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MUNKA, 
ÖTLETEK,

CIGARETTA
Nem érezte, hogy lenne vesztenivalója, sokat 

megengedett magának a szocializmusban. 
Vagányságával, ötleteivel és sok munkával keresett 

milliárdokat a kapitalizmusban.  
Demján Sándor portréja.
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DEMJÁN SÁNDOR – PORTRÉ

reggel együtt vonatoztak Fehérvárra, onnan Sárszent-
mihályra. 

„Sándornál már akkor ment a zsuga, de én sose 
adtam be a derekam, pénzben nem játszottam vele. Így 
is emlékszem, ahogy egy kocsmában a szemem láttára 
vesztette el az akkor kapott teljes prémiumát. Majd egy 
óra múlva visszanyerte” – mesélte a Forbesnak. Brück-
ner István a húszévesen áfész-elnök lett és nagyjából 
harminc településért felelő Demján mellett vendéglá-
tással, kereskedelemmel foglalkozott. Főnöke büntetést 
büntetésre halmozott, ki nem állhatta a betarthatatlan 
jogszabályokat és a bürokráciát, például rendre előbb 
épültek fel az ingatlanjai, mint hogy a működési enge-
délyüket megkapták volna. Aztán általában kidumál-
ta magát. Kivéve amikor nem, és vizsgálati fogságba 
került egy napra. „Volt lakossági árukeret és közületi. 
Volt a boltomban kétszáz csavar, és amikor megállt 
a kombájn, nem adhattam volna oda a téesznek, mert 
bűncselekmény lett volna. Hát én odaadtam. Feljelentést 
kaptam.” Ilyen szabályok és szabálytalanságok tömkele-
ge színezte az áfészes éveket.

Nem véletlenül hívták fenegyereknek, és a Forbes 
kérdésére állítja, hogy a mai napig az maradt. „Ha vala-
mi logikátlan volt, nem tartottam be, megcsináltam úgy, 
ahogy én gondoltam.”

A szövetkezeti időkhöz a mai napig romantikus 
érzelmek kötik, azok az évek tették őt naggyá, ott tanult 
meg mindent a kereskedelemről, többek között ezek 

miatt harcol a politikai nagy-
pályán a takarékszövetkezetek 
ügyében. Nem tehet másképp, 
ő is a kor terméke. „Ő az, akiről 
egyszer tuti tankönyvet írnak 
majd, ha kellő távolságban 
van már, amit elért” – mondta 
Brückner István, aki a Skálába 
is ment a vezérrel. A gimnázi-
umi jó barát előbb főosztályve-
zető, majd áruházvezető lett. 

Az biztosan egy egész fejezet lesz a Demján-tankönyv-
ben. Két menedzsert szemelt ki a Szövosz a Skála élére, 
mindketten Demjánt akarták helyettesnek, ennek is 
szerepe volt abban, hogy ő kapta meg végül a megbízást. 
És annak, hogy Bartolák Mihály, a Szövosz elnökhelyet-
tese is támogatta a fiatal és agilis Demján kinevezését. 
Ma Bartolák nevét egy Demján által gründolt alapítvány 
viseli.  
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Megszületik  
az erdélyi 

Börvely ben. 

A család Etyekre 
költözik.

 

Egy időre 
nevelőszülőkhöz 

kerül. 

Érettségi Befejezi 
a főiskolát.

 

Bicskei Áfész, 
elnök helyettes. 

A Gorsium Áfész 
elnöke. 

A gimnazista  
Demján Sándor a budapesti József Attila Gimnázium 
fiúvécéjét használta raktárnak, amikor megrendelésre 
hozta és árulta osztálytársainak szülőfaluja környékéről 
a halat. Sosem szerette a szokványos dolgokat. Azóta 
számtalan üzletbe vágott bele, rengeteg sikerrel, némi 
kudarccal. „A vállalkozás olyan, hogy csinálsz száz vál-
lalkozást, húsz abszolúte pocsékul megy, harminc bil-
leg, ha a felével eléred, hogy hoz, akkor fantasztikus vál-
lalkozó vagy” – így összeg-
zett a West End melletti el-
nöki irodájában Demján 
Sándor, az egyik leggaz-
dagabb magyar, aki a sakk-
ban feketével is mindig 
támad. Majd elővette óriás 
öngyújtóját és rágyújtott. 
Két óra alatt öt szál cigaret-
tát szívott el.

