
TANÚVALLOMÁS

Tanúvallomásomat azzal kívánom kezdeni, hogy megjegyzem, hogy mivel a vád tárgyát képező
cselekmények 7-8 évvel ezelőttiek, nem vagyok benne biztos, hogy minden kérdésre hiánytalanul
illetve pontosan tudok válaszolni. Emlékeim egyrészt halványultak, másrészt az azóta különböző
forrásokból hallott, olvasott információkkal keveredtek, így sokszor nehéz megítélnem, hogy már
2003-2005 években is tudtam-e illetve mit tudtam, gondolhattam egy-egy ügyről. Előre is elnézést
érek az esetleges ilyen jellegű tévedésekért, pontatlanságokért.

Jelezni szeretném, hogy vallomásomban, amikor többes szám első személyben írok, akkor az alatt
zömében az általunk képviselt befektetőket értem, férjem Itay Polivoda és én a Transconsult Kft.
tagjai illetve ügyvezetőiként az ő nevükben és felkérésükre jártunk el az adott ügyletek kapcsán.

Továbbá azt is megjegyzem, hogy eladókon én Nagy Györgyöt és befektetőtársait értem, akik
közvetlenül vagy közvetve az üzletrész-átruházási szerződésekben eladóként szerepeltek.

1. A vádlottak közül ( Gál György I. r., Hunvald György II. r., Kardos Péter III. r., Kormos
Lajos IV. r., dr. Néder Zoltán V. r., Molnár Jenő VI. r., Kékessy Georges Sándor VII. r.,
Szijjártó Piroska VIII. r., Sándor Judit IX. r., Predák Sándor X. r., Schneider Zoltán XI. r.,
Sifter Istvánné XII. r., Orosz Krisztina XIII. r., Lipcsey György XIV. r., Hajnal László XV. r.,
Balta Rózsa XVI. r., Hafner Zoltán XVII. r., Bartos Gábor XVIII. r. vádlott) kit ismer, hogyan
ismerkedtek meg, mikor, ki kit mutatott be, hányszor, milyen körülmények között, milyen
ügyben találkoztak?

A vádlottak közül kik és honnan ismerték egymást, voltak-e a vádlottak között olyan személyek, akik
tudomása szerint más az ügyben szereplő személyek révén ismerték meg egymást?

Gál György urat 2004. tavaszán ismertem meg. Nagy György úr szervezte a találkozót, és ha jól
emlékszem Gál úr Dob utcában levő irodájában került erre sor. Gál úrról azt mondta, hogy
„kulcsfigura” a VII. kerületben. Engem, mint a külföldi befektetők magyarországi képviselőjét
mutatott be neki, mivel ekkor már realizálódott több ügylet is, amelynek során ügyfeleink
megvásároltak üzletrészeket olyan cégekben, amelyek szerződéses jogviszonyban álltak a VII.
kerületi Önkormányzattal, mint ingatlanok eladójával. Ilyen társaság volt például a Promovest és a
Dembinvest Kft. A bemutatást követően számos alkalommal találkoztam Gál György úrral a
befektetők cégeihez kapcsolódó ingatlanokkal kapcsolatos kérdések miatt, ilyen volt például a
bérlők kiköltöztetésének- átlakoltatásának kérdése más ingatlanokba. Ezen túl találkoztam Gál úrral
néhány társasági eseményen is, ilyen volt például az Erzsébet bál. A megismerkedésünket követő
első időkben Nagy György is részt vett a megbeszéléseinken, de a későbbiekben, mikor
egyértelművé vált, hogy Nagy György nem akarja vagy nem tudja teljesíteni az üzletrész-átruházási
szerződésekben vállalt eladói kötelezettségeket, húzza az időt és csak ígérget, már nélküle
tárgyaltam Gál úrral. Ez jóval azt követően következett be, hogy a befektetők már megvásárolták az
üzletrészeket.

Nincs tudomásom arról, hogy az általam ismert vádlottak álltak-e bármilyen kapcsolatban Gál
Györggyel. Véleményem szerint kizárólag Nagy György volt az a személy, aki Gál úrral a
kapcsolatot tartotta. Természetesen azt tudom, hogy Gál György, Kardos Péter és Hunvald György
ismerték egymást.

Hunvald György urat szintén 2004. tavaszán ismertem meg egy Fészek Klubban rendezett
eseményen. Nagy György úr mutatott be neki, szintén a külföldi befektetők képviselőjeként.
Erre a találkozóra azt követően került sor, hogy Gál György urat már megismertem. Ezt
követően Hunvald úrral, szintén az ingatlanokhoz kapcsolódó, már realizálódott szerződések
teljesítésével kapcsolatos kérdések egyeztetése miatt találkoztam néhány alkalommal. Ezekre
a találkozókra az önkormányzat épületében került sor, amelyeken többek között, témától



függően a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai, dr. Bálint Tibor ügyvéd úr illetve Gál úr és
Nagy úr is jelen voltak. Nagy György nem volt jelen a megbeszéléseink többségén. A
befektetők közül a Chieftain Ltd. képviselőivel együtt voltam Hunvald úrnál, azt követően,
hogy a befektető opciós díjat fizetett a Király 27. Kft üzletrészeinek megvásárlása kapcsán az
üzletrészeiket eladóknak, amely cég adásvételi szerződést kötött – még az opciós szerződés
aláírását megelőzően - az önkormányzattal a Király utca 25-27-29 szám alatt található
ingatlanok megvásárlására. Ezen a megbeszélésen többek között a kerületi szabályozási terv
kérdéseiről illetve műemlékvédelmi kérdésekről volt szó. Hunvald úr részvételével folytatott
egyeztetések témái közzé tartozott többek között egy olyan megoldás kidolgozása, amelynek
során rossz állapotú, önkormányzati tulajdonban levő ingatlanokat újítottak volna fel a
befektetők a kerületben és ezen ingatlanokba költöztek volna át az eladás alatt álló
ingatlanokban lakók.

Ezen kívül Hunvald úrral is találkoztam nagyobb társasági eseményeken, például az Erzsébet
bálon.

Nem tudok arról nyilatkozni, hogy a vádlottak ismerték-e személyesen Hunvald Györgyöt
illetve amennyiben igen, milyen volt a kapcsolatuk.
Kardos Péter úrral nem tudom pontosan felidézni, hogy mikor találkoztam először, de biztosan nem
lehetett korábban, mint 2004 tavasza, nyara. Úgy rémlik, hogy egy, a Tisza-tó környékén levő
beruházáshoz kerestek befektetőket Nagy Györggyel, emiatt találkoztunk. Ezen túl talán összesen
további 2-3 alakalommal láttam még Kardos urat. Jóval azt követően, hogy elkezdődtek a
tárgyalásaink a Rózsa utca 18/a szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó Kft. üzletrészeinek
megvásárlása kapcsán értesültem róla, hogy Kardos úr is érdekelt valamilyen formában ebben az
ügyletben, de pontos szerepét nem ismertem, az ingatlan illetve a cég üzletrészei kapcsán vele
tárgyalásokat nem folytattam. Nem ismertem Kardos Péter és Nagy György úr viszonyát azon túl,
hogy mind a ketten a VII. kerületi Önkormányzattal álltak kapcsolatban különböző módon. Nem
tudok róla, hogy az általam ismert vádlottak közül valaki ismerte volna Kardos urat.

dr. Néder Zoltán ügyvéd urat ismerem, Nagy György úr mutatott be neki. Ha jól emlékszem már az
első találkozón részt vett a projekt cégek illetve azok tulajdonosainak jogi képviselőjeként. A
későbbiekben is számos alkalommal találkoztunk, az üzletrész-átruházási szerződéseket
egyeztettük, az eladók által vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán tárgyaltunk.
Megbeszéléseinken rendszerint más - Nagy György, Molnár Jenő és eleinte Kékessy Georges
Sándor - is részt vett.

Molnár Jenőt és Kékessy Georges Sándort ismerem, velük Nagy Györgyön keresztül találkoztam.
Ha jól emlékszem Molnár Jenő úrral más az első, Nagy György irodájában tartott találkozón
megismerkedtem. Őket, olyan befektetőkként ismertem meg, mint akik Nagy György
közreműködésével ingatlanfejlesztési lehetőségeket kerestek illetve eladói oldalon léptek fel az
üzletrész-átruházási szerződések kapcsán, velük tárgyaltam az adásvétel feltételeiről illetve a
későbbiekben az eladók által vállalt kötelezettségek teljesítéséről.

Kékessy úrral csak az első időkben találkoztam, emlékeim szerint valamikor 2004. év közepétől,
végétől már nem volt jelen a megbeszéléseken. Tőkeerős, értelmes, hozzáértő befektetőnek
ismertem meg mind a két urat.

Szijjártó Piroskát szintén Nagy György mutatta be nekem, úgy mint a munkatársát. A későbbiek
folyamán többször találkoztam vele, mint üzletrészek eladójával illetve egyes esetekben ügyvezetői
feladatokat is ellátott. Magukról az ügyletekről illetve azok részleteiről Nagy György úrral
egyeztettem, nem vele.

Predák Sándorral, Lipcsey Györggyel, Hafner Zoltánnal talán 1-2 alkalommal találkoztam az
üzletrész-átruházási szerződések illetve opciós szerződések aláírásakor. Nagy Györggyel, Molnár
Jenővel illetve Kékessy Georges urakkal folytattuk a konkrét tárgyalásokat az előbbiekben felsorolt



személyek által képviselt cégek kapcsán. Arra kevés rálátásom volt vagy egyáltalán semmi, hogy
ezen három személy konkrétan melyik befektetőhöz – Nagy Györgyhöz, Kékessy Georges-hoz vagy
Molnár Jenőhöz köthető.

Orosz Krisztinát Néder Zoltán ügyvéd úr titkárnőjeként ismertem meg illetve a Gergely és Társai
Ügyvédi Irodánál akkoriban jelöltként dolgozó dr. Adamcsák Andrea barátnője is volt, így ezen a
szálon is ismertem. Orosz Krisztina különböző iratokat hozott-vitt például a Néder Ügyvédi Iroda
megbízásából hozzánk illetve tőlünk a közöttünk folyó tárgyalásokhoz kapcsolódóan. Krisztina
tagként illetve ügyvezetőként is megjelent egyes cégekben, azonban nem folytattunk vele
személyesen tárgyalásokat. Molnár Jenő és dr. Néder Zoltán volt az, akivel egyeztettünk például a
Klau Bau Kft. üzletrészeinek megvásárlásáról, amelyben Orosz Krisztina volt az ügyvezető.
Krisztina azt követően, hogy visszatért a GYES-ről, nálunk dolgozott, a Palatinus Apartment Kft-
ben.

Kormos Lajost, Sándor Juditot, Sifter Istvánnét, Schneider Zoltánt, Hajnal Lászlót, Balta Rózsát és
Bartos Gábort nem ismerem. Elképzelhető, hogy valamelyikükkel találkoztam abban az időben, de
jelentősebb kérdésben biztosan nem tárgyaltam velük, néhányuk neve az iratokból ismerős
számomra.

2. Dr. Nagy Györgyöt mikor, milyen körülmények között ismerte meg, jelölje meg kapcsolatuk
lényegét, találkozásaik gyakoriságát.

Dr. Nagy Györgyöt 2003 őszén ismertem meg Pozsonyi Gábor ingatlanközvetítőn keresztül.
Pozsonyi úrral korábban is együtt dolgoztunk és folyamatosan küldött hozzánk befektetési
ajánlatokat, eladó ingatlanokról listákat. Az egyik ilyen ajánlati lista tartalmazott néhány VII.
kerületi ingatlant, amelyekről úgy gondoltuk, hogy érdekesek lehetnek befektetőink számára, így
megkértük Pozsonyi urat, hogy szervezzen egy találkozót az eladókkal. Ezt követően találkoztam
Nagy Györggyel az Izabella utcai irodájában.

Ezen az első találkozón dr. Nagy megvételre kínált fel néhány VII. kerületi ingatlant. A tárgyaláson
az fel sem merült, hogy azokat az Önkormányzattól kellene megvásárolni, úgy nyilatkozott Nagy
György, hogy azok felett már ő rendelkezik. Ezen ingatlanok voltak emlékeim szerint a Király utca
25-27-29. és a Dob utca 34. Nem vagyok benne biztos, hogy már ezen a megbeszélésen vagy pedig
azt követően röviddel kaptuk meg az említett ingatlanok kapcsán a beépíthetőségre vonatkozó
adatokat, amelyeket mi minden esetben elkérünk az eladótól illetve ennek alapján mi magunk
készítjük el az előzetes megtérülési tanulmányt, amely alapján egy adott projekt megvételéről
tudunk határozni.

