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- Az idén is Demján Sándor vezeti a leggazdagabb magyarok 100-as listáját. A Napi 

Gazdaság  kiadványa  szerint  150  milliárd  forintos  vagyona  van.  Második  helyen 

Csányi Sándor áll 70 milliárdos vagyonnal. Az idén hét új milliárdos került a listára, 

egyikük, egy informatikus rögtön a hetedik helyre. A 100 leggazdagabb magyar között 

mindössze  négy  nő van.  A gazdasági  válság  ellenére  a  100  leggazdagabb  magyar 

együttesen több mint 250 milliárddal növelte a vagyonát tavaly.  Kovács Gábor azt 

mondta, hogy öt éves korában azt mondta az édesanyjának, hogy vagy TSZ-tag lesz, 

vagy nagykövet.  Sem TSZ tag nem lett,  sem pedig nagykövet.  A Bankár Holding 

vezérigazgatója,  a  Kogart-Holding  igazgatóságának  elnöke  10.  a  leggazdagabb 

magyarok 100-as listáján 41 milliárd forintos vagyonával. Kovács Gábor rendszeresen 

jótékonykodik. Többek között a kortárs művészet támogatója. A 33. Révész Bálint, a 

szállítással,  logisztikával foglalkozó Révész Csoport  elnöke.  A vagyonát tavaly óta 

növelte – és ez siker, ugyanis a gazdasági válság miatt a logisztikai cégek forgalma az 

egész világon jelentősen csökkent.  Az első öt  leggazdagabb magyar sorrendje nem 

változott  tavaly  óta.  Az  első  Demján  Sándor  150  milliárd  forintos  vagyonával. 

Második helyen Csányi Sándor áll, a becsült vagyona 120 milliárd forint. Harmadik 

Várszegi Gábor, negyedik Leisztinger Tamás, és ötödig Széles Gábor, a vagyona 73 és 

fél milliárd forint. A kiadvány szerkesztője azt mondta: az idei lista érdekessége az, 

hogy hat új ember került  be a top 100-ba. Egyikük, Anka Márton, aki rögtön a 7. 

helyre került. Amerikában és Magyarországon is informatikai cége van. Az új emberek 

közül az egyik Zelnik István, akit korábban már láthattak: az ő tulajdonában van egy 

dél-kelet  ázsiai  gyűjtemény.  A  100  leggazdagabb  magyar  között  mindössze  4  nő 

szerepel.  A gazdasági  válság ellenére,  a  100 leggazdagabb magyar együttesen 257 

milliárddal növelte vagyonát az elmúlt egy évben. (Elhangzott még: 18.30 RTL Klub -  

HÍRADÓ, 18.00 DTV - HÍRADÓ, 19.00 ATV - HÍRADÓ) 
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