
GAZDASÁG

A Capital gazdasági lap ál-
tal évek óta összeállított 
rangsort böngészve kide-

rül, hogy Románia 300 leggazda-
gabb személyének összvagyona 
23,05 milliárd euró, ami 1,36 mil-
liárd euróval több, mint egy évvel 
korábban. Ez az összeg a brut-
tó hazai termék (GDP) 13,62 szá-
zalékát teszi ki. A növekedés 
máshol is megfigyelhető: míg ta-
valy 20-21 millió eurós vagyon-
nal lehetett felkerülni a listára, 
idén ehhez valamennyivel több-
re, pontosabban 20-22 millió eu-
róra volt szükség. Ezt a küszöböt 
22 személy vagy család lépte át, 
akiknek gyarapodó vállalkozása 
lehetővé tette, hogy felkerüljenek 
az ország 300 leggazdagabb sze-
mélyét összesítő listára. A leg-
tehetősebbek között egyébként 
idén 12 magyar kapott helyet, kö-
zülük egy politikus és egy házas-
pár Hargita megyében él.

Az arc nélküli milliomos 

A Capital szerint Románia 
leggazdagabb embere a koráb-
bi évekhez hasonlóan továbbra 
is a 78 éves Ion Ţiriac. Az egy-
kori teniszcsillag sokrétű üzleti 
vállalkozása (biztosítás, autóke-
reskedés, kőolajipar, sport) révén 
az elmúlt évben tovább növelte 
amúgy is jelentős vagyonát: míg 
tavaly 1,6-1,65 milliárd eurós va-
gyonnal rendelkezett, ez idén 
1,7-1,8 milliárd euróra gyarapo-
dott. Az összeállítás második 
helyén – a tavalyhoz hasonlóan 
– a Csíkszeredában is jelen lévő 
Dedeman barkácsáruház tulaj-
donosai, a bákói Dragoş (51 éves) 
és Adrian (49 éves) Pavăl test-
vérpár áll 1,1-1,2 milliárd eurós 
vagyonnal. A lista harmadik leg-
tehetősebb személye egyben a 
leggazdagabb magyar is: a lap ál-
tal arc nélküli milliomosnak ne-
vezett nagyváradi Teszári Zoltán 
a tavalyi negyedik helyezés után 
idén tovább növelt vagyonával 

már a dobogóra is „felállhatott”. 
Az RCS&RDS (Digi) telekommu-
nikációs hálózat 47 éves alapító 
tulajdonosának vagyona 550-570 
millió euró. A Capital a rá vonat-
kozó furcsa megjegyzést azzal 
magyarázza, hogy üzletember-
ként soha nem adott interjút. Je-
lenleg szinte senki sem ismerné 
meg az utcán, pedig az általa 
kiépített vállalatbirodalom ren-
geteg romániai lakos otthoná-
ban jelen van: míg 2002-ben 700 
ezer ügyfele volt a vállalatnak, 
tavaly az előfizetők száma már 
elérte a 12,4 milliót. A lista negye-
dik helyezettje a tavalyi harma-
dik, a Teleormanból származó, 
63 éves Ioan Niculae, aki mező-
gazdaságból, labdarúgásból és 
a vegyiparból tett szert 500–600 
millió euróra. Ötödik a jászvá-
sári Iulian Dascălu (48 éves, in-
gatlan és retail, 480–500 millió 
euró), hatodik a Bukarestben élő 
George Becali (59 éves, ingatlan, 
kórház és labdarúgás, 400–500 
millió euró), hetedik a bukaresti 
Gruia Stoica és Vasile Didilă (49 
és 47 éves, vasúti szállítás, gör-
dülő eszközök gyártása, 400–420 
millió euró), nyolcadik a London-
ban élő Frank Timiş (54 éves, 
kitermelő ipar, 380-400 millió eu-
ró), kilencedik a bukaresti Radu 
Dimofte (58 éves, ingatlan, szállo-
dák és vendéglők, 370–400 millió 
euró), tizedik pedig a temesvári 
Marius és Emil Cristescu testvér-
pár (48 és 49 éves, ipar, turizmus, 
ingatlan, 340–350 millió euró).

