan 
    http://www.haon.hu/nyilvanos-bocsanatkeresre-szolitja-fel-gogos-zoltant-kun-peter-tiszacsegei-gazda/2491261   

    http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-bekult-ki-gogos-zoltan-es-kun-peter-2262709 http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630  

    https://atlatszo.hu/2015/06/29/fazekas-tanacsadojanak-csaladja-es-a-kunok-taroltak-a-hortobagyi-foldberlet-palyazatokon/  
   http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/rolunkirtak/index3.html  
195Nagyék és Mega Kft-jük: https://www.nemzeticegtar.hu/mega-termelo-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909019236.html  

    http://www.ceginformacio.hu/cr9317958087 http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180  
     http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-422_2013-

p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf  

    http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-424_2013-
p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf   

196Szombatiék: https://www.nemzeticegtar.hu/huszokal-kft-c0909001979.html http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb351-400  
197Gyenge László és cége, az Agro-Gyenla-Kom Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/agro-gyenla-kom-kft-c0909025583.html  
    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/komadi-4138/fo_utca/gyenge_laszlo/HU2002119043-309670120  

https://www.naplo.hu/interju/2016/09/20/mindig-tudtam-hogy-gazdalkodo-leszek.naplo
http://www.hortobagyimarha.hu/kapcsolat.html
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php
http://www.kunszovetseg.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=83
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:szabo-csabanak-is-menni-kell&catid=1:friss-hirek&Itemid=66
http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/kunszovetseges_kun_csatazik_az_mszp-s_gogossel/?p=13
http://archivum.magyarhirlap.hu/mszp-maffia-alakult-a-hortobagyi-foldek-megszerzesere
https://ezahir.hu/2015/12/27/a-hivatal-altal-eltussolva/
http://mno.hu/belfold/ragalmazasert-allhat-birosag-ele-gogos-zoltan-1213263
http://hvg.hu/itthon/20140627_Perre_megy_foldmutyiugyben_Gogos_Zoltan
http://www.haon.hu/nyilvanos-bocsanatkeresre-szolitja-fel-gogos-zoltant-kun-peter-tiszacsegei-gazda/2491261
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nem-bekult-ki-gogos-zoltan-es-kun-peter-2262709
http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630
https://atlatszo.hu/2015/06/29/fazekas-tanacsadojanak-csaladja-es-a-kunok-taroltak-a-hortobagyi-foldberlet-palyazatokon/
http://www.kunszovetseg.hu/gdonko/rolunkirtak/index3.html
https://www.nemzeticegtar.hu/mega-termelo-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909019236.html
http://www.ceginformacio.hu/cr9317958087
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-422_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-422_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-424_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-424_2013-p_Nagy_G%C3%A9za_N%C3%A1ndor_web.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/huszokal-kft-c0909001979.html
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb351-400
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-gyenla-kom-kft-c0909025583.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/komadi-4138/fo_utca/gyenge_laszlo/HU2002119043-309670120
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Komádi Hajdú 0452/56 39,1 644 16,5 43,40 1,110 67,4 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0461/19 3,5 30 8,5 3,65 1,032 121,7 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0461/20 3,4 30 8,7 3,55 1,029 118,3 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0461/21 6,0 60 10,0 6,50 1,079 108,3 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0472/12 11,0 157 14,4 11,40 1,040 72,5 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0518/12 4,2 64 15,3 4,35 1,034 67,5 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0522/11 8,3 162 19,6 11,15 1,351 69,0 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0526/27 21,4 376 17,6 25,90 1,208 68,8 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Magyarhomorog Hajdú 0469/13 23,1 365 15,8 25,50 1,104 69,9 szántó  - - - 

Magyarhomorog Hajdú 0469/14 24,6 341 13,8 24,35 0,989 71,4 szántó  - - - 

Gyenge László összesen 182,3 2.827 15,5 200,05 1,097 70,8 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

 15.) Varga Zoltán (1985) (4220 Hajdúböszörmény Kölcsey Ferenc u. 37.) – szállítmányozó nagyvállalkozó, a lakcímükkel megegyező székhelyű, nemzetközi közúti árúfuvarozó 
és szállítmányozó főprofilú családi cégük, az Agroszolg Transport Kft. társtulajdonos vezetője.198 

Folyás Hajdú 0430 44,2 662 15,0 38,10 0,861 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Folyás Hajdú 0441 13,8 195 14,2 11,25 0,817 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0602 66,4 604 9,1 62,15 0,937 102,9 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0621 46,3 579 12,5 33,35 0,720 57,6 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Varga Zoltán összesen 170,7 2.040 12,0 144,85 0,849 71,0 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 16.) Czifra Imréné (1950) (4028 Debrecen Lugossy u. 9.) – a Hortobágy székhelkyű, állattartó, vegyes gazdálkodási profilú Green Peas Kft.199 tulajdonos vezetője. 

Püspökladány Hajdú 0454/3 37,1 1.290 34,8 90,30 2,435 70,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0468/7 36,9 1.266 34,3 88,60 2,400 70,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Szerep Hajdú 0122 46,8 491 10,5 42,75 0,913 87,0 legelő Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Szerep Hajdú 0191/1 46,3 1.155 25,0 114,85 2,483 99,5 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Czifra Imréné összesen 167,1 4.202 25,1 336,50 2,014 80,1 szántó, legelő Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

 17.) Balogh-Farm Tépe Kft. (4132 Tépe, Hunyadi utca 20.)200 – a kormány/FIDESZ-közeli, 800 hektáros nagygazda, mezőgazdasági nagyvállalkozó Balogh család KITE-vel 

együttműködő iparszerű, preciíziós szántóföldi növénytermesztő cégének társtulajdonos vezetői, a családfó apa, és két fia. 

 Balogh László (1978) (4132 Tépe Kossuth u. 2.) – a fiatalabb fiú, szüleivel és testvérével közös családi cégük, a Balogh-Farm Tépe Kft. társtulajdonos vezetője. 

Ebes Hajdú 0116/12 48,7 1.814 37,2 226,70 4,654 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Tépe Hajdú 0101 6,1 98 16,0 11,15 1,829 114,1 rét, szántó  - - - 

Balogh László összesen 54,8 1.912 34,9 237,85 4,340 124,4 szántó, rét Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 Balogh Sándor (1950) (4132 Tépe Hunyadi u. 20.) – az apa, Tépe FIDESZ-es polgármesterének, Balogh Andrásnak (1957) a bátyja, a lakcímével megegyező székhelyű, 
feleségével, Balogh Sándorné sz. Bói Irmával (1952) és fiaival, ifj Balogh Sándorral (1973) valamint Balogh Lászlóval (1978) közös családi cégük, a Balogh-Farm 

Tépe Kft. alapító társtulajdonos vezetője. 

Ebes Hajdú 0116/14 50,1 1 926 38,5 240,80 4,808 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Balogh Sándor összesen 50,1 1 926 38,5 240,80 4,808 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 ifj. Balogh Sándor (1973) (4132 Tépe Rákóczi u. 3.) – az idősebb fiú, önkormányzati képviselő, szüleivel és testvérével közös családi cégük, a Balogh-Farm Tépe Kft. 

valamint feleségével, Baloghné Zám Évával (1975) közös humán egészségügyi ellátó profilú családi cégük, a Preventív Plusz Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá a 

zöldség/gyümölcs nagykereskedelmi főtevékenységű Móriczföldi Mezőgazdasági Szövetkezet és a mezőgazdasági termény-nagykereskedelmi főprofilú Szalányosmenti 
Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselője. 

Ebes Hajdú 098 59,3 2 429 41,0 303,60 5,121 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

ifj. Balogh Sándor összesen 59,3 2 429 41,0 303,60 5,121 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Balog-Farm Tépe Kft. össz. 164,2 6.267 38,2 782,25 4,764 124,8 szántó, rét Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 18.) Debreczeni Sándorné (4181 Nádudvar Petri-Derzs u. 6-8.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező (stróman?), a 
megadott lakcímen a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona201 található 

Kaba Hajdú 047/1 44,3 1.260 28,4 210,85 4,755 167,4 szántó - - - 

Püspökladány Hajdú 0497/55 3,4 107 31,1 6,95 2,025 65,0 szántó - - - 

Szerep Hajdú 0104/4 19,9 508 25,5 38,70 1,943 76,2 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Szerep Hajdú 0106/1 42,5 1.088 25,6 100,15 2,359 92,1 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Szerep Hajdú 0106/3 49,2 1.211 24,6 119,95 2,437 99,0 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Debreczeni Sándorné össz. 159,3 4.174 26,2 476,60 2,992 114,2 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

 19.) Baloghék (4066 Tiszacsege Ady E. u. 25.) – férj és feleség, a 2007-ben – a feleség által vezetett Tiszacsegei Mezőgazdasági Szövetkezet jogutódaként – létrejött Tiszacsegei 

Kft. valamint volt családi cégük, a végelszámolással megszünt Inta 2000 Bt. társtulajdonosai. 

 Balogh Csaba (1969) – a férj, a Tiszacsegei Kft. társtulajdonosa és családi cégük, a végelszámolással megszünt Inta 2000 Bt. volt társtulajdonos vezetője. 

Folyás Hajdú 0435 63,2 922 14,6 54,10 0,855 58,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0594/3 76,4 308 4,0 30,35 0,397 98,4 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Balogh Csaba összesen 139,6 1.230 8,8 84,45 0,605 68,7 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 Baloghné Szanyi Erzsébet (1967) – a feleség, a Tiszacsegei Kft. társtulajdonosa, a jogelőd Tiszacsegei Mezőgazdasági Szövetkezet volt vezető tisztségviselője és családi 
cégük, a végelszámolással megszünt Inta 2000 Bt. volt társtulajdonos vezetője. 

Folyás Hajdú 0480/3 3,8 33 8,7 1,90 0,505 58,0 rét  -  - - 

Tiszacsege Hajdú 0180/5 5,2 31 5,9 2,50 0,483 81,3 szántó, legelő  -  - - 

Baloghné Sz. E. összesen 9,0 64 7,1 4,40 0,489 68,8 szántó, legelő  -  - - 

Baloghék összesen 148,6 1.294 8,7 88,85 0,598 68,7 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 20.) Őzséék (4150 Püspökladány Kiss Ferenc u. 24.) – nagybirtokos család azonos lakcímű üzlettárs tagjai, az apa, az anya és fiuk.202 

                                                           
198Varga Zoltán közúti árúfuvarozó nagyvállalkozó: https://www.nemzeticegtar.hu/agroszolg-transport-kft-c0909019686.html http://www.agroszolg.com/news.php  
199Green Peas Kft: https://www.nemzeticegtar.hu/green-peas-kft-c0909024954.html 
    https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_434/megtekint/portal_7696_2017/ 
200A Balogh-Farm Tépe Kft., és a FIDESZ-közeli cégtulajdonos nagygazda Balogh család: https://agraragazat.hu/hir/egyuttgondolkodas-gazdaval-kutatokkal  

    http://www.szon.hu/sajtokozlemeny-54/3397559 https://www.nemzeticegtar.hu/balogh-farm-tepe-kft-c0909007891.html  
    http://tepe.hu/%C3%96nkorm%C3%A1nyzat.php http://onkormanyzat.net/2010/onkormanyzatok/tepe-kozseg-onkormanyzata 

    https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/balogh-andras/  
201Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona: http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/properties/nadudvari-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona/  
202Őzséék és családi cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/agro-foldes-kft-c0909006596.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/agroszolg-transport-kft-c0909019686.html
http://www.agroszolg.com/news.php
https://www.nemzeticegtar.hu/green-peas-kft-c0909024954.html
https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2017/0/targy/portal_434/megtekint/portal_7696_2017/
https://agraragazat.hu/hir/egyuttgondolkodas-gazdaval-kutatokkal
http://www.szon.hu/sajtokozlemeny-54/3397559
https://www.nemzeticegtar.hu/balogh-farm-tepe-kft-c0909007891.html
http://tepe.hu/%C3%96nkorm%C3%A1nyzat.php
http://onkormanyzat.net/2010/onkormanyzatok/tepe-kozseg-onkormanyzata
https://napkeletnepe.hu/2018/01/17/balogh-andras/
http://szeretetszolgalat.reformatus.hu/properties/nadudvari-reformatus-egyhazkozseg-idosek-otthona/
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-foldes-kft-c0909006596.html
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 Őzse László (1980) – a fiú, agrármérnök, a közúti árúszállító Agromarkt Kft. továbbá mezőgazdasági termelő, termeltető, szolgáltató, vendéglátó és kereskedelmi cégek, 
az Agroföldes Kft., a Daruzug Kft., a Földesi Rákóczi Kft., a Róna 98 Kft. és az Ürmöshát Kft. vezetője, részben társtulajdonosa. 

Püspökladány Hajdú 0357 9,1 249 27,3 14,10 1,543 56,5 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0331/4 31,8 795 25,0 47,65 1,497 60,0 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Szerep Hajdú 0110 30,9 734 23,7 40,80 1,319 55,6 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Őzse László összresen 71,8 1.778 24,8 102,55 1,428 57,7 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

 Őzse László Tibor (1952) – a családfő apa, a közúti árúszállító Agromarkt Kft. továbbá mezőgazdasági termelő, termeltető, szolgáltató, vendéglátó és kereskedelmi 

cégek, az Agroföldes Kft., a Földesi Rákóczi Kft., a Hamvas-Sárrét Vízgazdálkodási Társulat, a Róna 98 Kft. és az Ürmöshát Kft. vezetője, részben társtulajdonosa. 

Püspökladány Hajdú 0329 11,2 224 20,1 12,65 1,134 56,4 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0355/6 53,3 1.217 22,8 68,60 1,288 56,4 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Őzse László Tibor összesen 64,5 1.441 22,3 81,25 1,260 56,4 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

 Őzse László Tiborné (1955) – az édesanya, a közúti árúszállító Agromarkt Kft. továbbá mezőgazdasági termelő, termeltető, szolgáltató, vendéglátó és kereskedelmi 
cégek, az Agroföldes Kft. és az Ürmöshát Kft. társtulajdonosa valamint a Róna 98 Kft. társtulajdonos vezetője. 

Püspökladány Hajdú 0388/69 5,3 185 34,7 10,45 1,962 56,5 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Őzse László Tiborné összesen 5,3 185 34,7 10,45 1,962 56,5 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Őzséék összesen 141,6 3.404 24,0 194,25 1,372 56,6 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

 21.) Pálóczi József Istvánné (1951) (4024 Debrecen Haláp u. 2. I/4.) – a Budapest székhelyű, fiával, dr. Pálóczi Péterrel (1982) közös, ingatlanforgalmazó és –hasznosító, 
befektető családi cégeik – a Faber Ingatlan Kft., a Faber Real Estate Kft., a Pálóczi Ingatlan Kft. és a Pálóczi Invest Kft. – társtulajdonosa.203 

Debrecen Hajdú 0223/13 68,5 2.822 41,2 301,05 4,393 106,7 erdő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Debrecen Hajdú 0223/38 67,3 2.803 41,6 299,05 4,440 106,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Pálóczi József Istvánné össz. 135,8 5.625 41,4 600,10 4,419 106,7 szántó, erdő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 22.) Tóth Béla (1944) (4200 Hajdúszoboszló Fogthüy u. 15.) – a megvásárolt területet bérlő Tonavar Kft. volt alapító társtulajdonos vezetője, valamint a jogutód Til-Agro Kft. volt 
alapítója, 2018-ig vezetője, jelenlegi társtulajdonosa, továbbá 2016-ban néhány hónapig a Harmatos Határ Kft. alapító igazgatósági elnöke. 

Kaba Hajdú 051 118,6 3 832 32,3 344,90 2,909 90,0 szántó Tonavar Kft. 1.250 2033 

Tóth Béla összesen 118,6 3 832 32,3 344,90 2,909 90,0 szántó Tonavar Kft. 1.250 2033 

 23.) „Korpád” Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Lovas u. 4.) – a növénytermesztő főprofilú, mezőgazdasági termelő, szolgáltató és kereskedelmi cég valamint a jogelőd Kösely Kkt. 

társtulajdonos vezetői.204 

 Hudák István (1961) (4200 Hajdúszoboszló Álmos u. 23.) – a volt Kösely Kkt. majd a jogutód „Korpád” Kft. és az LZ-Korpád Kft. társtulajdonos vezetője.  

Hajdúszoboszló Hajdú 0640/3 24,5 981 40,0 122,65 5,000 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Hudák István összesen 24,5 981 40,0 122,65 5,000 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 Sóvágó Sándor (1954) (4200 Hajdúszoboszló Ék u. 36.) – a volt Kösely Kkt. majd a jogutód „Korpád” Kft. és az LZ-Korpád Kft. társtulajdonos vezetője. 

