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A 
Trabantok, Wartburgok és 
Zsigulik mellett gyönyörűen 
renovált Škoda Felicia, Za-
porozsec, Moszkvics, Volga 
és még ki tudja, mi minden 
sorakozik a januári napfény-
ben Fülöpjakabon. Egy szé-
pen gondozott Bács-Kiskun 
megyei tanyán vagyunk, 

nádfedeles istállók, egy halastó és néhány békésen 
legelésző négylábú mellett. „Ez elmegy a postáig, ez 
a kisboltig is, ezzel akár Kecskemétig is elgurulha-
tunk, de ezekkel itt már vigyázni kell, ha leállítjuk 
őket, egy ideig nem indulnak újra.” 

Volt idő, hogy Füzesi Attila nem csak hobbiból 
hajtott ilyen gépeket, egy-egy Zsigulival megtet-
te néhányszor a Moszkva és Budapest közötti 
majd kétezer kilométeres távot is. Üzleti kar-
rierje kezdetén például vett egy tizenhárom 
éves Ladát, elindult vele Moszkváig, de csak 
Kalugáig jutott. Az autó bedöglött, ki kellett 
cserélni a főtengelyt, végül egy katonai Volga 
húzta be a fővárosig. 

Szinte mindennaposak voltak a Moszkván 
belüli lerobbanások is, a kora reggeli kemény 
mínuszokban nehezen ébredtek az akkori járgá-
nyok. „Nagyon sokszor be kellett rántani őket, 
szörnyű volt” – mondja nevetve. Jelenlegi Jagu-
árja mellől ezek a problémák már tényleg régi 
kedves emlékké szelídültek.

Füzesi Attila még egyetlen hazai gazdag-
listán sem tűnt fel. Nem rangsorolják a mil-
liárdosok mezőnyében, nem forog a neve 
a mainstream üzleti körök tagjai között, és bár 
nem zárkózik el a megkeresés elől, egyetlen, 
a Figyelőben évekkel ezelőtt megjelent portrét 
leszámítva nem is nagyon szerepelt a médiá-
ban. 

Pedig ha csak abból indulunk ki, hogy milyen cé-
geket épített fel Moszkvában, hány ottani ingatlannal 
rendelkezett, és ma milyen körülmények között él, 
a leggazdagabb magyarok táborába minden bizony-
nyal beférne. Vagyonát azonban nehéz felbecsülni, 
mert nagy részét nem magyar cégekben tartja, és 
annál többet, mint amit látni lehet (budai villa, tanya, 
autók) nem is akar elárulni.

LOMONOSZOV
Csóró egyetemista volt. Egyetlen szobát bérelt egy 
családtól, már ez is előrelépés volt a kollégiumhoz 
képest. Aztán jött egy ötlet, amivel megkeresett két 
másik embert, és összeszedte hozzá a minimális 
induló tőkét. Kijárt maguknak egy lepukkant szobát 

Az inspirációt a ma már nem létező Budapes-
ti Extra adta, amelynek példányai a kilencvenes 
években a legtöbb fővárosi levélszekrényben, így 
a Füzesi család újpalotai panellakásának postalá-
dájában is ott lapultak. Moszkvában azonban nem 
volt ilyen újság, az Extra M (az M Moszkvára utal) 
koncepciója teljesen új volt, és elképesztő üzlet rej-
lett benne.

A lap sikeréhez valamelyest ismerni kell az 
akkori moszkvai viszonyokat. Azoknak, akik 
átélték a 89-es Gorenje-turizmust Budapest és 
a Mariahilfer Straße között, lehet halvány fogó-
dzójuk, csak emeljünk mindent a köbére. Több 
évtizedes áruhiány, kongó boltok és üres polcok 
után 1992 volt körülbelül az első év, amikor 
az oroszországi cégek elkezdtek mindenféle 
árucikkeket importálni. Vállalkozások alakul-
tak, lakásfelújítások, építkezések indultak, az 
emberek ajtókat, ablakokat hoztak be például 
Finnországból, meglódult az autóimport, minden 
szempontból ébredezett a piac. 

„Attilának fantáziája van” – mondja a kezdet-
ről enyhén tört magyarsággal Szergej Ivanov, az 
egykori TASZSZ hírügynökség budapesti irodájá-

Viccen 
kívül, azt 
feldolgoz-
ni, hogy 
huszon-
évesen 

egy autó 
csak egy 

csettintés-
be kerül, 

azért nem 
könnyű.

irodának, és két alapítótársával nekilátott, hogy 
reggeltől estig ingyen dolgozzon.