Kapcsolatunk ettől kezdve abból állt, hogy Nagy György úr ajánlatokat küldött részünkre befektetési
lehetőségekről, elsősorban a VII. kerületben levő ingatlanokról, de mint korábban említettem a
Tisza-tó partján levő egyik befektetést is ő ajánlotta. Természetesen Nagy György nem csak rajtunk
keresztül keresett vevőket a projektekre, hanem más ingatlanközvetítőkkel, befektetőcsoportokkal is
intenzív kapcsolatban volt. Amikor egy-egy adásvétel nem a szerinte elvárható ütemben érte el azt a
fázist, amikor már fizetésre kerülhetett sor, akkor gyakran hivatkozott arra, hogy a vevők sorban
állnak nála, gyorsítsuk fel a dolgokat, különben másnak adja el a céget. Amint látható, a jelen
büntető perhez kapcsolódó ingatlanoknak (17) illetve projekt cégeknek csak egy részét találtuk
érdekesnek befektetőink számára és azok közül sem realizálódott mindnek a megvétele (8). Ehhez
hozzátartozik az is, hogy valószínűsítem, hogy a Nagy György mellett felsorakozott befektetők,
Molnár Jenő és Kékessy Georges saját fejlesztéseket is szerettek volna eszközölni, nem minden
projektet kívántak értékesíteni.

Az ajánlat, amit Nagy úréktól kaptunk tartalmazta az ingatlan címét, legtöbb esetben a beépítésre



vonatkozó számokat a szabályozási terv szerint, és a projektárat. Minden egyes befektetés kapcsán
külön projektcéget hoztak létre az eladók és az üzletrészeket ruházták át a befektetőkre. Dr. Nagy
számos ingatlant felajánlott megvételre, mi azokból kiválogattuk azokat, amelyek számunkra illetve
befektetőink számára érdekesek lehettek a megtérülési tanulmány alapján. Meg szeretném említeni,
hogy mi mindig projektárról beszéltünk, ami magában foglalta az Önkormányzat felé fizetendő
vételárat és az üzletrészek árát is. Az ártárgyalások során még nem ismertük, hogy mennyiért
vásárolta meg a cég az ingatlant, azokra csak az átvilágítás során derült fény általában, amikor
megkaptuk az önkormányzati határozatokat az értékesítésről vagy az aláírt adásvételi szerződést.

Amint a kiválasztott projektek közül valamelyik kapcsán volt befektetőink részéről érdeklődés,
megkezdődtek az ártárgyalások dr. Naggyal illetve befektetőtársaival. Ezeken a tárgyalásokon mi
mindig a befektetők érdekeit képviseltük, az ő nevükben tárgyaltunk. Amennyiben sikeresek voltak
a tárgyalások és megegyeztünk a projektárban, akkor megkezdtük az átvilágítást jogilag és
építészetileg is. A jogi konstrukció illetve a fizetési ütemezés is ennek alapján alakult ki.

A kapcsolat a fent említettek miatt közöttünk nagyon intenzív volt egyes időszakokban, mivel
tárgyalásokat folytattunk, tervezeteket egyeztettünk, iratokat kaptunk egymástól.

Amint kialakult a mindkét fél számára elfogadható szerződéstervezet, megbeszéltük az aláírás
helyét és időpontját és realizáltuk az ügyletet.

Fontos megemlítenem, hogy az üzletrész-átruházási szerződésekben számos feltételt vállaltak az
eladók az önkormányzattal kötött adásvételi szerződés felett! A befektető számára fontos és a
projekt értékét nagymértékben meghatározó feltétel volt például az ingatlan beépíthetősége kapcsán
vállalt garancia, a lakók kiköltöztetésében való teljes körű részvétel, a bontási illetve építési
engedélyek megszerzése, és főképp a készfizető kezesség vállalása azért, hogy amennyiben az eladó
nem teljesít, a készfizető kezes magánszemélyektől követelheti kára megtérítését a befektető. Ezen
garanciákról az önkormányzattal kötött szerződésekben szó sem volt, azokat az önkormányzat nem
vállalta és nem is vállalhatta fel. Fontos azt is megemlítenem, hogy az üzletrészekért az eladóknak
kifizetendő összeg nem fix összeg volt, hanem lefelé elmozdulhatott például abban az esetben, ha
kevesebb m2-t lehetett megépíteni az adott telken vagy a kiköltöztetés költsége meghaladta az
önkormányzati szerződésben megjelölt vételárat. Így például a Klauzál utca 8-10 számú
ingatlanokat tulajdonló projekt cég üzletrészei kapcsán a befektetőnek nem kellett volna egy forintot
sem fizetniük, mivel a kiköltöztetés költsége annyira magas lett.

Az üzletrész-átruházási szerződések alapján, amint említettem korábban, számos feltételt kellett az
eladónak teljesítenie ahhoz, hogy az üzletrészek vételárát befektető megfizesse részére. Például
Gazdasági Bizottsági illetve testületi határozatot kellett bemutatnia az eladónak arról, hogy egy
adott ingatlanban lakó bérlőket mely más önkormányzati ingatlanban kívánja elhelyezni az
önkormányzat azt követően, hogy a befektetők ezen csereingatlant felújították volna. Továbbá
eladónak kellett volna gondoskodnia az ingatlanokban élő bérlőkkel folytatott tárgyalásokról. Ezen
kötelezettségvállalások kapcsán folyamatosan érdeklődtem Nagy úrnál, hogy hogy áll a teljesítés.

2004 végétől kezdődően találkozóink száma megcsappant és 2005-től kezdve szinte megszűntek,
mivel nem tudtunk már Nagy úr ígéreteinek hinni, szinte egyetlen vállalt kötelezettséget sem
teljesítettek a projekt cég eladói, nekünk kellett saját kézbe venni a projekt realizálásához szükséges
feltételek teljesítését. Meghatározó negatív élmény volt számomra az is, hogy dr. Nagy a Dembi 26
Kft üzletrészeit két befektető részére is értékesítette párhuzamosan, amelyek közül az egyik a mi
ügyfelünk volt, illetve az, hogy más befektetőnek adta el a Rózsa utca 18/a alatti ingatlant tulajdonló
Rózsakert Ház Kft üzletrészeit annak ellenére, hogy arról velünk megegyezett, sőt már üzletrész-
vételárrészletet is fizettünk neki, amely összeget a mai napig nem fizetett vissza. Továbbá Nagy
György 2004-2005 folyamán megpróbálta felvenni a kapcsolatot közvetlenül a befektetőinkkel is
egykori titkárnőnk segítségével.

Dr. Nagy György mit állított magáról a VII. kerületi ingatlanok kapcsán, ez utóbb valósnak



bizonyult-e,

Nagy György azt állította magáról, hogy jó kapcsolatot ápol a kerülettel, annak döntéshozóival, Gál
Györggyel elsősorban. Meg kell itt jegyeznem, hogy minden ingatlanforgalmazó hasonlókat állít
magáról, tehát ezt komolyan venni nem minden esetben lehet, illetve kell. Az viszont meggyőző volt
számomra, hogy számos ingatlant Nagy úr érdekeltségi körébe tartozó cégek vásárolhattak meg az
Önkormányzattól.

Valószínűsítem, hogy ez a viszony megromlott a felek között a későbbiekben, mert dr. Nagynak
nem sikerült azon ígéreteit teljesítenie, amiket a jó kapcsolatra hivatkozással tett.

Milyen üzletembernek ismerte meg, szavahihető volt-e, milyen tőkével, anyagi lehetőségekkel
rendelkezett, mögötte milyen befektetők, milyen tőkeerővel álltak?

Amint a fentiekben kitértem rá, az idők folyamán rájöttem, hogy Nagy úr a vállalt kötelezettségei
nagy részét nem tudja illetve nem kívánja teljesíteni, néha kettős játékot játszik az eladások során,
félrevezet bennünket számos kérdésben.

Nagy György saját anyagi lehetőségeit nem ismertem, de a mellette felsorakozott befektetők,
Molnár Jenő és Kékessy Georges, komoly tőkével, tapasztalattal rendelkező üzletemberek voltak.

Lehetett-e dr. Nagy György megkerülésével üzletet kötni a VII. kerületben vagy az ingatlanokhoz
csak rajta keresztül vezetett út? Tett-e kísérletet az egyes ügyletek kapcsán dr. Nagy György
megkerülésére, ilyenkor kivel egyeztetett?

Mi nem próbáltunk meg Nagy György megkerülésével ingatlanokat szerezni, már csak azért sem,
mert amennyiben csak az önkormányzattal lettünk volna üzleti kapcsolatban, akkor a befektetések
gerincét alkotó, eladók által vállalt kötelezettségeket, kockázatokat (megépíthető m2 kapcsán vállalt
garancia, építési-bontási engedélyek beszerzése, lakó-kiköltöztetés megszervezése, stb.) a
befektetőknek kellett volna vállalniuk, ami viszont súlyos terhet jelentett volna és amit nem is
biztos, hogy vállaltak volna. Az önkormányzat ilyen jellegű vállalásokat nem tudott tenni illetve
nem is tehetett, amint ezt már korábban is említettem. Így a befektetők számára biztosabb ügyletnek
tűnt az, ha ugyan többet fizet az adott projektért, de garanciákat kap számos kardinális kérdés
kapcsán. Sajnos csak később derült ki, hogy ezen kötelezettségvállalások, amiket az eladók tettek
sokszor semmit nem érnek.

Másrészt megemlíteném, hogy mire én az önkormányzati képviselőket megismertem már minden
általunk megvásárolt projektcég illetve kapcsolódó ingatlan ügyében gazdasági bizottsági illetve
testületi határozat született az értékesítésről vagyis nem is lett volna miről beszélnem az
önkormányzattal.

Nagy György urat azon ügyek kapcsán voltam kénytelen kihagyni a tárgyalásokból, amelyek
esetében kiderült, hogy nem tud vagy nem akar teljesíteni. Ez jóval az üzletrész-adásvételi
szerződések aláírását követően következett be. Ilyen kérdéskör volt például a lakók elhelyezése más
önkormányzati ingatlanban, az építési illetve bontási engedélyek beszerzése a tervek alapján, a
műemlékvédelmi kérdések tisztázása vagy a bérlőkkel folytatandó tárgyalások levezénylése. Ezen
ügyek kapcsán én illetve kollégáim közvetlenül tárgyaltam, sokszor Nagy György részvétele nélkül
az önkormányzat illetékeseivel, Gál Györggyel, Hunvald Györggyel, Lampert úrral.
Ingatlanértékesítési kérdésben Nagy György nélkül tárgyaltam Gál úrral illetve a
vagyongazdálkodási iroda képviselőivel a Károly körút 3/a alatt található 5. emeleti, önkormányzati
tulajdonban levő lakások – ha jól emlékszem 4 darab - megvásárlása kapcsán, de ez az adásvétel
nem realizálódott. E tárgyalások során tőlem Gál György semmilyen, bárki számára fizetendő
többlet összeget nem kért.

Tudomása szerint dr. Nagy György anyagi helyzete, üzlettársai, lehetőségei lehetővé tették-e több
száz millió forint üzleten kívüli pénz kifizetését (kenőpénz), ha igen honnan milyen úton biztosította
ezeket.



Amint korábban említettem nem ismertem közelebbről Nagy György és üzlettársai anyagi helyzetét,
Molnár Jenő és Kékessy Georges urakról úgy hallottam, hogy rendelkeznek vagyonnal, de azt hogy
mekkorával nem tudom. Nagy Györgyről folyamatosan azt hallottam, hogy anyagi gondokkal
küzdött, de nem tudom, hogy ennek mennyi alapja volt.

Tudomása szerint ezen kívül rendelkezésére állt-e megfelelő összeg az egyes projektek
lebonyolításához, az ingatlanok fejlesztéséhez, egyáltalán volt-e ilyen szándéka, az miért hiúsult
meg, miért döntött az ingatlanok gyors továbbadása mellett?