Hajdúszoboszló Hajdú 0578 87,5 2.406 27,5 300,70 3,436 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Sóvágó Sándor összesen 87,5 2.406 27,5 300,70 3,436 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

„Korpád” Kft. vezetői össz. 112,0 3.387 30,2 423,35 3,780 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 24.) Nagy Sándorné (1956) (4220 Hajdúböszörmény Arad u. 66.) – állattartó családi gazdálkodó, az állami (HNP) földbérleti pályázatok egyik nyertese, a lakcímével megegyező 
székhelyű családi cégük, a lányuk, Szabadosné Nagy Rita (1984) által vezetett, építési, szerelési és kereskedelmi profilú Sun Zone Kft. jelenlegi és az Alföldi Tej Kft. volt 

társtulajdonosa.205 

Újszentmargita Hajdú 0578 13,6 74 5,4 4,55 0,335 61,6 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0580 58,0 267 4,6 18,30 0,315 68,5 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0583 38,9 168 4,3 10,10 0,260 60,2 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Nagy Sándorné összesen 110,5 509 4,6 32,95 0,298 64,7 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Különleges, nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (100-200 ha közötti érdekeltségek):  

 Debreczeni Sándorné (Nádudvar) a Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthonának lakója – 159,3 ha 

 Pálóczi József Istvánné (Debrecen), ingatlanforgalmazó, -hasznosító és befektetési családi cégek társtulajdonosa – 135,8 ha 

 Varga Zoltán (Hajdúböszörmény) közúti árúfuvarozó, nemzetközi szállítmányozó nagyvállalkozó – 170,7 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (100-200 ha közötti érdekeltségek) 

 Debreczeni Sándorné (Nádudvar) – 159,3 ha 

 50 - 100 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 
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 25.) Kurucz Cégcsoport (1034 Budapest III. kerület, Bécsi út 125. 1. em. 5.) – a nyolc cégből álló (AgReserve Kft., E-Consultancy Kft., KSZ Food Kft., Kurucz Agro Kft., 

Kurucz Farm Kft., Pig-Trade Kft., Romeg Kft., VitaPig Szövetkezet) növénytermesztő, takarmányelőállító és sertéstenyésztő családi agrárholding valamint a Kurucz Hentes és 
Lacipecsenye üzlethálózat második generációs társtulajdonosai: Kurucz Bernadett (1971), Kurucz Ferenc (1983) és Kurucz Péter (1995).206 

 Kurucz Ferenc (1983) (4211 Ebes Bocskai u. 48/A.) – agrárközgazdász, a Vita Pig Szövetkezet elnöke, a Kurucz Agro Kft. és a Romeg Kft. társtulajdonos vezetője, 

                                                                                                                                                                                                                 
    https://www.nemzeticegtar.hu/agromarkt-kft-c0909000599.html https://www.nemzeticegtar.hu/daruzug-kft-c0909026875.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/rona-98-kft-c0909006181.html  https://www.nemzeticegtar.hu/urmoshat-kft-c0909009945.html 
   http://archivum.agrarunio.hu/hir/rr56-au2013-02-referencia-riport-a-tavaszi-durumbuza-termelesi-tapasztalatokrol-9385.html  
203Pálócziék belbudai ingatlanos cégei: https://www.nemzeticegtar.hu/faber-ingatlan-kft-c0109204043.html  

    https://www.opten.hu/faber-real-estate-kft-c0109885289.html https://www.nemzeticegtar.hu/paloczi-ingatlan-kft-c0909006802.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/paloczi-invest-kft-c0909015051.html  
204A „Korpád” Kft. és vezetői: https://www.nemzeticegtar.hu/korpad-kft-c0909002058.html https://www.nemzeticegtar.hu/lz-korpad-kft-c0909024205.html  
205Nagy Sándorné: https://nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0909028863/Sun-Zone-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag 
   http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-615_2013-

p_Nagy_S%C3%A1ndorn%C3%A9_web.pdf  
206A Kurucz Cégcsoport és tulajdonosai: https://www.kurucz.eu/ http://hunhirado.hu/?r=33&c=5013 http://www.mfse.eu/hu/torzstenyeszetek-kurucz-agro-kft  

    http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.vita_pig_rovid_ellatasi_lanc_mezogazdasagi_szovetkezet.e90aedde15b41d3f.html 
https://www.kurucz.hu/debrecen/ https://www.youtube.com/watch?v=NiDb883h33E  

https://www.nemzeticegtar.hu/agromarkt-kft-c0909000599.html
https://www.nemzeticegtar.hu/daruzug-kft-c0909026875.html
https://www.nemzeticegtar.hu/rona-98-kft-c0909006181.html
https://www.nemzeticegtar.hu/urmoshat-kft-c0909009945.html
http://archivum.agrarunio.hu/hir/rr56-au2013-02-referencia-riport-a-tavaszi-durumbuza-termelesi-tapasztalatokrol-9385.html
https://www.nemzeticegtar.hu/faber-ingatlan-kft-c0109204043.html
https://www.opten.hu/faber-real-estate-kft-c0109885289.html
https://www.nemzeticegtar.hu/paloczi-ingatlan-kft-c0909006802.html
https://www.nemzeticegtar.hu/paloczi-invest-kft-c0909015051.html
https://www.nemzeticegtar.hu/korpad-kft-c0909002058.html
https://www.nemzeticegtar.hu/lz-korpad-kft-c0909024205.html
https://nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0909028863/Sun-Zone-Korlatolt-Felelossegu-Tarsasag
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-615_2013-p_Nagy_S%C3%A1ndorn%C3%A9_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-615_2013-p_Nagy_S%C3%A1ndorn%C3%A9_web.pdf
https://www.kurucz.eu/
http://hunhirado.hu/?r=33&c=5013
http://www.mfse.eu/hu/torzstenyeszetek-kurucz-agro-kft
http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.vita_pig_rovid_ellatasi_lanc_mezogazdasagi_szovetkezet.e90aedde15b41d3f.html
https://www.kurucz.hu/debrecen/
https://www.youtube.com/watch?v=NiDb883h33E
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továbbá az E-Consultancy Kft. és a Kertészszigeti Marhahízlaló Kft. társtulajdonosa. 

Ebes Hajdú 0102/1 67,5 2.806 41,6 350,70 5,197 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Kurucz Ferenc összesen 67,5 2.806 41,6 350,70 5,197 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 Kurucz Péter (1995) (5526 Kertészsziget Görbesziget 1.) – a Kurucz Farm Kft. és a Pig-Trade Kft. társtulajdonosa. 

Ebes Hajdú 0105/8 16,9 723 42,7 90,35 5,342 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Ebes Hajdú 085/1 14,8 661 44,8 82,60 5,600 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Kurucz Péter összesen 31,7 1.384 43,7 172,95 5,455 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

Kurucz Cégcsoport összesen 99,2 4.190 42,2 523,65 5,279 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 26.) Kalapos György (4087 Hajdúdorog Galamb u. 16. – üres telek) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Polgár Hajdú 0212/1 98,5 369 3,7 76,50 0,776 207,1 erdő - - - 

Kalapos György összesen 98,5 369 3,7 76,50 0,776 207,1 erdő - - - 

 27.) Baloghék (4173 Nagyrábé Kossuth L. út 27.) – Balogh Lajos (1958) nagygazda és azonos lakcímű közvetlen családtagja. 

 Balogh Lajos (1958) – nagygazda, a megvásárolt terület egy részét bérlő B. Csák István (1954) vezette gazdakör tagja, a gépgyártó főprofilú Tűzvédelmi Kft. 

társtulajdonosa. 

Nagyrábé Hajdú 0213 28,9 477 16,5 26,90 0,931 56,4 szántó Boros-Forrai Valéria 1.250 2034 

Nagyrábé Hajdú 0230/2 33,1 724 21,9 40,85 1,233 56,4 szántó dr. B. Csák István 1.250 2034 

Nagyrábé Hajdú 0277/7 5,2 116 22,4 8,95 1,725 77,2 szántó - - - 

Balogh Lajos összesen 67,2 1.317 19,6 76,70 1,141 58,2 szántó dr. B. Csák, Boros-Forrai V. 1.250 2034 

 Balogh Róbert – azonos lakcímű közvetlen családtag. 

Nagyrábé Hajdú 0215 30,8 432 14,0 24,40 0,792 56,4 szántó Boros-Forrai Valéria 1.250 2034 

Balogh Róbert összesen 30,8 432 14,0 24,40 0,792 56,4 szántó Boros-Forrai Valéria 1.250 2034 

Baloghék összesen 98,0 1.749 17,8 101,1 1,032 57,8 szántó Boros-Forrai, dr. B. Csák,  1.250 2034 

 28.) Boros József Ádám (1993) (4028 Debrecen Simonyi út 6.) – a 27 milliárdos vagyonával a száz leggazdagabb magyar listája 42., a debreceni szupergazdagok 4. helyén 

található Boros Józsefnek (1957),207 a nyíradonyi Medhotel és a debreceni Óbester Szálloda mellé az Aranybika Szállót is megvásárló, az irodaház-üzletágban valamint 
ingatlanfejlesztésben továbbá a vendéglátásban és egészségtúrizmusban utazó egykori szállodai felszolgálónak, FIDESZ-közeli cégháló-tulajdonos nagyvállalkozónak azonos 

lakcímű fia, a Medhotelt építő és üzemeltető Endoscopia Egészségügyi Kft. tulajdonos vezetője.  

Ebes Hajdú 078/18 91,1 3.960 43,5 495,0 5,436 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Boros József Ádám összesen 91,1 3.960 43,5 495,0 5,436 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 29.) NK-Agrárbefektető Kft. (4150 Püspökladány, Rozsnyói utca 7..) – a 2018 nyarán alapított cég társtulajdonos vezetői.208 

 Kiss Ferenc (1974) (4150 Püspökladány Rozsnyói u. 7.) – a lakcímével megegyező székhelyű NK-Agrárbefektető Kft. társtulajdonos vezetője és a cégalapításig, 2018 

nyaráig a KITE Zrt. vezető munkatársa. 

Püspökladány Hajdú 0452/12 35,7 833 23,3 50,00 1,400 60,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2029 

Püspökladány Hajdú 0470/6 34,5 826 23,9 49,55 1,436 60,0 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Kiss Ferenc összesen 70,2 1.659 23,6 99,55 1,418 60,0 szántó Kösely Zrt.+Hamv-Tej Kft. 1.250 2019-2029 

 Nagy Csaba József (1967) (4171 Sárrétudvari Kölcsey u. 15.) – az NK-Agrárbefektető Kft. továbbá a megvásárolt területet bérlő Hangás-Rét Kft. és a Sárrétudvari 

Gabona és Olajnövény Termesztő Kft. társtulajdonos vezetője valamint a Hangás-Invest Kft. társtulajdonosa. 

Sárrétudvari Hajdú 0175/50 8,1 139 17,2 10,05 1,238 72,1 szántó Hangás- Rét Kft. 1.350 2016 

Sárrétudvari Hajdú 0222/24 3,2 12 3,8 1,05 0,325 85,5 legelő - - - 

Szerep Hajdú 0321/5 5,9 115 19,3 8,10 1,365 70,7 szántó Hangás-Rét Kft 1.250 2015 

Nagy Csaba József össz. 17,2 266 15,5 19,20 1,116 72,2 szántó, legelő Hangás- Rét Kft. 1.250-1.350 2015-2016 

NK-Agrárbefektető Kft. össz. 87,4 1.925 22,0 118,75 1,359 61,7 szántó, legelő Kösely Zrt.+ 2 Kft. 1.250-1.350 2015-2029 

 30.) Horváth Dávid (1976) (4177 Földes Debreceni u. 23/A.) – az azonos (1125 Budapest, Galgóczy utca 57.) székhelyű, informatikai és PR kommunikációs főprofilú Biztup Kft. 

és az oktatási főtevékenységű Galekab Kft. társtulajdonos vezetője.209 

Kaba Hajdú 012 87,2 2.640 30,3 245,60 2,817 93,0 szántó Servet-2000 Kft. 1.250 2033 

Horváth Dávid összesen 87,2 2.640 30,3 245,60 2,817 93,0 szántó Servet-2000 Kft. 1.250 2033 

 31.) Kardos Ferenc (1955) (4220 Hajdúböszörmény II. Rákóczi F. u. 12.) – agrármérnök fiaival, ifj. Kardos Ferenccel (1983) és Kardos Csabával (1985) együtt közel ezer 
hektáron gazdálkodó nagybirtokos, családi cégeik, a növénytermesztő Kardos-Farm Kft. valamint a terménykereskedő és szolgáltató Kardos-Gabona Kft. társtulajdonos vezetője.210 

Folyás Hajdú 0428 33,9 483 14,2 27,80 0,820 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Görbeháza Hajdú 0384/3 3,1 40 12,9 2,60 0,843 65,1 szántó - - - 

Újszentmargita Hajdú 0617 48,4 656 13,5 37,75 0,779 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Kardos Ferenc összesen 85,4 1.179 13,8 68,15 0,798 57,80 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 32.) Dr. Kurucz Gyula (1952) (4028 Debrecen Ember Pál u. 17.) – a BAB-15 Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatásági elnöke és a Hegyesi Szövetkezet igazgató elnöke, továbbá 

a lakcímével megegyező székhelyű Kurucz Ker Kft. valamint a Nagyhegyesi Takarmány Kft. és az azonos székhelyű a Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. társtulajdonosa.211 

Hajdúszoboszló Hajdú 0615/66 85,0 2.841 33,4 355,15 4,180 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

                                                           
207Boros József, a 100 leggazdagabb magyar egyike: https://www.vagy.hu/tartalom/cikk/5553_taso_boros_g._kiss_luxusberuhazas http://www.haon.hu/megszolal-

a-megye-leggazdagabb-embere/2488731 https://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon  

    https://www.dehir.hu/debrecen/egy-ev-alatt-25-milliard-forinttal-noveltek-vagyonukat-a-debreceni-szupergazdagok-uj-elso-van/2018/05/10/ 
http://www.haon.hu/negy-debreceni-van-a-szaz-leggazdagabb-magyar-kozott/3856796 

208Az NK-Agrárbefektető Kft. és társtulajdonos vezetői: https://www.nemzeticegtar.hu/nk-agrarbefekteto-kft-c0909029855.html 

    https://www.bisnode.hu/ceginformacio/10157123/nk-agrarbefekteto-kft/ https://www.nemzeticegtar.hu/hangas-invest-kft-c0909015957.html 
    https://www.nemzeticegtar.hu/sarretudvari-gabona-es-olajosnoveny-termeszto-kft-c0909026392.html      

    https://www.nemzeticegtar.hu/hangas-ret-kft-c0909008254.html  
209Horváth Dávid informatikus, reklámügynöki, PR kommunikációs és oktatási cégvezető: https://www.nemzeticegtar.hu/biztup-kft-c0109200356.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/galekab-kft-c0109931037.html  
210Kardos Ferenc és gazdasága: https://www.nemzeticegtar.hu/kardos-farm-kft-c0909012331.html  

    https://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/snowboardozas-kukoricatermesztes https://www.szabadfold.hu/aktualis/sutba_az_ekevel 
    https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/szolgaltatas/bermunka/beraratas/h_6534270 https://www.talajegeszseg.hu/farmlatogatas/ 

    https://www.agroinform.hu/gepeszet/az-axial-kukorica-termesversenyt-egy-hajduboszormenyi-gazda-nyerte-meg-13840  

    https://24.hu/kozelet/2017/12/03/igy-neznek-ki-a-foldek-amelyeket-nem-szantanak/ 
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2012/10/20121209214234667000000471.html  

211Dr. Kurucz Gyula és cégei: https://www.nemzeticegtar.hu/bab-15-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000913.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/hegyesi-szovetkezet-c0902000456.html https://www.nemzeticegtar.hu/kurucz-ker-kft-c0909001461.html  
    https://www.youtube.com/watch?v=SpmQqP3AgBY  

https://www.vagy.hu/tartalom/cikk/5553_taso_boros_g._kiss_luxusberuhazas
http://www.haon.hu/megszolal-a-megye-leggazdagabb-embere/2488731
http://www.haon.hu/megszolal-a-megye-leggazdagabb-embere/2488731
https://civishir.hu/gazdasag/2017/04/ajuldozzunk-ok-a-leggazdagabbak-kelet-magyarorszagon
https://www.dehir.hu/debrecen/egy-ev-alatt-25-milliard-forinttal-noveltek-vagyonukat-a-debreceni-szupergazdagok-uj-elso-van/2018/05/10/
http://www.haon.hu/negy-debreceni-van-a-szaz-leggazdagabb-magyar-kozott/3856796
https://www.nemzeticegtar.hu/nk-agrarbefekteto-kft-c0909029855.html
https://www.bisnode.hu/ceginformacio/10157123/nk-agrarbefekteto-kft/
https://www.nemzeticegtar.hu/hangas-invest-kft-c0909015957.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sarretudvari-gabona-es-olajosnoveny-termeszto-kft-c0909026392.html
https://www.nemzeticegtar.hu/hangas-ret-kft-c0909008254.html
https://www.nemzeticegtar.hu/biztup-kft-c0109200356.html
https://www.nemzeticegtar.hu/galekab-kft-c0109931037.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kardos-farm-kft-c0909012331.html
https://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/snowboardozas-kukoricatermesztes
https://www.szabadfold.hu/aktualis/sutba_az_ekevel
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/szolgaltatas/bermunka/beraratas/h_6534270
https://www.talajegeszseg.hu/farmlatogatas/
https://www.agroinform.hu/gepeszet/az-axial-kukorica-termesversenyt-egy-hajduboszormenyi-gazda-nyerte-meg-13840
https://24.hu/kozelet/2017/12/03/igy-neznek-ki-a-foldek-amelyeket-nem-szantanak/
http://www.pointernet.pds.hu/ujsagok/agraragazat/2012/10/20121209214234667000000471.html
https://www.nemzeticegtar.hu/bab-15-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000913.html
https://www.nemzeticegtar.hu/hegyesi-szovetkezet-c0902000456.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kurucz-ker-kft-c0909001461.html
https://www.youtube.com/watch?v=SpmQqP3AgBY
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dr. Kurucz Gyula összesen 85,0 2.841 33,4 355,15 4,180 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2030 

 33.) Módos Imréné (1959) (4174 Bihartorda Kossuth u. 35.) – a tragikus hirtelenséggel elhunyt Módos Imrének (1955-2018), Bihartorda Fazekas Sándor miniszter és Tállai 

András államtitkár által patronált FIDESZ-es polgármesterének, az Aranykoszorús Gazda Díj és a MAGOSZ különdíja kitüntetettjének, a Bihartordai Református Egyház 

gondnokának, a Natura Gold Land Kft. tulajdonos és a Keleti XI Nonprofit Kft. társtulajdonos vezetőjének a felesége, az állami földbérleti pályázatok egyik nagy 
kedvezményezettje, családi cégük, a Módos Kft. társtulajdonos vezetője.212 

Tetétlen Hajdú 0135/8 64,4 2.166 33,6 173,25 2,688 80,0 szántó Módos Imréné 1.250 2033 

Tetétlen Hajdú 0152/1 19,0 694 36,6 55,50 2,924 80,0 szántó Módos Imréné 1.250 2033 