Nagyjából így indul manapság mindegyik friss 
startup története Amerikában, a Szilícium-völgy-
ben. Füzesi Attiláé pontosan ugyanígy kezdődött, 
azzal az aprócska különbséggel, hogy ő és tulaj-
donostársai nem a Harvardon végeztek, nem Palo 
Altóban próbálták forradalmasítani a világot, nem 
volt egy darab számítógépük sem, esélyük sem volt, 
hogy ismerjék a Facebook, a Dropbox vagy a többi 
sikercég példáját, és még maga a startup szó sem 
született meg a semmiből szinte percek alatt berob-
banó új vállalkozások leírására.

A helyszín egzotikusabb: Moszkva. 1989-et 
írunk, vagyis nem az orosz fővárosról, hanem 
a szovjet fővárosról beszélünk. Füzesi Attila apja 

unszolására – „fiam, menj ki, megtanulsz egy 
nyelvet” – a rendszerváltás előtti utolsó álla-
mi ösztöndíjasok között jutott ki a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem történelem szakára. 
Akkoriban, ha valaki külföldön akart tanulni, 
csak az országot és a szakot kellett megjelölni, 
így a történelem–Szovjetunió kombinációból 
Voronyezs is kijöhetett volna. A vele együtt je-
lentkező lányokat például odavitték, neki végül 
Moszkvát dobta a rendszer. 

„A boltok üresek voltak itt is, ott is, de azért 
Moszkvában csak jobb volt az élet” – idézi 
fel Füzesi. Kezdettől biztos volt benne, hogy 
bármennyire is érdekli a történelem, ebben az 
életben nem lesz belőle se történelemtanár, se 
levéltári kutató. Valamit kitalálni, megszer-
vezni, létrehozni, pályára állítani, elsősorban 
ez izgatta, no, meg mindennek a hozadéka. 
A pénztermelés.

Az üzleti élet iránti vonzalma csak még erő-
sebb lett azután, hogy 1991-ben szétesett a Szov-

jetunió, és már lehetett cégeket alapítani. Füzesi rög-
tön vállalkozni kezdett. Az egyetem mellett – „elég 
volt a vizsgákra bejárni, de azokra egy hónapig azért 
keményen tanultam” – mindenféle magyar termék-
kel, ingekkel, biciklikkel házalt Moszkvában. És bár 
nem sok sikerrel járt, nem ment el a kedve a további 
üzleteléstől. A következő két próbálkozása aztán 
minden várakozását felülmúlta. 

EXTRA MOSZKVA
Füzesi első bombaüzletének alapja voltaképpen 
rém egyszerű. Gyűjts össze rengeteg hirdetést, 
kereskedőket, szolgáltató cégeket, eladókat, hozd 
össze őket egy felületre, kérj tőlük pénzt a beke-
rülésért, és szórd szét az így összeálló hirdetési 
újságot minél több példányban, ingyen. 

nak vezetője, Füzesi egyik első üzlettársa. A magát 
ma már inkább vállalkozónak tartó Szergej igencsak 
meglepődött, amikor Füzesi ismeretlenül felhív-
ta őt mint magyarul és oroszul is kiválóan beszélő, 
egyszersmind az újságkészítéshez is értő potenciális 

kollégát. 
Nemigen hitte, hogy lesz ebből 

valami, de mert úgy látta, hogy 
„Attila erős ember, energikus és 

gazdaságos”, egy másik akkori 
újságíróval (Szasa Kaverznyevvel, 

a Komszomolszkaja Pravda volt tudósí-
tójával) belevágott az Extra M megvaló-

sításába. Az indulás egyáltalán nem volt 
magától értetődő. 

Füzesi 23 éves volt, harmadéves a Lo-
monoszovon, még harmatos orosztudással 

és befektetni való tőke híján. Hiába volt 
tehát meg a terv – megcsinálni a Budapesti 

Extra nagytestvérét –, elég sok minden hi-
ányzott: valamiféle licenc a magyar kiadótól, 

és pénz legalább arra, hogy vegyenek faxot meg egy 
számítógépet, és kinyomtassák az első számokat.

Első lépésnek Füzesi besétált a Budapesti Extra 

Füzesi Attila szocialista 
autókat gyűjt. Ez egy 
Zaporozsec.

