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Soha újságíró még nem tudott a közelébe férkőzni, így máig nem is rajzolták meg a 

médiában Nyerges Zsolt jobboldalhoz kötődő üzletember portréját. Pedig az elmúlt 

évtizedben sokféle iparág rengeteg vállalatában volt tulajdonos, vagy vitt tisztségeket. 

Széles körben mégis csak akkor vált ismertté, amikor a Class FM rádió főtulajdonosaként 

országos frekvenciához jutott. Majd áprilisban, amikor Fellegi Tamás már a miniszteri 

székbe készült, és kiszállt médiavállalkozásából, a Heti Válasz, a Lánchíd Rádió, illetve az 

RTL Klub kereskedelmi tévében 31 százalékot birtokló IKO Média tulajdonosává is vált. A 

Figyelő utánajárt, ki ez a nyilvánosságot kerülő, forrásaink által Simicska Lajos Fidesz-
közeli üzletember legközvetlenebb köréhez sorolt ügyvéd-vállalkozó.  

 

Egyetemi évei alatt Nyerges Zsolt Szegeden, majd később Szolnokon irányító poszton 

kosárlabdázott. A szolnoki ügyvéd ma már nem űzi a sportágat, inkább teniszezik, de 

irányító maradt. Hiszen amellett, hogy a mai napig ügyvédként praktizál Szolnokon, ideje 

javarészét üzleti birodalmának irányítása tölti ki. Mezőgazdasági, energetikai és 

médiacégekben van tulajdona, de felügyelőbizottsági tagként, olykor résztulajdonosként 

felbukkan építőipari, pénzügyi és sportvállalkozásokban is (a vele kapcsolatba hozható 

cégeket lásd külön). A Figyelő jó néhány üzletfelével, versenytársával, baloldali és 

jobboldali politikusokkal, még őt ismerő kosárlabdázóval is folytatott háttérbeszélgetést, 

ugyanakkor a legközvetlenebb környezeténél jellemzően falakba ütközött. Szűk belső 

köre érezhetően tiszteletben tartja Nyerges idegenkedését a nyilvánosságtól. Forrásaink 

szerint általában is ez jellemzi Nyerges Zsoltot, akinek – azon túl, hogy méregdrága órát 

hord és BMW X5-ös terepjáróval közlekedik – nincsenek látványos hóbortjai, külsőségei. 

Ugyanakkor rendívül fontos jobboldali háttérember, számos iparág ügyeiben tárgyal, 

egyeztet, lobbizik. 
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Fotó: Bugány János 

SZOLNOKI INDULÁS. Az őt ismerők leírása szerint kőkemény, céltudatos, rendkívül 

direkt és racionális üzletember, aki nem vesztegeti felesleges körmondatokra saját és 

partnerei idejét. Gyors észjárású, jó humorú, jó kedélyű, nem sokat „szöszöl”, és nem a 

lányregények stílusában fogalmaz. Üzletfelei elmesélése szerint alapvetően a BAH-

csomópontnál található Hotel Novotel kávézójában szervezi fővárosi találkozóit, de 

többen mesélték azt is, hogy a Radóc utca 8. szám alatti Mahir-székházban fogadja 

partnereit. A Mahir Zrt. vezérigazgatója Simicska Lajos, és a céget részben Simicska, 

részben a Nemzet Lap- és Könyvkiadó Zrt. birtokolja.  

 

E vállalatban Nyerges Zsolt nem visz tisztséget, de az őket ismerő forrásaink szerint a 

két üzletember üzleti aktivitása nem választható szét: egy körben dolgoznak, ahol 

megkérdőjelezhetetlenül Simicska a főnök, de Nyerges szerepe is meghatározó. Sőt, 

mesélik mások, téved, aki szerint utóbbi csak segítője Simicskának; valójában 

nagyhatalmú és komoly befolyású üzletember, aki önállóan is közvetlen 

kapcsolatrendszerrel rendelkezik az üzleti világban, és a jobboldali politikában, egészen 

Orbán Viktor miniszterelnökig. Mindezekről természetesen szerettük volna az érintettet is 

megkérdezni, de ő jelezte a Figyelőnek: üzleti ügyeiről sohasem nyilatkozott a sajtónak, 

és ehhez szeretné tartani magát a jövőben is. 

 

Nyerges Zsolt 1967-ben született Szolnokon. Nagyszülei mindkét ágon Békés megyeiek. 