Módos Imréné összesen 83,4 2.860 34,3 228,75 2,743 80,0 szántó Módos Imréné 1.250 2033 

 34.) Sántha Tamás (1987) (4220 Hajdúböszörmény Polgári u. 37.) – a multimilliárdos, 9 cégben érdekelt nagyvállalkozó, Sántha Imre (1959) fia, családi cégeik közül az eredeti 
gépjárműalkatrész-kereskedelmi profilját szántóföldi növénytermesztésre változtató Formula GP Kft. társtulajdonos vezetője, a növénytermesztő Béta Kft. vezetője és az ugyancsak 

növénytermesztő Agropark-4 Bt. társtulajdonosa.213 

Kaba Hajdú 034/1 82,2 2 265 27,6 351,25 4,275 155,1 legelő, szántó - - - 

Sántha Tamás összesen 82,2 2 265 27,6 351,25 4,275 155,1 legelő, szántó - - - 

 35.) Kuti Péter (1986) (4138 Komádi Rákóczi u. 6.) – közúti árúfuvarozó, kereskedő, a gépjárműforgalmazó és szállítmányozó Biharsped Kft. valamint az ügynöki nagy- és 
kiskereskedő Gabriella Bt. társtulajdonos vezetője, továbbá a kereskedelmi, ügynöki és szolgáltató Tone Bt. társtulajdonosa.214 

Komádi Hajdú 0461/23 71,4 900 12,6 69,75 0,978 77,5 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Komádi Hajdú 0646/12 4,1 45 10,9 3,05 0,742 68,1 szántó Körös-Völgye Kft. 1.250 2015 

Kuti Péter összesen 75,5 945 12,5 72,80 0,964 22,0 szántó Komádi+ Körös-Völgye Kft. 1.250 2015-2029 

 36.) Gajda-Varga család (4146 Újiráz Táncsics u. 1., Ady Endre u. 5.) – ifj. Gajda László (1979) és sógora, Varga István (1975), 800 hektáron gazdálkodó család tagjai.215  

 ifj. Gajda László (1979) (Táncsics u. 1.) – édesapjával, Gajda Lászlóval (1954) és sógorával, Varga Istvánnal (1975) együtt 800 hektáron gazdálkodó fiatal gazda, 

családi cégük, az Iráz Kft. társtulajdonosa.216 

Csökmő Hajdú 0405/2 9,6 59 6,1 4,20 0,438 71,2 szántó - - - 

Újiráz Hajdú 012/3 3,7 58 15,6 3,95 1,064 68,0 szántó - - - 

ifj. Gajda László összesen 13,3 117 8,8 8,15 0,613 69,7 szántó - - - 

 Varga István (1975) (Ady Endre u. 5.) – családi gazdálkodó, Vargáné Gajda Krisztina (1978) azonos lakcímű férje, apósával, Gajda Lászlóval (1954) és sógorával, ifj. 

Gajda Lászlóval (1975) együtt 800 hektáron gazdálkodó családtag, a Kiskun Juhtenyésztő Kft. társtulajdonosa. 

Csökmő Hajdú 025/4 10,2 229 22,5 16,05 1,579 70,1 szántó - - - 

Csökmő Hajdú 0282/10 9,8 211 21,4 14,20 1,444 67,4 erdő, szántó Bihari Táj Kft. 1.250 2015 

Csökmő Hajdú 0295/6 3,7 65 17,4 4,40 1,182 67,9 szántó Varga István 1.250 2033 

Csökmő Hajdú 0376/5 9,5 200 21,1 13,80 1,450 68,9 szántó - - - 

Darvas Hajdú 0308/1 8,6 184 21,4 12,65 1,474 68,8 szántó Varga István 1.250 2033 

Újiráz Hajdú 084 6,6 43 6,5 2,95 0,444 67,9 legelő Varga István 1.250 2033 

Zsáka Hajdú 0150/18 3,9 8 2,0 0,55 0,143 70,1 legelő Varga István 1.250 2033 

Zsáka Hajdú 0163/2 4,5 95 21,2 6,55 1,465 69,1 szántó Varga István 1.250 2033 

Zsáka Hajdú 0168/2 4,2 59 14,2 4,00 0,955 67,5 szántó - - - 

Varga István összesen 61,0 1.094 17,9 75,15 1,232 68,7 szántó, legelő Varga I. + Bihari Táj Kft. 1.250 2015-2033 

Gajda-Varga család össz. 74,3 1.211 16,3 83,3 1,121 68,8 szántó, legelő Varga I. + Bihari Táj Kft. 1.250 2015-2033 

 37.) Nagy Nándor (1978) (4150 Püspökladány Gagarin u. 1-3. II.14.) – kereskedő, a Flying Wish Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. társtulajdonos vezetője, Nagy Gergely 

Ádámnak (1984), a K&H Bank Zrt. vezető munkatársának testvére. 

Szerep Hajdú 054 72,0 638 8,9 36,95 0,513 57,9 legelő Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2029 

Nagy Nándor összesen 72,0 638 8,9 36,95 0,513 57,9 legelő Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2029 

 38.) dr. Molnár István (1965) (4075 Görbeháza Petőfi u. 35.) – állatorvos, a vendéglátó profilú Zita Szálláshely Kft. tulajdonos vezetője és a Berettyóvölgyi Termelői Csoport 
Kft. társtulajdonsa. 217 

Újszentmargita Hajdú 0585 32,0 136 4,3 15,35 0,480 112,6 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0587 38,3 186 4,8 15,30 0,400 82,4 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Molnár István összesen 70,3 322 4,6 30,65 0,436 95,2 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 39.) Bagdi Edina (1981) (4100 Berettyóújfalu Vécsey u. 5.) – Bagdi Róbert Jánossal (1977) közös családi cégük, a vendéglátó profilú Bagdi Élmény Birtok Kft. 218társtulajdonos 
vezetője, továbbá az élőállat és mezőgazdasági termék nagykereskedő Berettyóvölgyi Kft. társtulajdonosa. 

Bakonszeg Hajdú 0191 9,6 10 1,0 0,75 0,078 78,2 legelő Asztalos Imre Péter 1.250 2034 

Bakonszeg Hajdú 0196 4,5 17 3,8 1,25 0,276 72,6 legelő Asztalos Imre Péter 1.250 2034 

Bakonszeg Hajdú 0198 5,9 51 8,7 3,60 0,612 70,4 legelő Asztalos Imre Péter 1.250 2034 

Bakonszeg Hajdú 0189/13 44,2 122 2,8 8,50 0,192 69,7 legelő Asztalos Imre Péter 1.250 2034 

                                                           
212Módos Imre FIDESZ-es polgármester: https://www.nemzeticegtar.hu/modos-kft-c0909003158.html http://bihartorda.hu/galeria/2326-2 

    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180 https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/05/elhunyt-modos-imre-polgarmester 
   https://index.hu/belfold/2018/05/29/bihartorda_polgarmester_modos_imre_halalhir/ http://bihartorda.hu/hirek/allamtitkari-vizit-bihartordan 
   http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/munkahelyteremto-programok-indultak-bihartordan/2012/03/01/  

    http://www.blikk.hu/aktualis/politika/elhunyt-modos-imre-polgarmester-bihartorda-fidesz/5z6w9rk  
213Sántháék és cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/beta-kft-c0909000587.html https://www.nemzeticegtar.hu/agropark-4-bt-c0906014460.html 

    https://www.youtube.com/watch?v=hw9fMnRZO5A https://www.youtube.com/watch?v=APCwSISqF-o  
   http://www.dehir.hu/debrecen/fej-fej-mellett-a-ket-leggazdagabb-debreceni-negyen-vannak-a-top-100-ban/2017/04/27/comment-page-1/?moderate=13116     
214Kuti Péter árufuvarozó, kereskedő: https://www.nemzeticegtar.hu/biharsped-kft-c0909017347.html  

    http://www.haon.hu/hosszabb-sorok-tobb-varakozas-artandnal/3706640 http://www.erdon.ro/unnepek-elotti-roham-a-hatarallomasnal/3690339 
   http://www.boon.hu/kuti-pter-fggetlen-kpviselojellt/news-20100929-11011959  
215Gajda-Varga család: https://agroforum.hu/szakcikkek/gepeszet/minden-tekintetben-megfelel-az-igenyeinknek-pneusej-vetogep-hajdu-bihar-megyeben/ 
   http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-431_2013-

p_Varga_Istv%C3%A1n_web.pdf https://issuu.com/hemagazin/docs/he_magazin_negyedik 
216ifj. Gajda László állattenyésztő, pályakezdő fiatal gazda: https://helyi.infobel.hu/HU100242530/gajda_laszlo-ujiraz.html  

    https://www.fogyasztoivelemeny.hu/company,20508,gajda-l-szlo  

    https://agroforum.hu/szakcikkek/gepeszet/minden-tekintetben-megfelel-az-igenyeinknek-pneusej-vetogep-hajdu-bihar-megyeben/  
217dr. Molnár István állatorvos: http://www.gorbehaza.hu/index.php?o=kozerdeku/allatorvos  

    https://www.ceginfo.hu/ceg-adatlap/zita-szallashely-kereskedelmi-es-vendeglato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-0909025562.html 

https://www.infobel.com/hu/hungary/zita_szallashely_kft/gorbehaza/HU100261849/businessdetails.aspx  
218Bagdi Élmény Birtok Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/bagdi-elmeny-birtok-kft-c0909021473.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/modos-kft-c0909003158.html
http://bihartorda.hu/galeria/2326-2
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
https://civishir.hu/helyben-jaro/2018/05/elhunyt-modos-imre-polgarmester
https://index.hu/belfold/2018/05/29/bihartorda_polgarmester_modos_imre_halalhir/
http://bihartorda.hu/hirek/allamtitkari-vizit-bihartordan
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/munkahelyteremto-programok-indultak-bihartordan/2012/03/01/
http://www.blikk.hu/aktualis/politika/elhunyt-modos-imre-polgarmester-bihartorda-fidesz/5z6w9rk
https://www.nemzeticegtar.hu/beta-kft-c0909000587.html
https://www.nemzeticegtar.hu/agropark-4-bt-c0906014460.html
https://www.youtube.com/watch?v=hw9fMnRZO5A
https://www.youtube.com/watch?v=APCwSISqF-o
http://www.dehir.hu/debrecen/fej-fej-mellett-a-ket-leggazdagabb-debreceni-negyen-vannak-a-top-100-ban/2017/04/27/comment-page-1/?moderate=13116
https://www.nemzeticegtar.hu/biharsped-kft-c0909017347.html
http://www.haon.hu/hosszabb-sorok-tobb-varakozas-artandnal/3706640
http://www.erdon.ro/unnepek-elotti-roham-a-hatarallomasnal/3690339
http://www.boon.hu/kuti-pter-fggetlen-kpviselojellt/news-20100929-11011959
https://agroforum.hu/szakcikkek/gepeszet/minden-tekintetben-megfelel-az-igenyeinknek-pneusej-vetogep-hajdu-bihar-megyeben/
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-431_2013-p_Varga_Istv%C3%A1n_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-431_2013-p_Varga_Istv%C3%A1n_web.pdf
https://issuu.com/hemagazin/docs/he_magazin_negyedik
https://helyi.infobel.hu/HU100242530/gajda_laszlo-ujiraz.html
https://www.fogyasztoivelemeny.hu/company,20508,gajda-l-szlo
https://agroforum.hu/szakcikkek/gepeszet/minden-tekintetben-megfelel-az-igenyeinknek-pneusej-vetogep-hajdu-bihar-megyeben/
http://www.gorbehaza.hu/index.php?o=kozerdeku/allatorvos
https://www.ceginfo.hu/ceg-adatlap/zita-szallashely-kereskedelmi-es-vendeglato-korlatolt-felelossegu-tarsasag-0909025562.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/zita_szallashely_kft/gorbehaza/HU100261849/businessdetails.aspx
https://www.nemzeticegtar.hu/bagdi-elmeny-birtok-kft-c0909021473.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) 

Bagdi Edina összesen 64,2 200 3,1 14,10 0,220 70,5 legelő Asztalos Imre Péter 1.250 2034 

 40.) Kelemen Adrienn (1992) (4220 Hajdúböszörmény Bem J. u. 4.) – dr. Kelemen Lajos (1966) és dr. Kelemenné Kovács Csilla (1967) gyakorló pszichológusoknak, 

játékgyártó, kereskedő és oktató profilú családi cégek társtulajdonos vezetőinek azonos lakcímű, IBS-en (International Business School-on) végzett nemzetközi üzletkötő, 

hosszútávfutó lánya.219 

Újszentmargita Hajdú 0528 48,3 384 8,0 23,95 0,495 62,3 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0594/1 15,3 104 6,8 9,00 0,590 86,6 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Kelemen Adrienn összesen 63,6 488 7,7 32,95 0,518 67,5 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 41.) Dúró Sándor (1960) (4150 Püspökladány Petri Pál u. 52.) – gazdálkodó, feleségével, Dúróné Sulyák Sárával (1959) közös családi cégük, a szántóföldi növénytermesztő 

főtevékenységű Agro-Food 98 Kft.220 társtulajdonos vezetője, ifj. Dúró Sándornak (1981), a Budapest székhelyű, film-, videó- és televízióműsor-gyártó Royal Trust Hungary Kft. 
társtulajdonos vezetőjének édesapja. 

Püspökladány Hajdú 0458/7 35,1 1.137 32,3 73,90 2,103 65,0 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0464/9 26,9 601 22,3 36,25 1,348 60,3 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

Dúró Sándor összesen 62,0 1.738 28,0 110,15 1,777 63,4 szántó Hamvas-Tej Kft. 1.250 2019 

 42.) Gál Márton (1984) (4172 Biharnagybajom Mátyás Király u. 32.) – a HNP földbérleti pályázatai egyik 1.000 ha feletti területhez jutott „NER-kedvezményezett” nagy nyertes 
családjának, a FIDESZ-közeli Gál családnak a tagja, a családfő, Gál Gyula (1963), a Sárréti-Bárány Szövetkezet vezetőjének a fia,221 a  Rideg Gulya Kft. társtulajdonosa, azonos 

lakcímű felesége, Gál-Kántor Adrienn (1988) által jegyzett Sárréti Őshonos Kft. társtulajdonosa.. 

Szerep Hajdú 068/18 18,2 400 22,0 22,10 1,213 55,2 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2029 

Szerep Hajdú 068/26 10,9 255 23,3 14,10 1,292 55,3 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2029 

Szerep Hajdú 089/2 30,4 655 21,5 39,30 1,293 60,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2029 

Gál Márton összesen 59,5 1.310 22,0 75,50 1,269 57,6 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt 1.250 2029 

 43.) Kiss Sándor (4150 Püspökladány Kaán K. u. 30/1.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Püspökladány Hajdú 0523/3 58,9 1.201 20,4 67,75 1,150 56,4 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Kiss Sándor összesen 58,9 1.201 20,4 67,75 1,150 56,4 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

 44.) Szilágyiné Szitkó Judit (4172 Biharnagybajom Várkert 31.) – volt ömkormányzati képviselő (FIDESZ), a Biharnagybajomi Tejtermelő és Értékesítő Szövetkezet volt 
igazgatósági elnöke, Szilágyi Jenő növénytermesztő és szolgáltató egyéni vállalkozó azonos lakcímű felesége.222 

Nagyrábé Hajdú 0234 57,9 1.218 21,0 77,70 1,343 63,8 szántó Szilágyiné Szitkó Judit 1.250 2034 

Szilágyiné Szitkó J. összesen 57,9 1.218 21,0 77,70 1,343 63,8 szántó Szilágyiné Szitkó Judit 1.250 2034 

 45.) Forgácsék (4075 Görbeháza Böszörményi út 37.) – Forgács János és azonos lakcímű felesége, gazdálkodó házaspár. 

 Forgács János (1968) – a férj, a Görbe Agromag Kft. tulajdonos vezetője és a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet FB tagja.223 

Görbeháza Hajdú 097/5 5,0 44 8,8 2,85 0,571 64,7 szántó Madarász Gergely 1.250 2032 

Újszentmargita Hajdú 0538 45,3 366 8,1 21,05 0,465 57,5 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Forgács János összesen 50,3 410 8,2 23,90 0,475 58,3 szántó Madarász G.+Agr.gazd. Kft. 1.250 2032-2042 

 Forgácsné Lázár Judit – a feleség 

Görbeháza Hajdú 094/24 5,7 126 22,0 7,25 1,270 57,7 szántó Madarász Gergely 1.250 2032 

Forgácsné L. J. összesen 5,7 126 22,0 7,25 1,270 57,7 szántó Madarász Gergely 1.250 2032 

Forgácsék összesen 56,0 536 9,6 31,15 0,556 58,1 szántó Madarász G.+Agr.gazd. Kft. 1.250 2032-2042 

 46.) Bökönyiék (4161 Báránd Kossuth u. 44.) – családi gazdálkodó házaspár, a lakcímükkel megegyező székhelyű, növénytermesztő főtevékenységű Agro-Pro Bt224 családi cég 
társtulajdonosai. 

 Bökönyi László (1969) – a családi gazdálkodó férj, az Agro-Pro Bt.társtulajdonos vezetője. 

Báránd Hajdú 0106/2 3,2 31 9,9 1,80 0,569 57,6 szántó  - - - 

Báránd Hajdú 0106/8 3,7 35 9,4 2,00 0,541 57,8 szántó  - - - 

Báránd Hajdú 0124/5 4,9 41 8,4 2,35 0,481 57,2 szántó  - - - 

Báránd Hajdú 0243/13 4,5 78 17,4 4,40 0,981 56,4 szántó Nyéki Imre 1.250 2034 

Báránd Hajdú 0243/3 8,3 102 12,3 5,80 0,697 56,9 szántó Papp József 1.250 2033 

Báránd Hajdú 0265/8 3,4 98 28,5 5,55 1,623 56,9 szántó Nyéki Imre 1.250 2035 

Biharnagybajom Hajdú 025/87 4,7 63 13,4 3,50 0,747 55,7 rét, szántó  - - - 

Biharnagybajom Hajdú 054/14 5,1 92 18,1 5,10 1,006 55,5 rét, szántó Biharnagybajomi Agrár Zrt. 1.250 2015 

Sárrétudvari Hajdú 048/8 8,3 216 25,9 13,90 1,669 64,4 rét, szántó Bökönyi László  1.250 2036 

Bökönyi László összesen 46,1 755 16,4 44,40 0,963 58,8 szántó, rét Agrár Zrt. + Bökönyi + 2 fő 1.250 2015-2036 

 Bökönyi Lászlóné (1974) – a feleség, az Agro-Pro Bt.társtulajdonosa. 