Az Extra M 
1993. május 
21-i száma
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szerkesztőségébe, elővezette a tervét, és megálla-
podott a kiadóval. A kezdőtőkét a pesti kiadó dobta 
össze, szó szerint kiürítették a fiókokat, és 
különböző nyugati valutákból tízezer dollárnak 
megfelelő pénzt hordtak össze (ez akkoriban kö-
rülbelül 800 ezer forint volt). 

Füzesire íratták a cég nagyjából felét (évek-
kel később a másik fele is rá és orosz üzlettár-
saira szállt, amikor a magyar kiadót ledöntötte 
a lábáról a konkurencia), ő pedig felvett még 
három orosz embert, akik „nyomkodták a gé-
peket” (mi a szerkesztőségben úgy monda-
nánk inkább, hogy összeállították a lapot), és 
kialkudott maguknak egy szörnyű állapotban 
lévő, de használaton kívüli irodát egy moszk-
vai bank épületének hátsó traktusában. 

Már csak a hirdetőket kellett megtalálni. 
„Amikor az első számot csináltuk, elmentünk 
a metróaluljárókba, letépkedtük a hirdetése-
ket, és azokat tettük be a lapba – emlékszik 
Füzesi –, egyedül az IBUSZ-tól és a Malévtől 
kaptunk fizetett reklámot, erre nagyon büszke 
voltam.”

Az üzlet villámgyorsan beindult. Mindenki 
az Extra M-ben akart hirdetni, mert aki ott 

hirdetett, el is adta a termékét. „Sorban álltak, mint 
háborúban a kenyérért” – idézi fel Szergej a keddi 

lapzártákat, amikor már reggel 5-től jöttek és 
mínusz 20 fokokban cidriztek a hirdetők az 
iroda előtt az utcán. Az első időkben magán-
emberek, később már ügynökségek sorakoz-
tak, és egymásra licitálva versengtek a hirde-
tési felületekért. 

A vállalkozás az első négy szám után ren-
tábilissá vált, folyamatosan nőtt a példány-
szám, vastagodtak az egyes lapszámok, és 
sűrűsödtek a megjelenések. A legelső, nyolc-
oldalas újságokat még 500 ezer példányban 
nyomtatták ki a Pravda nyomdájában, ha-
vonta kétszer jelentek meg. Négy-öt év alatt 
a példányszám több lépcsőben 3,2 millióra 
nőtt, egy-egy lap hetente 128 oldalon jelent 
meg, volt külön hétfői, szerdai és szombati 
lapszám, és változatlanul akkora hirdetői tü-
lekedés, hogy fel kellett osztani a várost. Lett 
déli és északi Extra M. 

A Pravda már rég nem tudott lépést tar-
tani az irammal. Finnország két legnagyobb 
nyomdája vállalta a nyomtatást, és voltak 
évek, hogy hetente hatvan kamion tartott 

Aki a többiek 
előtt látta meg 
a lehetőséget, 
és volt bátor-

sága, mesésen 
meggazda-

godhatott. Ha 
ráadásul még 

becsületes 
üzlettársakat 
is választott, 

akkor életben 
is maradt.
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konvojban északról Moszkva felé, hogy az elosztó 
bázisokra szállítsa a lapokat. Onnan ZiL teherautók-
ra került a rakomány, és szanaszét hordták az újságot 
a terjesztők. 

A kezdetben a kis mellékesre vágyó egyetemi ta-
nárokból verbuvált terjesztői hálózat is óriásira duz-
zadt, 1996-ban már kétezer ember juttatta el a város 
szinte összes postaládájába az Extra M-et. Sőt, lett 
Extra Balti és Extra Nyizsnyij is, megjelentek Szent-
péterváron és Nyizsnyij Novgorodban is.

Hogy a sikerből mennyi jutott az alapító tulajdo-
nosoknak, köztük Füzesi Attilának, arról az ötlet-
gazda diszkréten hallgat. Azt mondja, szemérmetle-
nül sok nyereség termelődött, a túlkereslet ugyanis 
gyorsan és hihetetlenül felnyomta a hirdetési árakat. 

1994-ből (két évvel az indulás után) emlékszik 
egy konkrét esetre: az Extra M hátoldalán 
kétmillió forintnak megfelelő rubelért adtak 
el egy aprócska 1/64-edes felületet, de volt, aki 
autóval („nem BMW-vel, csak Lada Szama-
rával, de akkor is”), fényképezőgéppel vagy 
ázsiai utazással is kész volt megfejelni a tari-
fát, csak hogy előrébb kerüljön a várólistán, 
és bekerülhessen az aktuális lapba. „Viccen 
kívül, azt feldolgozni, hogy huszonévesen egy 
autó csak egy csettintésbe kerül, azért nem 
könnyű” – mondja Füzesi.

