
A VÁDIRAT BEVEZETŐ RÉSZE AZ INGATLANOKKAL KAPCSOLATBAN A 
KÖVETKEZŐKET HOZZA FEL A BŰNÖSSÉGEM ALÁTÁMASZTÁSÁRA 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN: 
 
VÁDIRAT 8. OLDAL UTOLSÓ BEKEZDÉS 
  
"Dr. N. Gy. 2004. elején bemutatta Dr. D. E.-t G. György I. rendű vádlottnak és külön Hunvald 
György II.rendű vádlottnak is. 
A bemutatások alkalmával Dr. D. E. elmondta az elsőrendű és másodrendű vádlottnak, hogy Ő 
külföldi befektetőket képvisel, akik ingatlanokat szeretnének vásárolni a VII. kerületben.  

(Dr. D. E. G. György elsőrendű vádlottnak ezen túlmenően már a bemutatás 
alkalmával is elmondta, hogy az általa, illetve a cége által képviselt külföldi 
befektetők a Budapest VII.0kerület Dob utca 34.számú és a Dembinszky utca 
32.számú ingatlant már megvásárolták, a Dr. N. Gy. és üzlettársai érdekeltségébe 
tartozó cégek üzletrészein keresztül.") 

 
Dr. D. E.:  
                                                            2009. március 18-i tanúvallomás: 
 
"Emlékezetem szerint N. Gy. először G. Györgynek mutatott be, majd 2004.elején még Hunvald 
Györgynek is. Emlékezetem szerint valamilyen rendezvény volt, talán a Fészek Klub belső udvarán. A 
rendezvényre N. Gy. hívott meg, és ott mutatott be emlékezetem szerint Hunvald György 
polgármesternek.  
N. Gy. - ugyanúgy, mint G. György esetében - mint a külföldi befektetők képviselőjét mutatott be. Ott 
részletekbe nem mentünk bele, csak röviden beszélgettem Hunvalddal." 
 
Hunvald György  
                                                    2010. március 2-i vallomás: 
 
"Felszínes kapcsolatban voltunk, néhányszor találkozhattunk. 
Ha jól emlékszem György nap alkalmából találkozhattunk egyszer, emlékezetem szerint a Fészek 
Klubban - azt nem tudom, hogy ez melyik évben volt, 2003-ban, vagy máskor - nem én hívtam meg 
oda, és emlékszem egy hivatalos találkozóra, ami már valamelyik ingatlan szerződéssel kapcsolatban 
egy vitás kérdés rendezése." 
 
 

Kommentár: 
Nehéz 7-8 év távlatából megmondani, hogy kivel mikor találkozott az ember, különösen azok után, hogy 
munkájából adódóan sok emberrel találkozik. 
Dr. D. E. esetében nagyon jó azonban, hogy mindketten emlékezünk a Fészek Klubra, mert ez a rendezvény 
2004. április 24-én volt. 
Egyetlen egyszer tartottuk a Fészek Klubban a György napot, 2004. április 24-én. 
Én is megerősíteni tudom azt, hogy itt mutatták be először nekem Dr. D. E.-t. Ez egy rövid találkozás volt, 
ahol a Fészek udvarán volt a György nap. 
N. Gy. asztalánál ült Dr. D. E. a férjével együtt. Itt azonkívül, hogy N. bemutatta a férjével együtt, más nem 
történt.  
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Ezek után kezdődhettek, már a Polgármesteri Hivatalban, a már megkötött szerződések végrehajtásával 
kapcsolatos egyeztetések. Őszintén szólva én sok találkozásra – ahogyan D. E. emlékszik – nem emlékszem, 
de polgármesterként én sajnos a munkaidőm nagy részét találkozókkal töltöttem. 
  
Ilyen találkozókra a már megvásárolt ingatlanok kezelése kapcsán került sor, ingatlanok kiürítésének 
menetrendje, csereingatlanok biztosítása, esetleg – bár konkrétan nem emlékszem – bontási, építési engedély 
ügyében. Amennyiben D. E. úgy emlékszik, nem vonom kétségbe, hogy volt nálam külföldi vásárlókkal is.  
Az azonban biztos, hogy ingatlanok eladásra kijelölése előtt, ingatlanok vétele tárgyában D. E. nem beszélt 
velem sem egyedül, sem befektetőkkel. Ezt a megismerkedésünk dátuma, illetve az ingatlanok 
elidegenítéséről való döntés időpontjának összevetése is mutatja, de D. E. e-mailjei és teljes vallomása is 
alátámasztja. 

 
Dr. N. Gy. tanúvallomása 
                                                        2010. június 2. 
 
    " Dr. D. E.-t kérésére én mutattam be a polgármesternek, a polgármester irodájában, emlékezetem 
szerint valamikor 2004. év elején." 
 