Báránd Hajdú 0115/57 9,8 130 13,2 7,35 0,747 56,7 szántó  - - - 

Bökönyi Lászlóné összesen 9,8 130 13,2 7,35 0,747 56,7 szántó  - - - 

Bökönyiék összesen 55,9 885 15,8 51,75 0,926 58,5 szántó, rét Agrár Zrt. + Bökönyi + 2 fő 1.250 2015-2036 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (50-100 ha közötti érdekeltségek):  

 Boros József Ádám (Debrecen) a multimilliárdos nagyvállalkozó Boros József azonos lakcímű fia, egészségügyi Kft. tulajdonos vezetője – 91,1 ha 

 Horváth Dávid (Földes) informatikai, reklámügynöki, PR kommunikációs és oktatási cégek tulajdonos vezetője – 87,2 ha 

 Kelemen Adrienn (Hajdúböszörmény) IBS-en (International Business School-on) végzett nemzetközi üzletkötő, hosszútávfutó – 63,6 ha 

 Kuti Péter (Komádi) közúti árúfuvarozó, gépjárműforgalmazó, ügynöki nagy- és kiskereskedő – 75,5 ha  

                                                           
219Kelemen Adrienn: https://vk.com/id99258752 http://www.debrecenikilometerek.hu/eredmenyek/negyedmaraton-vsze44.html?holjar=2 

    http://www.buvartanfolyam.com/index.php?page=referencia  
220Agro-Food 98 Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/agro-food-98-kft-c1609001922.html  
221Gálék, a „NER-kedvezményezett” hortobágyi nagybérlők: http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630  

    http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180   
222Szilágyiné Szitkó Judit: http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/biharnagybajom-kozseg http://www.deol.hu/dbarch/08/32/08-32_27.pdf  
    http://www.ceginformacio.hu/cr9310898080  
223Forgácsék:https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/forgacs-janos.htm  

    https://www.nemzeticegtar.hu/gorbe-agromag-kft-c0909026832.html 
https://www.partnercontrol.hu/default.asp?page=forgacs_janos_egyeni_ceg_4375218.html&view=summary 
https://www.google.hu/search?q=Forg%C3%A1cs+J%C3%A1nos+G%C3%B6rbeh%C3%A1za&ei=E_x6W6vfNovJwQKVoYzoCA&start=10&sa=N&biw=12

80&bih=694  
224Agro-Pro Bt.: https://www.nemzeticegtar.hu/agro-pro-bt-c0906013445.html  

https://vk.com/id99258752
http://www.debrecenikilometerek.hu/eredmenyek/negyedmaraton-vsze44.html?holjar=2
http://www.buvartanfolyam.com/index.php?page=referencia
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-food-98-kft-c1609001922.html
http://magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
http://onkormanyzat.net/2006/onkormanyzatok/biharnagybajom-kozseg
http://www.deol.hu/dbarch/08/32/08-32_27.pdf
http://www.ceginformacio.hu/cr9310898080
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/forgacs-janos.htm
https://www.nemzeticegtar.hu/gorbe-agromag-kft-c0909026832.html
https://www.partnercontrol.hu/default.asp?page=forgacs_janos_egyeni_ceg_4375218.html&view=summary
https://www.google.hu/search?q=Forg%C3%A1cs+J%C3%A1nos+G%C3%B6rbeh%C3%A1za&ei=E_x6W6vfNovJwQKVoYzoCA&start=10&sa=N&biw=1280&bih=694
https://www.google.hu/search?q=Forg%C3%A1cs+J%C3%A1nos+G%C3%B6rbeh%C3%A1za&ei=E_x6W6vfNovJwQKVoYzoCA&start=10&sa=N&biw=1280&bih=694
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-pro-bt-c0906013445.html
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 Nagy Nándor (Püspökladány) élelmiszer és vegyes iparcikk kiskereskedő – 72,0 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (50-100 ha közötti érdekeltségek) 

 Kalapos György (Hajdúdorog) – 98,5 ha 

 Kiss Sándor (Püspökladány) – 58,9 ha 

 20 - 50 ha közötti árverési nyertes érdekkörök, érdekeltségek és pályázók 

Település Megye Árverési 

azonosító 

Terület  

 

(ha) 
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földérték 

(AK) 
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Átlagár Művelési ág Jelenlegi bérlő Jelenlegi 
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Ft/AK/év 
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lejárta 

(mFt/ha) (eFt/AK) 

 47.) Ványai Gusztáv (1964) (4173 Nagyrábé Bocskai u. 4.) – mezőgazdasági vállalkozó, néprajzi magángyüjtő, a Mezőgazdasági Hagyományok Gyüjteményének létrehozó 

tulajdonosa, a szátóföldi növénytermesztő IQ Kft. tulajdonos vezetője, és a Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft. társtulajdonosa.225 

Nagyrábé Hajdú 0203 49,9 944 18,9 53,25 1,067 56,4 szántó Kovács Zsigmond 1.250 2034 

Ványai Gusztáv összesen 49,9 944 18,9 53,25 1,067 56,4 szántó Kovács Zsigmond 1.250 2034 

 48.) Papp Endre (1955) (4173 Nagyrábé Ady Endre u. 23.) – gabonatermesztő és –kereskedő, azonos nevű és lakcímű fiával, Papp Endrével (1981) gabona-nagykereskedő 

családi cégük, a Sárrét-Rögös Kft. társtulajdonos vezetői.226 

Nagyrábé Hajdú 0217/1 38,9 654 16,8 36,90 0,948 56,4 szántó Boros-Forrai Valéria 1.250 2034 

Nagyrábé Hajdú 0227/1 4,0 38 9,6 2,20 0,546 57,2 szántó dr. B. Csák István 1.250 2034 

Nagyrábé Hajdú 0246/1 6,0 49 8,1 2,80 0,463 57,0 szántó dr. B. Csák István 1.250 2034 

Papp Endre összesen 48,9 741 15,2 41,90 0,857 56,5 szántó dr. B. Csák + Boros-Forrai 1.250 2034 

 49.) Lendvaiék (4171 Sárrétudvari Vasút u. 44.) – az állatorvos férj és felesége, egy négygyermekes család tagjai.227 

 dr. Lendvai Csaba Gábor (1963) – az állatorvos férj, négy fiú édesapja, családi cégeik, a Lagrol Kft. és a Servet-2000 Kft. társtulajdonosa. 

Szerep Hajdú 038/17 5,1 110 21,4 6,25 1,217 56,7 szántó - - - 

dr. Lendvai Cs. G. összesen 5,1 110 21,4 6,25 1,217 56,7 szántó - - - 

 Nagy Hajnal (1967) – a feleség, négy fiú édesanyja, családi cégeik, a Lagrol Kft. és a megvásárolt területet bérlő Servet-2000 Kft. társtulajdonos vezetője. 

Nagyrábé Hajdú 0232 40,3 851 21,1 60,00 1,490 70,5 szántó Servet-2000 Kft. 1.250 2034 

Sárrétudvari Hajdú 0257/66 3,4 63 18,4 4,10 1,194 64,7 szántó Nagy Hajnal 1.250 2033 

Nagy Hajnal összesen 43,7 914 20,9 64,10 1,467 70,1 szántó Servet-2000 Kft.+Nagy H. 1.250 2033-2034 

Lendvaiék összesen 48,8 1.024 21,0 70,35 1,442 68,7 szántó Servet-2000 Kft.+Nagy H. 1.250 2033-2034 

 50.) Petrovics Gergely (1984) (4150 Püspökladány Kinizsi u. 5.) – gazdálkodó család tagja, volt focista, a lakcímével megegyező székhelyű, támogatott szarvasmatrhatenyésztő 
cégüket, a Petag Kft-t a vele közös háztartásban élő édesanyja, Petrovicsné Rácz Anikó (1961) és testvére, ifj. Petrovics István (1982) tulajdonolja, és testvére vezeti.228 

Püspökladány Hajdú 01008/11 8,9 60 6,7 3,45 0,388 57,5 legelő - - - 

Püspökladány Hajdú 01008/9 6,9 71 10,4 4,05 0,591 56,8 legelő Petrovics Gergely 1.250 2032 

Püspökladány Hajdú 01046/6 5,1 71 14,0 4,00 0,792 56,7 szántó Petrovics Gergely 1.250 2032 

Püspökladány Hajdú 01062/1 4,2 68 16,1 3,95 0,933 58,1 szántó - - - 

Püspökladány Hajdú 01064/1 3,9 57 14,5 3,30 0,836 57,7 szántó - - - 

Püspökladány Hajdú 01093/1 3,4 28 8,4 1,65 0,492 58,6 legelő - - - 

Püspökladány Hajdú 01095/11 3,2 33 10,4 1,90 0,600 57,7 legelő Lengyel Róbert 1.250 2034 

Püspökladány Hajdú 01105/15 4,8 35 7,2 2,00 0,416 57,6 szántó Petrovics Gergely 1.250 2032 

Püspökladány Hajdú 01105/16 3,2 30 9,5 1,70 0,537 56,7 szántó Petrovics Gergely 1.250 2032 

Petrovics Gergely összesen 43,6 453 10,4 26,00 0,596 57,4 szántó, legelő Petrovics G. + Lengyel R. 1.250 2032-2034 

 51.) Szabó István (4075 Görbeháza Petőfi út 39.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Görbeháza Hajdú 0340 17,0 177 10,4 15,00 0,881 84,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Görbeháza Hajdú 0342/1 26,3 335 12,7 19,85 0,755 59,3 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Szabó István összesen 43,3 512 11,8 34,85 0,805 68,1 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 52.) Bányai Lajos (4164 Bakonszeg Gazda Telep 0319/10 hrsz.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező (gazdálkodó?). 

Nagyrábé Hajdú 0211 42,8 836 19,5 48,95 1,145 58,6 szántó Bányai Lajos 1.250 2034 

Bányai Lajos összesen 42,8 836 19,5 48,95 1,145 58,6 szántó Bányai Lajos 1.250 2034 

 53.) Csenkey Gábor (1956) (4150 Püspökladány Kalapács u. 43/1.) – feleségével, Csenkey Gábornéval (1961) és agrármérnök fiával, ifj Csenkey Gáborral a Hortobágyon, a 

Csenkey tanyán extenzív legeltetéses állattartással, szürkemarha tenyésztéssel foglalkozó gazdálkodó, családi cégük, a Mihályhalma 2002. Bt. társtulajdonos vezetője, a Hortobágy 

Menti Húsmarhatartók Szolgáltató Szövetkezetének tagja.229 

Püspökladány Hajdú 0361 35,5 971 27,4 65,30 1,839 67,2 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Püspökladány Hajdú 0149/61 6,3 137 21,6 10,15 1,604 74,2 szántó Csenkey Gábor 1.250 2035 

Csenkei Gábor összesen 41,8 1.108 26,5 75,45 1,805 68,1 szántó Hamvas-Tej Kft.+Csenkey  1.250 2019-2035 

 54.) Oláh Judit (4066 Tiszacsege Kossuth u. 51/b.) – őstermelő, az állami (HNP) földbérleti pályázatok egyik nyertese. 230 

                                                           
225Ványai Gusztáv és cége: https://www.nemzeticegtar.hu/iq-kft-c0909000636.html https://www.youtube.com/watch?v=o5wFo3eYDYw 

    http://sokszinuvidek.hu/szabadido/palinkaval-kisert-mezogazdasagi-gyujtemeny-nagyraben  

    https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/nagyrabe/mezogazdasagi-hagyomanyok-gyujtemenye-30363  
    http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/brigigyo__kuttyogtato__szarvidomito__kisasszonyhinto_nagyraben 

https://www.facebook.com/vanyai.gusztav?lst=100007041614220%3A100003481461345%3A1537306322  
226Pappék és gabona-nagykereskedő családi cégük: https://www.nemzeticegtar.hu/sarret-rogos-kft-c0909009651.html 
    https://www.infobel.com/hu/hungary/people/nagyrabe-4173/ady_endre_utca/papp_endre/HU2002437761-54477032 

https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/papp-endre.htm  
227Lendvaiék, az állatorvos férj és felesége, egy négygyermekes család tagjai: http://www.sarretudvari.hu/akadalym/akadalym.php?id=servet 
    http://www.sarretudvari.hu/akadalym/akadalym.php?id=allatorvos https://www.nemzeticegtar.hu/lagrol-kft-c0909008178.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/servet-2000-kft-c0909007206.html  
228Petrovicsék és szarvasmarha tenyésztő családi cégük: https://www.nemzeticegtar.hu/petag-kft-c0909003184.html  
    https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/allas/allattenyeszto-allatgondozo-munka/husmarha-melle-keresunk-gulyast-illetve-allatgondozot/h_6749086 

http://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2016/0/targy/portal_434/megtekint/portal_13019_2016/ https://www.focikatalogus.hu/petrovics-gergely-focista  
229Csenkeyék: http://www.hortobagyimarha.hu/tagjaink/csenkey-tanya.html http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb301-350  
    https://www.nemzeticegtar.hu/mihalyhalma-2002-bt-c0906012104.html https://www.flickr.com/photos/noguchi/9814485096  
230Oláh Judit őstermelő: http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb601-662 http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180 

   http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-658-13_2013-
p_ol%C3%A1h_web.pdf  

https://www.nemzeticegtar.hu/iq-kft-c0909000636.html
https://www.youtube.com/watch?v=o5wFo3eYDYw
http://sokszinuvidek.hu/szabadido/palinkaval-kisert-mezogazdasagi-gyujtemeny-nagyraben
https://www.utazzitthon.hu/latnivalo/nagyrabe/mezogazdasagi-hagyomanyok-gyujtemenye-30363
http://turizmusonline.hu/belfold/cikk/brigigyo__kuttyogtato__szarvidomito__kisasszonyhinto_nagyraben
https://www.facebook.com/vanyai.gusztav?lst=100007041614220%3A100003481461345%3A1537306322
https://www.nemzeticegtar.hu/sarret-rogos-kft-c0909009651.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/nagyrabe-4173/ady_endre_utca/papp_endre/HU2002437761-54477032
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/papp-endre.htm
http://www.sarretudvari.hu/akadalym/akadalym.php?id=servet
http://www.sarretudvari.hu/akadalym/akadalym.php?id=allatorvos
https://www.nemzeticegtar.hu/lagrol-kft-c0909008178.html
https://www.nemzeticegtar.hu/servet-2000-kft-c0909007206.html
https://www.nemzeticegtar.hu/petag-kft-c0909003184.html
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/allas/allattenyeszto-allatgondozo-munka/husmarha-melle-keresunk-gulyast-illetve-allatgondozot/h_6749086
http://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/2016/0/targy/portal_434/megtekint/portal_13019_2016/
https://www.focikatalogus.hu/petrovics-gergely-focista
http://www.hortobagyimarha.hu/tagjaink/csenkey-tanya.html
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb301-350
https://www.nemzeticegtar.hu/mihalyhalma-2002-bt-c0906012104.html
https://www.flickr.com/photos/noguchi/9814485096
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb601-662
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-658-13_2013-p_ol%C3%A1h_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-658-13_2013-p_ol%C3%A1h_web.pdf
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Újszentmargita Hajdú 0570 5,8 60 10,4 3,45 0,600 57,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0572 8,6 89 10,4 5,15 0,600 57,7 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0574 24,3 223 9,2 13,15 0,541 58,8 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Oláh Judit összesen 38,7 372 9,6 21,75 0,562 58,5 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 55.) Hágen János László (4090 Polgár Kengyelköz tanya 38.) – az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő, lótartó (Nonius) gazdálkodó.231 

Polgár Hajdú 0206/2 9,0 144 15,9 8,30 0,922 57,8 szántó Tedej - Befektető Mg-i Kft. 1.250 2030 

Polgár Hajdú 0210/1 28,8 243 8,4 17,30 0,602 71,3 legelő, szántó Tedej - Befektető Mg-i Kft. 1.250 2030 

Hágen J. L. összesen 37,8 387 10,2 25,60 0,677 66,1 legelő, szántó Tedej - Befektető Mg-i Kft. 1.250 2030 

 56.) dr. Nyilas István Ferenc (1956) (4032 Debrecen Nyék u. 58.) – biológus, egyetemi docens, a mező- és erdőgazdasági valamint tudományos műszaki kutatási/fejlesztési és 

felsőoktatási profilú, lakcímével megegyező székhelyű Biotrió-Agroland Kft. tulajdonos vezetője.232 

Ebes Hajdú 036/27 3,1 135 43,9 18,25 5,945 135,5 szántó Huszovics János 1.250 2033 

Ebes Hajdú 078/16 11,6 510 43,9 63,80 5,482 125,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Ebes Hajdú 091/33 22,8 1.004 44,1 146,50 6,439 145,9 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Dr. Nyilas I. F. összesen 37,5 1.649 44,0 228,55 6,095 138,6 szántó Kösely Zrt. + Huszovics J. 1.250 2030-2033 

 57.) Fónyad Géza (1976) (4119 Váncsod Kossuth Lajos u. 63/A.) – családi cégeik, a Fónyad Farm Kft. és a Tisza Ajtó Kft. társtulajdonos vezetője valamint a Fónyadker Kft. 

társtulajdonosa.233 

Bojt Hajdú 054/11 4,0 44 11,1 3,05 0,769 69,1 szántó - - - 

Hencida Hajdú 0122/9 5,7 104 18,2 12,20 2,135 117,6 szántó "Új Élet" Mg-i Szövetkezet 1.250 2015 

Nagykereki Hajdú 0484/7 4,8 116 24,3 13,15 2,753 113,3 szántó - - - 

Váncsod Hajdú 0105/34 3,1 48 15,6 3,30 1,078 68,9 szántó Ölyvös 2000 Kft. 1.250 2015 

Váncsod Hajdú 0162/8 3,2 30 9,5 2,05 0,648 68,2 erdő, rét - - - 

Váncsod Hajdú 086/3 4,8 70 14,6 4,70 0,988 67,5 erdő, legelő - - - 

Váncsod Hajdú 086/35 11,7 204 17,3 13,75 1,171 67,6 szántó Váncsodi Gazdaszövetkezet 1.250 2015 

Fónyad Géza összesen 37,3 616 16,5 52,20 1,399 84,7 szántó, erdő Ölyvös Kft. + 2 szövetkezet 1.250 2015 

 58.) Tiszai Gyula (4212 Hajdúszovát Szoboszlói u. 31.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező.  