Ha az 1992-es induláskor valaki készí-
tett volna üzleti tervet – Füzesi Attilának ez 
nem szokása –, aligha számolt volna ekkora 
felfutással. Négy év után a nulláról 150 millió 
dolláros (akkor nagyjából 24 milliárd forintos) 
forgalmat generálni azért nem mindennapi 
történet. Egy akkoriban ott élő – Füzesit csak 
felületesen ismerő, ezért név nélkül nyilatkozó 
– magyar forrásunk szerint ugyanakkor nem 
példa nélküli eset. 

A 90-es évek Moszkvájában sok minden megtör-
ténhetett. Aki a többiek előtt látta meg a lehetőséget, 
volt víziója és főleg bátorsága belevágni az üzletbe, 
mesésen meggazdagodhatott. Ha ráadásul még 
becsületes üzlettársakat is választott maga mellé, 
akkor életben is maradt.

CAFÉ ESTERHÁZY
Ha a hirdetési újság alapvető üzleti modellje egy-
szerű volt, akkor a következő nagy Füzesi-dobásé 
még kevésbé bonyolult. Csakhogy ezt is meg kellett 
csinálni, jókor kellett indítani, és mindenekelőtt 
a megfelelő időben kellett kiszállni az Extra M-ből. 
1996 decemberében egy nap alatt meghozta a dön-
tést, hogy – akkor negyven százalék körüli – része-
sedését eladja a társainak. Huszonhét éves volt, már 

egy saját, új építésű panellakásban lakott, korábbi 
Zsiguliját („egy parasztmercit”) lecserélve Volvóval 
közlekedett, és jó ideje járt az agya egy klasszikus 
pesti vagy bécsi típusú kávéház-cukrászda lánc nyi-
tásán. Ilyen se volt még Moszkvában. 

Az oroszok ugyan édesszájúak, de olyan krémes 
tortákat, mint az Esterházy vagy a dobos, nemigen 
kóstoltak addig, és arra sem volt lehetőségük, hogy 
ezt a mi fogalmaink szerinti cukrászdában tegyék 
meg. „Vagy a McDonald’sba mész, vagy a csótá-
nyokkal teli helyi kávézókba” – írta le a viszonyokat 
a Moscow Times, amikor 1997 őszén, durván egy 
évvel az első Café Esterházy megnyitása után mi-
nőségi ugrásként mutatta be Füzesi vállalkozását. 
A külvárosi kávézó nyitásához szükséges induló tőke 
nagyságát 1,5 millió dollárra (negyedmilliárd forint-

ra) becsülte. 
A lap akkori riportja szerint több mint 

ötven féle süteményből napi kétszáz dara-
bot sütöttek, ennek körülbelül a fele húsz 
szupermarkethez került, másik felét az 520 
négyzetméteres cukrászdában fogyasztották 
el. Idősödő, jómódúnak számító, kevés fogú 
hölgyek ropogtatták a valódi mandulás süti-
ket, és állítólag egyszer Borisz Jelcin hivata-
la is tőlük rendelt. Harminc alkalmazott és 
Budapestről igazolt profi cukrászok vitték az 
üzemet. A moszkvaiak értékelték a dolgot, itt 
sem volt ritka a sorállás. 

„Kinyitottuk az ajtót, aztán nem lehetett 
becsukni két évig. Mindent megvettek. Volt, 
aki a fagyasztóból is kivetette a másnapra 
szánt tortát, azt mondta, csak nyomjunk rá 
egy kis tejszínhabot, és már vitte” – mond-
ja Szabó Róbert, aki Füzesi gyakorlatilag 
minden próbálkozását végigkövette, együtt 

dolgozott vele a kávézó indításánál, és mostani cégé-
ben is munkatársa. Jól ismeri a gondolkodásmódját, 
központi elemének a folytonos ötletelést tartja. 

„Attila mindig azt nézi, mit lehetne még kitalálni, 
hogyan lehetne még jobban felpörgetni az üzletet, 
és nagyon nehezen viseli, ha valaki nem a megoldást 
keresi.” És bár higgadt természetűnek írja le, ha egy 
mondat úgy indul, hogy „ezt azért nem lehet megcsi-
nálni, mert”, azzal fel lehet húzni. 