Az apai ágnak Békésszentandrásban volt kézi szövésű szőnyegeket előállító üzeme, az 

anyai ági felmenők a mezőgazdaságban dolgoztak. Édesapja szülész-nőgyógyász volt, 

édesanyja fogorvos, ők a budapesti egyetemi évek után Szolnokon telepedtek le. A 

Nyerges család a városban ma is közismert. Van, aki az orvos szülőkkel került 

kapcsolatba, de van, aki a két gyerek révén tud róluk. Hiszen Zsolt, amellett, hogy 

ismert ügyvéd, a város büszkeségének, a férfi kosárlabdacsapatnak is az elnöke (lásd a 

keretes írást), öccse, Attila pedig jól menő állatorvosi praxist vezet. 

Nyerges 1986-ban érettségizett a helyi Verseghy Ferenc Gimnáziumban. Volt olyan 

forrásunk, aki innen eredeztette az ügyvéd kiváló jobboldali kapcsolatait, hiszen Orbán 

Viktor felesége, a szintén szolnoki és szintén jogi végzettségű Lévai Anikó is ebben a 

gimnáziumban végzett. Ezt a verziót azonban némileg hitelteleníti, hogy kettejük 

érettségije között öt év telt el. Egyébként 1987 és 1989 között Orbán Viktor is élt 

Szolnokon, arról azonban nem hallottunk, hogy már ekkor ismerték volna egymást. 

Ebben az időszakban Nyerges Zsolt amúgy is kevesebbet volt a városban, mert éppen 

Szegeden járt egyetemre. Az Állam- és Jogtudományi Karon 1992-ben szerzett diplomát, 

ezután visszatért Szolnokra, ahol két évig ügyvédjelöltként, majd 1994-től önálló 

ügyvédként dolgozott. Karrierje villámgyorsan ívelt felfelé, amit munkamániájának, 

illetve akkor még ritkaságszámba menő jó angol tudásának köszönhetett. Praxisa 

alapvetően szolnoki volt, hamarosan a város nagy cégei, önkormányzata, de a környék 

nemzetközi vállalatai is előszeretettel fordultak hozzá. 

 

Az életét 1999-ig az ügyvédi pálya töltötte ki. Ekkor, vagyis a Fidesz-kormány második 

évében indult párhuzamos karrierje, rejtőzködő, de nagyszabású üzletemberi aktivitása, 

amelyről sokkal kevesebb részlet ismert. E „sapkájáról” a városban is kevesebben és 

kevesebbet tudnak, ám aki igen, az megemlíti, hogy Nyerges az elmúlt egy évtizedben 

mindvégig jó kapcsolatot ápolt Szolnok legismertebb vállalkozóival, így elsősorban az 

Axon-cégcsoport prominenseivel. A városban azonban határozottan a kosárlabda az, ahol 

Nyerges Zsolt szerepéről mindenkinek véleménye van. 

 

RÉGI-ÚJ NAGY EMBEREK. A Budapest és Szolnok között ingázó ügyvéd-üzletember 

operatív tisztséget ritkán vállalt, jellemzően pénzügyi tulajdonosi szerepet visz, illetve 

felügyelő- bizottságokban bukkan fel.  

Bár jobboldali kötődése, Fidesz-közelisége nem megkérdőjelezhető, a pártba nem lépett 

be. A városi legenda szerint annak a körnek a szerves része, amelyben Simicska Lajos a 

top-fő, és olyan üzletemberek a legközelebbi munkatársak, akik a jobboldali 



médiacégekben bukkantak/bukkannak fel. Nyerges mellett konkrétan Töröcskei István, 

Fellegi Tamás (Csúcsra ér a háttérember? – Figyelő, 2010/15. szám), illetve Simicska 

korábbi adóhivatali helyettese, Kalmár István. Utóbbi közvetlenül nem médiavállalkozó, 

legfeljebb annyiban köthető a médiabirodalomhoz, hogy cége, a Holest Tanácsadó Kft. 

fejlesztette a Magyar Nemzet informatikáját és üzemelteti az MNO portálját. 

 

E körből pillanatok alatt sokan kerültek pozícióba az új politikai érában. Fellegi immár 

fejlesztési miniszter, de ide sorolható Vida Ildikó is, aki az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési 

Hivatal (APEH) élén korábban Simicska Lajost váltva volt elnök, és aki vélhetően ismét 

vezetheti majd a – Vám- és Pénzügyőrséggel kibővített – hatóságot. Nyerges üzleti 

köréhez tartozik még a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség új első embere, Petykó Zoltán is, 

valamint az Magyar Villamos Művek (MVM) Zrt. élére várható Baji Csaba. 