                                                  

Kommentár: 
N. Gy. úgy emlékszik, hogy bemutatott engem Dr. D. E.-nek, aki a bemutatkozáskor elmondta, hogy nagyon 
komoly pénzügyi háttérrel rendelkező befektetőket képvisel.  
Ennek a mondatnak valamiért különös jelentőséget tulajdonít az Ügyészség. Pedig egy polgármesternek, aki 
ingatlanfejlesztés ügyében bárkit fogad, vagy beszél valakivel, ez a legsemmitmondóbb mondat. Ugyanis 
mindenki ezt mondja, mert ha nem lenne a fejlesztésre befektetője, akkor hozná a saját cége bemutatkozó 
anyagát, stb. 
Dr. D. E.-en kívül számos olyan ingatlanközvetítőt meg tudnék nevezni, akik a bemutatkozásukkor ugyanezt 
a mondatot elmondják. Ez természetes, hiszen attól ingatlanközvetítő, mert valakiket képvisel. Őket azonban 
sosem adja ki. Abban ugyanis ellenérdekelt. Ő is akar keresni az értékesítésen, vagy a közös fejlesztésen. 
Más tanú nem beszélt arról, hogy mikor, hol mutatták be nekem Dr. D. E.-t. 

 
VÁDIRAT  9. OLDAL 2. BEKEZDÉS 
 
"Megismerkedésüket követően mind G. György elsőrendű, mind pedig Hunvald György 
másodrendű vádlott azt közölte Dr. D. E.-rel, hogy amennyiben további VII. kerületi 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kíván vásárolni, akkor Dr. N. Gy.-höz forduljon, és 
majd rajta keresztül egyeztetnek." 
 
Dr. N. Gy. tanúvallomása  
                                                     2010. június 2.    
 
"Ekkor a találkozón (az elsőn) még konkrétumok nem hangzottak el, ott csak annyiban maradtunk, 
illetve azt mondta, hogy ha D. E. akar vásárolni, akkor hozzám forduljon, mivel ezeket az ügyeket én 
intézem a VII. kerületben." 
 
Dr. D. E. tanúvallomása  

2009. március 18. 
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Kommentár: 
Dr. D. E. egy szóval sem mondja, hogy én neki ilyet mondtam, mint ahogy nem is mondtam ilyet. Már csak 
azért sem mondhattam ilyet, mert N. Gy.-gyel nem tartottam a kapcsolatot, nem volt jó viszonyom vele. N. 
Gy.-öt 2004-ben már az … Kft-től is ki akartam tenni azért, hogy 100%-ig önkormányzati legyen. Ez később 
sikerült. 
N. Gy. téved, rosszul emlékszik ezzel kapcsolatban.  
Más tanú nem mond erről semmit. 

 
 
VÁDIRAT  9. OLDAL 3. BEKEZDÉS 
      
"Dr. D. E. - aki egyes ingatlanok esetében már azt megelőzően bekapcsolódott az 
Önkormányzattal történő egyeztetésekbe, mielőtt a PROJEKT Céggel az Önkormányzat az 
adás-vételi szerződést aláírta volna - a megismerkedésüket követően több esetben is tárgyalt G. 
György elsőrendű és Hunvald György másodrendű vádlottal a Dr. N. Gy. és üzlettársai által 
megvásárolt, majd a külföldi befektetőknek - PROJEKT Cégek üzletrészein keresztül - tovább 
értékesített ingatlanokban lakó bérlők kiköltöztetése érdekében" 
 
N. Gy. nem beszél erről semmit vallomásában. 
 
V. Á. tanúvallomása   
                                              2008. április 9.  
 
"D. E. az ingatlan adás-vételeket megelőző időszaktól kezdve benne volt a folyamatban, végigkísérte 
a történéseket. Konzultált többek között Dr. B-vel, az Önkormányzat jogászával, az adás-vételi 
szerződések tartalmát illetően. Emellett Dr. D. E. többször konzultált személyesen Hunvald 
Györggyel...." 
"Később megtudtam, hogy Dr. D. E. már akkor is részt vett a VII. kerületi ingatlanokkal 
kapcsolatosan a korábban alapított PROJEKT Cégek üzletrészeinek értékesítésében, tehát már arra 
is hozott befektetőket." 
"A külföldi befektetők tehát már akkor jelentkeztek, amikor az egyes ingatlanok értékesítésére nem 
került sor az Önkormányzat részéről, mivel Dr. D. E. Dr. B-vel az adás-vételi szerződések megkötését 
megelőzően tárgyalt." 
 