Ezen kérdés kapcsán is a korábban leírtakat tudom ismételni. Nagy György üzlettársainak, gondolok
itt Molnár Jenőre és Kékessy Georgesre, véleményem szerint volt ilyen irányú szándékuk és
képesek is lettek volna vagy saját forrásokból vagy banki hitel segítségével fejlesztéseket
finanszírozni. Ezzel szemben úgy érzékeltem, hogy Nagy György az azonnali, gyors haszon
realizálásra törekedett inkább. Valószínűsítem, hogy ők is készítettek üzleti terveket az
értékesítéseket megelőzően, hogy az azonnali „x” összegű hasznot vagy a hosszabb távú „y”
mértékű megtérülést válasszák-e. Sokszor a kisebb, de azonnali haszon realizálása jobb megoldás a
befektetők számára, főképp akkor, ha másik olyan projektbe tudják az elért hasznot befektetni, ami
nagyobb megtérülést biztosít. Egyébként úgy gondolom, hogy a társak különböző hozzáállása egy-
egy ingatlanfejlesztési projekthez illetve annak sorsához feszültségeket is szült közöttük.

Dr. Nagy György kikkel dolgozott együtt, ezen munkatársak az ingatlanokkal kapcsolatban milyen
ismeretekkel, felkészültséggel rendelkeztek?

Dr. Nagy György /munkatársai értett(ek)-e az ingatlanok értékének felbecsüléséhez?

Dr. Nagy György befektetőként tudtommal Molnár Jenővel és Kékessy Georges-zsal dolgozott
együtt, utóbbival szerintem csak rövid ideig, ügyvédként dr. Néder Zoltán illetve később dr.
Vilmányi Ágnes képviselte őket. Arról nincs tudomásom, hogy Nagy György alkalmazott volna
értékbecslőt vagy műemléki szakembert ilyen célból illetve nem volt arról semmilyen információm,
hogy munkatársai milyen kvalitásokkal rendelkeznek. Az ingatlanok értékének megbecsülése egy
nagyon nehéz feladat akkor, amikor egy romos állapotú műemlékről van szó, mivel nem lehetett
tudni, hogy például bonthatóak-e a házak illetve milyen összegeket emésztene fel a felújításuk.
Emiatt véleményem szerint ezek értékének meghatározása rendkívül bonyolult kérdés. Szerintem dr.
Nagy György önállóan nem tudta volna meghatározni az ingatlanok értékét.

Tud-e arról, hogy Nagy György az önkormányzat által - az egyes ingatlanok forgalmi értékének
meghatározására - felkért értékbecslővel kapcsolatba került? Ha igen, ki volt ő és milyen kapcsolat
volt közöttük?

Csak a hírekből, cikkekből értesültem arról, hogy állítólag Nagy György a Complan stúdióval
illetve annak vezetőjével kapcsolatot tartott fenn az értékbecslések elkészítése kapcsán. Nagy
György nekem azt mondta, hogy a vételi ajánlatot mindig Gál György felé továbbította, vele
egyeztet. Én nem találkoztam egyetlen értékbecslővel sem, akit az önkormányzat felkért ezen
ingatlanok kapcsán a tanulmány elkészítésére.

3. Kitől és mit tud arról, hogyan alakult ki dr. Nagy György és az önkormányzat által
kialkudott vételár?

Dr. Nagy György ezen kérdés kapcsán nekem azt mondta, hogy ő rendelkezik információkkal arról,
hogy mely ingatlanokat kíván az önkormányzat értékesíteni, ennek alapján tett ajánlatot bizonyos
ingatlanok megvételére Gál Györggyel egyeztetve, aki a Gazdasági Bizottság elnökeként azt
továbbította a testület felé. Azt nem tudom, hogy az áralku hogyan zajlott, ha egyáltalán volt ilyen.
Arról sem tudtam, hogy az értékbecslések mikor készültek el ezen ingatlanok kapcsán, mi azokat
már kész tényként, az átvilágítás folyamán kaptuk csak kézhez, sokszor akkor is csak többszöri
kérésre.



Ez a vételár reális volt-e annak ismeretében is, hogy többségében bérlőkkel terhelt, illetve
műemlékvédelem alatt álló ingatlanok voltak?

Ez a kérdés illetve annak megválaszolása nagyon bonyolult, mint korábbi válaszomban is írtam.
Egyrészről szeretném leszögezni, hogy nem vagyok értékbecslő, de mivel hosszabb ideje vagyok
jelen az ingatlan-beruházások piacán és így érdemi tapasztalatokkal rendelkezem és megpróbálom
azt megválaszolni. Szeretném leszögezni azt is, hogy egy-egy ingatlan értékének meghatározásánál
az értékbecslések között sokszor 20-40%-os eltérés is van és egy ingatlanfejlesztő sokszor más
tényezőket vesz figyelembe, mint egy értékbecslő az érték meghatározásakor.

Elsődlegesen elmondanám, hogy az ingatlanok vételára az önkormányzattal kötött adásvételi
szerződések szerint nem az az összeg lett, ami fel volt tüntetve, hanem legalább ez az érték vagy
annyi, amennyibe a bérlők kompenzálása került. Így a végleges vételár azoknál az ingatlanoknál,
amelyek a mi beruházóinkhoz köthetőek minden esetben meghaladta a szerződésben megjelölt
összeget, annak akár többszörösét is kitették. A számlát is ennek megfelelően állította ki az
önkormányzat vételár jogcímen.

Ezzel a technikával gyakorlatilag az önkormányzat a bérlőköltöztetésekből fakadó többletköltségek
viselésének kockázatát teljes mértékben a vevőre hárította, ami annyiban volt unfair, hogy az
adásvételi szerződések megkötését követően az önkormányzat nem működött együtt a vevőkkel a
bérlőkkel folytatott tárgyalások során, nem adott meghatalmazást a vevőknek a tárgyalások
lefolytatására, az alternatív megoldások- például más ingatlanba való átköltöztetés – tekintetében
húzta az időt, így végül a vevőknek tetemes többletköltséget és időveszteséget jelentett a lakókkal
való megegyezés a kompenzálásról, sőt a Dob utca 14. esetében még el is állt a szerződéstől az
Önkormányzat, attól függetlenül, hogy ő volt az, aki az utolsó pillanatig is késedelemben volt az
általa szerződésben vállaltak teljesítésével.

2003-2004 év folyamán nem lehetett azt sem meghatározni pontosan, hogy mely ingatlant tekint
vagy fog tekinteni a műemlékhivatal védettnek. A mai napig nem kiszámítható az sem, hogy mit
lehet egy-egy ingatlanra építeni, milyen elvárásoknak kell, hogy megfeleljen a befektető, lehet-e rá
bontási, építési engedélyt szerezni. Egy rossz állapotú műemlék felújítása tetemes többletköltséget
jelent általában, arról nem is beszélve, hogy például a kötelező parkolóhelyeken nem is lehet
kialakítani az épületen belül, így az is extra kiadással jár, amely tényezők miatt a vételár alapvetően
alacsony kellene, hogy legyen ahhoz, hogy megérje őket megvenni, fejleszteni.

Egy befektető mindig más összeget tart reálisnak egy-egy ingatlan megvásárlása során, mint egy
értékbecslő. Számunkra a legfontosabb tényezők között a fent említettek szerepelnek, tehát az
ingatlan beépíthetősége, műemléki elvárások, kiköltöztetési költségek. Így történhet meg például,
hogy két ugyanakkora, egymás közeli telekért megfizetett ár lényegesen eltérhet egymástól csak
amiatt, hogy más építési zónába esik vagy azért, mert az egyikre már van építési engedély a másikra
nincs és a két ár között nem a tervezési költségek adják a különbséget!

Amennyiben a kérdés arra irányul, hogy a befektetők miért voltak hajlandók többet fizetni
összességében a cégekért, mint amennyi az önkormányzati szerződésben kikötött vételár volt, akkor
a következőket kell megjegyeznem:

 a befektetők közvetlenül az önkormányzattól ezen ingatlanokat nem tudták volna megvenni,
mert azok értékesítéséről már döntött az önkormányzat korábban a projekt cégek részére
akkorra mire mi az átvilágításokat folytattuk.

 az üzletrészeladók olyan többlet kötelezettségeket vállaltak az önkormányzathoz
képest, amelyek teljesítése jelentős értéket képviselt. Ilyen volt többek között az, hogy
vállalták, hogy bizonyos m2 területű al- és felépítmény megépíthető az ingatlanon
vagyis tulajdonképpen bontási illetve építési engedély szintjére juttatják el a projektet,
illetve amennyiben kisebb lenne az építhető terület, akkor az üzletrészek ára pro rata
alapon csökken; vállalták, hogy a bérlők kiöltöztetése kapcsán közreműködnek és



amennyiben a kompenzálás drágább lesz, mint az eredeti önkormányzati szerződésben
meghatározott vételár, akkor szintén csökken pro rata alapon az üzletrészekért
fizetendő összeg. Így történhetett meg az, amit korábban is említettem, hogy például a
Klauzál utca 8-10 számú ingatlanok kapcsán az üzletrészeladókat nem illette meg
semmilyen vételárösszeg.

 készfizető kezesként magánszemélyek felelősséget vállaltak a szerződéses kötelezettségek
teljesítéséért

A befektetők akkor lettek volna hajlandóak ezt a magasabb összeget, amit projektárnak hívunk,
megfizetni az önkormányzatnak, ha az is vállalta volna ezeket a feltételeket, amit az azonban jogilag
sem tehetett volna meg.

Utóbb megromlott-e, ha igen, miért dr. Nagy György kapcsolata az önkormányzattal, avagy az
önkormányzatnál bármely személlyel?

Ezen kérdésre részben már válaszoltam a korábbiakban. Ezt annyival szeretném kiegészíteni, hogy
egy idő után a befektetők számára és számunkra is egyértelművé vált, hogy a projektek elakadtak,
nem tudtunk továbblépni amiatt, hogy dr. Nagy illetve az eladók nem teljesítik a szerződésben
vállalt kötelezettségeiket. Ekkor kerestem meg közvetlenül, Nagy úr kihagyásával az önkormányzat
illetékeseit. Gál úrtól személyesen hallottam, hogy a kapcsolat az önkormányzat és Nagy úr között
megromlott, elszámolási gondjaik voltak, de azt nem tudom, hogy a közös cégük, az ERLAK volt-e
ennek az alapja vagy a megvásárolt ingatlanokhoz vagy máshoz kapcsolódott. Hunvald úrral illetve
Gál úrral folytatott megbeszéléseken is éreztem, hogy távolságtartóak lettek dr. Naggyal szemben és
Nagy György is említette, hogy az önkormányzat nem tartja be a felé tett ígéreteket. Ebben az
időben Nagy úrral már nagyon ritkán találkoztam, de akkor sokszor vagdalózott azzal, hogy ő
mindig megfizette, amit kellett az illetékesek részére, viszont ők nem teljesítik az ígéreteiket.

Dr. Nagy György számításai realizálódtak-e?

Nem tudom, hogy mik voltak dr. Nagy György számításai. Valószínűsítem, hogy nem volt
teljességgel elégedett, mert a befektetők –jogosan- nem fizették ki az eladók részére az üzletrészek
vételárának egy-egy részét, mivel az üzletrész-átruházási szerződésben meghatározott feltételek nem
álltak be, az eladók nem teljesítették a vállalt kötelezettségeket vagy például a bérlő kompenzáció
költsége „elvitte” a vételárat. Ezek miatt valószínűleg jóval kevesebb bevétele keletkezett Nagy
Györgyének, mint amire számíthattak eleinte.

Lehet-e dr. Nagy György haragos viszonyban Gál Györggyel?

Amint a korábbiakban említettem egy idő után úgy érzékeltem, hogy Gál György és Nagy György
viszonya megromlott. Mindkettőjüktől hallottam ilyen hangvételű mondatokat. Azt, hogy a viszony
csak elhidegült-e vagy haraggá is vált nem tudom megmondani, viszont el tudom képzelni, hogy az,
hogy az önkormányzat elállt számos ingatlan adásvételétől, amit Nagy úr illetve társai vásároltak
meg a projekt cégek által, a két úr között jelentős feszültséget szült.

Mit mesélt dr. Nagy György Gál Györgyhöz fűződő kapcsolatáról a vád tárgyát képező ingatlanok
vonatkozásában?

