
Kenyeres Birtok legelő #Alsóörs" bemutatása 

 

Tisztelt testület kérem engedjék meg,hogy a lehetőségekhez képest megpróbáljam röviden 

összefoglalni elképzeléseink részleteit. 

 

Először is bemutatnám a projekt részeseit,mivel a résztvevő vállalkozók személye is már 

fontos garancia a legfelsőbb minőség és profizmushoz való elkötelezettség mellett. 

 

Névadó partnerünk Kenyeres Zoltán a MOGYI Kft társalapítója és jelenleg tulajdonosa. 

Kenyeres Zoltán és testvére a Forbers magazin 2022es listáján a 42.helyet foglalja el. 

Életüket hagyományos értékek szerint nem a nyilvánosság előtt élik. 

Zoltán az elmúlt években fokozatosan kivonult a Mogyi napi ügyeiből és családjára valamint 

szívügyére a Kenyeres Birtokra koncentrál. 

A 400 hektáros birtokon minden a kiváló végtermék' minőségét szolgálja. 

A magas minőség elismeréseképpen a birtokon előállított szürkemarha termékek eredetvédett 

hungarikum termékek.  

Pár mondatban nem egyszerű megfogalmazni a teljes filozófiát és az elkötelezettséget a 

minőség iránt, akár a profit kárára is,ezért kérem önöket keressék fel a birtok honlapját ahol 

teljes részletességgel megismerhetik a vállalkozást. 

 

A Kenyeres Birtok honlapja:  www.kenyeresbirtok.hu 

 

Balázs Ferenc a Max-cégcsoport alapító tulajdonosa,melyet feleségével együtt vezet a 

kezdetek óta. 

Cégüket a nulláról indítva jutottak el a mai állapotokig. 

Alaptevékenységük a nemzetközi kiállítás építés volt, kizárólag távol és közel keleti partnerek 

számára. 

Az évek múlásával és a világ változásai okán ma már szerteágazó befektetéseik vannak az élet 

több területén, amelynek bázisa egy mogyoródi 10 hektáros ipari park melyen több mint 

3000nm üzemegység és folyamatosan bővülő több ezer négyzetméteres raktárbázis 

helyezkedik el. 

 

Balázs Ferenc 2015-ben az év vállalkozója volt Pest megyében. 

 

Feleségével Kingával tudatosan hagyományos értékek szerint élnek és nevelik 3 gyermeküket. 

 

A partnerek közös kötődési pontja a hagyományos értékek és a munka tisztelete mellett Baja. 

Zoltán és Kinga is Baján született és jelenleg is ezer szál köti őket a városhoz. 

 

Az alsóörsi vállalkozás kezelését és üzemeltetését egy Hegedűs Kinga (Balázs Ferenc 

felesége) és Sram Lilla Diána által jegyzett Kft vállalja magára, országos mozgóbolt engedély 

alapján. 

A projekt felelős helyi vezetője Molnár Máté. 

Balázs Ferenc és Molnár Máté gyerekkori barátok. 

 

Ennyit fontosnak éreztünk elmondani a tulajdonosi háttérről,hogy mindenki érzékelje,hogy itt 

egy valóban mindenki számára "szerelem projektről" beszélünk, melynél mint később látni 

fogják mindkét fél számára elsősorban a brand építés a cél és egy valóban minta' franchise 

üzletet kívánnak létrehozni Alsóörsön. 

 

http://www.kenyeresbirtok.hu/


Kenyeres Birtok legelő #Alsóörs 

 

A vállalkozás a HRSZ 972-as ingatlanon fogja megkezdeni tevékenységét a Kenyeres birtok 

által biztosított mobil egységben. 

Szándékosan nevezzük mobil egységnek, mivel a büfékocsi kifejezés az emberek 

gondolatában sajnos (érthetően) negatívan jelenik meg. 

Emailem mellékletében képeken mutatjuk be a "vándorlegelőt" ahogy mi nevezzük. 

Jelenleg Magyarországon és Európában is a legmagasabb minőséget képviseli. 

 

Későbbiekben a Kenyeres Birtok országos franchise hálózatot kíván kiépíteni ilyen típusú 

kocsikkal. Jelenleg Baján saját működtetésben 2db valamint Cegléden és Kecskeméten 1-1db 

üzemel, szintén erős kötődéssel a cégcsoporthoz,valamint ezekben a hetekben kezdi meg egy 

egység a működését Ferihegyen. 

A franchise jelenlegi fázisában, a tulajdonos szemében nem a franchise díj (mivel jelenleg 

nincs) a cél, hanem egy felsőkategóriás magyar brand építése a a mozgatórugó. 

Az alsóörsi egység lesz a nyugat-magyarországi minta bázis. 

 

Az alsóörsi egységet kiegészíti 2db a Maxcon által készített mobil ház. 

Annak érdekében, hogy a helyi szabályoknak is megfeleljünk ezek is rendszámos platformon 

helyezkednek el. 

A Maxcon a Max cégcsoport legújabb tagja mely a tulajdonosoknak hasonló szívügye mint 

partnerünknek a birtok. 

 

Projektünk fontos eleme, hogy a mobilházak és a franchise bemutatása és ennek kapcsolódó 

vendéglátás része is tizenkét hónapos nyitvatartással várja az érdeklődőket és vendégeket. 

Ezzel egész éves munkahelyeket is teremtve a településen.   

 

A HRSZ 973 telek annak érdekében kívánjuk megvásárolni vagy bérelni,hogy már a 

kezdetekből a lehető legmagasabb színvonalat tudjuk biztosítani a vendégeink és partnereink 

számára. 

A vállalkozás indításához szükséges anyagi és tárgyi feltételek teljes egészében rendelkezésre 

állnak így 2022 II. negyedévében megtudja kezdeni a működést. 

 

Kérem ezen információk birtokában támogassák, hogy az Alsóörs Hrsz 973-as telekről 

megkezdjük a tárgyalásokat az önkormányzattal. 

 

Bízva hosszútávú és sikeres együttműködésünkben 

 

Tisztelettel: Molnár Máté 
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