 

Kommentár: 
V. Á. vallomásából az látszik, hogy Dr. D. E.  Dr. B-vel tárgyal a szerződésekről, nem velem. Rosszul tudja 
azt, hogy az önkormányzati értékesítés nem volt meg. Az értékesítés a testületi döntéssel valósul meg nem az 
adásvételi szerződés megkötésével.  
Dr. B. csak ezek után tárgyal bárkivel is. Mert ez a dolga. 
Az email-ekből az látszik, hogy 2004. júniusa előtt sosem tárgyalt Dr. B. és D. E., sőt D. E. inkább V. Á.-t 
beiktatva tárgyal. Hogy Dr. B. mit mond erről, azt nem tudjuk, mert még tanúként sem hallgatták ki. 
V. Á. semmit nem tud arról mondani, hogy miről konzultáltam én Dr. D. E.-vel. 

 
Dr. D. E. tanúvallomása   
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                                                               2009. március 18.   
 
Arról beszél, hogy 2004. április 24-i Fészek Klubban történt megismerkedésünket követően 
részletekbe nem ment bele, csak röviden beszélgetett velem. Később több rendezvényen találkozott 
velem. 
Velem a további tárgyalások a kérdéses ingatlan ügyekhez kapcsolódtak. Volt olyan, hogy egy 
befektetőt bemutatott nekem. Az én kérésemre a kiköltöztetéshez csinált terveket, erről is tárgyalt 
velem. Ilyen pl. a Dob u.14., a Dob u.18., akiket a Dob utca 19-21-ben kellett volna elhelyezni. 
Olyan is volt, hogy a Klauzál utca 8-10-et megvásárló külföldi befektetők tárgyaltak velem és más 
önkormányzati illetékessel. 
Szerinte sok tárgyaláson vettem részt vele azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a rendezési tervvel. 
Szerinte némelyik tárgyaláson N. Gy. és G. György is részt vett. 
 

Az én vallomásom  2010. március 2. 
Két találkozásra emlékeztem vele, de nem tudtam belőni, hogy melyik évben lehettek. Az egyik a Fészek 
Klub, a másik az Önkormányzatban, amikor Dr. B. és V. T. is jelen volt. 
Az Önkormányzatban való tárgyalás a kiköltöztetésről szólt. Arról, hogy az volt a kérés, hogy egy másik 
telken épített ingatlanban elhelyeznék a bérlőket és ennek alapján kellett volna módosítani az szerződést. Úgy 
emlékeztem a Dob utca 14. lehetett ez az ingatlan. 

 
VÁDIRAT  9. OLDAL 4. BEKEZDÉS 
 
„ G. György és Hunvald György vádlottak - annak ellenére, hogy tudták, hogy Dr. D. E. 
külföldi befektetőket képvisel és ezen befektetők a PROJEKT Cégek üzletrészein keresztül 
folyamatosan megvásárolják a Dr. N. Gy. és üzlettársai által megszerzett ingatlanokat – D. E.-
nek, illetve rajta keresztül tényleges külföldi befektetőknek soha nem ajánlottak fel 
ingatlanokat megvételre.” 
 
Dr. N. Gy. vallomása ellentmond ennek az állításnak. 
"A Csengery utca 20. és 22., illetve a Kazinczy utca 37., 39., 41., 43. és 45.sz. alatt építendő házakba 
költöztetjük ki. Ehelyett az történt, hogy ezeket a bontásra ítélt házakat Dr. D. E.-ék szerezték meg. D. 
E. a Klauzál és a Dob utcában is megszerzett előlem ilyen bontandó házakat." 
N. Gy. egész vallomására jellemző a tényszerűség hiánya. 
Ha ez igaz lenne, már ez elég lenne a vád cáfolatára, azonban ez nem igaz. D. E. nem vásárolta meg a 
vallomásban említett épületeket, azokat jóval később pályázaton értékesítette az Önkormányzat és más 
vette meg. 

N. Gy. nem mond egy szót sem arról, hogy én tudtam arról, hogy ők adják-veszik a PROJEKT Cégek 
üzletrészeit. 
Többet nem mond. 

 
V. Á. tanú: 
      
    Nem mond erről semmit. 
 
Dr. D. E. vallomása:   
"Az a gyakorlatunk, hogy abban az esetben, ha valamely eladásra kínált ingatlant üzleti szempontból 
érdekesnek találunk, azt kiajánljuk az általunk képviselt, és más külföldi befektetőknek, és külföldi 
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ingatlanközvetítő cégeknek." 
"A  külföldi befektető akkor jelent meg az üzletben, amikor biztossá vált, hogy a PROJEKT Cég 
megvásárolhatja az ingatlant az Önkormányzattól. 
Ez a gyakorlatban az jelentette, hogy a Képviselő testületi határozatot követően, de még az adás-
vételi szerződés előtt vagy közvetlenül az adás-vételi szerződés megkötése után került sor a Kft. 
üzletrész adás-vételére, előtte opciós szerződés megkötésére. 
Olyan eset soha sem volt, hogy a GABI döntését megelőzően kötöttünk volna opciós vagy üzletrész 
átruházási szerződést.” 
"Volt olyan, hogy a külföldi befektetőkkel együtt is találkoztunk Hunvalddal. Erre példa a …  Ltp., 
amelynek képviselőjével együtt voltunk nála hivatali szobájában." 
"Olyan is volt, hogy a Klauzál utca 8. és 10. sz. házakat megvásároló befektető képviselői is 
tárgyaltak Hunvalddal és más önkormányzati illetékessel." 
 