Ezen kérdésre is válaszoltam már a korábbiakban több részletben. Összességében azt tudom
elmondani, hogy Nagy György felém azt kommunikálta, hogy nagyon közeli kapcsolatot ápol Gál
Györggyel, szinte napi szinten kommunikálnak, és kompenzálja Gál úr felé azt, hogy az ingatlanok
az általa létrehozott cégekhez kerülnek, azonban pontos részleteket és összegeket nem mondott.

Mit mesélt dr. Nagy György Hunvald Györgyhöz fűződő kapcsolatáról a vád tárgyát képező
ingatlanok vonatkozásában?

Nagy György elsősorban mindig Gál urat jelölte meg, mint kapcsolatát az ingatlanok kapcsán.



Hunvald úrral, úgy éreztem, hogy csak felszínes kapcsolata volt, de részleteket erről nem
tudok mondani. Az tény, hogy azokon a megbeszéléseken, ahol mind Gál, mind Hunvald urak
is jelen voltak többségében Nagy úr nem volt ott.
Kettőjük személyét bármilyen módon összekapcsolta-e az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatban
Ön előtt

Nagy György emlékeim szerint úgy nyilatkozott akkoriban, hogy Gál Györggyel egyeztet az
értékestésekről, de Hunvald György nevét is többször emlegette. Azt szeretném elmondani itt
ismét, hogy Nagy György feltétlenül olyan színben kívánta magát feltüntetni, mint aki a
kerületben nagyon befolyásos személy, aki nagyon közeli kapcsolatot ápol a kerületi
politikusokkal, azonban részleteket nem igazán fedett fel előttem a kapcsolatok mibenlétéről.

4. Szóba került-e esetlegesen, hallott-e ilyet dr. Nagy Györgytől, hogy az önkormányzat
testületei olyan döntéseket fognak hozni, hogy az jó legyen, ha igen ez hogyan lehetséges?

Amikor dr. Nagy felénk egy-egy ingatlant kiajánlott mi nem tudtuk, hogy annak kapcsán hol áll a
döntéshozatal, számunkra azt mondta, hogy azok már az ő érdekeltségébe tartoznak. Mi csak és
kizárólag azt követően kötöttünk opciós illetve adásvételi szerződést az eladókkal az üzletrészekre,
mikor már minden szükséges határozat rendelkezésünkre állt, olyan eset azonban előfordult, hogy
az adásvételi szerződést a projekt cég még nem kötötte meg az önkormányzattal ekkor, ilyenkor az
üzletrész-adásvételi szerződés hatálybalépésének vagy a kifizetéseknek feltétele volt az
önkormányzattal kötendő adásvételi szerződés aláírása. Amint korábban említettem Nagy György
részünkre az üzletrész adásvételi szerződések aláírását megelőzően átvilágítás céljából átadott
számos dokumentumot. Ezek között mi bekértük a gazdasági bizottsági illetve testületi
határozatokat is.

Amennyiben egyes esetekben eleinte csak a gazdasági bizottsági határozatot kaptuk meg és kértük a
testületi határozatot is, akkor Nagy György olyan kijelentéseket tett, hogy amennyiben a gazdasági
bizottság határozata pozitív az értékesítés kapcsán, akkor a testület is meg fogja szavazni azt.

5. Dr. Vilmányi Ágnes ügyvédet mikor milyen körülmények között ismerte meg, kit képviselt
ügyvédként? Mi volt a szerepe? Mikor, miért egyeztettek?

Vilmányi ügyvédnőt dr. Nagy György mutatta be nekem, emlékeim szerint 2004. tavaszán
valamikor. Nagy György és befektetőtársai úgy döntöttek, hogy a jogi képviseletükkel őt bízzák meg
Néder ügyvéd úr helyett. Ettől kezdődően vele voltam kapcsolatban a szerződések egyeztetése, az
átvilágításhoz szükséges anyagok átvétele illetve a szerződések aláírását követően a kifizetési
feltételek teljesítésének kapcsán. Egy idő után úgy éreztem, hogy feszültség alakult ki egyik oldalról
Nagy György mási oldalról Molnár Jenő és dr. Néder Zoltán között, ettől kezdve dr. Vilmányi Ágnes
inkább Nagy úr képviseletében járt el, Molnár Jenő érdekeit inkább Néder ügyvéd úr képviselte, de
ennek kapcsán a pontos képet nem láttam. Dr. Vilmányi Ágnes a későbbiekben néha arról
panaszkodott nekem, hogy a munkadíját ügyfelei nem fizették meg a részére.

Számos alkalommal egyeztettem levélben, telefonon és személyesen is az ügyvédnővel a Dob
Center, a Panorama Penthouse, a Dembi 26, a Rózsaház Kft kapcsán illetve a Király utca 25-27-29
szám alatti ingatlanokhoz kapcsolódó ügyletekben. Vettünk részt közösen megbeszélésen például
Lampert úrnál, ahol a bérlők átlakoltatásáról egyeztettünk illetve voltunk együtt dr Bálint Tibor
irodájában is, ahol szerződéses feltételeket néztünk át, Áfa- és illetékkérdésekről beszéltünk.

Dr. Vilmányi Ágnes minden esetben dr. Nagy György érdekeit képviselte-e, saját érdekeltsége,
részesedése is volt-e, ha igen, miért?

Amint korábban leírtam az ügyvédnő Nagy Györgyöt és társait együttesen képviselte, azonban a



befektetők és Nagy úr között kialakult feszültségektől kezdődően Molnár Jenő és dr. Néder már
próbált egy lépés távolságot tartani tőle, mivel Nagy György képviselőjének tekintették inkább.

Arról, hogy Vilmányi ügyvédnőnek részesedése van a Király utca 15. vagy 21. szám alatti
ingatlanokra alapított projektcégek valamelyikében csak pletyka szinten hallottam és már abban az
időben, mikor a kapcsolat közöttünk megszakadt.

A külföldi befektetők miért dr. Vilmányi Ágnes letéti számlájára utaltak meghatározott összegeket?
Volt-e olyan, hogy dr. Vilmányi Ágnes nem tudott letéti pénzzel elszámolni, ha igen, melyik
ingatlan(ok) kapcsán?

Az üzletrész-adásvételiszerződések többségében a vételrészleteket a befektetőnek ügyvédi letétbe
kellett utalnia és onnan akkor lettek volna felszabadíthatóak, amikor egy-egy adott szerződéses
feltétel teljesül. Ez a konstrukció a szerződő felek érdekeit volt hivatva szolgálni, azaz az eladó
biztos lehetett benne, hogy a vevő pénze rendelkezésre áll a teljesítéshez, de a vevő is biztonságban
volt, hogy addig, amíg adott feltétel nem teljesül a pénz nem kerül megfizetésre az eladók részére
illetve letevő részére visszafizetésre kerül meghatározott esetekben.

A Klau Bau Kft, azaz a Klauzál utca 8-10 szám alatti ingatlanok kapcsán van tudomásom arról,
hogy amikor a cég új tulajdonosai számára egyértelművé vált, hogy a kiköltöztetési költségek
meghaladják a teljes projektárat is, azaz az ingatlan-adásvételi szerződésben szereplő vételárat + az
üzletrészek árát együttesen, akkor kérték a letétbe helyezett összeg részükre történő felszabadítását,
de ennek nem tudott eleget tenni az ügyvédnő, mivel azt már felszabadította eladók felé. Ennek
kapcsán, ha jól tudom a Klau Bau Kft illetve jogi képviselőjük eljárást kezdeményezett dr. Vilmányi
Ágnes ellen, de nem ismerem az ügy részleteit illetve az eljárás kimenetelét sem.

Továbbá tudomásom van arról, hogy a Chieftain Ltd által a Király Ház Kft (Király utca 25-27-29)
üzletrészeinek megvásárlására letétbe helyezett összeget is felszabadította szerződésellenesen az
ügyvédnő. Egy, talán 2005-ben folytatott telefonbeszélgetésünk során mondta, hogy a pénz nincs
nála, nem tudja azt azoktól visszakapni, akiknek kifizette, a Chieftaint képviselő ügyvéd pedig kéri
tőle a letéti igazolást. Ekkor én azt mondtam neki, hogy minden áron szerezze vissza a kifizetett
letétet.

Meghatározott esetekben a külföldi befektetők miért közvetlenül az önkormányzat számlájára
utalták a vételárat?

A befektetők azt követően, hogy megvásárolták a projekt cégek üzletrészeit tagi kölcsönt kellett,
hogy biztosítsanak a cégek részére abból a célból, hogy az ingatlanok vételárát azok meg tudják
fizetni az önkormányzatnak. A tagi kölcsönt néhány esetben úgy adták, hogy azt közvetlenül az
önkormányzat részére utalták át, így időt és átutalási költségeket takarítottak meg, de a könyvelés
szempontjából ezek tagi kölcsönöknek minősülnek.

6. Amennyiben korábbi válaszaiban nem szerepel külön és részletesen térjen ki arra, ki
mutatta be Gál György I. r. és Hunvald György II. r. vádlottakat, milyen sorrendben és
milyen időeltéréssel, ki volt még jelen a bemutatkozások alkalmával, e találkozásokon
miről esett szó. Pontosan jelölje meg a bemutatások dátumát! Nyilatkozzon arra, hogy
tudja-e bármihez kötni a bemutatásokat, amiből behatárolható a megismerkedés ideje?

Ezt a kérdést a korábbiakban már nagyjából megválaszoltam. Sajnos pontos dátumokat nem
tudok mondani a bemutatások kapcsán, de abban biztos vagyok, hogy a bemutatásokra 2004.
elején, valamikor tavasszal került sor. Gál urat hamarabb ismertem meg, mint Hunvald urat
és abban is biztos vagyok, hogy Hunvald Györggyel a Fészek Klubban rendezett
összejövetelen találkoztam először.
Határozza meg, hogy Gál György I. r. és/vagy Hunvald György II. r. vádlottal kb. hány



alkalommal találkozott, hol, kik voltak még jelen, milyen ügyekben tárgyaltak egymással?
Hallhatta-e és ha igen ki a beszélgetéseiket? Személyes találkozáson túl telefonos vagy e-mailes
kapcsolatban álltak-e egymással?

Ezen kérdést is érintettem már korábban vallomásomban. Összefoglalásként azt tudom
nyilatkozni, hogy Gál Györggyel több alkalommal találkoztam, mint Hunvald Györggyel. Gál
Györggyel elsősorban a Dob utcai irodájában tartottuk a megbeszéléseket, amelyek témája
főképp az ingatlanokból történő bérlők kiköltöztetésének módja, helye volt illetve tárgyaltunk
a Károly körút 3/a V. emeletén levő lakások megvásárlásáról is. Egy alkalommal találkoztam
vele az önkormányzat épülete mögött található étteremben is, azon a megbeszélésen jelen volt
egy másik úr is, akinek nevére már nem emlékszem. Voltak alkalmak, amikor csak mi ketten
voltunk jelen a tárgyalásokon, máskor Nagy György vagy mások is jelen voltak. Telefonon
keresztül is értekeztünk és faxot is küldtem Gál úr Dob utcai irodájába. A Hunvald Györggyel
folytatott megbeszélések többségén is jelen volt Gál úr.

Hunvald úrral az önkormányzat épületében találkoztam összesen talán 10 alkalommal. Voltak
megbeszélések, amelyeken Bálint ügyvéd úr, Lampert úr vagy Gergely József is részt vett,
vagy amikor például a bérlőelhelyezésekről volt szó, egy nagyobb önkormányzati teremben
találkoztunk, ahol a Klau Bau képviseletében jelen volt Tuczai Dóra ügyvédnő, a
vagyongazdálkodási iroda néhány munkatársa és más önkormányzati alkalmazottak is. Már
említettem, hogy a Chieftain Ltd tulajdonosa és képviselői is voltak velem egy megbeszélésen
Hunvald úr irodájában, azt követően, hogy a Király 27. Kft üzletrészeinek megvételére
szerződést kötöttek az eladókkal. A megbeszélések témája a cégekhez kapcsolódó
ingatlanokhoz kapcsolódott, többek között beszéltünk a szabályozási tervről, az ingatlanok
védelmének helyzetéről, a bérlők kompenzálásnak módjáról. Hunvald Györggyel talán egy-
két alkalommal beszéltem összesen telefonon, e-mailt illetve faxot is küldtem néhányszor az
irodájába.

Azt is említettem korábban, hogy néhány társasági rendezvényen, mit például Erzsébet-
bálokon is találkoztam Gál illetve Hunvald úrral.
Amikor Gál György I. r. vádlottnak bemutatták, már volt-e teljesedésbe ment szerződése dr. Nagy
Györgyön keresztül VII. kerületi ingatlanvásárlásra vonatkozóan?