A leggazdagabb magyarok 

A 300 legtehetősebb románi-
ai listáján 12 magyar kapott he-
lyet, közülük első a már említett 
Teszári Zoltán. Második a Bihar 
megyei Mudura család, akik a lis-
ta 58. helyén szerepelnek 85-90 
millió eurós vagyonukkal. Ifjabb 
Mudura Sándor édesapja halá-
la után, 2014-ben vette át a család 
tulajdonában levő vállalatok ve-

zetését, ám fontos kiemelni, hogy 
idősebb Mudura Sándor volt az, 
aki elsőként kezdte értékesíteni 
a hazai piacon a Ferrero termé-
keit: a Kinder tojásokat, a Raffa-
ellót és a Tic-Tac cukorkákat. A 
harmadik legtehetősebb magyar 
a lista 96. helyén szereplő buka-
resti Pálfi Miklós. Az 59 éves üz-
letember vagyona a tavalyi 44-46 
millió euróról 55-60 millió euró-
ra nőtt idén. Ő a Romaqua csoport 
alelnöke, és a cégcsoport rész-
vényeinek 30,7%-át birtokolja. Az 
ásványvíziparban piacvezetőnek 
számító vállalatcsoport tulajdo-
nában olyan ismert márkák van-
nak, mint a Borszék, a Stânceni és 
az Aquatique ásványvíz, a Giusto 
Natura üdítő vagy az  Albacher 
sör. A negyedik leggazdagabb ma-
gyar a 63 éves székelyudvarhelyi 
Verestóy Attila, akinek tőkepia-
ci és ingatlanbefektetései 49–50 
millió eurót eredményeztek (ta-
valy szinte ugyanennyire, 48-50 
millió euróra becsülték a vagyo-
nát). Az RMDSZ-es szenátor a 
lista 115. helyén szerepel, ezzel 
pedig a Capital szerint feltehetően 
ő a leggazdagabb politikus az or-
szágban. A nyáron letett vagyon-
nyilatkozata szerint 1,04 millió 
euró értékben birtokol Transgaz, 
333 ezer euró értékben pedig 
Romgaz részvényeket. Számlá-
kon tartott pénzének összértéke 
7,02 millió euró és 50 ezer dollár, 
emellett pedig 11 ingatlan tulajdo-
nosa is több Hargita megyei város-
ban és Bukarestben. A magyarok 
közül a 64 éves Kolozs megyei 
Gadola István az ötödik leggaz-
dagabb, 35-37 millió eurós vagyo-
nával a lista 158. helyén szerepel. 
Az üzletember két társával 1989-
ben alapította meg a  Energobit 
nevű vállalatot, az energiapiacon  
tevékenykedő cég forgalma 2011-
ben pedig elérte a 90 millió eurót. 
Nem sokkal ez után eladták a vál-
lalatot, Gadola pedig mintegy 20 
millió eurót kapott az eladott tu-
lajdonrészért. Idén azonban ismét 
felvette a kapcsolatot a céggel, és 
két alapító társával, Péter Pállal és 
Ioan Soceával tőkeinjekciót hajtot-

tak végre a vállalatnál 40 millió lej 
értékben. A hatodik legtehetősebb 
magyar a lista 159. helyén a Nicola 
családdal együtt szereplő Szige-
ti Zoltán. A bukaresti üzletember 
Mihaela Nicolaval 2005-ben alapí-
totta meg az ország legjelentősebb 
kommunikációs vállalkozását, 
később pedig az említett hölgy 
testvére, Bogdan Nicola is csat-

lakozott hozzájuk. A vállalaton 
belül 13 ügynökség működik, 
amellyel lefednek mindent, ami 
a kommunikációhoz tartozik, 
mint például a marketing, a mé-
dia vagy a reklám. 

Újabb Hargita megyei a listán 

A 46 éves Kolozs megyei 
Pászkány Árpád a hetedik leg-
gazdagabb magyar, aki a lista 
183. helyén szerepel 31-33 mil-
lió eurós vagyonával. Az építke-
zésben, ingatlanban és médiában 
utazó üzletember vagyona mint-
egy 2 millió euróval nőtt az elmúlt 
évhez viszonyítva. Szász Orlan-
do és Roland Maros megyei test-
vérpár a nyolcadik a magyarokat 
összesítő rangsorban, 26-28 mil-
lió eurós vagyonukkal pedig a 
Capital listájának 219. helyén sze-
repelnek. A tulajdonukban levő 
munkavédelmi eszközöket érté-
kesítő Renania árbevétele elér-
te a 26,2 millió eurót, a vállalat 
nyeresége pedig 3 millió euró volt 
tavaly. A marosvásárhelyi szék-
helyű vállalatnak Bukarestben, 
Iaşi-ban, Craiován és Temesvá-
ron van munkapontja, emellett 
pedig Magyarországra, Moldová-
ba és Bulgáriába is exportálnak 