Az első kávézó remekül ment, tervezhették 
a következő üzleteket, amikor beütött a 98-as orosz 
válság. Hogy az időzítés milyen sokat számít, itt vilá-
gosan megmutatkozott. Az Extra M-ből még a válság 
előtt pénzzé tett befektetést most olcsó ingatlanokba 
lehetett forgatni. Így lett Füzesié például egy 700 
négyzetméteres belvárosi bolt a Kreml közelében, 
egy kifejezetten forgalmas utcában, egy hirtelen 

Voltak évek, 
hogy hetente 
hatvan kami-

on tartott kon-
vojban észak-
ról Moszkva 
felé, hogy az 
elosztó bázi-

sokra szállítsa 
a lapokat.

csődbement szupermarket helyén. 
Még a húsok is ott voltak a hűtőben, amikor hoz-

zájutottak a helyhez, ahová körülbelül 140 ember 
fért be, és 18 méter pultfelületen kacskaringózhat-
tak a krémesek. Volt benne gyereksarok és éttermi 
rész is. Aztán nyíltak további belvárosi egységek is, 
amelyek tíz évvel később mutatták meg igazi érté-
küket, amikor Füzesi az egész kávézóláncot eladta. 

Hogy pontosan mennyit nyert vele, arról nem 
szokott beszélni, aligha azért, mert bosszantóan 
keveset. Ha csak az ingatlanpiacot nézzük, 1998 
és 2008 között nagyjából tízszeresükre emelked-
tek a moszkvai árak, ez a periódus a rendszervál-
tás utáni Moszkva aranykora. Füzesi exitje tehát 

megint jól alakult, akkor sikerült minden orosz 
érdekeltségétől megválnia, amikor a piac túl volt egy 
elképesztő felfutáson, de a következő – globális – 
válság még nem ütött be.

A bázisát közben áttette Budapestre. „Mindig úgy 
dolgozom, hogy amikor már kezdek ráunni valami-
re, akkor belefogok másba, készítem elő a következő 
vállalkozást. Szervezni tudok, céget építeni, stratégi-
át alkotni. Ha már elemzésekre, heti jelentésekre van 
szükség, az nem az én terepem” – mondja magáról 
a már legalább tíz éve Magyarországon élő üzletem-
ber. 

Az újrakezdés öt–hét évente érlelődik meg benne, 
mindig egy kis átfedéssel az éppen futó és alakuló 

„Ez elmegy a postáig, 
ez a kisboltig is, ezzel 
akár Kecskemétig is 
elgurulhatunk...”
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cégei között. A 92-es lapkészítés és a 97-es cukrász-
danyitás után 2002-ben magyarországi próbálko-
zások következtek. Különböző társaságokban 
vállalt tisztségeket, és egy-két sikertelen üz-
letbe is belekapott. Itthon is próbált kávézó-
kat nyitni (Trendo néven), de ezek korántsem 
mentek olyan jól, mint Moszkvában.

Egy ideig az azóta már felszámolt Metál 
Brikett Kft. tulajdonosa volt. Ez az alumíni-
umöntöde inkább vitte a pénzt, mint hozta, 
és végül fel kellett tőkésítenie, hogy kevesebb 
pénzért, de egyáltalán túladhasson rajta. 
„Nagy pofon volt, mert addig minden nagyon 
ment” – emlékszik vissza első komolyabb ku-
darcára. 

Ez volt az az időszak, amikor néhány újság-
cikkben is felbukkant a neve, nem egyértel-
műen pozitív kontextusban. Amikor ugyanis 
Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter 
budai villavásárlási ügye került a felszínre, 
egy ponton kiderült, hogy Füzesi édesapja is 
adott kölcsönt a politikusnak. És mivel ekkor-
tájt Füzesi Attila egy-két állami cégben – egy 
veszprémi erdőgazdaságban, az Antenna 
Hungáriában és a harcjárművek javításával 
foglalkozó Currus Rt.-ben – tisztséget vállalt, 
előkerült a mutyivád. 

Füzesi erre azt mondja, soha egy fillért 
nem tett zsebre ezekért a munkákért, minden 
tiszteletdíját jótékony célra, egy fülöpjakabi 
alapítványnak adta, hogy segítse a község fel-
lendítését. Felkérése mögött szerinte korábbi 
cégépítési sikerei, tapasztalata és közgazdasá-
gi szemlélete állhatott. 