 

AZ AXON-VONAL. Az országos testületeket irányító üzletembereken, politikusokon kívül 

Nyerges Zsolt kiváló kapcsolatot ápol szolnokiakkal is, akik alapvetően a város egyik 

legnagyobb, sok üzleti területbe belekapó lízingcégéhez, az Axon Zrt.-hez kötődnek. 

Forrásaink szerint valahonnan innen, az Axon környékéről indult el Nyerges üzleti 

pályája. Ő látta el a cég jogi képviseletét, és ezért a vállalatcsoport, illetve a két 

tulajdonos (Kun Zoltán egykori vezérigazgató és Tóth Tamás egykori elnök) sokféle 

vállalkozásában vállalt felügyelőbizottsági, olykor pedig igazgatósági tagságot. Az Axon 

ügyvédjeként Nyerges védte Kun Zoltánt az emlékezetes Várhegyi-perben is. (Várhegyi 

Attila fideszes politikus 1991 és 1998 között volt szolnoki polgármester, és a vádirat 

szerint az 1994-es kampány során hat helyi cégtől kapott forrásokat a kampányra, ezek 

egyike volt az Axon. A hat évig húzódó per végén hűtlen kezelés miatt egyedül Várhegyit 

ítélték el, felfüggesztett szabadságvesztést kapott.) Nyerges és Kun egy időben együtt 

vezette a szolnoki kosárlabda-csapatot is. 

 

Az első igazán komoly társasági megbízatás az Orbán-kormány regnálásának végén 

találta meg Nyerges Zsoltot, amikor egy másik szolnoki üzletemberrel, Pomázi Csabával 

egy időre bekerültek az ISD Dunaferr Zrt. (vagyis az egykori Dunai Vasmű) 

igazgatóságába is. Hamarosan a szolnoki kör más tagjai is felbukkantak Dunaújvárosban: 

2001-ben pár hónapig három olyan cég is megjelent a Dunaferr Fejlesztő és Karbantartó 

Kft. tulajdonosi struktúrájában, amelyhez Nyerges Zsoltnak, Kun Zoltánnak, illetve 

testvérének, Kun Árpádnak, valamint Tóth Tamásnak valamilyen módon köze volt. A 

három cég: Kun Zoltán törökszentmiklósi műanyagipari vállalakozása, a Megaplast Zrt., 

az építőipari Közgép Zrt. és Tóth Tamás Left & Left Befektetési Zrt.-je. Úgy tudjuk, a 

szolnoki vállalkozók tulajdonszerzése mögött egy lízingtartozás állt, amelyet a Dunaferr 

tulajdonnal fizetett ki. A szolnoki kapcsolatok ma is élnek, de valamikor 2003 végén, 

2004 elején az Axon vezetőinek, Kun Zoltánnak és Tóth Tamásnak elváltak az útjai, 

szétszedték a cégcsoportot. 

 

Az Axonnak volt felügyelőbizottsági elnöke Orbán Viktor energiapolitikai tanácsadója, Baji 

Csaba is, aki korábban a Paksi Atomerőművet vezette, most pedig az MVM leendő 

elnökeként emlegetik. Formálisan ugyan még nem vezeti az állami villamosenergetikai 

céget, de állítólag már van ott szobája. Nyergesnek vele, illetve Petykó Zoltánnal – a 

Fellegi Tamás fejlesztési miniszter által a minap a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) 

élére kinevezett közgazdásszal – is volt egy közös üzlete. Nyerges és Petykó azt az 

Arno’99 Zrt.-t tulajdonolták, amely az E-OS Zrt. nevű, milliárdos árbevételű, áramot és 

gázt is forgalmazó független energiakereskedő cégnek volt az egyik főrészvényese. Az E-

OS-ban Baji is igazgatósági tag volt. 

 

A REJTÉLYES KÖZGÉP. Nyerges és Petykó együtt vezette a sárvári központú, 

mezőgazdasági profilú Mezort Zrt.-t is, amelynek előbbi társtulajdonosa és 2004 óta 

igazgatósági elnöke, utóbbi pedig négy éven át vezérigazgató-helyettese volt. Petykó 

2007 és 2010 között felügyelőbizottsági elnök volt a Közgép Zrt. építőipari cégnél, amely 

fontos vállalat, már a kormányváltás előtt is rengeteg építőipari, hídfelújítási, vasúti 

munkában nyert el fővállalkozói szerepet, vagy valamilyen részfeladatot. 