Brückner István ott 
volt abban a gimnáziumban, osztálytársak voltak 
Demjánnal, a Főnökkel. Fiatalabb kollégái már inkább 
Sándorozzák, de a keménymag csak Főnöknek szólít-
ja. Együtt érettségiztek 1961-ben, majd egymás tudta 
nélkül ugyanazt a Vendéglátó-ipari Főiskolát végez-
ték el. Az ötéves érettségi találkozón kapta István az 
első ajánlatot Demjántól. Van-e kedve vidékre menni 
és sokat dolgozni? Volt kedve. Három éven át minden 

FIATALABB KOLLÉGÁI 
MÁR INKÁBB 

SÁNDOROZZÁK, 
DE A KEMÉNYMAG CSAK
 FŐNÖKNEK SZÓLÍTJA. 
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A SKÁLÁBAN AZ ÖTLET ÉS A MERÉSZSÉG volt a siker 
titka. Demján sokat járt külföldön, elleste, amit lehetett. 
Sosem kell feltalálni a meleg vizet, elég átvenni, ami 
működik, vallotta. Ennyi. 1976-ra, két év fejlesztés után, 
elkészült a szövetkezeti áruházzal. Lett önkiszolgá-
lás és választék, komoly dolgok voltak ezek akkoriban. 
A budai helyszín is bátor lépés volt az addig Pest-köz-
pontú áruházi kereskedelemben. Termeltek is mindent, 
amit kellett, addig ez is szokatlan volt egy kereskedelmi 
cégtől, de Demján ebben is meglátta az üzletet. Nem volt 
delegáció, amelyik ne jött volna el megnézni az áruházat, 
Demján pedig jól kommunikált, megtalálta a szót a po-
litikai elittel, félig lehunyták az elvtársak a szemüket. 
Őt is védték, ő is védett mindenkit.

1986-ban, a Skála után jött a Magyar Hitelbank. Ennek 
vezetése a kereskedelmi bankok elindulásakor hatalmas 
lehetőség volt, 1990-ben a 13 milliárdos nyereség magá-
ért beszél. A nem bankár Demján úgy tekintett a pénzre, 
mint árura, amivel kereskedni lehet. Ahogy a Skálában. 
Hogy a szocialista káderek összekacsintása sohasem 
érdekelte, azt jól jelzi, hogy a buta szabályokat figyelmen 
kívül hagyó Demján bankvezérként szó nélkül végre-
hajtotta az érvényben lévő törvényeket, ha valaki nem 
törlesztett. Ez vezetett a szocializmus első csődeljárá-
sához is. Az MHB-nak tartozó VÁÉV nem fizetett, 1987. 
március 5-én Demján kérlelhetetlenül elindította a csőd-
törvény megfelelő paragrafusai szerint a felszámolást, az 
elvtársak alaposan meglepődtek. A veszprémi kézilabdát 
elindító állami építési vállalat végét jelentette, hogy nem 
tudott törleszteni a „szocialista topmenedzsernek”. 

Mindazonáltal MHB-s tevékenysége utólag vitatott 
fejezet lesz abban a könyvben, mert azt vallotta: hitelt 
mindenkinek, és hogy ez mennyire veszélyes dolog, 
később derült ki. A Forbes egyik, neve elhallgatását 
kérő forrása szerint, bár Demján büszke volt arra, hogy 
a „magyar gazdaságot hitelezi”, a pénzintézet két év 
múlva a vesztébe rohant volna, ha a demjáni tempóban 
folytatja. Az MHB ekkor inkább egy befektetési bankra 
hasonlított. Demján Sándor nem osztja ezt a véleményt. 
„Az MNB-től megörökölt hatalmas, rossz hitelállományt 
a kereskedelmi bankok igyekeztek lebontani. Bár az 
MHB valóban intenzív hitelkihelyezési politikát folyta-
tott új, életképes vállalkozások részére, vezetésem alatt 
– 1989-ig – az MNB-től kapott behajthatatlan hitelek 
arányát a felére csökkentettük.”

