MÁR NEM ÚGY
KELL BEMUTATNI

Nem készült rá tudatosan, hogy ő vigye tovább a család mezőgazdasági
cégcsoportját, de Csányi Attila szépen lassan végrehajt egy
generációváltást.
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H

a az embert Csányi Attilának, apját
meg Csányi Sándornak hívják, akkor
egy kullancs csípésében nemcsak
a Lyme-kór, hanem kivételes üzleti
potenciál rejtőzhet. 2017 nyarán
Attilát a Budai Egészségközpontban kezelték kullancsfertőzéssel,
beszélgetett hát Varga Péter Pállal.
Az intézményt alapító és vezető
kórházigazgató, a Csányi család régi
ismerőse megosztotta híreit: egy új
befektetővel készlt üzletet kötni. Történelmi lehetőség,
gondolta magában Attila, és ezt meg is súgta apjának. „Én
javasoltam, apu döntött.” A folytatás innentől közismert.
Csányi Sándor kivásárolta a szintén Forbes-milliárdoslista-tag Bolgár György 60 százalékos tulajdonát, és júliusban le is zárult a tranzakció.
Egy egészségügyi központ megvétele a hozzá tartozó volt tiszti kórházzal persze nem impulzusvásárlás,

ahol hosszú távú stratégiát lát, ahol van tér építkezni, és
ahol van mit javítani a hatékonyságon.
Nem kérdés, hogy az egészségügy ilyen lehet, mint
ahogy annak idején ilyennek látta a mezőgazdaságot is. És
az is egyértelmű, hogy ezt a mentalitást már legidősebb
fia is zsigerből érzi, ami nem hátrány, ha éppen ő vezeti az egyik legfontosabb Csányi-iparágat. Nyolc éve ül
a Bonafarm Csoport vezérigazgatói székében, közvetve
hatezer alkalmazottat irányít, és ő felel a friss számításaink szerint hatvanmilliárd forintot érő családi vállalkozás működtetéséért. És bár a legelején nem így volt, már
fizetést is kap érte.
MINT A PENGŐS MALACOT
Attila pesti lakótelepi lakásba született nem messze a mai
Duna Plázától, a negyven évvel ezelőtti indulás teljesen
hétköznapi volt. „A gyerekszobában egyetlen ágyra emlékszem, és öt matchboxra. Karácsonyra kaptam a hatodikat, ott álltak a sarokban” – mondja, és rögtön jelzi,

„VAN MENTORA AZ EMBERNEK, ADNAK EGY KARRIERLOGIKÁT,
ÉS PÉLDÁUL AZT A TANÁCSOT IS, HOGY EGY IDŐRE ÉRDEMES
MINÉL TÁVOLABB KERÜLNI A CSALÁDTÓL.”
kétmilliárd forintot Csányi Sándor sem költ el naponta,
a hátterében régről fontolgatott motivációk húzódtak.
Az ország első számú bankára, legvagyonosabb embere
keresi az új területeket. Olyan ágazatokba szeret bemenni,

valójában nem szeret erről beszélni, mert olyan, mintha
az imidzsét akarná így építeni. Kedvenc elfoglaltsága ekkoriban az volt, mint kábé minden korabeli fiúnak: apjával
állni az ablakban, nézni az autókat, és leolvasni a rend-
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