 

A szolnoki axonos kör egy időben a Közgépben is tulajdonos volt, Kun Zoltán, Tóth 

Tamás és Tóth felesége is felügyelőbizottsági tisztséget láttak el ott, sőt, egy rövid ideig 

Nyergesék családi cége, a Med-Flex Kft. is birtokolta a Közgépet. Utóbbit forrásaink mind 

a mai napig Simicska és Nyerges befolyása alatt álló vállalkozásnak tartják. A közvetlen 

kapcsolat nem mutatható ki, de olyan érdekeltségek, ahol a Közgép, Simicska vagy 

Nyerges együtt mutatkoznak, több is akad. A jól értesültek szerint ennek a háttérnek 

köszönhető, hogy még egyes fideszes képviselők is támogatták tavaly június 25-én a 

Margit hídnak a Közgép részvételével megvalósuló felújítását. A felsorolt sok szolnoki szál 

láttán nem csoda, hogy a baloldali sajtó az első Orbán-kormány alatt többször is 

igyekezett firtatni, mi a titka az állami cégvezetői posztoknál található szolnoki 

sűrűsödésnek. Igazi magyarázat sohasem született erre a nexusra. A Közgépnek 

Szolnokon is van egy többmilliárd forintos megbízása, a részben uniós támogatásból 

készülő Tiszavirág gyaloghíd. A 444 méter hosszú létesítmény lesz Közép-Európa 

leghosszabb gyaloghídja. A hidat idén augusztusban szerették volna átadni, de az árvíz 

miatt biztosan hónapokat késik majd az átadás. 

Nyerges Zsolt 1999 óta a Budai Malomipari Kft. felügyelő- bizottságának is tagja. Ezt a 

társaságot egy kisebb szolnoki cég, a Majoros és Társai Kft. átnevezésével hozták létre. 

Majoros János ma is a vállalat képviselője, de az egykori 3 milliós törzstőkét hamar 100 

milliósra emelték, és a kft. megvette a Budai Hengermalom vagyonát. Utóbbi egykor 

Magyarország legnagyobb malma volt, amely az ország lisztszükségletének meghatározó 

hányadát biztosította, és sokat exportált is. A HVG információi szerint azonban csak 

2006-ig őröltek a malomban; a társaság eladta két nagyobb ingatlanját – a vecsési és a 

nagykátai tárházakat –, és ma már kizárólag az ingatlanjainak bérbeadásával foglalkozik. 

Az évek során tulajdonolta a vállalkozást a Mahir, a Rác-Ing Kft. (Csintalan Sándor, az 

MSZP-ből jobboldalra távozott politikus vállalkozása), és Töröcskei István jobboldali 

üzletember Pro-Aurum Zrt.-je (a Pro-Aurum később Csintalan korábbi cégében is 

többséget szerzett), 2006 óta pedig a Közgép Zrt. a tulajdonos. A Budai Malomipari Kft. 

még ma is sokat ér a Hengermalom úti központi ingatlanja révén, amely közvetlen 

szomszédságban fekszik a korábban Leisztinger Tamás MSZP-közeli üzletember által 

fejlesztett újbudai területekkel. 

 

Mindezen aktivitásokkal Nyerges mindvégig a háttérben maradt. Az üzleti életben ugyan 

sokan tudták, hogy fajsúlyos szereplő, de a szélesebb nyilvánosság elé médiapiaci 

nyomulásával lépett ki. Tavaly ősszel az ő többségi tulajdonában álló Advenio Zrt. nyerte 

el azt az országos kereskedelmi rádiófrekvenciát, amelyen most a Class FM hallható 

(Politikai frekvencián – Figyelő, 2009/45. szám). A végeredmény kapcsán a sajtócikkek 

egy része, illetve Majtényi László, az Országos Rádió és Televízió Testület korábbi elnöke 

is nagykoalíciós alkut sejtetett (természetesen e láttatás szerint Nyerges Zsolt cége a 

jobboldal támogatottja volt). A Class FM-ben az Advenio kisebbségi partnere az az 

Infocenter.hu volt, amelyet a pályázat idején Fellegi Tamás és a dán DEFAP 

kockázatitőke-csoport birtokolt. 