A rendszerváltás után a vérbeli kereskedő nem az itt-
honi zavarosban halászott, inkább külföldre ment. Mark 

Palmer amerikai nagykövet, miután hazatért budapesti 
állomáshelyéről, észak-amerikai pénzembereknek se-
gített befektetéseket összehozni a kelet-európai régió-
ban. Demján szerint Palmer nélkül nem omlott volna le 
a vasfüggöny, személyesen is jó viszonyban voltak. Így 
amikor Andy Vajna, Ronald Lauder, Bob Smith és többek 
között a kanadai-magyar milliárdos, Andrew Sarlos ösz-
szeálltak, Demjánt kérték fel a Közép-európai Fejlesztési 
Társaság (CEDC) vezetőjének. 

Demján mindenképp kelet felé kacsingatott, így egy 
év múlva – a nemzetközi tőkecsoport kölcsönéből – 
elindították el a Közép-európai Befektetési Társaságot 
(CEIC Holdings). Ez a cég alapozta meg magánvagyo-
nát, így szerezte meg az első millióját is. Székhelyét 
Torontóba tette át, és amit eddig nem tudott az üzletről, 
a legendás Andrew Sarlóstól (Demjánnak csak Sarlós 
Bandi) megtanulta. Sarlós egyik könyvének borítója ma 
is ott van irodájának falán, külön kivilágítva. Akkoriban 
irodát és titkárnőt is fenntartott Kanadában, de főleg ke-
leten, Ázsiában üzleteltek. Az Uraltól keletre úgy várták 
Demjánékat, ahogy a 90-es évek eleji Magyarországon 
a nyugati befektetőket. A magyar üzletember nem csak 

A VIZSGÁLATI FOGSÁG 
„Ez még a Gorsium áfészes időkben volt. Egy rendőr ran-
dalírozott a Pokol Pince nevű kocsmában, én meg kivágat-
tam. Erre a helyet reggelre bezáratták, én viszont mondtam, 
hogy nyissák csak ki. Ugyanis nem volt róla papír. A megyei 
főügyész derék ember volt, ő is nekem adott igazat. Akkori-
ban ezer embernek adtunk munkát, mi gyártottuk a Video-
tonnak a tévékávákat vagy az Ikarusnak az üléshuzatokat, 
olyan asszonyoknak adtunk munkát, akik amúgy nem tudtak 
volna dolgozni. Erre azzal vádoltak minket, hogy engedély 
híján elvonjuk a szocialista nagyüzemtől a munkaerőt. Abban 
a rendszerben annyi buta szabály volt, semmi mást nem csi-
náltam, csak józanul gondolkodtam. Az asszonyok abba-
hagyták a munkát, ez volt az első sztrájk a szocializmusban! 
A Videotonba nem mentek a tévékávák, az Ikarus nem ka-
pott üléseket. Én csak egy napig voltam bent, folyamato-
san kihallgattak. Tiltott ipari tevékenység volt a vád, ezen 
a címen más szövetkezeti vezetők évekig rohadtak börtön-
ben. Nem éreztem, hogy lenne vesztenivalóm. Nem akartam 
én a gazdaságban dolgozni. Volt egy lekötött állásom a szö-
vetkezeti lapnál, újságíró szerettem volna lenni.”

Felkérik 
a Skála vezér-
igazgatójának.

Elkészül a budai 
Skála. 

Állami Díj – 
Kádártól veszi át. 

A Magyar  
Hitelbank elnöke. 

Az Év Embere 
Magyar országon.

Közép-európai 
Fejlesztési  
Társaság.

A Kamaz priva-
tizációja.
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*A 8%-os éves lekötési kamat (EBKM: 8,00%) 1 hónapos futamidőre, magyar forintban elhelyezett betétekre érvényes. Feltétele új Citigold Private 
folyószámla 2014. szeptember 15. napját követő megnyitása a Citibank számára új ügyfélként (6 hónapon belül nem állt fenn számlakapcsolat az ügyfél 
és a Citibank között) és a számlanyitással egyidejűleg vagy az azt követő 30 napon belül a betétlekötési megbízás megadása. Amennyiben az így 
megnyitott Citigold Private számla a számla nyitásától számított 6 hónapon belül az ügyfél által megszüntetésre vagy módosításra kerül, a Citibank 
fenntartja jogát a kamat visszaírására és a standard kamat visszamenőleges alkalmazására. Részletek: www.citigold.hu

Magasba törő tervei 
vannak?
8% kamat Citi lekötött betétre.*

Új Citigold számlanyitással
most ez is lehetséges.