Püspökladány Hajdú 0466/8 37,0 1.102 29,8 66,65 1,799 60,5 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

Tiszai Gyula összesen 37,0 1.102 29,8 66,65 1,799 60,5 szántó Hamvas-Tej Mg-i Kft. 1.250 2019 

 59.) Vigh Pál (1967) (4065 Újszentmargita Rákóczi u. 85.) – a megvásárolt területet bérlő Agrárgazdaság Kft. társtulajdonosa. 

Újszentmargita Hajdú 0534 34,9 193 5,5 11,15 0,319 57,7 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Vigh Pál összesen 34,9 193 5,5 11,15 0,319 57,7 legelő, szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 60.) Bagdi Emese (1982) (4172 Biharnagybajom Széchenyi út 1/D.) – testvérével, Bagdi Csabával (1976) közös családi cégük, a mezőgazdasági kereskedelmi profilú Bagdi 

Impex Kft. és a könyvelő, tanácsadó Consigno Duo Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá B. Csák István (1954), a MAGOSZ-tagszervezet Biharnagybajomi Gazdakör elnöke 

vezette Agroléka Kft. és a Berettyóvölgyi Kft. társtulajdonosa.234 

Nagyrábé Hajdú 0222 34,2 446 13,1 31,00 0,908 69,4 szántó Bagdi Adrienn 1.250 2034 

Bagdi Emese összesen 34,2 446 13,1 31,00 0,908 69,4 szántó Bagdi Adrienn 1.250 2034 

 61.) Nyakas András (1953) (4080 Hajdúnánás Fürjhalom tanya 0824/6 hrsz.) – szarvasmarhatenyésztő nagybirtokos, 2017-ben állattenyésztés kategóriában „Az Év Agrárembere 

Díj” nyertese, agrármérnök fiaival, ifj. Nyakas Andrássa (1983) és Nyakas Tamással (1993) együtt vezeti családi gazdaság ukat, a Nyakas Farmot, valamint családi 
vállalkozásaik közül a Nyaszi Kft-t és az Öntözés 2010 Kft-t.235  

Hajdúnánás Hajdú 0445 19,5 275 14,1 28,75 1,477 104,5 szántó - - - 

Hajdúnánás Hajdú 0815 5,2 6 1,1 2,20 0,427 376,1 rét - - - 

Hajdúnánás Hajdú 0820/21 9,3 104 11,3 10,90 1,176 104,4 erdő, rét - - - 

Nyakas András összesen 34,0 385 11,3 41,85 1,230 108,7 szán.,er.,rét - - - 

 62.) Társi László (4173 Nagyrábé Kossuth Lajos út 18.) – falusi túrizmussal is foglalkozó, vendégház tulajdonos, az állami földbérleti pályázatokon is sikeres növénytermesztő 

gazda. 236 

Nagyrábé Hajdú 0188 30,5 565 18,5 31,90 1,045 56,4 szántó Kovácsné Mészáros Györgyi 1.250 2034 

Nagyrábé Hajdú 044/18 3,0 60 20,0 3,30 1,097 54,9 szántó - - - 

Társi László összesen 33,5 625 18,7 35,20 1,051 56,3 szántó Kovácsné Mészáros Györgyi 1.250 2034 

 63.) dr. B. Csák István (1984) (4172 Biharnagybajom Széchenyi út 3.) – juhtenyésztő, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetségének tagja, önkormányzati képviselő, 

alpolgármester (FIDESZ), a Berettyóvölgyi T.Cs. Kft. és a Róna-Juh Nonprofit Kft. társtulajdonosa, B. Csák Istvánnak (1954), a MAGOSZ-tagszervezet Biharnagybajomi 

Gazdakör elnökének azonos lakcímű fia.237 

Biharnagybajom Hajdú 0110/5 19,5 458 23,5 25,35 1,302 55,3 erdő  - - - 

Biharnagybajom Hajdú 0277/14 12,0 256 21,4 14,20 1,184 55,5 szántó dr. B. Csák István 1.250 2032 

dr. B. Csák István összesen 31,5 714 22,7 39,55 1,256 55,4 erdő, szántó dr. B. Csák István 1.250 2032 

 64.) Tarék (4060 Balmazújváros Bethlen u. 29., Debreceni u. 92., Kossuth u. 81.) – apa és két üzlettárs fia.238 

 id. Tar József (1948) (Kossuth u. 81.) – az apa, a Tejgazdaság Kft. társtulajdonos vezetője és családi cégük, az Sz-T-Agro Bt. kültagja. 

                                                           
231Hágen János László: http://adoszam-kereses.hu/YLdy_H%C3%A1gen+J%C3%A1nos+L%C3%A1szl%C3%B3  

    http://www.noniuszegyesulet.hu/wp-content/uploads/2017/06/Kancaregiszter-2017-web.pdf   
    http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/agrar-kornyezetgazdalkodasi-program-nyerteseinek-listaja.pdf  
232Dr. Nyilas István Ferenc és cége: http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10465 http://unicum.sci.klte.hu/ttkar/informaciok/TT_TAJ05h.pdf 

     https://www.nemzeticegtar.hu/biotrio-agroland-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909026060.html  
233Fónyad Géza: https://www.infobel.com/hu/hungary/people/vancsod-4119/kossuth_lajos_utca/fonyad_geza/HU2002440107-54708714  

    http://ajtoablakcenter.hu/cegunkrol.htm https://www.nemzeticegtar.hu/fonyad-farm-kft-c0909022954.html  
234Bagdi Emese cégei: https://www.nemzeticegtar.hu/bagdi-impex-kft-c0909027799.html https://www.nemzeticegtar.hu/consigno-duo-kft-c0909019905.html  
235Nyakas András nagybirtokos és családi gazdaságuk: https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2016/03/allattenyesztes/a-hajdunanasi-nyakas-farmon-nincs-mas-

ut-csak-elore https://www.agrotrend.hu/hireink/az-ev-agrarembere-dij--bemutatkozik-nyakas-andras-az-allattenyesztes-kategoria-dontose  

    https://agraragazat.hu/hir/ev-agrarembere-2017-allattenyesztes https://www.facebook.com/pages/category/Farm/Nyakas-Farm-271025269715566/  
    https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/nyakas-andras/4616  
236Társi László: http://www.alfolditurizmus.hu/index.php?view=properties&id=88%3Aormos-vendeghaz&option=com_jea  

    http://www.haon.hu/az-egesznek-olyan-mutyiszaga-van-arverezik-az-allami-foldeket/2926916  
237dr. B. Csák István juhtenyésztő, alpolgármester: http://www.biharnagybajom.hu/kepviselo-testulet http://biharnagybajom.varosatyak.hu/  

    https://mjksz.hu/tenyeszto/b-csak-istvan-dr http://www.biharnagybajom.hu/gazdakor  
238Tarék és cégeik: https://www.nemzeticegtar.hu/tejgazdasag-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909008142.html  
    https://www.nemzeticegtar.hu/sz-t-agro-bt-c0906002182.html https://www.nemzeticegtar.hu/tar-trade-kft-c0909018368.html http://fokk.hu/hu/Pepe/profile  

http://adoszam-kereses.hu/YLdy_H%C3%A1gen+J%C3%A1nos+L%C3%A1szl%C3%B3
http://www.noniuszegyesulet.hu/wp-content/uploads/2017/06/Kancaregiszter-2017-web.pdf
http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/agrar-kornyezetgazdalkodasi-program-nyerteseinek-listaja.pdf
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=10465
http://unicum.sci.klte.hu/ttkar/informaciok/TT_TAJ05h.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/biotrio-agroland-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909026060.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/vancsod-4119/kossuth_lajos_utca/fonyad_geza/HU2002440107-54708714
http://ajtoablakcenter.hu/cegunkrol.htm
https://www.nemzeticegtar.hu/fonyad-farm-kft-c0909022954.html
https://www.nemzeticegtar.hu/bagdi-impex-kft-c0909027799.html
https://www.nemzeticegtar.hu/consigno-duo-kft-c0909019905.html
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2016/03/allattenyesztes/a-hajdunanasi-nyakas-farmon-nincs-mas-ut-csak-elore
https://www.agronaplo.hu/szakfolyoirat/2016/03/allattenyesztes/a-hajdunanasi-nyakas-farmon-nincs-mas-ut-csak-elore
https://www.agrotrend.hu/hireink/az-ev-agrarembere-dij--bemutatkozik-nyakas-andras-az-allattenyesztes-kategoria-dontose
https://agraragazat.hu/hir/ev-agrarembere-2017-allattenyesztes
https://www.facebook.com/pages/category/Farm/Nyakas-Farm-271025269715566/
https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/eloado/nyakas-andras/4616
http://www.alfolditurizmus.hu/index.php?view=properties&id=88%3Aormos-vendeghaz&option=com_jea
http://www.haon.hu/az-egesznek-olyan-mutyiszaga-van-arverezik-az-allami-foldeket/2926916
http://www.biharnagybajom.hu/kepviselo-testulet
http://biharnagybajom.varosatyak.hu/
https://mjksz.hu/tenyeszto/b-csak-istvan-dr
http://www.biharnagybajom.hu/gazdakor
https://www.nemzeticegtar.hu/tejgazdasag-korlatolt-felelossegu-tarsasag-c0909008142.html
https://www.nemzeticegtar.hu/sz-t-agro-bt-c0906002182.html
https://www.nemzeticegtar.hu/tar-trade-kft-c0909018368.html
http://fokk.hu/hu/Pepe/profile
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Újszentmargita Hajdú 06/7 11,4 258 22,7 16,05 1,414 62,3 szántó - - - 

id. Tar József összesen 11,4 258 22,7 16,05 1,414 62,3 szántó - - - 

 ifj. Tar József (1976) (Debreceni u. 92.) – az idősebb testvér, családi cégeik közül a Tar-Trade Kft. társtulajdonos vezetője és az Sz-T-Agro Bt. kültagja, továbbá a 

Tejgazdaság Kft. társtulajdonosa. 

Balmazújváros Hajdú 1578 4,3 61 14,3 6,90 1,621 113,5 legelő, szántó - - - 

Újszentmargita Hajdú 0121/1 3,2 53 16,9 3,10 0,979 58,0 legelő, szántó - - - 

ifj. Tar József összesen 7,5 114 15,2 10,00 1,333 87,7 legelő, szántó - - - 

 Tar Péter (1977) (Bethlen u. 29.) – a fiatalabb testvér, családi cégük, az Sz-T-Agro Bt. kültagja és a Tejgazdaság Kft. társtulajdonosa. 

Balmazújváros Hajdú 01919/8 3,3 39 11,6 4,45 1,330 114,8 szántó - - - 

Tiszacsege Hajdú 0161/4 5,0 31 6,3 2,55 0,513 81,0 rét, szántó - - - 

Tiszacsege Hajdú 0631/74 3,9 75 19,3 6,00 1,546 80,0 szántó - - - 

Tar Péter összesen 12,2 145 11,9 13,00 1,066 89,7 szántó, rét - - - 

Tarék összesen 31,1 517 16,6 39,05 1,256 75,5 szántó, gyep - - - 

 65.) Szabó Gergő (1983) (4110 Biharkeresztes Vadászház 2.) – testvérével, Szabó Fannival (1990) közös családi cégük, a mezőgazdasági termék és vegyiárú nagykereskedő Sz-
Inker 17 Kft. társtulajdonos vezetője, a Tanyafejlesztési program támogatottja.239 

Biharkeresztes Hajdú 0294 8,8 232 26,3 15,95 1,809 68,8 szántó - - - 

Biharkeresztes Hajdú 0236/1 8,0 133 16,7 13,15 1,651 99,1 szántó - - - 

Bojt Hajdú 067/9 13,8 287 20,8 23,95 1,738 83,5 rét, szántó - - - 

Szabó Gergő összesen 30,6 652 21,3 53,05 1,734 81,4 szántó, rét - - - 

 66.) Nagyék (4145 Csökmő Kossuth u. 98.) – gazdálkodó család tagjai. 

 Nagy Károly – a családfő. 

Darvas Hajdú 0281 5,5 55 10,1 3,95 0,722 71,3 szántó - - - 

Nagy Károly összesen 5,5 55 10,1 3,95 0,722 71,3 szántó - - - 

 Nagy Károlyné – a felesége, a Zsáka Coop Zrt. részvényese. 

Csökmő Hajdú 0234/4 3,2 30 9,3 2,15 0,666 71,7 szántó - - - 

Nagy Károlyné összesen 3,2 30 9,3 2,15 0,666 71,7 szántó - - - 

 Papné Nagy Erika – azonos lakcímű lányuk, a helyi Takarékszövetkezet fiókvezetője.240 

Csökmő Hajdú 0484 6,3 89 14,3 6,05 0,963 67,6 szántó Bihari Táj Mg-i Kft. 1.350 2016 

Csökmő Hajdú 0311/6 6,6 35 5,4 2,50 0,380 70,4 szántó - - - 

Csökmő Hajdú 0454/6 4,5 78 17,6 5,40 1,208 68,8 erdő, szántó - - - 

Csökmő Hajdú 066/9 3,6 36 9,8 2,45 0,673 68,6 legelő, szántó Bihari Táj Mg-i Kft. 1.250 2015 

Papné Nagy Erika összesen 21,0 238 11,3 16,40 0,781 68,9 szántó, legelő Bihari Táj Mg-i Kft. 1.250-1.350 2015-2016 

Nagyék összesen 29,7 323 10,9 22,50 0,758 69,7 szántó, legelő Bihari Táj Mg-i Kft. 1.250-1.350 2015-2016 

 67.) Császár Sándor (4090 Polgár Hősök u. 105.) – növénytermesztő gazdálkodó. 

Folyás Hajdú 0656/4 3,5 42 12,1 2,45 0,706 58,3 szántó Császár Sándor 1.250 2033 

Folyás Hajdú 0656/5 7,0 92 13,1 5,30 0,756 57,9 szántó Császár Sándor 1.250 2033 

Polgár Hajdú 0664/2 6,5 97 14,9 5,70 0,876 58,9 szántó - - - 

Polgár Hajdú 0732/4 8,0 54 6,8 4,85 0,609 90,1 szántó Pöstényi Zsolt 1.250 2033 

Polgár Hajdú 081/12 3,4 30 8,9 1,80 0,533 60,0 szántó - - - 

Császár Sándor összesen 28,4 314 11,1 20,10 0,708 64,0 szántó Császár S. + Pöstyényi Zs. 1.250 2033 

 68.) Alföldiék (4087 Hajdúdorog Sarló u. 1.) – apa, anya és két fiuk, családi cégük, a növénytermesztő főprofilú Alfagroterm Kft. azonos lakcímű, társtulajdonos vezetői.241 

 Alföldi Gábor (1976) – az idősebb fiú, családi cégük, az Alfagroterm Kft. társtulajdonos vezetője, édesapja, Alföldi Gábor Tibor (1951) a megvásárolt területet bérlő 

másik családi cégük, a Hajdú Búza, Kukorica Kft. alapító tulajdonos vezetője. 

Hajdúnánás Hajdú 0408/3 5,8 96 16,5 10,05 1,719 104,4 szántó - - - 

Hajdúnánás Hajdú 0452/2 4,5 71 15,7 7,25 1,603 102,4 szántó Hajdú Búza, Kukorica Kft. 1.250 2015 

Alföldi Gábor összesen 10,3 167 16,2 17,30 1,680 103,6 szántó Hajdú Búza, Kukorica Kft. 1.250 2015 

 Alföldi Gábor Tibor (1951) – az apa, családi cégük, az Alfagroterm Kft. volt alapító társtulajdonosa, másik családi cégük, a Hajdú Búza, Kukorica Kft. alapító 

tulajdonos vezetője. 

Hajdúnánás Hajdú 0460/23 6,2 68 10,9 7,10 1,140 104,9 rét, szántó Alföldi Gábor Tibor 1.250 2017 

Alföldi Gábor Tibor összesen 6,2 68 10,9 7,10 1,140 104,9 rét, szántó Alföldi Gábor Tibor 1.250 2017 

 Alföldi Gábor Tiborné (1955) – az édesanya, családi cégük, az Alfagroterm Kft. társtulajdonosa, férje, Alföldi Gábor Tibor (1951) a megvásárolt területet bérlő másik 
családi cégük, a Hajdú Búza, Kukorica Kft. alapító tulajdonos vezetője. 

Hajdúnánás Hajdú 0457/26 4,9 71 14,6 7,25 1,491 102,4 szántó Hajdú Búza, Kukorica Kft. 1.250 2015 

Alföldi Gábor Tiborné össz. 4,9 71 14,6 7,25 1,491 102,4 szántó Hajdú Búza, Kukorica Kft. 1.250 2015 

 Alföldi Tibor (1980) – a fiatalabb fiú, családi cégük, az Alfagroterm Kft. társtulajdonos vezetője. 