Igen, 2004. tavaszára már befektetőink megvásárolták a Dob utca 34. számú ingatlant
tulajdonló Promovest Kft-t, a Dembinszky utca 32. szám alatti ingatlant tulajdonló
Dembinvest Kft-t valamint azt hiszem, hogy ekkorra már a Dob utca 18. szám alatti ingatlant
megvásárló Király Maior Kft. üzletrészei is ügyfeleink tulajdonában voltak.
Amikor Hunvald György II.r. vádlottnak bemutatták volt-e teljesedésbe ment szerződése dr. Nagy
Györgyön keresztül VII. kerületi ingatlanvásárlásra vonatkozóan? (mindkét személy esetében a
vádban szereplő és egyéb esetleges más ingatlanokra is térjen ki)

Mivel Hunvald Györgyöt Gál Györgyöt követően ismertem meg, ezért itt is az előbbiekben
felsorolt ingatlanokat tudom itt is megjelölni.
Kardos Péter III. r. vádlott hogyan kapcsolódott a Rózsa u. 18/A. alatti ingatlan projekthez?

Ezen kérdésről is nyilatkoztam már korábban. Arról, hogy Kardos Péter valamilyen módon
kapcsolódik a Rózsa utca 18/a alatti ingatlanhoz csak a tárgyalások nagyon kései fázisában lett
tudomásom. Azonban az, hogy milyen módon, milyen arányban vett részt a Kft-ben nem tudtam.
Kardos úr nem vett részt a tárgyalásokon, azokon kizárólag Nagy úr képviselte az eladókat.

7. Mi alapján döntötték el, és kik, hogy az egyes ingatlanokat megvásárolják-e?

Ezt a kérdést is érintettem már tanúvallomásomban. Azt követően, hogy egy-egy ingatlan kapcsán



Nagy úrtól információkat kaptunk, amely első fázisban a címet, a szabályozási terv vonatkozó
adatait és a projektárat tartalmazta, mi egy alap megtérülési számítást végeztünk, amelyre mintát
csatoltam be ügyészségi kihallgatásom során. Ez egy 3 oldalas excel táblázat, amely végső soron azt
mutatja meg, hogy a projekt rentábilis-e, milyen haszon érhető el a fejlesztést követően. Ezen
tanulmányt és a prezentációt, amelyet minden ingatlanra elkészítünk elküldtük üzleti
partnereinknek, akikről tudtuk, hogy az adott típusú befektetést keresik. Amint valakitől pozitív
visszajelzés érkezett megkezdtük a részletesebb ártárgyalást az eladókkal, azt követően pedig az
átvilágítást a projekt kapcsán.

Azon projektek kapcsán, ahol vagy az elhelyezkedés nem tetszett nekünk (például: Garay utca 48.)
vagy a számok alapján a megtérülés nem volt attraktív nem folytattunk további tárgyalást Nagy
Györgyékkel.

Látott-e kivetnivalót abban, hogy egy üzletre létrehozott, frissen alapított projektcégektől
vásárolnak ügyfelei? Mi volt az oka a projektcégek bevonásának?

Nem láttam semmilyen kivetnivalót abban, hogy egy-egy ingatlant külön projektcégek
vásároltak meg. Ez a módszer alkalmas arra, hogy amennyiben egy befektetőnek számos
projektje van és azok közül egy például nem valósul meg vagy veszteségessé válik, nem dönti
be a többi, sikeres vállalkozást.

Az ügyfelek azáltal egyébként, hogy üzletrészeket és nem ingatlant vásároltak illeték
szempontjából is jól jártak, mivel abban az időben az üzletrész-átruházás után nem kellett
illetéket fizetni szemben az ingatlan adásvétellel. A befektetők mindenképp alapítottak volna
egy gazdasági társaságot a fejlesztés kapcsán, így erre sem volt szükség és annak pedig
jelentősége nincs, hogy a cég friss alapítású-e illetve ez sok tekintetben pozitívum, mivel nem
kell átvilágítani hosszú évekre visszamenőleg a tevékenységét, kevésbé fenyeget az a veszély,
hogy valamilyen kötelezettséggel, teherrel veszik át a céget (ilyen lehet például az, hogy a cég
nem adott be bizonyos időszakban adóbevallást, ha be is adott az hibás volt, esetleg
alkalmazottak felé végkielégítési kötelezettsége van, kezességet vállalt valamely ügyben, váltót
bocsátott ki, stb).
Volt-e olyan, hogy több ingatlant a dr. Nagy György érdekeltségébe tartozó cégektől csak
csomagban lehetett megvásárolni? Ha igen, miért?

Nagy György megismerkedésünkkor a Dob utca 34 alatti ingatlant egy csomagban kívánta volna
értékesíteni a Király utca 25-27-29 szám alatti házakkal. Ennek vélhetően az volt az alapvető oka,
hogy a Dob utcai ingatlan gyakorlatilag a Király utcai ingatlanok folytatása volt és fejlesztési
szempontból ésszerű lehetett volna együtt kezelni ezeket. Miután mi a befektetői körünkből akkor
nem találtunk olyat, aki a csomagot egyben kívánta volna megvásárolni, de a Dob utca 34. szám
alatti telekre lett volna érdeklődő, ezért jeleztük ez irányú igényünket Nagy úr és társai felé, akik
hajlandóak voltak végül eladni önállóan a Dob utca 34. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó Kft-t.

A Király utca 25-27-29 szám alatti ingatlanok kapcsán egy Kft szerződött az önkormányzattal, így
azok együttes értékesítése ezen okból és az együttes fejlesztés szükségessége miatt is logikus lépés
volt szerintem.

Ugyanez mondható el a Klauzál utca 8-10 szám alatt elhelyezkedő ingatlanokra is, amelyeket a
Klau-Bau Kft vett meg az önkormányzattól.

8.

A Trans Consult Kft profilja mi volt, milyen ügyfélkörrel rendelkezett, az ügyiratokban szereplő
ír és izraeli vállalkozók korábban is ügyfeleik voltak-e, vagy később jelentkeztek egy-egy eladásra
kínált érdekkörükbe eső ingatlanra?



A TransConsult Kft 2000 óta foglalkozott nagy értékű ingatlanok közvetítésével, befektetők teljes
körű magyarországi képviseletével és projekt koordinációval. Ügyfeleink különböző országokból
érkező külföldiek, izraeliek, írek, amerikaiak például. 2003-ra már számos ingatlan közvetítésében
közreműködtünk, jó kapcsolatokat alakítottunk ki mind a külföldi befektetői csoportokkal, mind
külföldi ingatlanközvetítőkkel. Az iratokban szereplő befektetők egy része már korábban is
ügyfelünk volt, mások a külföldi közvetítőkön keresztül a kiajánlásokat követően jelentkeztek
nálunk illetve a befektetők egymásnak adták oda elérhetőségünket és ezt követően kerestek meg
minket.

Tudomással bírt-e a külföldi üzletfelek tőkeerejéről, teljesítési szándékáról, hogyan zajlott részükről
az ingatlanok megtekintése, milyen számításokat készíttettek a vétel előtt, hogyan mérték fel a
megtérülést, milyen üzleti terveik, elképzeléseik voltak az ingatlanok fejlesztésére vonatkozóan?

A külföldi ügyfeleink pénzügyi hátterét részben ismertük. Voltak olyan társaságok, melyekről
tudtuk, hogy biztos háttérrel rendelkeznek, mivel velük már korábban is kötöttünk üzleteket, voltak
olyan befektetők, akik hoztak magukkal ismertetőket korábbi tevékenységeikre vonatkozóan, de
voltak olyan egyszerű magánszemélyek is, akik az akkori piaci viszonyokat kihasználva az otthoni
ingatlanaik értékének jelentős növekedése miatt jutottak pénzhez vagy értékesítés vagy banki hitel
felvétele kapcsán és ezeket az összegeket kívánták befektetni.

Az ingatlanokat általában férjem és üzlettársam, Itay Polivoda mutatta be a befektetőknek. Sok
esetben, főleg az ír befektetőknél, az történt, hogy egy személy nézte meg az ingatlant, kapta meg az
információkat, annak keretében a megtérülési tanulmányt is tőlünk, majd hazautazását követően
szólt néhány barátjának, akik a tőle kapott információk alapján döntöttek úgy, hogy együttesen
befektetnek anélkül is akár, hogy személyesen megnézték volna az ingatlant.

Korábban már említettem, hogy minden egyes projekt kapcsán készítettünk egy megtérülési
előtanulmányt, ami tartalmazta az ingatlan várható beépítésének adatait, az építési, felújítási
költségeket, a várható értékesítési árat és végső soron a várható megtérülést is. Ezt is átadtuk a
potenciális befektetőnek.

A Transconsult Kft. szorosan együttműködött a Reticolo Kft-vel, amely cég műszaki, építészeti
hátteret biztosított a projektek koordinálásához, valamint a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával, akik
a jogi hátteret vizsgálták meg az előkészítési fázisban. Sok esetben a befektető ezen hármasunkra
bízta a projekt teljes körű átvilágítását illetve utána annak managementjét, de voltak olyan helyzetek
is, amikor a befektető más ügyvédi és/vagy műszaki irodát keresett meg és az ő véleményükre
alapozva döntött a projekt megvásárlásáról.

Volt olyan ingatlan, amelynek az elbontását tervezte a befektető, annak alapján, hogy a vételkori
KSZT (Kerületi Szabályozási Terv) ezt lehetővé tette, volt ahol felújításban, esetleg ráépítésben
gondolkodtak és volt olyan is, ahol új épületet kívántak létrehozni egy üres telken.

Milyen információik voltak arra vonatkozóan, hogy Magyarország VII. kerületében mi minősül
jó árnak, tudomással bírtak-e a vételkor a bérlőkiköltöztetések várható költségeiről, egyéb
nehézségeiről, hogyan, ki által kívánták ezt bonyolítani?
Készültek-e előzetes felmérések a bérlőkiköltöztetések költségére, hogyan vették figyelembe a
műemlékvédelem alatt álló ingatlanhoz társuló nehézségeket?
A befektetők jó része nem először járt Magyarországon illetve számos ajánlatot kaptak és vizsgáltak
meg azelőtt, hogy az általunk kiajánlott beruházásba bele vágtak volna. Egyeseknek voltak
tapasztalataik a hazai építési költségek és az értékesítési árak kapcsán is. Természetesen tőlünk is
kaptak irányszámokat.

A bérlőkiköltöztetések költsége valóban nehezen volt megbecsülhető és ennek kapcsán Nagy
György adott meg összegeket. Arra hivatkozott, hogy ő már számos bérlővel tárgyalt, ismeri
az elvárásaikat, tehát megbízható adatokat tud közölni. Az ilyen típusú adásvételi



szerződésekben mindig ő illetve cégei vállalták fel a lakókkal való kapcsolattartást és a
kiköltöztetés megszervezését, amely vállalásának sajnos egyetlen esetben sem tett eleget. Végső
soron más társaságokat bíztak meg a befektetők a bérlőkkel kapcsolatos tárgyalások
lebonyolításával. Az üzletrész-adásvételiszerződések- pontosan amiatt, hogy nem volt igazán
tervezhető, hogy mennyi lesz a kompenzálás végső összege a lakók felé – tartalmazták azt a
kitételt, hogy amennyiben a kiköltöztetés költségei meghaladják az ingatlan adásvételi
szerződésben szereplő árat, akkor a többletet az üzletrészek árából a befektető levonhatja, így
az összköltsége a projekt kapcsán nem változik. Egyébként ez be is következett minden egyes
ilyen ingatlannál. A befektetők számára kalkulálhatóbb megoldás lett volna és a lakók
érdekeinek is megfelelt volna szerintem az a megoldás, amit hosszú ideig szorgalmaztunk az
önkormányzatnál, hogy a befektető egy-egy romos állapotú önkormányzati épületet felújított
volna saját költségén és az önkormányzat ott tudta volna elhelyezni ezeket a lakókat. Sajnos
ez a megoldás nem valósult meg, az önkormányzat ugyan számos ilyen ingatlant kijelölt, de
végül nem írta alá a befektetőkkel a kapcsolódó megállapodásokat.
Mi volt az oka, hogy egyes esetekben az önkormányzat, más esetben a vevő vállalta a bérlők
kiköltöztetését?