EBKM: 8,00%         www.citigold.hu

Forbes_203x265_CGhook.indd   1 2014.11.27.   17:48

DEMJÁN SÁNDOR – PORTRÉ

ezért lett „a nyugati pénzemberként” elkönyvelve Baskí-
riában és Tatársztánban.

Áfész-elnök korában először mindig a sofőrjével 
fogtak kezet, nem hitték, hogy olyan fiatalon ő a főnök. 
Amikor korosodni kezdett, mindig ügyelt rá, hogy sok fi-
atal vegye körül. Szerette, ahogy fiatalon tartják őt is, és 
mindig megadta nekik a lehetőséget, hogy ők is meggaz-
dagodjanak. „Jó az emberismeretem, jobb az átlagnál, de 
ha tízből három ember válik be, az jó arány” – mondta 
maga az érintett.
 
DEMJÁN SÁNDOR BIZALMI ELVEN építi cégeit. Akiket 
elsőre jónak talál, megbízza őket egy feladattal, kapnak 
hozzá pénzt, önállóságot, hadd szóljon. „Ha jól megy, 
tesz rájuk még egy kis terhet” – ezek már Mécs Imre 
szavai, aki Demján negyedik, ingatlanfejlesztői korsza-
kában lett közvetlen munkatársa, most a Gránit Bank 
igazgatóságának elnöke, de kapcsolatuk a Magyar Hitel-
banknál kezdődött. 

Nemcsak hatalmat ad, nem bánja, ha munkatársai 
is meggazdagodnak. A fiataloknak mindig is megadta 
a lehetőséget. Akit kiválaszt, annak nagy önállóságot ad, 
a feladathoz pénzt. Ha bizonyít, megdicséri. „Lehet nála 
hibázni is, akár többször is, de ugyanazt a hibát kétszer 
nem lehet elkövetni” – summázott Szabó Zsolt, a Tri-
Granit befektetési igazgatója, aki alig múlt negyven, de 
már tizenöt éve Demjánnal dolgozik, és Mécs Imrével 
együtt ma már üzlettársai is. „Dénes Laci bácsi, aki még 
áfészes időkben a főnöke 
volt, kijárta nekem, hogy öt 
percre fogadjon. Nézte az 
önéletrajzomat, de láttam, 
hogy nem igazán érdekli. 
A negyedik percben azt 
ajánlottam, hogy egy évig 
ingyen dolgozom. Tetszett 
neki, hogy befektetésnek 
fogom fel a munkámat, és felvett személyi titkárnak. Két 
évig tesztelte a lojalitásom, addig nem fizetett semmit, 
majd amikor el akartam menni, elővett egy táskát, és 
kifizette egyben a két évemet.” Utána egyre komolyabb 
feladatokat kapott, ma benne van abban a négy-öt 
emberben, akik közvetlenül részt vesznek a stratégiai 
döntéshozatalban. „A csoport befektetési és pénzügyi 
igazgatójaként 10 éve a nagyobb banki finanszírozáso-
kért, tőkebevonásokért és eladásokért felelek, ez évente 
2-3 tranzakció. és az időszak alatt összértékük megha-

FORBES

ladta a 4 milliárd eurót. Szerintem mindkettőnknek jó 
befektetés volt az az ingyen két év.”

Agyát nemcsak a fiatalokkal edzi, a sakk és a póker 
– az állandó nyerni akarás mellett – is ezt szolgálják. 
„Ameddig egy tárgyaláson jobb vagyok náluk a számta-
lan kütyüjük és eszközük ellenére, nem hagyom abba” 
– szokta mondani. A közeli munkatársait a bizniszbe is 
beengedi, többen tulajdonosok is valamelyik cégében. 
Jutalmat, bónuszt is szívesen ad, de szereti ő eldönte-
ni, mennyit. Szerződésben ezt ritkán rögzíti, inkább 
ha elégedett, kiutal egy összeget. „Ez engem boldoggá 
tesz, soha senkit nem tartottam vissza, csapatban kell 
gondolkodni, hagyni kell a fiatalokat, ők a kreatívak, ha 
elbukik, abból tanul, ha leesik a lóról, attól még kaphat 
újabb megbízást. Harminc- és negyvenéves koruk között 
a legproduktívabbak.”