Hajdúnánás Hajdú 0448/23 5,2 70 13,6 7,35 1,424 104,5 szántó - - - 

Alföldi Tibor összesen 5,2 70 13,6 7,35 1,424 104,5 szántó - - - 

Alföldiék összesen 26,6 376 14,1 39,00 1,466 103,7 szántó, rét Hajdú Kft. + Alföldi G. T. 1.250 2015-2017 

 69.) Tóth Zoltán (1965) (4090 Polgár Alkotmány u. 18.) – feleségével, Tóth Zoltánnéval (1969) közös építési családi cégük, a „Nóra-97” Kft. társtulajdonosa és az 
ingatlanhasznosító/üzemeltető Archeocompex Kft. volt társtulajdonos vezetője, 2017 végéig a Polgári Csemete Szociális Szövetkezet igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője. 

Polgár Hajdú 0676/7 6,9 54 7,7 4,00 0,578 74,7 szántó Pálnok Norbert 1.250 2033 

Polgár Hajdú 0742/11 18,4 173 9,4 15,00 0,816 86,5 rét, szántó Polgári Földker Kft 1.250 2015 

Tóth Zoltán összesen 25,3 227 9,0 19,00 0,751 83,7 szántó, rét Polgári Földker Kft.+Pálnok 1.250 2015-2033 

 70.) Hajzerék (4141 Furta Kossuth u. 19., Nagyatádi krt. 52.) – hortobágyi állattartó, gazdálkodó család tagjai, állami földbérlet nélkül maradt bihari gazdák.242 

                                                           
239Szabó Gergő nagykereskedő: http://2010-2014.kormany.hu/download/d/d0/41000/2014_Tanyaprogram_dontesi_lista.pdf  
    https://www.nemzeticegtar.hu/sz-inker-17-kft-c0909028495.html  
240Papné Nagy Erika: http://csokmo.hu/index.php?tabla=intezmenyek&cikk_azon=17&i=8  

    https://www.polgaribank.hu/data/Hirek/Panaszugyintezes%202014%2010%2002/1_sz_melleklet_ugyfelszolgalat_20141001.pdf 
https://www.polgaribank.hu/data/kozlemenyek/1_sz_fugg_ugyfelszolgalat1.pdf  

241Alföldiék cégei és gazdasága: https://www.nemzeticegtar.hu/alfagroterm-kft-c0909014727.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/hajdu-buza-kukorica-kft-c0909004787.html  
242Hajzerék, Hortobágy legeltetéses állattartó gazdái: http://www.vszt.hu/hu/?mod=taglista&cla=taglista&fun=showTag&uid=10010223 

http://2010-2014.kormany.hu/download/d/d0/41000/2014_Tanyaprogram_dontesi_lista.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/sz-inker-17-kft-c0909028495.html
http://csokmo.hu/index.php?tabla=intezmenyek&cikk_azon=17&i=8
https://www.polgaribank.hu/data/Hirek/Panaszugyintezes%202014%2010%2002/1_sz_melleklet_ugyfelszolgalat_20141001.pdf
https://www.polgaribank.hu/data/kozlemenyek/1_sz_fugg_ugyfelszolgalat1.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/alfagroterm-kft-c0909014727.html
https://www.nemzeticegtar.hu/hajdu-buza-kukorica-kft-c0909004787.html
http://www.vszt.hu/hu/?mod=taglista&cla=taglista&fun=showTag&uid=10010223
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 Hajzer András (Nagyatádi krt. 52.) 

Furta Hajdú 030 4,7 81 17,1 5,60 1,181 69,1 szántó - - - 

Furta Hajdú 0116/5 5,4 130 24,3 9,00 1,678 69,1 szántó Buczkó István Zsolt 1.250 2033 

Furta Hajdú 079/22 3,8 70 18,4 4,80 1,260 68,4 szántó - - - 

Hajzer András összesen 13,9 281 20,2 19,40 1,396 69,0 szántó Buczkó István Zsolt 1.250 2033 

 Hajzer Tibor (Kossuth u. 19.) 

Furta Hajdú 011/32 5,3 79 14,8 5,30 0,995 67,3 szántó Földesi Rákóczi Mg-i Kft. 1.350 2016 

Furta Hajdú 029/23 5,4 87 16,1 6,10 1,127 70,0 szántó - - - 

Hajzer Tibor összesen 10,7 166 15,5 11,40 1,065 68,7 szántó Földesi Rákóczi Mg-i Kft. 1.350 2016 

Hajzerék összesen 24,6 447 18,2 30,80 1,252 68,9 szántó Buczkó I. Zs. + Földesi Kft. 1.250-1.350 2016-2033 

 71.) Máriás Károly (1983) (4034 Debrecen Korsó u. 9.) – élelmiszer kis/nagykereskedő, a szülei, Máriás Károly (1956) és Máriás Károlyné (1961) által alapított családi 

gazdaságban (Máriás 97 Kft., Máriás Farm Kft.) előállított húst feldolgozó és saját húsbolthálózatban értékesítő, feleségével, Máriás (sz. Ambrusz) Éva Ilonával (1985) közös 

cégük, a Húsmanufaktúra Kft. társtulajdonos vezetője.243 

Debrecen Hajdú 02153/15 15,8 214 13,5 22,90 1,445 106,8 erdő, rét Máriás Károly 1.250 2032 

Debrecen Hajdú 02153/32 8,6 149 17,4 16,00 1,870 107,5 rét Máriás Károly 1.250 2032 

Máriás Károly összesen 24,4 363 14,9 38,90 1,594 107,2 rét, erdő Máriás Károly 1.250 2032 

 72.) Püspökladányi Mezőgazdasági Szövetkezet (4150 Püspökladány, 0793/8. hrsz..) – igazgatósági tag, vezető tisztségviselői.244 

 Nagy Tibor (1961) (4150 Püspökladány Hétvezér u. 20.) – a Püspökladányi Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselője és a Püspökladányi 
Gabona Növények Termékcsoport Kft. társtulajdonosa, a NAK megyei ügyfélszolgálati tanácsadója. 

Püspökladány Hajdú 0518/7 11,2 131 11,7 7,60 0,678 57,9 szántó - - - 

Püspökladány Hajdú 0596/34 5,2 123 23,6 7,40 1,417 60,1 szántó - - - 

Nagy Tibor összesen 16,4 254 15,5 15,0 0,915 59,1 szántó - - - 

 Tóth Lajos (1952) (4150 Püspökladány Gábor Áron u. 13.) – a Püspökladányi Mezőgazdasági Szövetkezet igazgatósági tag, vezető tisztségviselője és a Püspökladányi 
Gabona Növények Termékcsoport Kft. társtulajdonosa, volt önkormányzati képviselő, alpolgármester, 2014-ben polgármester-jelölt.245 

Püspökladány Hajdú 0131/7 5,7 96 16,7 5,50 0,962 57,5 szántó - - - 

Tóth Lajos összesen 5,7 96 16,7 5,50 0,962 57,5 szántó - - - 

Püspökladányi Mg-i Szöv.  22,1 350 15,8 20,50 0,928 58,6 szántó - - - 

 73.) Kótai József (1954) (4150 Püspökladány Bercsényi u. 3.) – gazdálkodó, a Szerág Agrártermelő Kft. alapító társtulajdonos vezetője.246 

Szerep Hajdú 0208 10,6 255 24,0 16,00 1,505 62,8 szántó Zm-Nagisz Mg-i Kft. 1.250 2034 

Szerep Hajdú 0213/13 4,1 75 18,3 5,50 1,342 73,4 szántó - - - 

Szerep Hajdú 0234/6 6,8 184 26,9 10,40 1,519 56,6 szántó - - - 

Kótai József összesen 21,5 514 23,9 31,90 1,484 62,1 szántó Zm-Nagisz Mg-i Kft. 1.250 2034 

 74.) Lévai Andrea (1987) (4066 Tiszacsege Tavasz u. 20.) – vidékfejlesztési agrármérnök, Lévai Andrásnak (1949), a tiszacsegei Béke Mg. Tsz. majd a jogutód Tiszacsegei Kft. 
volt vezetőjének és Lévai Andrásnénak (1955), családi cégük a kiskereskedő Lévai Kft. társtulajdonos vezetőjének azonos lakcímű lánya.247 

Újszentmargita Hajdú 0276 10,4 61 5,9 3,75 0,360 61,1 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Újszentmargita Hajdú 0280 10,6 26 2,5 4,35 0,411 164,5 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Lévai Andrea összesen 21,0 87 4,1 8,10 0,386 93,1 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

 75.) Tasi Sándor (1960) (4254 Nyíradony Acsádi u. 28.) – közgazdasági szakközépiskolát végzett volt egészségügyi gázmester, önkormányzati képviselő (FIDESZ), Tasó László 
államtitkár üzlet- és „harcostársa”, korábban a Nyíradonyi Sportcsarnok Kft., majd a Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft., később a Nyíradonyi Városfejlesztő Kft., az Euro-River Kft. és 

a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vezetője, jelenleg a megyei közgyűlés FIDESZ-es alelnöke.248 

Nyíradony Hajdú 0338/4 21,0 61 2,9 5,00 0,238 82,2 legelő Tasi Sándor 1.250 2033 

Tasi Sándor összesen 21,0 61 2,9 5,00 0,238 82,2 legelő Tasi Sándor 1.250 2033 

 76.) Daku László (1964) (4212 Hajdúszovát Kossuth L. u. 73.) – gazdálkodó, a Hajdúszováti Gabonaszárító Kft. és a Pernyéspuszta Kft. társtulajdonosa. 

Hajdúszovát Hajdú 0212 13,4 379 28,3 43,60 3,253 115,0 szántó Juhászné Major Tímea 1.250 2032 

Hajdúszovát Hajdú 0207/1 7,2 187 25,9 31,95 4,436 171,1 szántó Juhászné Major Tímea 1.250 2032 

Daku László összesen 20,6 566 27,5 75,55 3,650 133,5 szántó Juhászné Major Tímea 1.250 2032 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (20-50 ha közötti érdekeltségek):  

 Bagdi Emese (Biharnagybajom) könyvelő, tanácsadó, mezőgazdasági termékkereskedő – 34,2 ha 

 Papné Nagy Erika (Csökmő) takarékszövetkezeti fiókvezető – 21,0 ha 

 Szabó Gergő (Biharkeresztes) mezőgazdasági termék és vegyiárú nagykereskedő – 30,6 ha 

 Tasi Sándor (Nyíradony) közgazdasági technikus, volt egészségügyi gázmester – 21,0 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (20-50 ha közötti érdekeltségek) 

 Bányai Lajos (Bakonszeg) – 42,8 ha 

 Szabó István (Görbeháza) – 43,3 ha 

 Tiszai Gyula (Hajdúszovát) – 37,0 ha 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
     http://www.mosz.agrar.hu/images/stories/doc/hortlevel.pdf http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180  
243Máriás Károly és a Húsmanufaktúra Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/husmanufaktura-kft-c0909023520.html https://www.husmanufaktura.hu/  
244Püspökladányi Mezőgazdasági Szövetkezet: https://nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0902000518/Puespoekladanyi-Mezogazdasagi-Szoevetkezet  
245Tóth Lajos: https://www.ladanyholnap.hu/onkormanyzati-valasztas-2014/polgarmester-jeloltek-vitaja/  
    https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/hivatalosan-is-dombi-imrene-lett-puspokladany-polgarmestere/2014/10/17/  
246Kótai József és a Szerág Kft.: http://www.vszt.hu/hu/?mod=taglista&cla=taglista&fun=showTag&uid=10010223  https://www.nemzeticegtar.hu/szerag-kft-

c0909003089.html https://www.infobel.com/hu/hungary/people/puspokladany-4150/bercsenyi_utca/kotai_jozsef/HU2002435961-54453104  
247Lévai Andrea, vidékfejlesztési agrármérnök: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96883?show=full  
248Tasi Sándor, a megyei közgyűlés FIDESZ-es alelnöke: https://www.hbmo.hu/KepviseloTablo.aspx https://www.vagy.hu/tartalom/cikk/7478_tanulj_tino  

    https://www.facebook.com/tasi.sandor.5?fref=ts https://444.hu/2016/07/18/igy-kerultek-helyzetbe-sokmillios-unios-projekteknel-taso-laszlo-emberei-es-rokonai  
    http://www.nyiradony.hu/2016/05/18/kepviselo-testulet/ https://www.youtube.com/watch?v=EQslBJFvQOQ  

http://www.mosz.agrar.hu/images/stories/doc/hortlevel.pdf
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
https://www.nemzeticegtar.hu/husmanufaktura-kft-c0909023520.html
https://www.husmanufaktura.hu/
https://nemzeticegtar.hu/nemzeticegtar/cegadat/0902000518/Puespoekladanyi-Mezogazdasagi-Szoevetkezet
https://www.ladanyholnap.hu/onkormanyzati-valasztas-2014/polgarmester-jeloltek-vitaja/
https://www.dehir.hu/hajdu-bihar/hivatalosan-is-dombi-imrene-lett-puspokladany-polgarmestere/2014/10/17/
http://www.vszt.hu/hu/?mod=taglista&cla=taglista&fun=showTag&uid=10010223
https://www.nemzeticegtar.hu/szerag-kft-c0909003089.html
https://www.nemzeticegtar.hu/szerag-kft-c0909003089.html
https://www.infobel.com/hu/hungary/people/puspokladany-4150/bercsenyi_utca/kotai_jozsef/HU2002435961-54453104
https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/96883?show=full
https://www.hbmo.hu/KepviseloTablo.aspx
https://www.vagy.hu/tartalom/cikk/7478_tanulj_tino
https://www.facebook.com/tasi.sandor.5?fref=ts
https://444.hu/2016/07/18/igy-kerultek-helyzetbe-sokmillios-unios-projekteknel-taso-laszlo-emberei-es-rokonai
http://www.nyiradony.hu/2016/05/18/kepviselo-testulet/
https://www.youtube.com/watch?v=EQslBJFvQOQ
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 77.) Katona Imre (1974) (4200 Hajdúszoboszló Keleti u. 34.) – FIDESZ-közeli nagyvállalkozó, a Magyar Húsmarhatenyésztő Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke, a Hortobágy 

Agro Invest Kft. tulajdonos vezetője, a HB Bering Kft., a Hortobágy-Faluvéghalmi Kft., az I.S. Ingatlan Kft. és a Nádudvar Biogáz Termelő Kft. vezetője valamint az Aqua 
Generál Kft. tulajdonosa.249 

Hortobágy Hajdú 01681/2 17,9 86 4,8 18,20 1,018 212,7 szántó Ságiné Horog Ildikó Anita 1.250 2035 

Katona Imre összesen 17,9 86 4,8 18,20 1,018 212,7 szántó Ságiné Horog Ildikó Anita 1.250 2035 

 78.) Vámosi Antal (1957) (4090 Polgár Mátyás u. 2/A.) – feleségével, Vámosi Antalnéval (1965) közös családi cégük, a fa-, építőanyag- és szaniteráru-nagykereskedelmi 
főprofilú Proaktív Invest Kft.250 társtulajdonos vezetője és a Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft. társtulajdonosa. 

Polgár Hajdú 0279/14 10,8 145 13,4 11,15 1,031 76,7 szántó Polgári Földker Kft. 1.250 2015 

Polgár Hajdú 0666/53 7,0 72 10,4 4,30 0,618 59,5 szántó Pálnok Norbert 1.250 2033 

Vámosi Antal összesen 17,8 217 12,2 15,45 0,868 71,2 szántó Polgári Földker Kft.+Pálnok 1.250 2015-2033 

 79.) Berencsiék (4066 Tiszacsege Bárórész u. 3., Batthyány u. 19.) – gazdálkodók, szomszédos birtoktesteket bérlő és megvásárló közvetlen családtagok. 

 Berencsi Anita (Bárórész u. 3.) – az egyik családtag. 

Tiszacsege Hajdú 0653/23 14,3 169 11,9 13,45 0,943 79,4 szántó Berencsi Anita 1.250 2035 

Berencsi Anita összesen 14,3 169 11,9 13,45 0,943 79,4 szántó Berencsi Anita 1.250 2035 

 Berencsi Antal (Batthyány u. 19.) – a másik családtag. 

Tiszacsege Hajdú 0653/24 3,1 42 13,6 3,45 1,112 81,6 szántó Berencsi Antal 1.250 2035 

Berencsi Antal összesen 3,1 42 13,6 3,45 1,112 81,6 szántó Berencsi Antal 1.250 2035 

Berencsiék összesen 17,4 211 12,1 16,90 0,971 80,1 szántó Berencsi Anita + Antal 1.250 2035 

 80.) Fűrész János (4090 Polgár Fürész-Major major 0728.) – őstermelő, pályakezdő fiatal gazda.251 

Polgár Hajdú 040/19 3,5 60 17,4 3,45 0,999 57,5 szántó - - - 

Polgár Hajdú 0748/14 5,0 47 9,3 2,85 0,566 60,7 szántó - - - 

Folyás Hajdú 0624 5,1 80 15,8 4,65 0,917 58,0 szántó - - - 

Polgár Hajdú 0736/9 3,7 35 9,4 3,15 0,843 89,9 szántó - - - 

Fűrész János összesen 17,3 222 12,8 14,10 0,815 63,5 szántó - - - 

 81.) Mile Jenőné (4163 Szerep Kölcsey u. 4.) – Mile Jenő, az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő gazdálkodó felesége.252 

Szerep Hajdú 028/5 3,8 90 23,8 5,10 1,349 56,7 szántó Mile Jenőné 1.250 2033 

Szerep Hajdú 052/2 5,9 23 3,8 1,30 0,219 57,7 legelő Mile Jenőné 1.250 2033 

Szerep Hajdú 055/1 7,2 63 8,7 3,60 0,497 57,1 legelő Mile Jenőné 1.250 2033 

Mile Jenőné összesen 16,9 176 10,4 10,00 0,592 56,8 legelő, szántó Mile Jenőné 1.250 2033 

82.) Keserű Albert (1944) (4150 Püspökladány Hunyadi u. 10.) – gazdálkodó, családi cégük, a veje, Pusztai Mihály Szilveszter (1967) vezette, tejhasznú szarvasmarha tenyésztő, 

mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgálató Puszta-Terra Kft. társtulajdonosa.253 

Püspökladány Hajdú 0525/34 4,0 58 14,6 3,30 0,833 56,9 szántó Keserű Albert 1.250 2033 

Püspökladány Hajdú 0547/69 5,7 117 20,4 7,00 1,226 60,0 szántó Keserű Albert 1.250 2033 

Püspökladány Hajdú 0675/10 3,6 80 22,6 4,55 1,280 56,5 szántó Keserű Albert 1.250 2015 

Püspökladány Hajdú 0675/4 3,4 84 25,0 5,05 1,502 60,1 szántó Keserű Albert 1.250 2035 

Keserű Albert összesen 16,7 339 20,3 19,90 1,192 58,70 szántó Keserű Albert 1.250 2015-2035 

 83.) Szűcs Bertalan (1941) (4032 Debrecen Akadémia u. 43.) – 2017-ig a megvásárolt területet bérlő Kösely Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági tag, vezető tisztségviselője és a 
jogelőd Hajdúszoboszlói Állami Gazdaság volt vezérigazgató-helyettese, továbbá a B + F Kft., a Hamvas-Tej Kft. és a Szoboszló Befektető Kft. társtulajdonosa.  