AMERIKAI ÁLOM
A 2000-es évek hazai próbálkozásai messze 
nem hoztak akkora sikert, mint az oroszor-
szágiak, de 2008-ra megint új céggé érett egy 
ötlet. A belvárosi Bank Center tetején szé-
kelő, vevőközvetítéssel foglalkozó Creative 
Expert Consulting (CEC) Kft. mostanra kezd 
felfutni. Árbevétele (csak a magyarországi) 
tavaly meghaladta a 200 millió forintot, idén 
duplázni készül, de ez nyilván nem az a cég, 
amelyik milliárdokat termelne. 

A cég afféle üzleti párkereső vállalkozás, 
abban segíti az exportőröket, importőröket, 
hogy egymásra találjanak Kelet- és Nyugat-
Európában. Nagyban támaszkodik a korábbi orosz 
helyismeretre és tapasztalatokra, de már húsz or-
szágban van jelen. Kazahsztántól az exjugoszláv 
államokon át Franciaországig a kontinens nagy 

részén képviseltetik magukat, a budapesti mel-
lett a legnagyobb iroda Moszkvában van. 

„Egy kkv-nak esélye sincs önállóan kijut-
ni a külpiacokra, már Seremetyevón meg-
hal, mert nem tudja, kihez kell fordulni. De 
ha piacképes terméke van, mi találunk neki 
vevőt. Csak magyar pálinkával ne próbál-
kozzon, az nem piacképes” – tanácsolja. 
A növekedési kilátások jók, a most körülbe-
lül harmincfős stáb is folyamatosan bővül, 
évente 2-3 új irodát nyitnak. 

Füzesi Attila viszont már egyre hátrébb 
lép a napi ügyektől. Új terve van, gőzerő-
vel jár az agya egy ma még nem publikus új 
vállalkozáson, amellyel az amerikai piacon 
is kipróbálná magát, rögtön New Yorkban 
kezdene. „Havonta három új ötletem van, az 
apám szerint mindig valami olyanba kezdek, 
amihez nem értek” – mondja derűsen, de 
azért az őt ismerők szerint végül csak abba 
öli a pénzét, aminek azért valóban van ér-
telme. 

Szabadidejét és extra energiáit meg 
érdekes emberekbe. Körülbelül hat évvel 
ezelőtt megnyitotta több száz négyzetmé-
teres házának nappaliját (ahova páran azért 
beférnek, ötvenen szoktak összegyűlni), és 
havonta, kéthavonta egy estére izgalmas be-
szélgetéseknek ad otthont. Szigorúan távol 
a napi politikától, az alapcél ugyanis az, 
hogy mindenki jól érezze magát, és töltőd-
jön egymás életútjából. Járt már nála Erdő 
Péter és Schweitzer József, Németh Miklós 
és Alföldi Róbert, de Presser Gábor, Demján 
Sándor vagy Habsburg György is – a lista 
impozánsan hosszú és színes. 

Panziónak bejegyzett fülöpjakabi tanyá-
ján is rendszeresek a vendégek, egy átépített 
régi iskolaépület és a hozzá tartozó birtok 
a barátok és persze a család – két magyar és 
egy orosz feleségtől összesen öt gyerek – pi-
henőhelye. A pompásan berendezett épület 
üzleti hasznot nem ad (a Herke-tó Kft. né-
hány milliós árbevétel mellett veszteséges), 
de Füzesi Attila ide vonul vissza a legszí-
vesebben. Neki ez a Riviéra, ahol leteszi 
a nyugati autót, kihajt az egyik keletivel, 
vagy elmegy Szegedig, és felszáll egy bérelt 
kisrepülővel. 

Amire idén készül, az sem hagyományos úti 
cél: a Moszkva–Peking-terepralin lesz segítő, 
9000 kilométer, sivatag, erdő, úttalan utak, sátor-
ban alvás. Nem az a tipikus milliárdos pálya.  F

Creative Expert 
Consulting Kft.

PROFIL:  
ÜZLETVITELI 
TANÁCSADÁS

TULAJDONOS:  
TRENDO 

HOLDING KFT.

ALAPÍTÁS ÉVE:  
2008

ALKALMAZOTTAK 
SZÁMA:  
16 fő

ÁRBEVÉTEL: 
2010:  

21 millió  
forint

2011:  

26 millió 
forint

2012:  

48 millió 
forint

2013:  

189 millió 
forint

2014:  

174 millió 
forint

ADÓZOTT EREDMÉNY:
2010:  

1 millió forint
2011:  

5,5 millió 
forint

2012:  

9,6 millió 
forint

2013:  

41 millió 
forint

2014:  

57 millió  
forint

Forrás:
Opten Kft.
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