 „Nagyon jó orra van az üzlethez, intuitív vezető. 
Folyton tele van ötlettel: tízből öt megfontolandó, és 
abból kettő szinte biztos, hogy tuti üzlet. A mi dolgunk, 

hogy a neki egyformán 
fontos tízből megtaláljuk azt 
a kettőt” – ez Szabó Zsolt 
véleménye a TriGranit veze-
tőjének működéséről.

Persze voltak, vannak 
mellényúlások itt is. A pi-
acon korán jöttek ki a Fair 
Business Line internetes 

vállalkozás ötletével (ez egy online bolthálózat volt), 
nem járt sikerrel a fociban sem a profiliga elnökeként, 
legutóbb pedig az orosz lottó miatt fájhat a feje. Erre 
állítólag többen figyelmeztették korábban, hogy kerülje 
el, de ő egy „mit csináljak a pénzemmel, béleljem ki vele 
a koporsómat?” válasszal legyintett a kritikára.

„A siker nincs megígérve” – hangoztatja mindig, de 
ő hajszolja. Mindig kell neki a siker, ha egy kicsike is, de 
legyen folyamatosan. A kudarcnak nem örül, de hamar 
megrázza magát nem hibáztatja magát, és a kollégáit 

AGYÁT NEMCSAK 
A FIATALOKKAL EDZI, 
A SAKK ÉS A PÓKER IS 

EZT SZOLGÁLJÁK. 

ÉN JÓ GYEREK VOLTAM
Örökké hálás leszek egy Dobó László nevű tanítónak. Vasár-
naponként átvette velem az iskolai anyagot. Mi a földekre 
jártunk, nem volt időm tanulni akkor. Misére nem jártam. Én 
jó gyerek voltam, de nem értettem, mit rontottam el, hogy 
engem az Isten büntet. Ezért én akkor haragudtam rá, és 
nem mentem templomba.

CEIC Hol dings Az első ingatlan-
projekt: a Bank 

Center.

A Bada csonyi 
Pincegazdaság 

megvétele. 

A Trigranit 
Fejlesztési Zrt. 
megalapítása. 

Pólus Center.
Az Év  

Vállalkozója. 

Bevásárolja 
magát a Bakonyi 

Erőműbe.

West End
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sem. A Skálában vezette be azt a szabályt, hogy a veze-
tőinek joguk volt évi három utasítására következmények 
nélkül nemet mondani. Szereti a váratlan, meglepő 
dolgokat.
„Rendetlen vagyok, ezért rendes emberekkel veszem 
körül magam” – szedünk ki belőle némi önkritikát. „Egy 
vezető olyan embereket vegyen maga mellé, akik ki-
egészítik abban, amiben ő nem jó. És legyen jó az arány 
a tehetségesek és a szorgalmasak között.” 

„MINDEN SIKERRE VÁGYÓ ÜZLETEMBER MÖGÉ, 
mellé kell egy jó feleség” – vallja Demján Sándor, és ezt 
előszeretettel tanácsolja is fiatal kollégáinak. A főiskolán 
ismerte meg feleségét, akivel azóta is elválaszthatatlan 
szövetségben élnek, bár ismerői szerint ehhez Demján 
Lídia (akit a cégben is sokan csak Lidikének hívnak) al-
kalmazkodóképessége kellett főleg. A vezérnek ugyanis 
mindene a munka, család ide vagy oda. Hogy ezt a mun-
katársaitól is elvárja-e? „Tudja, hány nyaralást kellett 
lemondanom?” – nevetett Mécs Imre.