 

MÉDIA-CSOPORT. Az idén április 23-án azután egyszerre tisztult és bonyolódott a 

médiacsoport élete. E napon ugyanis Nyerges Zsolt és Stumpf István megvásárolta 

Fellegi pakettjét az Infocenter.hu-ban, ugyanakkor utóbbi vállalkozás bevásárolt az RTL 

Klub kereskedelmi tévécsatornába. Egészen pontosan az RTL Klubot üzemeltető Magyar 

RTL Zrt.-ben 31 százalékos részesedéssel bíró IKO Média Holding Zrt.-t vette meg. Az 

Infocenter.hu így jelenleg Nyerges Zsolt és a DEFAP 48-48 százalékos tulajdonában áll, 

míg Stumpf 4 százalékkal bír. Szerettük volna a tranzakció résztvevőit megkérdezni a 

történetről, de a magyar üzletember, illetve politológus nem kívánt nyilatkozni. Scott 

Macaw, a DEFAP vezetője annyit elmondott, hogy a tranzakció előtt Fellegi már 

bemutatta neki Nyergest és Stumpfot, és bár a kapcsolat még új, bízik abban, hogy a 

maguk területén kiváló szakemberekkel azonosan gondolkodnak a stratégiáról. 

 

A jelek szerint az Infocenter.hu valamennyi tulajdonosa azt deklarálja, hogy nem szól 



bele a médiumok napi működésébe, hiszen úgy tudjuk, hogy a DEFAP és Nyerges Zsolt is 

pénzügyi befektetőnek tartja magát. Mindenesetre, amikor a Heti Válasz 

szerkesztőségében bejelentették a tulajdonosváltást, csak Fellegi Tamás és Stumpf 

István exponálta magát. Utóbbi jelezte, hogy ezentúl már nemcsak szerzőként lesz 

kapcsolata a lappal, amelyben továbbra is szívesen publikál. Úgy tudjuk, Nyerges is jelen 

volt, de ez a szerkesztőség legtöbb tagja számára ki sem derült, hiszen nem ismerték. 

Hiába, az üzletember a nyilvánosságot médiatulajdonosként sem kedvelte meg. 

Cégek, tisztségek, érdekeltségek 

 

Alábbi összeállításunkban azokat a vállalkozásokat vesszük sorra, amelyekkel Nyerges 

Zsolt valamilyen formában kapcsolatban áll, illetve állt korábban. 

 

ADVENIO MŰSORSZOLGÁLTATÓ ZRT. 

•  A Class FM kereskedelmi rádió üzemeltetője •  Nyerges 

2009. szeptember 7-étől többségi tulajdonos, igazgatósági 

tag 

 

ARNO’99 ZRT. 

•  A cég korábban az energetikai profilú E-OS Zrt. 

résztulajdonosa volt •  2002. november 6-a és 2005. 

május 30-a között Nyerges társtulajdonos volt Petykó 

Zoltán mellett 

 

BUDAI MALOMIPARI KFT. 

•  A korábban malomipari, ma ingatlan profilú cégben régebben tulajdonos volt a Mahir, 

Csintalan Sándor Rác-Ing cége, Töröcskei István Pro-Aurum nevű érdekeltsége, ma a 

Közgép a tulajdonos •  Nyerges 1999. december 6-ától felügyelőbizottsági tag a cégnél 

 

EMA POWER ENERGIATERMELŐ KFT. 

•  A Dunaferr energiaszolgáltatóját is tartalmazó dunaújvárosi energetikai cég; neve egy 

ideje ISD Powerre változott •  2001. május 2-a és 2002. október elseje között Nyerges 

Zsolt fb-tag volt 

 

GARANTOR-96 INFORMATIKAI KFT. 

•  A cég (amely ma Garantor-96 Ingatlanforgalmazó Kft. néven fut) egy ideig a Közgép 

székhelyére volt bejegyezve •  Itt 1998. április elseje és 2001. február elseje között volt 

fb-tag Nyerges 

 

HOLLAND COLOURS HUNGÁRIA KFT. 

•  Pigment-gyártással foglalkozó szolnoki vegyipari cég •  

Fb-tagság 2005. május 29-étől 

 

IKO MÉDIA HOLDING ZRT. 