Erre a kérdésre pontosan nem tudok válaszolni. Az én tapasztalatom szerint a korábbi
szerződésekben az önkormányzat kötelezettsége volt a tárgyalások lebonyolítása, a bérlő-
megállapodások megkötése, ami logikus is, hiszen a bérlők az önkormányzat bérlői voltak, velük
voltak szerződéses jogviszonyban, de ez komoly terhet jelentett az önkormányzatnak, így a
későbbiekben a vevőre próbálta áthárítani ezt a feladatot, aki az önkormányzat nevében eljárva
tárgyalhatott a bérlőkkel a szerződés alapján. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy az
önkormányzat végső soron ezen kötelezettségéinek vagyis a bérlő-megállapodás megkötésének
illetve a meghatalmazások átadásának sem tett soha eleget. A Dob utca 18. szám alatti ingatlan
vonatkozásában például, ahol a szerződés szerint az első konstrukció érvényesül volna, azaz az
önkormányzatnak kellett volna a bérlő-megállapodásokat megkötni, sem az önkormányzat nem
teljesítette ezen vállalását, sem az üzletrészek eladói nem kapcsolódtak be ebbe, hanem a befektetők
által megjelölt külsős cég járta végig a lakókat és egyeztette le a lakókkal a kompenzálás kapcsán
kötendő szerződéseket.

Fontos megjegyezni szerintem, hogy a VII. kerületi önkormányzat szerződéseiben az ingatlanok
tulajdonjoga nem szálhatott át addig a vevő cégekre, amíg minden lakóval megkötésre nem került a
bérlő-megállapodás, tehát a vevő a vételár megfizetését követően már üres ingatlant szerzett meg,
nem pedig bérleti joggal terheltet vagyis bérlőkkel telit.

A Trans Consult Kft vagy személyesen Ön jelentkezett-e a VII. kerületi Önkormányzatnál, hogy
eladásra kínált ingatlanokat szeretne vásárolni, ha igen, kivel beszélt, milyen választ kapott? Utóbb
közvetlen üzlet az önkormányzat és a külföldi befektetők között létrejött-e, ha nem, miért nem?
Igenlő válasz esetén hogyan tájékozódtak az eladásra kínált ingatlanokról?

A Transconsult Kft, 2000-2001 években jelentkezett az önkormányzatnál, hogy ingatlant vásárolna
illetve ügyfeleit érdekli ilyen lehetőség, de a konkrét ingatlanokra már nem emlékszem, amelyek
kapcsán az ajánlatot beadtuk, de az biztos, hogy adásvételi szerződés nem jött létre. A tárgyalásokat
nem én folytattam akkor az önkormányzattal, hanem egy korábbi alkalmazottunk.

2003. évet követően azokon az ingatlanokon kívül, amelyek a Nagy Györgyhöz kapcsolódó
projektcégek tulajdonában voltak más VII. kerületi önkormányzati ingatlant nem vettek meg rajtunk
keresztül a befektetőink. Volt olyan eset, hogy gondolkodtunk arról, hogy egy-egy pályázaton
elindulunk, de végül nem tettük. Ennek oka főleg az volt, hogy a bérlő-megállapodások kapcsán
nagyon rosszak voltak a tapasztalataink továbbá a kerületre vonatkozóan változtatási tilalom is
életbe lépett időközben, ami további akadályt gördített a beruházások elé. Ezzel egyidejűleg a
Műemlékvédelmi Hivatal is számos ingatlant ideiglenesen vagy véglegesen levédett és így



összességében kiszámíthatatlanná vált a befektetők számára, hogy mit építhetnek végső soron a
kerületben egy-egy ingatlanra és az mikor realizálható.

Szóba került-e, hogy a Nagy György által „kihozott” ingatlanokat közvetlenül vásárolják meg az
önkormányzattól, ilyen igénnyel, ajánlattal jelentkeztek-e vagy ezen ügyletek (vád tárgyát képező
ingatlanok) már olyan fázisban voltak dr. Nagy György és az önkormányzat között, hogy erre már
nem is lett volna lehetőség?

Nagy György az ingatlanokat illetve a cégeket számunkra kiajánlott ingatlanok kapcsán mindig azt
kommunikált felénk, hogy azok felett már ő rendelkezik. Csak később derült ki számunkra, hogy
néha már olyan fázisban is kiajánlotta azokat nekünk, mikor még csak ajánlatott tett
megvásárlásukra az önkormányzat felé. Mire az ártárgyalások az üzletrészek eladóival lezajlottak és
bekértük az átvilágításhoz szükséges iratokat, addigra az ingatlanok értékesítése kapcsán már
megszülettek a szükséges határozatok, tehát a vád tárgyát képező ingatlanügyletek már mind olyan
fázisban voltak, hogy nem lett volna lehetőségünk sem az önkormányzattól közvetlenül
megvásárolni az ingatlanokat.

Azonban a harmadik kérdésre adott válaszomban azt is jeleztem, hogy a befektetők valószínűleg
többletelvárásokkal léptek volna fel az adásvételi szerződések tartalmát illetően, amely feltételeket,
véleményem szerint, az önkormányzat nem lett volna hajlandó elfogadni.

Már azelőtt bekapcsolódott-e az egyes ingatlanok kapcsán az önkormányzattal folytatott
tárgyalásokba, mielőtt a projektcéggel az önkormányzat az adásvételi szerződést aláírta volna?

Az adásvételi szerződések megkötése előtt kapcsolódtam bele a tárgyalásokba, pontosabban az
adásvételi szerződés tartalmának csiszolásába, amely az árat nem érintette, a Dob utca 14. valamint
a Dembinszky utca 26. szám alatti ingatlanok esetében illetve a Rózsa utca 18/a alatti ingatlan
kapcsán is, habár annál az ingatlannál volt aláírt adásvételi szerződés az önkormányzattal akkor,
mikor az opciós szerződést aláírtuk, de azt az eredeti szerződést az önkormányzat és a vevő végül is
felbontotta. Ezen három ingatlan esetében Nagy György illetve az eladók és befektetőink között
opciós megállapodások illetve feltételhez kötött üzletrész-adásvételi szerződések megkötésére
került sor amiatt, hogy azok aláírásáig csak gazdasági bizottsági illetve testületi döntés született az
értékesítésekről a projekt cégek javára, és emiatt a végleges üzletrész adásvételi szerződéseket csak
az ingatlan adásvételi szerződések megkötését követően írtuk alá. A befektetők érdekeit képviselve
próbáltam az adásvételi szerződések tartalmának módosítását kérni bizonyos kérdésekben az
önkormányzattól, de igazán sok sikerrel nem jártam. Ezen szerződésmódosítási javaslatokat
Vilmányi ügyvédnővel egyeztetve küldtük el az önkormányzathoz. Amint írtam, ezen módosítások
nem vonatkoztak sohasem az árra, azokat a GABI illetve testületi határozatok már fixálták
korábban.

9. Megfelel-e a valóságnak, hogy Hunvald György II. r. vádlottól azt a tájékoztatást kapta,
hogy amennyiben VII. kerületi ingatlanokat kíván vásárolni, forduljon dr. Nagy
Györgyhöz, majd rajta keresztül egyeztetnek? Hunvald György II. r. vádlott előzetes tudta
és beleegyezése nélkül az ön megítélése szerint létrejöhettek-e a vád tárgyát képező
ingatlanokra vonatkozó ügyletek a szerződésben írt árakon?

Hunvald György nem ingatlanvásárlások kapcsán irányított Nagy Györgyhöz, hanem amiatt,
hogy a Nagy úr illetve az eladók által vállalt, de önkormányzathoz kapcsolódó feltételek
teljesítését rajta kérjem számon. Mint korábban tettem róla említést, dr. Nagy sokszor úgy
nyilatkozott egy-egy kérdésben, hogy azokat már az önkormányzattal megbeszélte, tisztázta.
Viszont amikor az önkormányzat illetékeseinél rákérdeztem ezekre az ügyekre, akkor sokszor
az derült ki, hogy arról akkor hallottak először.

Azzal kapcsolatban, hogy Hunvald úr mikor tudta meg, hogy ajánlat érkezett be Nagy



Györgyéktől egy-egy ingatlan megvételére nem tudok nyilatkozni még találgatás szintjén sem.
Amit én tudok az az, hogy Gál Györgyhöz adta be minden esetben a vételi ajánlatot dr. Nagy
és a gazdasági bizottság döntött elsőként az értékesítésről illetve annak előterjesztéséről a
testület felé. Nem tudom, hogy milyen fázisban értesítette Gál György Hunvald Györgyöt az
ajánlatokról és a bennük szereplő árról.
Saját tapasztalatai szerint hogyan működött az ingatlan értékesítésekkel kapcsolatban a döntési
mechanizmus a VII. kerületi Önkormányzatnál? Ezzel kapcsolatban dr. Nagy György, Gál György
vagy Hunvald György vagy bármely más az ügyben érintett személy mondott-e Önnek erre
vonatkozóan valamit?

Amennyire én beleláttam az értékesítés folyamatába annak alapján a következőket tudom
elmondani: a potenciális vevők vételi ajánlatukat a Gál György által vezetett gazdasági bizottsághoz
nyújtották be. Ezt követően a gazdasági bizottságnak kellett határozatot hozni arról, hogy
hozzájárul-e az ingatlan értékesítéséhez az adott Kft részére és ha igen milyen áron, milyen
feltételekkel. Ezt követően a testület hozott határozatot az értékesítésről.

Arról, hogy az ajánlat megtétele előtt vagy azt követően voltak-e tárgyalások az árról és a
feltételekről Nagy György nekem azt mondta, hogy ezekben a kérdésben Gál Györggyel egyeztet és
amennyiben a gazdasági bizottsági határozat meg van egy értékesítésről, akkor azt a testület is jóvá
fogja hagyni.

10. Mit tudott dr. Nagy György szerepéről a vád tárgyát képező ingatlanok
vonatkozásában, ezen ingatlanok esetében hogyan történtek a befektetői tárgyalások, milyen
szerződések jöttek létre, miért ezeket a konstrukciókat alkalmazták, a vételár kifizetése
minden esetben megtörtént-e, ha nem, miért nem? Előfordult-e olyan eset, amikor a
szerződésben rögzített áron felül további költséget is fizetni kellett, pl. a lakók
kiköltöztetésének többletköltségeként, ha igen, megtörtént-e a fizetés, milyen összegben?
Egyes szerződésekhez kapcsolódóan miért tett dr. Néder Zoltán V. r., Molnár Jenő VI. r. és
Kékessy Georges Sándor VII. r. vádlott készfizető kezességi nyilatkozatot?

dr. Nagy György szerepéről a korábbikban már részletesen nyilatkoztam. Ő volt az, aki az
önkormányzat illetékeseivel a kapcsolatot tartotta, neki voltak információi arról, hogy mely
ingatlanokat kíván értékesíteni a kerület.

A befektetőket az eladókkal folytatott tárgyalások során mi képviseltük a nevükben mi tárgyaltunk,
maguk a befektetők csak ritka alkalmakkor vettek ezeken részt. Az üzletrészeladói oldalon Nagy
György, Molnár Jenő, dr. Néder Zoltán és dr. Vilmányi Ágnes állt illetve eleinte Kékessy Georges is
jelen volt. Az üzleti tárgyalások folyamatát korábban már felvázoltam.

A megkötött szerződések kapcsán a következőket tudom elmondani:

Egyes ügyleteknél először opciós szerződést kötöttünk az eladókkal és bizonyos feltételek
bekövetkezése esetén került csak sor a végleges üzletrész-átruházási szerződés aláírására. Ezen
feltétel jellemzően az önkormányzattal kötendő adásvételi szerződés aláírása volt.