Elboldogul angolul és oroszul is, de a lehengerlő 
nyelvtudás hiányzik nála. Tolmácsolnak, segítenek neki, 
és így is átmegy, amit el akar érni, de a környezetében 
dolgozók szerint még magasabbra juthatott volna, főleg 
nemzetközi szinten, ha 
úgy tudna angolul érvelni, 
ahogy magyarul. „Ha le-
tesznek egy kupac trágyát 
az asztalra, biztos, hogy 
Sándor fél óra alatt bebi-
zonyítja, aranyat látnak 
a résztvevők” – mondja 
Szabó Zsolt a TriGranit-ve-
zér tárgyalási képessé-
geiről. A mai napig a rázós, fontos ügyekben ő megy 
tárgyalni, kijárja az engedélyeket is, ha kell. A West 
Endhez például kétezer kellett. Mindig szorosan a követ-
kező lépés előtt, de megvolt mind, működési engedélyt 
például szintenként kaptak, de nem izgatták magukat, 
mentek előre. 

KOMOLY VÍZIÓI VANNAK, amikor a West End telkét 
megnézte, rögtön látta maga előtt készen az egész köz-
pontot. „Forintra megmondta, mennyi lesz tíz év múlva 
a négyzetméterenkénti bérleti díj” – emlékezett vissza 
Szabó Zsolt.

DEMJÁN SÁNDOR – PORTRÉ
FORBES

FORINTRA 
MEGMONDTA, MENNYI

LESZ TÍZ ÉV MÚLVA 
A NÉGYZETMÉTERENKÉNTI 

BÉRLETI DÍJ.

Mióta ingatlannal foglalkozik, ugyanúgy áll hozzá 
az épületekhez, nem ragaszkodik hozzájuk. „Mi azért 
fejlesztünk, hogy eladjuk” – summáz érthetően. 
Az már más, hogy sokszor az általuk épített ingatlano-
kat üzemeltetik is, miután már nem ők a tulajdonosok. 
Így igazán jó az üzlet.

A SKÁLA IDEJÉN létrehozott menedzserképzőben 
nevelkedett Balogh Ákos, a Libri vezetője vagy Dicső 
Gábor, a Kontrax egykori tulajdonosa. Széles Gábor-
nak a Videoton privatizációja körül segített, és Zwack 
Péter is neki köszönhette, hogy a rendszerváltás után 
reprivatizációval visszahozhatta az eredeti híres nedűt 
az országba. Kevesen tudnak vele életre-halálra ösz-
szeveszni, ha mégis csalódik, ez inkább emberi dolgok 
miatt történik, de több esélyt is ad a kapcsolatnak. 

Környezetéből sokan lettek igen gazdagok, így a For-
bes 33-as listáján is szereplő Nyúl Sándor, a TriGranit 
igazgatóságának elnöke, aki néhány éve ugyan vissza-
vett a tempóból, de erre a Főnököt nem tudja rávenni. 
Az őt jól ismerők szerint soha nem fogja letenni a ciga-
rettát, ahogy a munkát sem.

Brückner István is így látja: „A stressz élteti, és ha 
egyszerre három-négy dolgot csinálhat”. Az egykori 

osztálytárs a Skála éléről 
a Centrum Áruházba ment, 
de a kapcsolat nem szakadt 
meg. „Olyannyira nem, 
hogy amikor a Centrum-
ból eljöttem, 24 órán belül 
hívott, hogy dolgozzak 
neki, a személyes vagyoná-
nak egy részéért feleltem 
onnantól egészen 2010-ig.” 

Az adakozó imázsnak csak egy része látszik nyilváno-
san, kollégái számtalan egyedi esetről mesélnek, amikor 
például egy dolgozója autóbalesetben meghalt, gyere-
keit a tanulmányuk befejezéséig támogatta, a rászoru-
lóknak sokszor a zsebéből adott pénzt. Viszont ketté 
tudja választani a munkát és a segítséget. „Egyszer egy 
ingatlanügyletet vittem véghez, aminek a végén nagyon 
borsos lett az illeték. Sándor nem volt hajlandó kifizetni, 
mondta, csináljam vissza, és álljam a költségeit. Zokszó 
nélkül megtettem, majd rövid idő múlva a háromszoro-
sát kaptam vissza tőle ilyen-olyan címszó alatt, de egy 
szóval sem említette, hogy a fiaskóm miatt.” F

A Hivatásos Lab-
darúgó-alszövet-

ség vezetője. 

A Prima  
Primissima Díj  
megalapítása. 

Müpa  Átadják a Korda 
Filmstúdiókat. 

Bevásárolja 
magát az orosz 

lottóba. 

Megveszi 
a Milton Bankot, 
Gránit Bank lesz. 
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