•  A holdinggal Nyerges Zsolték cége 31 százalékot 

szerzett a Magyar RTL Zrt.-ben, illetve 50 százalékot az 

IKO Műsorgyártó Kft.-ben, a Videovox Production 

Műsorgyártó Kft.-ben, valamint az IKO Sales House Kft.-

ben •  2010. április 23-tól Nyerges résztulajdonos benne, 

az Infocenter.hu-n keresztül 

 

INFOCENTER.HU MÉDIA BEFEKTETÉSI ZRT. 

•  E cég a Heti Válasz, a Lánchíd Rádió és az IKO Média százszázalékos, illetve a Class FM 

Rádió kisebbségi tulajdonosa •  Nyerges Zsolt 2010. április 22-étől vezérigazgató, 

egyben 48 százalékos tulajdonos 

 

LAJTA BIOENERGIA KFT. 



•  Budapesti székhelyű vállalkozás •  Nyerges 2007. október 16-a óta résztulajdonos, a 

Közgép-Energia Kft. és egy magánszemély mellett 

 

LEFT & LEFT BEFEKTETÉSI KFT. 

•  A cég tulajdonosai az amerikai bejegyzésű Left & Left és az Andy Holding (Tóth Tamás 

egykori Axon-elnök családi cége) •  Nyerges Zsolt fb-tag volt 1999. november 22-e és 

2001. május elseje között 

 

MED-FLEX KFT 

•  Nyergesék családi vállalkozása; a cég rövid ideig a Közgépnek is tulajdonosa volt •  

Nyerges Zsolt cégjegyzésre jogosult tag volt 1996. január elsejétől 2003. február elsejéig 

 

MEGAPLAST MŰANYAGFELDOLGOZÓ ZRT. 

•  Hőre lágyuló műanyagok fröccsöntésével foglalkozó törökszentmiklósi társaság, az 

adott időszakban a cég vezetői a szolnoki Kun-testvérek (Zoltán és Árpád) voltak •  

Nyerges vezető tisztségviselő (hol fb-tag, hol it-tag) volt 1997. február 4-e és 2001. 

május 7-e között 

 

ISD DUNAFERR ZRT. 

•  Dunaújvárosi acélipari társaság •  Igazgatósági tagság 

2001. február 16-a és 2002. június 28-a között 

 

MEZORT ZRT. 

•  Nyugat-magyarországi mezőgazdasági holding; e 

társaságban volt vezérigazgató-helyettes Petykó Zoltán, 

az NFÜ új elnöke •  Nyerges 2004. április 30-ától 

igazgatósági elnök a cégnél 

 

M-RTL Zrt. 

•  Az RTL Klub kereskedelmi csatornát üzemeltető cég •  Nyerges Zsolt igazgatósági tag 

lesz, mert az általa vezetett Infocenter.hu az IKO Média révén 31 százalékos 

tulajdonossá vált a cégben 

 

PLATÍNIUM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓHÁZ ZRT. 

•  Magyar és román tevékenységű faktoring cég; érdekeltségei révén társtulajdonos 

benne Simicska Lajos, Töröcskei István és Deák Klára (Töröcskei István közvetlen 

kollégája) •  Nyerges fb-tag és tulajdonos 2005. február 4-e óta 

 

SZOLNOKI OLAJ KK KFT. 

•  A szolnoki férfi kosárlabda csapatot üzemeltető cég •  Fb-tagság 1998. október 5-e óta 

 

SZOLNOKI TENISZ KLUB KFT.  

• Teniszpálya-üzemeltető vállalkozás •  Nyerges többségi tulajdonos 2005. november 15-

e óta 

 

TELECTRON INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ZRT. 

•  Tóth Tamás Axon-elnök szegedi informatikai vállalata •  Fb-tagság 1997. május 6-a és 

1999. január 31-e között 

 

TÖRÖKSZENTMIKLÓSI MEZŐGAZDASÁGI ZRT. 

• Növénytermesztő és állattenyésztő vállalkozás •  Nyerges Zsolt igazgatósági tag volt 

1999. május 26-a és 2002. március 21-e között  

 

KERETESEK 



Kosaras körök 

 

 

Kupagyőzelmet ünneplő szolnokiak 2007-ben. Városi ügy. Fotó: MTI 

Nyerges Zsoltnak már az édesapja is NB I-es kosárlabdázó volt. Ő maga 

gyermekkorában vízilabdázott, majd Szegeden, az egyetemen váltott kosárlabdára, 

később Szolnokon, az SZTE csapatában játszott. Ma már inkább teniszezik (a szolnoki 

teniszklubnak is többségi tulajdonosa). A most Szolnoki KK Olaj néven futó egyesület 

férfi kosárlabdacsapatának 1998 óta elnöke, 2007 és 2009 között pedig a Magyar 

Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) is gazdasági alelnöke volt. 