Más esetekben opciós szerződés nélkül, azonnal üzletrész-adásvételi szerződések megkötésére
került sor, amely szerződések jellemzően ütemezett fizetést tartalmaztak az üzletrészek vételára
kapcsán, illetve készfizető kezesek is aláírták azokat annak érdekében, hogy amennyiben a
szerződésben vállalt kötelezettségeket maguk az eladók nem teljesítik, akkor a kezesek felelnek
értük. Az eladó jellemzően a Metira Ltd és egy magánszemély volt a cégeknél, de mivel ezen
személyek a készfizető kezesek nevében jártak el, az ő érdekeiket képviselték, ezért a befektetők
számára csak úgy voltak elfogadhatóak a konstrukciók, ha a ciprusi cég illetve a magánszemély
helyett és nevében ezen készfizető kezesek vállalnak felelősséget az eladói teljesítésért. Néhány
esetben vállalkozási szerződés aláírására is sor került, aminek az volt a célja, hogy egy, az



eladókhoz kapcsolódó cég vállalta azt, hogy lebonyolítja a bérlőkiköltöztetéseket, eljár az építési
illetve bontási engedélyek ügyében és sokszor ennek keretében visszavételi kötelezettséget illetve
kötbérfizetést is vállaltak az eladók arra az esetre például, ha nem lenne megépíthető az építési
engedély alapján a szerződésben meghatározott méretű ingatlan.

Minden konstrukció célja az volt, hogy kiszámíthatóbbá tegye a befektető számára a projekt
bekerülésének költségeit elsősorban értve ezalatt a bérlőkiköltöztetést illetve biztosítékokat
kapjanak arra nézve, hogy az eladók által kínált méretekkel valóban megépíthető a projekt.

Az ingatlanok vételárát az önkormányzat felé minden szerződés kapcsán megfizették a cégek oly
módon, hogy a tulajdonosaik vagyis a befektetők tagi kölcsönt nyújtottak a cégnek ennek
fedezésére. Egyetlen kivétel volt a Dob utca 14. szám alatti ingatlan esete, ahol ugyan a vevő
ügyvédi letétbe helyezte a vételár teljes összegét, az önkormányzat elállt a szerződéstől.

Az üzletrészek vételárát a vevők egyes cégek esetében csak részben fizették meg, mivel az
eladók által vállalt feltételek nem teljesültek illetve voltak olyan esetek is, amikor azért lett
kevesebb az eladók felé megfizetett összeg, mert az - szerződésnek megfelelően – csökkentve lett a
bérlőkiköltöztetések kapcsán felmerült, eredetileg meghatározott ingatlanvételár feletti összeggel.
Erre példa a Klau Bau Kft esete, ahol a kiköltöztetés annyira jelentős költségeket jelentett, hogy a
befektetőnek üzletrészvételárként semmit nem kellett volna fizetnie.

Mit tartalmazott a projektár, az ingatlan árán felül mit tartalmazott az üzletrész ára?

Amikor projektárról beszélünk, akkor egy olyan összegre gondolunk, amely ezekben az esetekben
két részből állt, egyrészt az önkormányzat felé fizetendő, szerződésben szereplő vételárból másrészt
az üzletrészekért fizetendő vételárból. Amennyiben a bérlők kiköltöztetése többe került, mint az
önkormányzattal kötött szerződésben szereplő eredeti összeg, akkor ingatlanért fizetendő vételár
megnőtt és az üzletrészek ára ezen többlettel csökkent, vagyis a projektár ugyanaz maradt, csak
annak megoszlása változott. Az üzletrészek vételára volt hivatva képviselni az eladók által vállalt
kötelezettségek értékét vagyis a fentiekben már említetteknek megfelelően az eladók által vállalt
megépíthető m2-ű ingatlan kapcsán a bontási illetve építési engedély megszerzésében való
közreműködést, a bérlőkiöltöztetések ügyintézésének értékét és a készfizető kezesség ellenértékét.
Az üzletrészek vételára csökkent akkor is, ha az építési engedély alapján kisebb építményt lehetett
megépíteni, mint az eladók által vállalt méret.

11. Miért kellett offshore cégeket közbeiktatni, mi lehetett a háttere annak, hogy a
projektcégek tulajdonosai és ügyvezetői a vád szerint nem a valóságnak megfelelően
kerültek feltüntetésre, illetve tudomása szerint volt-e olyan cég, ahol a valós tulajdonosi
háttér jelent meg?

Szeretném felhívni mindenekelőtt a figyelmet arra, hogy offshore cégnek általánosságban azon
cégeket nevezik, amelyek 10% alatti adókulccsal adóznak és nem azon országában fejtik ki
elsődlegesen tevékenységüket, ahol be vannak jegyezve. Az itt megjelenő cégek közül a Metira, a
Sunsource és a Linmor ciprusi cég, ahol az adókulcs 10%, akárcsak Magyarországon jelenleg, így
azokat offshore cégnek tekinteni nem lehet.

Ezen cégek használatának adózási szempont az volt a jelentősége, hogy amíg például egy magyar
magánszemélynek (adóévtől függően) 20-25% adót kellett megfizetni a nyereségből, amennyiben
üzletrészt értékesített, addig ezen ciprusi cégek az eladott üzletrészek utáni nyereségből nem fizettek
adót, mindaddig míg azt újra befektették más üzletekbe, például tagi kölcsönként más
leányvállalataikat finanszíroztak vele. Természetesen ez a módszer arra is alkalmas, hogy a valós
tulajdonosok ne jelenjenek meg közvetlenül az alapított leányvállalatokban. Nagy György és társai
esetében valószínűleg az adóoptimalizálás mellett azért volt ezekre szükség, mert dr. Nagy
társtulajdonos volt az önkormányzattal az ERLAK-ban és nem kívánt azzal magának



kellemetlenséget okozni, hogy közvetlenül jelenik meg. Ez lehetett az oka annak is, hogy korábban
maga helyett más magánszemélyeket kért fel arra, hogy képviseljék.

Vevői oldalon (Sunsource, Linmor, Kennrich Ltd) egyértelműen a kedvezőbb adózási konstrukció
miatt használták a befektetők ezeket a cégeket. A külföldi magánszemély befektetők nem vonnak ki
általában pénzt osztalékként ezekből a cégekből, hanem például a leányvállalatoktól származó
osztalékot vagy az eladott üzletrészek utáni bevételt újabb befektetésekre használják fel.

Nem tudok olyan cégről, amelyben Nagy György és befektetőtársai együtt jelentek volna meg
közvetlenül.

12. Kik voltak a dr. Nagy György mögött álló befektetők, őket milyen kapcsolat fűzte
egymáshoz, azonos vagy elkülönülő érdekeik voltak-e, a befektetők mely személyeket kértek
fel tudomása szerint a projektcégekben történő tulajdonosi vagy ügyvezetői részvételre?

Amint korábban már említettem vallomásomban Nagy György Molnár Jenőt és Kékessy Georges
Sándort, mint befektetőtársait. Kardos Péterről később tudtam meg, hogy érdekelt valamilyen
formában a Rózsa 18/a szám alatti ingatlanban, de pontos szerepe számomra nem volt ismert. Ezen
befektetők nem tudom, hogy mikor és milyen formában kértek fel maguk helyett más
magánszemélyeket arra, hogy őket képviseljék, illetve azt sem tudom megmondani, hogy ezek a
magánszemélyek esetleg rendelkeztek-e valós érdekeltséggel a cégekben vagy ügyvezetőként
valósan tevékenykedtek-e. Azt tudom elmondani, hogy én kizárólag a befektetőkkel tárgyaltam az
üzleti kérdésekről, ezen magánszemélyekkel soha. Akiket közülük személyesen ismertem vagy 1-2
két alkalommal találkoztam a következők voltak: Szijjártó Piroska, Orosz Krisztina, Predák Sándor,
Lipcsey György, Mészáros Zoltán, Hafner Zoltán. Az üzleti tárgyalások során számomra nem derült
ki, hogy pontosan ki kért fel kit arra, hogy képviselje a cégekben, ezt előttem soha nem fedték fel a
befektetők. A későbbi beszélgetésekből számomra úgy tűnt, hogy Szijjártó Piroska Nagy Györgyhöz
volt kapcsolható, Orosz Krisztina Néder Zoltánhoz és Molnár Jenőhöz, Mészáros Zoltán szintén
Molnár Jenőhöz, Lipcsey György Kékessy úrhoz, Predák Sándorról és Hafner Zoltánról pedig nem
tudom megmondani, hogy kit képviseltek.

Számomra úgy tűnt, hogy van valamilyen típusú felosztás a társak között a projekteket illetően,
mivel egy-egy ingatlan kapcsán más-más felállásban tárgyaltunk velük. voltak ügyletek, amikor
csak dr. Nagy volt jelen az összes megbeszélésen és voltak olyan ügyletek is, ahol Molnár Jenő volt
az aktív tárgyaló. A társak között biztosan kialakult valami féle feszültség és véleményem szerint
például Kékessy úr is emiatt nem volt jelen egy idő után a tárgyalásokon, mivel például egy-egy
ügyben teljesen más reakciót, választ kaptam Nagy Györgytől és Vilmányi ügyvéd nőtől, mint amit
Molnár Jenő és dr. Néder adott. ilyen kérdés volt például a Klau Bau Kft üzletrész adásvételi
szerződéstől való elállás kísérlete az eladói oldalról, ami egyébként jogilag teljesen megalapozatlan
volt. Dr. Nagy és dr. Vilmányi levélben érdekmúlásra hivatkozva el kívántak állni a szerződéstől,
míg Molnár Jenőéktől ellenkező tartalmú nyilatkozat érkezett hozzánk.

13. Dr. Néder Zoltán befektető volt-e, vagy a befektetők ügyvédje, tud-e arról, hogy tőkét
helyezett valamelyik üzletbe? Orosz Krisztina XIII. r. vádlottat ki kérte fel névleges
ügyvezetői, illetve tulajdonosi pozíció ellátására? Orosz Krisztina vádlott miért jött el dr.
Néder Zoltán ügyvédi irodájából, közöttük a viszony megromlott-e, ha igen, miért? Haragos
viszonyban vannak-e? Molnár Jenő milyen kapcsolatban állt Orosz Krisztinával?

Dr. Néder Zoltán szerepe számomra nem volt világos az üzleti megbeszélések során. Eleinte
egyértelműen, mint a befektetők jogi képviselője jelent meg, majd Vilmányi ügyvédnő bemutatását
követően nekem úgy tűnt, hogy továbbra is Molnár úr érdekeit képviselve jár el ügyvédként. Arról



nem tudok, hogy befektetett-e valamely cégbe tőkét és ha igen melyikbe és mennyit.

Orosz Krisztina dr. Néder Zoltán ügyvédi irodájában dolgozott és amennyiben jól tudom ott
ismerkedett meg Molnár Jenővel. Azt számomra nem fedték fel az érintett felek, hogy ki kérte fel őt
a tulajdonosi illetve ügyvezetői szerep ellátására.

Arról tudok, hogy Krisztina terhessége miatt hagyta ott az ügyvédi irodát. Arról, hogy mennyire
romlott meg a viszonya dr. Néderrel nincs információm. Azt tudom, hogy amikor 2006. évben
elkezdődött a nyomozás és Orosz Krisztinát is megkereste a hatóság megharagudott Néder ügyvéd
úrra, amiért ilyen helyzetbe hozta, arra ő soha nem is gondolt, hogy ebből problémája lehet, az
ügyvéd úr nem beszélt neki soha arról, hogy ez megtörténhet.

14. Mit mondott dr. Nagy György Gál György I. r. vádlott szerepéről a vád tárgyát képező
ingatlanok vonatkozásában.

Milyen elszámolási viszonyban álltak egymással, hallott-e akár dr. Nagy Györgytől, akár
mástól, esetlegesen dr. Vilmányi Ágnestől vesztegetési pénzekről azok összegéről, illetve
hogy azt miért kellett fizetni, kinek, milyen összegben az egyes ingatlanok kapcsán? Ki
tudhat még erről? Amennyiben bárkinek adott dr. Nagy György vesztegetési pénzeket, tudott-
e arról, hogy ezt ki kezdeményezte illetve ki határozta meg a pénzösszeget. Ezen pénzösszeg
nagysága függött-e valamitől?

Ezt a kérdést már több alkalommal megválaszoltam vallomásomban, de megpróbálom itt
összefoglalni.

Nagy György Gál Györgyről, mint önkormányzati kulcsemberről beszélt előttem, akin keresztül
történnek a kerületi ingatlanértékesítések. Nekem azt mondta, hogy nagyon közeli kapcsolatban
állnak, rendszeresen találkoznak és az ingatlanok adásvétele kapcsán vele egyeztet. Nagy György
nekem azt mondta, hogy kompenzálja Gál Györgyöt a kapott információkért, de azt soha nem
közölte velem, hogy mekkora összegeket ad át neki. Valószínűsítem, hogy Nagy György hasonlókat
mondhatott befektetőtársainak is. Vilmányi ügyvédnő is hasonlókat mondott nekem Gál Györggyel
kapcsolatban. Nagy Györgytől több alkalommal hallottam, hogy mérgesen szidja előttem az
önkormányzatot illetve kapcsolatait amiatt, hogy a pénzt eltették, de ígéreteiket nem teljesítik,
amikor arról beszéltünk, hogy miért nem haladnak a szerződésben vállalt kötelezettségek
teljesítésével az eladók. Persze ez lehetett egy színjáték is, azért, hogy a felelősséget másra tolja
Nagy úr előttem a saját tehetetlensége miatt.