Hajdúszoboszló Hajdú 0588/17 16,5 424 25,6 67,00 4,052 158,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

Szűcs Bertalan összesen 16,5 424 25,6 67,00 4,052 158,0 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 84.) Egyeki Kita Kft. (4069 Egyek Fő út 93.) – a családi cég közvetlen rokon, telekszomszéd társtulajdonos vezetői.254 

 Kemény Piroska (1969) (4069 Egyek Fő út 91.) – családi cégeik, a lakcímével megegyező székhelyűz Agro-Euro Bt. és az Egyeki Kita Kft. társtulajdonosa.   

Egyek Hajdú 0518/3 8,3 104 12,5 7,25 0,871 69,7 rét, szántó - - - 

Kemény Piroska összesen 8,3 104 12,5 7,25 0,871 69,7 rét, szántó - - - 

 Szekér Zoltánné (1982) (4069 Egyek Fő út 93.) – Szekér Zoltánnak (1979), családi cégeik, az Agro-Euro Bt. társtulajdonosának és a lakcímükkel megegyező székhelyű  

Egyeki Kita Kft. társtulajdonos vezetőjének azonos lakcímű, egyéni vállalkozó felesége. 

Egyek Hajdú 0833 4,3 41 9,7 2,90 0,677 69,9 szántó - - - 

Egyek Hajdú 0477/13 3,8 50 13,2 3,50 0,931 70,6 szántó Szekér Zoltánné 1.250 2032 

Szekér Zoltánné összesen 8,1 91 11,2 6,40 0,790 70,3 szántó Szekér Zoltánné 1.250 2032 

Egyeki Kita Kft. összesen 16,4 195 11,9 13,65 0,832 70,0 szántó, rét Szekér Zoltánné 1.250 2032 

 85.) Szilágyi Szilvia (1981) (4262 Nyíracsád Külsőgut tanya 22.) – mangalicatartó valamint szántóföldi és kertészeti növénytermesztő fiatal gazda, az állami földbérleti pályázatok 

egyik nyertese, a Tanyafejlesztési program támogatottja, a szakmai középfokú oktatás főtevékenységű Gut-Opera-Tiv Kft. tulajdonos vezetője.255 

Nyíracsád Hajdú 0146/63 7,1 66 9,4 5,35 0,757 80,5 rét, szántó Szilágyi Szilvia 1.250 2033 

                                                           
249Katona Imre FIDESZ-közeli nagyvállalkozó: https://www.nemzeticegtar.hu/magyar-husmarhatenyeszto-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000939.html 
   https://www.nemzeticegtar.hu/aqua-general-kft-c0909011387.html http://www.tivizig.hu/content/documents/kozbesz/2015_szerzodesek/csat1.pdf 
   https://mno.hu/gazdasag/peldaerteku-beruhazas-1058900  http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/intelligens-irodahazat-adtak-at-hajduszoboszlon/2013/02/14/  

    http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=587:hataridre-elkeszuelt-a-szennyviztisztito-telep-bvitese&catid=1:friss-

hirek&Itemid=50 https://www.nemzeticegtar.hu/hortobagy-agro-invest-kft-c0909024797.html  
250Proaktív Invest Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/proaktiv-invest-kft-c1509070158.html  
251Fűrész János őstermelő, pályakezdő fiatal gazda: http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-

662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-355_2013-p_F%C3%BCr%C3%A9sz_J%C3%A1nos_web.pdf  
252Mile Jenőné:  http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/agrar-kornyezetgazdalkodasi-program-nyerteseinek-listaja.pdf  

    http://www.haon.hu/a-szerepi-aratonapon-mindent-ugy-csinaltak-mint-regen/3119818 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010977607298  
253Puszta-Terra Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/puszta-terra-kft-c0909007026.html  
    https://www.bisnode.hu/ceginformacio/587446/puszta-terra-kft/ https://www.emis.com/php/company-profile/HU/Puszta-Terra_Kft_hu_3214803.html  
254Az Egyeki Kita Kft. és az Agro-Euro Bt. rokon társtulajdonosai: https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/grezne-kemeny-piroska.htm 

https://www.nemzeticegtar.hu/egyeki-kita-kft-c0909010358.html http://egyekikitakft-c.cegbongeszo.hu/    
    https://www.nemzeticegtar.hu/agro-euro-bt-c0906013260.html https://www.emis.com/php/company-profile/HU/Agro-Euro_Bt_hu_3203335.html  
255Szilágyi Szilvia: http://www.dnyeleader.eu/upload/files/Fiatal%20gazdak%20lehetosegei%20a%20guti%20homokon.pdf 

    https://www.credinfo.hu/browser/enterpreneurs/5715 http://2010-2014.kormany.hu/download/c/71/11000/2013_Tanyaprogram_nyertesek_20131104.pdf  
    https://www.nemzeticegtar.hu/gut-opera-tiv-kft-c0909026570.html  

https://www.nemzeticegtar.hu/magyar-husmarhatenyeszto-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000939.html
https://www.nemzeticegtar.hu/aqua-general-kft-c0909011387.html
http://www.tivizig.hu/content/documents/kozbesz/2015_szerzodesek/csat1.pdf
https://mno.hu/gazdasag/peldaerteku-beruhazas-1058900
http://www.dehir.hu/hajdu-bihar/intelligens-irodahazat-adtak-at-hajduszoboszlon/2013/02/14/
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=587:hataridre-elkeszuelt-a-szennyviztisztito-telep-bvitese&catid=1:friss-hirek&Itemid=50
http://www.szoboszloihirek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=587:hataridre-elkeszuelt-a-szennyviztisztito-telep-bvitese&catid=1:friss-hirek&Itemid=50
https://www.nemzeticegtar.hu/hortobagy-agro-invest-kft-c0909024797.html
https://www.nemzeticegtar.hu/proaktiv-invest-kft-c1509070158.html
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-355_2013-p_F%C3%BCr%C3%A9sz_J%C3%A1nos_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-166-HB-662/p%C3%A1ly%C3%A1zatt/HB-355_2013-p_F%C3%BCr%C3%A9sz_J%C3%A1nos_web.pdf
http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/agrar-kornyezetgazdalkodasi-program-nyerteseinek-listaja.pdf
http://www.haon.hu/a-szerepi-aratonapon-mindent-ugy-csinaltak-mint-regen/3119818
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010977607298
https://www.nemzeticegtar.hu/puszta-terra-kft-c0909007026.html
https://www.bisnode.hu/ceginformacio/587446/puszta-terra-kft/
https://www.emis.com/php/company-profile/HU/Puszta-Terra_Kft_hu_3214803.html
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/gabona-es-malomipar/grezne-kemeny-piroska.htm
https://www.nemzeticegtar.hu/egyeki-kita-kft-c0909010358.html
http://egyekikitakft-c.cegbongeszo.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/agro-euro-bt-c0906013260.html
https://www.emis.com/php/company-profile/HU/Agro-Euro_Bt_hu_3203335.html
http://www.dnyeleader.eu/upload/files/Fiatal%20gazdak%20lehetosegei%20a%20guti%20homokon.pdf
https://www.credinfo.hu/browser/enterpreneurs/5715
http://2010-2014.kormany.hu/download/c/71/11000/2013_Tanyaprogram_nyertesek_20131104.pdf
https://www.nemzeticegtar.hu/gut-opera-tiv-kft-c0909026570.html
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Nyíracsád Hajdú 0205/23 3,1 22 7,0 1,75 0,562 80,2 szántó Szilágyi Szilvia 1.250 2033 

Nyíracsád Hajdú 0549/34 6,1 73 11,9 5,85 0,955 80,2 szántó Szilágyi Szilvia 1.250 2033 

Szilágyi Szilvia összesen 16,3 161 9,9 12,95 0,794 80,4 szántó, rét Szilágyi Szilvia 1.250 2033 

 86.) Tóth István (1950) (4220 Hajdúböszörmény Tanya 869. – az OPTEN cégadatbázis szerint: 2007-ig 4220 Hajdúböszörmény Salgótarján u. 68/a., 2007-től 4030 Debrecen 

Tanya 869. hrsz is, a.n.: Oláh Katalin) – 2013-ig a Hajdú Kalász Mezőgazdasági Beszerző és Értékesítő Szövetkezet alapító igazgatósági tagja, vezető tisztségviselője, emellett 
2010-ig  a Hajdúbösztörmény Kálvin Téri Református Egyházközség temetkezési főtevékenységű cége, a Paraklétosz Kegyeleti Szolgáltató Nonprofit Kft. FB tagja. 

Folyás Hajdú 0410/1 16,0 106 6,6 8,10 0,506 76,8 legelő, szántó Polgári Földker Kft. 1.250 2015 

Tóth István összesen 16,0 106 6,6 8,10 0,506 76,8 legelő, szántó Polgári Földker Kft. 1.250 2015 

 87.) Nagy Judit Zsuzsanna (1988) (4026 Debrecen Jókai u. 17.) – közgazdász, biztosítási szakértő, a Bigari Bt. volt társtulajdonosa.256 

Debrecen Hajdú 0269/54 6,8 286 42,4 30,55 4,521 106,7 szántó - - - 

Debrecen Hajdú 0279/41 4,8 212 44,1 22,65 4,718 106,9 szántó Zöld István Lászlóné 1.250 2033 

Debrecen Hajdú 0386/46 3,9 171 44,2 18,25 4,728 106,9 szántó Huszovics János 1.250 2033 

Nagy Judit Zsuzsanna össz. 15,5 669 43,2 71,45 4,610 106,8 szántó Huszovics J. + Zöldi I. L-né 1.250 2033 

 88.) Eszenyi Tünde (4110 Biharkeresztes Széchenyi u. 102.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező (fodrász?).257 

Nagykereki Hajdú 0475/11 15,0 310 20,7 21,35 1,428 68,9 szántó Tóth-Eszenyi Andrea 1.250 2033 

Eszenyi Tünde összesen 15,0 310 20,7 21,35 1,428 68,9 szántó Tóth-Eszenyi Andrea 1.250 2033 

 89.) Harsányi Márton (1984) (4141 Furta Harsányi tanya 075/4.) – földműves, fiatal gazda, családi gazdálkodó és közúti árúfuvarozó, a közúti árúszállítás főprofilú Harsányi 
Trans Kft. tulajdonos vezetője.258 

Bakonszeg Hajdú 0423/1 14,9 275 18,4 18,95 1,268 68,8 szántó Harsányi Márton 1.250 2033 

Harsányi Márton összesen 14,9 275 18,4 18,95 1,268 68,8 szántó Harsányi Márton 1.250 2033 

 90.) Hegedűsné Pongrácz Éva (1984) (4171 Sárrétudvari Erzsébet u. 22.) – kertészmérnök, az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő méhész, hízómarhatartó, 
növénytermesztő fiatal gazda.259 

Sárrétudvari Hajdú 0148/22 5,2 125 24,0 8,10 1,556 64,8 szántó Kiss László 1.250 2036 

Szerep Hajdú 08/4 6,2 138 22,4 7,65 1,237 55,3 legelő, szántó Hegedűsné Pongrácz Éva 1.250 2032 

Szerep Hajdú 018/3 3,5 64 18,3 3,55 1,015 55,5 szántó Hegedűsné Pongrácz Éva 1.250 2032 

Hegedűsné Pongrácz Éva össz. 14,9 327 21,9 19,30 1,295 59,0 szántó, legelő Hegedűsné P. É. + Kiss L. 1.250 2032-2036 

 91.) Mezei József Istvánné (1969) (4096 Újtikos Fő u. 6.) – növénytermesztő gazdálkodó, a Natura Tisza 2006 Kft. társtulajdonos vezetője.260 

Polgár Hajdú 040/8 3,2 54 17,0 3,15 0,991 58,2 szántó Mezei József Istvánné 1.250 2032 

Tiszagyulaháza Hajdú 027/2 5,2 81 15,7 4,65 0,903 57,7 erdő, szántó - - - 

Újtikos Hajdú 0190/6 6,5 102 15,8 5,90 0,915 57,7 szántó Mezei József Istvánné 1.250 2032 

Mezei József Istvánné össz. 14,9 237 15,9 13,70 0,919 57,8 szántó, erdő Mezei József Istvánné 1.250 2032 

 92.) Joó István (1951) (4150 Püspökladány Dembinszky u. 23.) – gazdálkodó, lakcímével megegyező székhelyű családi cégük, a felesége, Joó Gyöngyi Aranka (1955) vezette 

Szerkont Kft.valamint az egészségügyi szolgáltató Kovács-Ped Bt. és a nádudvari ZM-Nagisz Kft. társtulajdonosa, ifj. Joó István (1983) gazdasági agrármérnöknek, a KKM 

vízdiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna Régió Stratégiáért felelős miniszteri biztosának, majd az export növeléséért felelős helyettes államtitkárának261 az édesapja.  

Szerep Hajdú 0157 11,1 207 18,7 16,10 1,454 77,7 szántó - - - 

Szerep Hajdú 0161/6 3,3 73 22,2 4,40 1,345 60,5 szántó - - - 

Joó István összesen 14,4 280 19,4 20,50 1,424 73,2 szántó - - - 

 93.) Vadas Sándor (1955) (4125 Pocsaj Piac u. 26.) – feleségével, Vadas Sándornéval (1955) közös, lakcímükkel megegyező székhelyű, közúti árufuvarozó főprofilú családi 

cégük, a Mapiton Kft. társtulajdonos vezetője. 262 

Kismarja Hajdú 099/9 3,9 57 14,7 3,85 0,990 67,5 rét, szántó  - - - 

Pocsaj Hajdú 0242/10 3,3 51 15,6 4,10 1,252 80,3 rét ifj. Szána József  1.250 2035 

Pocsaj Hajdú 0283/6 6,8 97 14,2 11,10 1,628 115,0 szántó Érvölgye Mg-i Szövetkezet 1.250 2015 

Vadas Sándor összesen 14,0 205 14,6 19,05 1,361 92,9 szántó, rét Érvölgyi Szöv.+ifj. Szána J. 1.250 2015-2035 

 94.) Guba Attila (4287 Vámospércs Nyírmártonfalvai út 051/9.) – növénytermesztő fiatal gazda.263 

Nyírmártonfalva Hajdú 0146 3,9 10 2,6 0,90 0,233 89,6 szántó Filemon Mihály 1.250 2033 

Nyírmártonfalva Hajdú 0392/17 6,1 21 3,4 1,70 0,280 81,8 szántó Guba Attila 1.250 2033 

Nyírmártonfalva Hajdú 057/39 3,8 36 9,4 5,40 1,405 149,5 erdő  - - - 

Guba Attila összesen 13,8 67 4,9 8,00 0,580 119,4 szántó, erdő Guba A. + Filemon M. 1.250 2033 

 95.) dr. Deckner Csaba (4031 Debrecen Földi u. 3/A.) – háziorvos, az azonos lakcímű dr. Károlyfalvi Máriával közös cégeik, az általános járóbeteg ellátás főtevékenységű 

Cryopractic Egészségügyi Szolgáltató Bt. valamint a gyógyászatti eszköz-kereskedelmi főtevékenységű Privát-Növérszolgálat Bt. volt társtulajdonos vezetője. 

Ebes Hajdú 082/9 13,5 567 42,1 72,35 5,376 127,7 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

dr. Deckner Csaba összesen 13,5 567 42,1 72,35 5,376 127,7 szántó Kösely Mezőgazdasági Zrt. 1.250 2030 

 96) Baranyaiék (4181 Nádudvar Béke u. 2/A.) – férj és feleség, gazdálkodó család tagjai, cégeik a Metesz Kft. és a Naturagro Kft. társtulajdonosai. 

 Baranyai Sándor (1964) – a férj, családi cégeik, a szántóföldi növénytermesztő Metesz Kft. valamint a szarvasmarha tenyésztő Naturagro Kft. társtulajdonos vezetője. 

Nádudvar Hajdú 0265/10 3,1 105 34,0 10,55 3,403 100,1 szántó ifj. Baranyai Sándor  1.250 2033 

Baranyai Sándor összesen 3,1 105 34,0 10,55 3,403 100,1 szántó ifj. Baranyai Sándor  1.250 2033 

 Baranyai Sándorné (1965) – a feleség, családi cégeik, a szántóföldi növénytermesztő Metesz Kft. valamint a szarvasmarha tenyésztő Naturagro Kft. társtulajdonosa.  