Beszélgetőpartnereink szerint Nyerges már akkor ott volt, amikor a Szolnok nagycsapat 

lett. Ez húsz éve, a rendszerváltáskor történt, amikor az 1990–91-es idényben bajnok 

lett a Berkics László magyar és Rasid Abeljanov orosz válogatott kosarazó fémjelezte 

legendás csapat. Az már a Nyerges–Ökrös tandem érdeme, hogy Szolnok azóta is 

stabilan őrzi helyét az élvonal első felében – utalnak forrásaink a klubelnök mellett Ökrös 

Imre korábbi társadalmi elnök szerepére. Szolnoki forrásaink szerint Ökrös Imre, 

Nyerges Zsolt barátja is magyarázhatja Nyerges kiváló jobboldali kapcsolatait. Az amúgy 

debreceni származású Ökrös élettársa ugyanis Lévai Gizella, Lévai Anikónak – Orbán 

Viktor feleségének – a testvére, azaz Orbán Viktor sógora. Igaz, mesélik forrásaink, a 

család nincsen benne Nyerges gazdasági ügyeiben, éppen a rokonság miatt nem visznek 

érdemi gazdasági tisztségeket. A csapat anyagilag rendben működhetett, más élvonalbeli 

klubokhoz képest kiegyensúlyozottabb maradt évről évre a játékosállománya. A legendás 

edzők (Rezák László, majd Pór Péter) keze alatt időről időre a saját utánpótlás-nevelésből 

is bekapcsolódtak játékosok a sztárok mellé. A már befejezett idei bajnokságban a 

Szolnok negyedik lett. A szolnoki kosárlabdasport legújabb elismerése, hogy június elején 

a város polgármesterét, Szalay Ferencet választották a szövetség elnökévé. Nyerges a 

kosarasokat és a vízilabdásokat támogatja; Szolnokon azt mesélik, kifejezetten nem örült 

annak, hogy pár hete kiderült: a Szolnoki MÁV FC futballcsapata feljutott az NB I-be. A 

klub elnöke egy másik ismert szolnoki üzletember, Ferencz Gábor papírgyári 

vezérigazgató, és a felek rivalizálnak a városi sporttámogatásokért.  

 

 

BKV-szál 



 

 

Simicska Lajos. Nyergessel együtt hírbe hozták a BKV-val. Fotó: MTI 

Szélsőséges honlapokon is megjelent Nyerges Zsolt neve az elmúlt hónapokban. A 

portálok információja szerint a BKV-ügyben Mesterházy Ernő vallott Simicska Lajosra és 

Nyergesre is. A Kuruc.info és társai aligha tekinthetők mértékadó forrásnak, de 

igyekeztünk utánajárni az állításnak. Az üzletemberhez közeli informátoraink szerint 

mindez nem tűnik megalapozottnak, a közlekedési vállalat története eddig tisztán 

baloldali pénzkiáramoltatásnak látszik, a jobboldali szál bemutatására tett kísérletek nem 

igazán meggyőzőek. Üzleti körökben ugyanakkor régóta tartja magát a pletyka, hogy a 

pártok mögött álló legfontosabb üzletemberek, azaz Simicska Lajos (Fidesz), Puch László 

(MSZP) és korábban Mesterházy Ernő (SZDSZ) között élénk a kommunikáció. Maguk az 

érintettek szinte soha nem nyilatkoznak erről, de Puch 2007-ben az Index.hu-nak azt 

mondta, hogy Simicskával közvetett üzenetváltásai vannak. Mesterházy 2008-ban úgy 

fogalmazott az Origo.hu-nak, hogy ő és Simicska Lajos egyaránt Szigligeten nyaralnak, 

és olykor összefutnak, de ennek nem kell nagy jelentőséget tulajdonítani. Forrásaink 

szerint Nyerges Zsoltnak is vannak baloldali kapcsolatai, ilyen például Erős János, a 

Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója, illetve e pénzintézet Erőssel együtt leköszönő 

felső vezetése.  

 