Gál Györgytől hallottam, hogy elszámolási gondok vannak Nagy György és közötte, de ennek
hátterét nem részletezte előttem, nem tudom, hogy esetleg az ERLAK-hoz vagy más ügylethez
kapcsolódott ez a probléma.

Sem dr. Nagy György, sem Gál György nem beszélt nekem arról, hogy ki kezdeményezett, sőt Gál
György arról sem beszélt előttem soha, hogy lettek volna ilyen összegek, illetve arról sem hallottam,
hogy ki határozta meg azok nagyságát.

Dr. Nagy György vesztegetési pénzek átadásáról/azt, hogy mennyit, kinek, mikor, melyik házzal
kapcsolatban adott feljegyezte-e valahova? Látott-e Ön, vagy mutatott-e Önnek ezzel kapcsolatos
feljegyzést?

Nem tudok róla, hogy vesztegetési pénzekről vezetett volna bármilyen kimutatást, illetve a hírekből
hallottam az utóbbi időben ezt, de én soha nem láttam ilyen feljegyzést.

15. Mit tud arról, hogy az önkormányzatnál más vevők is jelentkeztek-e a jelzett
ingatlanok megvásárlására, dr. Nagy Györgynek voltak-e egyéb vevőjelöltjei?

Arról nem tudok, hogy az önkormányzatnál jelentkeztek-e más vevőjelöltek ezen ingatlanok



megvétele kapcsán.

Nagy György, mint korábban említettem számos ingatlanközvetítővel és befektetőcsoporttal volt
kapcsolatban és a nyomásgyakorlás eszközeként gyakran emlegette, hogy sorban állnak a vevők
nála, gyorsítsuk fel a szerződéskötést, a kifizetéseket. Mivel a vád tárgyát képező ingatlanok közül
ügyfeleink csak 8-at (Klauzál utca 8-10 számú ingatlant kettőnek tekintem) vásároltak meg
projektcégeken keresztül, így egyértelmű, hogy más vevői is voltak dr. Nagynak.

Korábban azt is említettem, hogy a Dembi 26 Kft üzletrészeit is megpróbálta velünk egyidejűleg
egy másik cégnek, aki spanyolok voltak, értékesíteni és a korábbi kifizetések és megállapodások
ellenére a Rózsa Ház Kft. üzletrészei sem a mi befektetőink részére került értékesítésre.

16. Az ingatlanok megvásárlása jó üzlet volt-e, melyik projekt ment teljesedésbe, melyik
volt nyereséges, volt-e ráfizetés, ha igen, miért? Az önkormányzat milyen magatartást
tanúsított a lakókiköltöztetések kapcsán, elősegítette-e a folyamatot?

Az ingatlanok kapcsán sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a befektetők nem realizáltak a mai
napig hasznot, sőt sok esetben a túlélésért küzdenek jelenleg a cégek. Illetve volt egy-két cég,
amelyben az üzletrészek az idők folyamán továbbértékesítésre kerültek, ott képződhetett nyereség.

Korábban említettem, hogy számos tényező miatt a projektek a mai napig nem fejeződtek be.
Fontos megjegyeznem, hogy ilyen tényező volt többek között:

 az önkormányzat hozzáállása a bérlőkiköltöztetésekhez, a segítségnyújtás, sőt a vállalt
kötelezettségek teljesítésének teljes hiánya, ami 1-3 év veszteséget és jelentős
többletköltséget jelentett (mind korábban említettem az átköltöztetések kapcsán annak
ellenére, hogy számos gazdasági bizottsági határozat és ezt követően együttműködési
megállapodás tervezet született, sőt az önkormányzat felkérésére a befektetők meg is
terveztették és építési engedélyt is szereztek a Dob utca 19-21 szám alatti ingatlanok
rekonstrukciójára- az önkormányzat végül nem írt alá semmilyen szerződést annak kapcsán,
hogy a befektetők felújítottak volna saját költségükön kerületi házakat, amelyekben a
bérlőket el lehetett volna helyezni)

 a műemlékvédelmi hivatal beavatkozása, amelynek hatására a korábban esetleg bontható
vagy bizonyos módon átépíthető épületek kapcsán végzett előkészítő munka, tervezés mind
kárba veszett, jelentős idő- és anyagi veszteséget okozva. Teljes körűen újra kellett
gondolnia a befektetőknek, hogy mit tudnak az újonnan levédett, de nagyon romos állapotú
ingatlanokkal kezdeni azt követően, hogy nagyon drágán kiköltöztették a bérlőket és
megterveztették az akkor hatályos szabályozási terv alapján az új épületet

 a kerületben elrendelt változtatási tilalom, amelynek tartama alatt a befektetők azt sem
tudták, hogy hogyan tovább, a folyamatban levő tervezések leálltak, sőt a Dob utca 18 szám
alatti ingatlan esetében az építési engedélyt nem tudta meg sem hosszabbítani a befejtető,
mert lejárata erre az időre esett és ekkor nem adtak ki még hosszabbítás kapcsán sem
határozatot, ami azt eredményezte, hogy a teljes tervezési folyamatot újra kellett indítani

 a Dob utca 14. esetében elállt az önkormányzat a szerződéstől annak ellenére, hogy a
befektető szerződésszerűen teljesített és letéttel is igazolta a kiköltöztetési költségek
rendelkezésre állását

 a gazdasági világválság, aminek hatására a befektetők banki hitelt a fejlesztésekhez nem
kaptak, saját forrásaik kimerültek, vevők nem voltak és jelenleg sincsenek többé a piacon

és sorolhatnám tovább.

Miért nem jött létre a Garay u. 48. szám alatti épülettel kapcsolatos üzlet?

A Garay utcai ingatlant férjem megtekintette azt követően, hogy Nagy György kiajánlotta részünkre.
Talán megcsináltuk a megtérülési alaptanulmányt is hozzá, erre már nem emlékszem, de arra igen,



hogy befektetőink számára nem volt attraktív sem a hely, sem a várható megtérülés miatt a projekt,
így ajánlatot sem adtunk dr. Nagynak ezen ingatlan kapcsán.

Tárgyalt-e Hunvald György II. r. vádlottal adásvételekről vagy csak egyéb járulékos kérdésekben,
úgymint a már megvásárolt ingatlanok bérlőinek kiköltöztetése, elhelyezése, stb. Tett-e Hunvald
György II. r. vádlott ezzel kapcsolatosan bármilyen ígéretet?

Hunvald Györggyel nem tárgyaltam az adásvételekről, csak a járulékos kérdésekben, amint
ezt korábban részletesen kifejtettem. Hunvald Györgytől ezen megbeszélések alapján tudtam
meg, hogy azon kérdések egy részéről, amiről dr. Nagy úgy nyilatkozott, hogy már
megtárgyalta az önkormányzattal, az önkormányzat még csak nem is hallott. Hunvald
György ígéreteket nem tett, de eleinte úgy láttam, hogy támogat egyes megoldási javaslatokat,
például a már többször említett átlakoltatást, de végül mégsem realizálódott az ügylet.

17. A dr. Gergely és Társai ügyvédi Iroda ügyvédei, illetve dr. Gergely Tamás ügyvéd mit
tud a szerződések hátteréről, az alkukról, Ön volt-e a megbízója, részére az ügyvédi
titoktartás alól a felmentést megadja-e ?

A Gergely és Társai ügyvédi iroda ügyvédei, jelöltjei az eladókkal folytatott egyeztetéseken nem
vettek részt, csak akkor kapcsolódtak már bele az ügyletekbe, amikor a szerződéses konstrukciókról
volt szó.

Az ügyvédi irodát nem én illetve a Transconsult Kft. bízta meg az ügyek ellátásával és képviselettel,
hanem az egyes befektetők és az üzletrészek megvásárlását követően a cégek. Emiatt a titoktartás
alóli felmentést is csak a befektetők tudnák megadni részükre.

18. Az egyes ügyletek kapcsán a GABI és a Képviselő testület határozataival találkozott-
e, a tárgyalások mely fázisában, kitől kapta meg azokat, miért kapta meg?

Ezen kérdést is érintettem már korábban. Mind a GABI, mind a testületi határozatokkal találkoztam
az ingatlanértékesítések illetve később a bérlőkiköltöztetések kapcsán. Az ingatlan-adásvételekkel
kapcsolatban azokat dr. Nagy bocsátotta rendelkezésünkre a tárgyalások azon fázisában, amikor az
átvilágításokat megkezdtük.

19. Világítsa meg a Chieftain, a Linmor, a Metira és Sunsource Ltd. cégek tulajdonosi
hátterét, kinek az érdekköréhez tartoztak?

A Chieftain Ltd. egy Írországban bejegyzett társaság, amelynek tulajdonosa tudtommal Gerald
O’Rourke, képviseletében meghatalmazottként Owen Markhem járt el itt Magyarországon
általában.

Metira Ltd. Cipruson bejegyzett cég, amelynek létrehozásában közreműködtem. A társaság
tulajdonosait nem tudom pontosan meghatározni, a közreműködésre a cég megalapítása kapcsán dr.
Nagy György és befektetőtársai kértek meg. Meghatalmazottként, ha jól emlékszem, Szijjártó
Piroska és talán Kékessy George járhatott el.

A Linmor Ltd. egy Cipruson bejegyzett cég, amelynek tulajdonosai tudtommal elsősorban izraeli
befektetők voltak, férjem, Itay Polivoda képviselte őket Magyarországon. Információim szerint a
cég megszüntette magyarországi tevékenységét.

A Sunsource Ltd kapcsán el kívánom mondani, hogy értesüléseim szerint a cég már évekkel ezelőtt
megszűnt. Tulajdonosai ennek is izraeli befektetők voltak, képviseletében meghatalmazással férjem



és én jártunk el Magyarországon.

A ciprusi cégek esetében szeretném megjegyezni, hogy sok esetben az alapításuk látra szóló
részvényekkel történik, így annak megállapítása, hogy kik a cég tulajdonosai egy adott pillanatban
nem egyszerű.

20. Tud-e arról, hogy az Ön által képviselt ír és izraeli befektetőkön kívül más külföldi
befektetőkkel is tárgyalt a magyar befektetői kör, kikkel, meddig jutottak, miért hiúsultak meg
azok?

Arról természetesen tudtam, hogy Nagy György és társai tárgyalnak más befektetőkkel is, mint ezt
már korábban is írtam.

Azzal a spanyol befektetővel tárgyaltam is személyesen, akinek velünk párhuzamosan adták el az
üzletrészeket az eladók a Dembi 26. Kft-ben. Tudomásom szerint a Hispamer Kft-vel illetve az
általuk képviselt ügyféllel üzletrész-átruházási szerződés aláírására is sor került és a spanyolok meg
is fizettek bizonyos foglalót vagy vételárrészletet az eladóknak. Ezen információkat csak jóval azt
követően tudtam meg, hogy mi már az üzletrész-átruházási szerződést Nagyékkal aláírtuk és
fizettünk is vételárrészletet a részükre. Arra nem emlékszem, hogy milyen összeget fizetett a
Hispamer az üzletrészekért, de azt tudom, hogy Nagyék nagyon szorgalmazták azt, hogy bontsuk fel
a közöttünk létrejött szerződést, amiből arra tudok következtetni, hogy többet ajánlottak, mint a mi
vevőnk a Linmor Ltd. A szerződést a Linmor Ltd végül nem bontotta fel, a Hispamernek, ha jól
tudom hosszas viták és egyeztetéseket követően visszautalta dr. Vilmányi az általuk letétbe helyezett
összeget.

Más, hozzánk nem kapcsolódó külföldi befektetőkkel folytatott tárgyalásairól dr. Nagynak és
társainak nem tudok.

21. A nyomozás során tett tanúvallomásait fenntartja-e?

Igen, fenntartom.

Dátum: Budapest, 2011. szeptember 12.

______________________________

Polivodáné dr. Dolinay Eszter