termékeket. Az ország kilencedik 
leggazdagabb magyarja a Fehér 
megyei Bara Levente. A Supremia 
Grup nevű élelmiszeripari vál-
lalat 41 éves alapítója a lista 225. 
helyén szerepel 26-28 millió eu-
rós vagyonával. Az üzletember 
idén márciusban eladta 2000-ben 
alapított cégét a francia Solina 
csoportnak, egyes piaci források 
szerint 30 millió eurót kapott ér-
te. A Hargita megyei Pál Dénes és 
Melinda első alkalommal került 
fel az ország 300 leggazdagabb 
személyét tömörítő listára. A Me-
linda Impex Steel és a Melinda 
Impex Instal alapítói 26-28 millió 
eurós vagyonukkal a magyarok 
között a tizedikek, az összesített 
listának pedig a 228. helyén sze-
repelnek. A Pál házaspár 23 éve 
néhány társával alapította a Me-
linda Impexet, majd néhány év-
vel később családi vállalkozássá 
alakították a céget, felvásárolták 
a tulajdonostársak részesedését. 
Az építőanyagokat és különböző 
berendezéseket forgalmazó céget 
a kezdetben csak egy kis, helyi 
érdekeltségű vállalatnak tervez-
ték, ám látva az üzletágban rej-
lő lehetőséget, megvásároltak egy 
földterületet Székelyudvarhely 
Csíkszereda felőli kijáratánál, és 
ott építették fel a cég székhelyét. 
A család tulajdonában azóta már 
két vállalat is van, amelyek üzle-
ti forgalma elérte a 34 millió eu-
rót, és mindkét vállalat 2 millió 
eurós profitot termelt. A tizen-
egyedik leggazdagabb magyar a 
Kolozs megyei 65 éves Péter Pál, 
akiről már korábban is szó esett. 
Az üzletember vagyona 25-27 
millió euró, ezzel a lista 238. he-
lyén kapott helyet. A Capital lis-
tájának 256. helyén szereplő 50 
éves Korponay Ferenc az utolsó 
magyar, akinek 24-25 millió eu-
rós vagyona elég volt ahhoz, hogy 
az ország 300 leggazdagabb em-
bere közé sorolják. A Máramaros 
megyei üzletember egyébként az 
állategészségügyi termékeket 
árusító Maravet alapítója.
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Tizenötödik alkalommal hozta nyilvánosságra 

Románia 300 leggazdagabb személyének név-

sorát a Capital nevű gazdasági lap. Míg tavaly 

Hargita megyéből csupán egyetlen személy 

kapott helyet a legtehetősebbek listáján, idén 

Verestóy Attila szenátor mellett a székelyudvar-

helyi Melinda Impex alapítói is felkerültek rá.

Románia 300 legtehetősebb személye közül csupán 12 magyar nemzetiségű

Hargita megyeiek a gazdagok listáján

Melinda Impex, ismert márka. Pál Dénes és Melinda első alkalommal került fel a leggazdagabbak listájára

Helyezés Név Életkor Lakhely Vagyon

3. (a 300-as 
listán)

Teszári Zoltán  47 év Bihar megye 550-570 millió euró

58. A Mudura család -  Bihar megye 85-90 millió euró

96. Pálfi Miklós 59 év Bukarest  55-60 millió euró

115. Verestóy Attila  63 év Hargita megye  49-50 millió euró

158. Gadola István 64 év Kolozs megye  35-37 millió euró

159. Szigeti Zoltán - Bukarest 35-37 millió euró

183. Pászkány Árpád 46 év Kolozs megye  31-33 millió euró

219. A Szász testvérek - Maros megye 26-28 millió euró

225. Bara Levente 41 év Fehér megye  26-28 millió euró

228. A Pál család - Hargita megye 26-28 millió euró

238. Péter Pál 65 év Kolozs megye 25-27 millió euró

A tizenegy leggazdagabb romániai magyar
FORRÁS: CAPITAL TOP 300
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A Melinda Impex 
Steel és a Melinda 
Impex Instal alapítói 
26-28 millió eurós 
vagyonukkal a ma gya-
rok között a tizedikek