Nádudvar Hajdú 0111/15 6,8 166 24,5 16,65 2,455 100,0 szántó Baranyai Sándorné 1.250 2032 

Nádudvar Hajdú 0365/8 3,4 102 30,1 9,20 2,702 89,8 szántó  - - - 

Baranyai Sándorné összesen 10,2 268 26,3 25,85 2,534 96,5 szántó Baranyai Sándorné 1.250 2032 

                                                           
256Nagy Judit Zsuzsanna: https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/104065?show=full   
257Eszenyi Tünde: http://www.biharkeresztes.hu/public/media/szamok/kh113/oldal3.pdf  
258Harsányi Márton: http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb07 
    http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-70-2015%20-%20HB-81-2015/P%C3%A1ly%C3%A1zatok/HB-79-

2015_Hars%C3%A1nyi_M%C3%A1rton_web.pdf  
259Hegedűsné Pongrácz Éva fiatal gazda: https://mezesasszony.webnode.hu/   
    http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/agrar-kornyezetgazdalkodasi-program-nyerteseinek-listaja.pdf  
260Mezei József Istvánné: http://ujtikos.hu/main.php?f=kiir&oid=27&mid=1&kid=10 https://www.nemzeticegtar.hu/natura-tisza-2006-kft-c0909012548.html  
261ifj. Joó István KKM miniszteri biztos, helyettes államtitkár: http://dunaregiostrategia.kormany.hu/miniszteri-biztos   
    http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/helyettes-allamtitkarok  
262Mapiton Kft.: https://www.nemzeticegtar.hu/mapiton-kft-c0909003800.html  
263Guba Attila: https://www.facebook.com/attila.guba.77?lst=100007041614220%3A100001808034664%3A1535200980  
    https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/malomipar/vamospercs/  

https://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/104065?show=full
http://www.biharkeresztes.hu/public/media/szamok/kh113/oldal3.pdf
http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/igazgatosag/oldal/hb07
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-70-2015%20-%20HB-81-2015/P%C3%A1ly%C3%A1zatok/HB-79-2015_Hars%C3%A1nyi_M%C3%A1rton_web.pdf
http://www.hnp.hu/uploads/files/igazgatosag/K%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel%20HB-70-2015%20-%20HB-81-2015/P%C3%A1ly%C3%A1zatok/HB-79-2015_Hars%C3%A1nyi_M%C3%A1rton_web.pdf
https://mezesasszony.webnode.hu/
http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/agrar-kornyezetgazdalkodasi-program-nyerteseinek-listaja.pdf
http://ujtikos.hu/main.php?f=kiir&oid=27&mid=1&kid=10
https://www.nemzeticegtar.hu/natura-tisza-2006-kft-c0909012548.html
http://dunaregiostrategia.kormany.hu/miniszteri-biztos
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/helyettes-allamtitkarok
https://www.nemzeticegtar.hu/mapiton-kft-c0909003800.html
https://www.facebook.com/attila.guba.77?lst=100007041614220%3A100001808034664%3A1535200980
https://aranyoldalak.hu/mezogazdasag/malomipar/vamospercs/
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Baranyaiék összesen 13,3 373 28,0 36,40 2,737 97,6 szántó Baranyai S-né+ifj Baranyai 1.250 2032-2033 

 97.) Filemon Mihály (1964) (4263 Nyírmártonfalva Szőlőhegy u. 2.) – a helyi gazdakör elnöke, önkormányzati képviselő (FIDESZ-KDNP), a Juh Export Kft. társtulajdonosa, a 

Pentafrost Nyírmártonfalva  Sportegyesület elnöke264 

Nyírmártonfalva Hajdú 0144 13,2 48 3,6 3,80 0,289 79,9 rét, szántó Filemon Mihály 1.250 2033 

Filemon Mihály összesen 13,2 48 3,6 3,80 0,289 79,9 rét, szántó Filemon Mihály 1.250 2033 

 98.) Varga Sándor (1955) (4138 Komádi Nagysándor József u. 22/a.) – a felesége, Varga Sándorné (1958) és egyik fia, Varga Balázs (1980) által vezetett, lakcímükkel 
megegyező székhelyű, szántóföldi növénytermesztés főtevékenységű családi cégük, a Komádi Varga Plant Kft. társtulajdonosa, valamint 2014-ig a Bihari Gabonamag Kft., 2016-

ig a Bihari Olajmag Kft. és 2013-ig a Nádudvari Olajos Növények Termékcsoport Kft. volt társtulajdonosa. 

Komádi Hajdú 035/26 3,4 44 12,9 2,95 0,876 67,7 szántó  - - - 

Komádi Hajdú 0452/54 9,2 160 17,4 11,00 1,196 68,9 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

Varga Sándor összesen 12,6 204 16,1 13,95 1,107 68,4 szántó Komádi Tehenészet Kft. 1.250 2029 

 99.) Rezes Gergely (1982) (4119 Váncsod Alkotmány u. 18.) – a HNP állami földbérletipályázatán hoppon maradt bihari gazdák egyike, minősített fiatal gazda, a Juhtenyésztők 

Szövetségének törzstenyésztője, családi cégük, az édesapja, Rezes Gábor (1948) által vezetett Rezes-Farm Kft. társtulajdonosa. 265 

Bojt Hajdú 058/4 6,2 119 19,3 8,20 1,333 69,1 szántó Rezes Gergely 1.250 2032 

Váncsod Hajdú 033/25 6,1 62 10,2 4,30 0,709 69,4 szántó Rezes Gergely 1.250 2033 

Rezes Gergely összesen 12,3 181 14,7 12,50 1,016 69,2 szántó Rezes Gergely 1.250 2032-2033 

 72.) Perényi Ágnes (1983) (4264 Nyírábrány Liget telep 8.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Bagamér Hajdú 0174/1 4,8 8 1,7 0,90 0,187 110,8 legelő  - - - 

Bagamér Hajdú 0180/3 7,0 14 2,0 1,45 0,206 103,6 legelő  - - - 

Perényi Ágnes összesen 11,8 22 1,9 2,35 0,199 106,8 legelő  - - - 

100.) Turcsányi-Nagy Noémi (4029 Debrecen Agárdi u. 14.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Debrecen Hajdú 0272/123 11,7 510 43,6 73,45 6,274 143,9 szántó Turcsányi-Nagy Noémi 1.350 2016 

Turcsányi-Nagy N.  összesen 11,7 510 43,6 73,45 6,274 143,9 szántó Turcsányi-Nagy Noémi 1.350 2016 

101.) Tóth László (1976) (4080 Hajdúnánás Bocskai u. 16/A. 3/15.) – a sertéstenyésztő Hapa 2005 Pig Kft. tulajdonos vezetője. 

Folyás Hajdú 0419 4,0 3 0,7 0,20 0,050 74,9 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Hajdúnánás Hajdú 01071/62 7,6 162 21,4 17,30 2,288 107,0 szántó  - - - 

Tóth László összesen 11,6 165 14,2 17,50 1,509 106,1 szántó, legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

102.) Vincze Lajos (4220 Hajdúböszörmény Weszprémy u. 20. fsz. 2.a.) – ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező.  

Hajdúböszörmény Hajdú 0720 11,5 89 7,7 9,25 0,807 104,4 szántó, legelő  - - - 

Vincze Lajos összesen 11,5 89 7,7 9,25 0,807 104,4 szántó, legelő  - - - 

103.) Futó Sándor (1960) (4161 Báránd Kossuth tér 5.) – a Bárándi Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke, igazgatósági tag, vezető tisztségviselője.266 

Báránd Hajdú 0134/13 3,3 25 7,6 1,50 0,449 59,3 szántó  - - - 

Báránd Hajdú 080/24 8,0 153 19,1 9,95 1,247 65,1 szántó  - - - 

Futó Sándor összesen 11,3 178 15,8 11,45 1,013 64,3 szántó  - - - 

104.) Martinek Imre (1977) (4080 Hajdúnánás Mátyás k. u. 34.) – gazdálkodó, az édesapa, Martinek Imre Antal (1955) által vezetett családi cégük, a tejhasznú szarvasmarha 

tenyésztő Martinek Farm Bt. társtulajdonos.267 

Hajdúnánás Hajdú 0171/16 11,2 196 17,4 20,10 1,789 102,6 szántó Martinek Imre 1.250 2032 

Martinek Imre összesen 11,2 196 17,4 20,10 1,789 102,6 szántó Martinek Imre 1.250 2032 

105.) Micskei Sándor (1977) (4100 Berettyóújfalu Bessenyei ltp. 24. II/7.) – a Micskei Major Rendezvényközpont tulajdonosa, a növénytermesztő Micskei Farm Kft. valamint a 

vagyonvédelmi és biztonságszolgálati Kontroll-Sec Kft. és a személybiztonsági Reflex Holding Kft. társtulajdonos vezetője, továbbá a Berettyóvölgyi Termelői Csoport Kft. 

társtulajdonosa.268 

Berettyóújfalu Hajdú 0406/3 7,9 171 21,7 11,80 1,497 68,9 legelő, szántó Berettyóújfalui Mg-i Szöv. 1.250 2015 

Berettyóújfalu Hajdú 0862/9 3,0 47 15,7 3,35 1,115 70,9 legelő, szántó Hajnal-99 Kft. 1.250 2015 

Micskei Sándor összesen 10,9 218 20,0 15,15 1,390 69,5 legelő, szántó Hajnal-99 Kft.+B.újf. Szöv. 1.250 2015 

106.) Szűcs Sándorné (4183 Kaba Szűcsmajor 000498/0004.) - ismeretlen illetve nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverező. 

Sárrétudvari Hajdú 0161/6 3,2 71 22,1 4,35 1,348 61,0 szántó  - - - 

Sárrétudvari Hajdú 048/12 7,7 189 24,5 20,30 2,631 107,2 szántó Hangás-Rét Kft 1.250 2015 

Szűcs Sándorné összesen 10,9 260 23,9 24,65 2,261 94,8 szántó Hangás-Rét Kft 1.250 2015 

107.) Máriás Sándor (1965) (4030 Debrecen Erdész u. 12.) – ruházati és lábbeli kis/nagykereskedő, családi cégük, a Máriás Ipari és Kereskedelmi Kft. társtulajdonos vezetője.269 

Debrecen Hajdú 0226/5 10,3 244 23,7 26,60 2,582 109,0 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

Máriás Sándor összesen 10,3 244 23,7 26,60 2,582 109,0 szántó Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

108.) dr. Loós Éva (4060 Balmazújváros Veres Péter 27.) – banktisztviselő, pénzügyi szakértő, a Magnetissimo Pénzügyi Zrt. volt vezető munkatársa, a FastVentures Zrt. volt FB 
tagja. 

Újszentmargita Hajdú 0845/3 10,2 60 5,9 7,10 0,698 118,4 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

dr. Loós Éva összesen 10,2 60 5,9 7,10 0,698 118,4 legelő Agrárgazdaság Kft. 1.250 2042 

109.) Szabó Gábor (1967) (4220 Hajdúböszörmény Hargita u. 14/a.) – az italszolgáltató, kereskedelmi és vendéglátóipari profilú 4 „SAS” Kft. tulajdonos vezetője, a 
trafiküzemeltető Szerencsés Dohány Bt. volt társtulajdonos vezetője, egykori díjugrató, a világkupadöntős ifj. Szabó Gábor (1996), kétszeres magyar bajnok díjugrató édesapja.270 

                                                           
264Filemon Mihály: http://nyirmartonfalva.varosatya.hu/ http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T060/szk001.html  

    http://www.nyirmartonfalva.hu/images/foci2_kerelem.pdf http://www.boon.hu/nosztalgia-disznotor-nyirmartonfalvan/szon-news-ed05-20060304-054223  
265Rezes Gergely juhtenyésztő fiatal gazda: http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180   
    https://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/rezes-gabor-aki-manchesterben-is-a-vancsodi-foldekkel-almodott  

    https://mjksz.hu/tenyeszto/rezes-gergely http://www.haon.hu/ki-marad-alul-a-foldharcban/2813446  

    https://nepszava.hu/1051608_nemzetkozi-segitseget-kernek-a-hortobagyi-gazdak https://www.szabadfold.hu/aktualis/sir_a_puszta  
    http://m.magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630?pageId=307 http://nol.hu/gazdasag/ha-csondben-maradsz-nyerhetsz-1475879  

266Futó Sándor szövetkezeti elnök: https://www.nemzeticegtar.hu/barandi-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000126.html  

    https://www.axial.hu/cikkek/hirek/a-gepekre-orom-ranezni  
267Martinek Imre: https://www.nemzeticegtar.hu/martinek-farm-bt-c0906005482.html https://www.agroinform.hu/palyazatok/tejfeldogozo-tamogatasbol-13062     

    https://www.facebook.com/pg/Martinek-Farm-Bt-650359461687099/about/?ref=page_internal 

https://nanastv.hu/musor/kommentar_nelkul/a_bocskai_istvan_altalanos_iskola_diakjai_latogattak_meg_a_martinek_farmot_  
268Micskei Sándor: http://www.micskeimajor.hu/ https://www.nemzeticegtar.hu/micskei-farm-kft-c0909017897.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/kontroll-sec-kft-c0909003238.html https://www.nemzeticegtar.hu/reflex-holding-kft-c0109695028.html  

    http://www.cylex.hu/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=kontroll-sec&companyId=390778  
269Máriás Sándor: https://www.nemzeticegtar.hu/marias-kft-c0909000931.html https://www.inlernet.com/hu/odin/partner/HU11152PP01  

http://nyirmartonfalva.varosatya.hu/
http://www.valasztas.hu/dyn/onk14/szavossz/hu/M09/T060/szk001.html
http://www.nyirmartonfalva.hu/images/foci2_kerelem.pdf
http://www.boon.hu/nosztalgia-disznotor-nyirmartonfalvan/szon-news-ed05-20060304-054223
http://kielegyenafold.hu/angyan_jelentesek.php?id=12180
https://www.agronaplo.hu/termekinformaciok/rezes-gabor-aki-manchesterben-is-a-vancsodi-foldekkel-almodott
https://mjksz.hu/tenyeszto/rezes-gergely
http://www.haon.hu/ki-marad-alul-a-foldharcban/2813446
https://nepszava.hu/1051608_nemzetkozi-segitseget-kernek-a-hortobagyi-gazdak
https://www.szabadfold.hu/aktualis/sir_a_puszta
http://m.magyarnarancs.hu/belpol/igy-gazdagodik-a-jo-ner-tars-94630?pageId=307
http://nol.hu/gazdasag/ha-csondben-maradsz-nyerhetsz-1475879
https://www.nemzeticegtar.hu/barandi-mezogazdasagi-szovetkezet-c0902000126.html
https://www.axial.hu/cikkek/hirek/a-gepekre-orom-ranezni
https://www.nemzeticegtar.hu/martinek-farm-bt-c0906005482.html
https://www.agroinform.hu/palyazatok/tejfeldogozo-tamogatasbol-13062
https://www.facebook.com/pg/Martinek-Farm-Bt-650359461687099/about/?ref=page_internal
https://nanastv.hu/musor/kommentar_nelkul/a_bocskai_istvan_altalanos_iskola_diakjai_latogattak_meg_a_martinek_farmot_
http://www.micskeimajor.hu/
https://www.nemzeticegtar.hu/micskei-farm-kft-c0909017897.html
https://www.nemzeticegtar.hu/kontroll-sec-kft-c0909003238.html
https://www.nemzeticegtar.hu/reflex-holding-kft-c0109695028.html
http://www.cylex.hu/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=kontroll-sec&companyId=390778
https://www.nemzeticegtar.hu/marias-kft-c0909000931.html
https://www.inlernet.com/hu/odin/partner/HU11152PP01
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Hajdúböszörmény Hajdú 0533/6 10,0 109 10,9 17,00 1,700 156,3 szántó  - - - 

Szabó Gábor összesen 10,0 109 10,9 17,00 1,700 156,3 szántó  - - - 

Nem mezőgazdasági foglalkozású nyertes „földművesek” (10-20 ha közötti érdekeltségek):  

 dr. Deckner Csaba (Debrecen) háziorvos – 13,5 ha 

 dr. Loós Éva (Balmazújváros) banktisztviselő, befektetési, pénzügyi szakértő – 10,2 ha 

 Máriás Sándor (Debrecen) ruházati és lábbeli kis/nagykereskedő – 10,3 ha 

 Szabó Gábor (Hajdúböszörmény) vendéglátóiparos, italszolgáltató kis/nagykereskedő – 10,0 ha 

 Vadas Sándor (Pocsaj) közúti árufuvarozó – 14,0 ha 

 Vámosi Antal (Polgár) fa-, építőanyag- és szaniteráru-nagykereskedő – 17,8 ha 

Ismeretlen, ill. nyilvános adatbázisokból nem azonosítható tevékenységű nyertes árverezők (10-20 ha közötti érdekeltségek) 

 Eszenyi Tünde (Biharkeresztes) – 15,0 ha 

 Perényi Ágnes (Nyírábrány) – 11,8 ha 

 Szűcs Sándorné (Kaba) – 10,9 ha 

 Turcsányi-Nagy Noémi (Debrecen) – 11,7 ha 

 Vincze Lajos (Hajdúböszörmény) – 11,5 ha 

Árverési időszakok:  

 2015. november 15. – december 31.  

 2016. március 1 – 31.  

 2016. május 1. – július 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                 
270Szabó Gábor: http://www.ceginformacio.hu/cr9310688580 https://www.opten.hu/4-sas-kft-c0909003152.html  

    https://www.nemzeticegtar.hu/szerencses-dohany-bt-c0906015783.html http://bestfmradio.hu/hirek.php?szam=90631 
   https://index.hu/sport/2017/05/14/szabo_gabor_dijlugrato_bolcsesz_vilkagkupadonto_magyar_tenyesztes/ 
     

http://www.ceginformacio.hu/cr9310688580
https://www.opten.hu/4-sas-kft-c0909003152.html
https://www.nemzeticegtar.hu/szerencses-dohany-bt-c0906015783.html
http://bestfmradio.hu/hirek.php?szam=90631
https://index.hu/sport/2017/05/14/szabo_gabor_dijlugrato_bolcsesz_vilkagkupadonto_magyar_tenyesztes/


125 
 

11/4. melléklet: Példa a nagy nyertes érdekeltségek egymás közti kapcsolataira  

dr. Forgács Barna és Pálfy István vezette családi/üzleti érdekeltségek  

https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo-ml/0902000599 

 

https://www.opten.hu/cegtar/kapcsolati-halo-ml/0902000599