Kommentár: 
Egy szót sem mond arról, hogy én tudnám azt, hogy az üzletrészekkel ők manipulálnak. 

 
Az jól látszik, hogy senki nem beszél arról, hogy én tudtam volna arról, hogy ők az üzletrészeket adják-
veszik. Sőt nekik létérdekük volt, hogy az adás-vétel előtt se az Önkormányzat, se a külföldi befektető ne 
kerüljön kapcsolatba egymással. Ezt megerősíti a kialakult ingatlanközvetítő gyakorlat is, amelyet X és Y 
ingatlanközvetítők mondanak el a vallomásukban. Elmondják, hogy azért kellett közbeiktatni céget a vevő és 
eladó közé, hogy azok ne kerüljenek közvetlen kapcsolatba egymással. 
 
Az üzletrész értékesítése pedig bevett gyakorlat az ingatlan kereskedelemben döntően az adózás miatt. Arról, 
hogy itt sok OFFSHORE Cég bukkant fel én nem tudtam, nem is kellett tudnom. A szerződések aláírása előtt 
a Hivatal ellenőrizte, hogy a cégek cégnyilvántartás szerint be vannak-e jegyezve. Amennyiben minden 
rendben volt, akkor aláírásra megkaptam a szerződéseket. 
 
Érdemes lenne véletlenszerűen kiválasztani, majd követni az országban néhány állami és magántulajdon 
sorsát, amit eladtak. Azt gondolom, hogy legyen szó akár állami, vagy magántulajdonról sok hasonlóságot 
tapasztalnánk.  
Minél magasabb értékű ingatlanról, fejlesztésről vagy projektről van szó, annál biztosabb a közvetítő 
jelenléte.  Leginkább azért, mert a sok százmilliós fejlesztést igénylő projektekre csak külföldön lehet találni 
beruházót. 
Az az érvelés, hogy az Önkormányzatot kár érte, hiszen a vevő magasabb áron adta tovább, mint amennyiért 
az Önkormányzat neki eladta, tarthatatlan. 
A vevő természetesen azért vásárolja meg az ingatlant, hogy eladásával profitra tegyen szert, azaz 
szükségképpen a vételárnál magasabb áron kell továbbadnia. 
Ha az Önkormányzat olyan áron kívánná értékesíteni amelynél magasabb árat már nem lehet elérni, soha nem 
adhatná el. 
Ez a logika, Mikszáth: Fekete város c. regényében szereplő báró Palocsayéval azonos, aki a gabonáját soha 
nem tudta eladni a kereskedőnek, mert úgy okoskodott, hogy a kereskedő azt haszonnal kívánja továbbadni, 
vagyis az általa kínáltnál magasabb vételárat is lehet kapni érte. 
Őt tehát kár éri, mert nem azt a magasabb vételárat kapja. Ezért nem is adta el és a raktáraiban molyosodott 
meg a gabonája évről évre. 
Még abból sem lehetne gyanút fogni, ha a földhivatali nyilvántartásban sűrűn váltakoznának a tulajdonosok. 
A vád tárgyává tett ingatlanoknál ráadásul ez sem történt meg. A cégek üzletrészei cseréltek gazdát, ezt pedig 
sem előtte, sem utána nem követi az Önkormányzat. Miért is? 
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     Nézzük meg a tényeket, az időpontokat: 
 

 Testületi döntés Szerződéskötés 
Klauzál utca 8-10. 2004.01.23. 2004.02.13. 
Dob utca 14. 2004.04.30. 2004.07.14. 
Király utca 21.                                                   2004.04.30.                                           2004.07.07. 
Király utca 15.                                                   2004.04.30.                                           2004.07.14. 
Dob utca 107.                                                   2004.12.09. illetve 2005.09.04. 2004.11.19.                                           
Rózsa utca 18/A.                                              2004.09.17.                                           2004.12.09. 
Dembinszky utca 32.                                        2003.11.21.                                           2003.11.28. 
Dob utca 18.                                                     2004.01.23.                                           2004.02.13. 
 

Dr. D. E.-t 2004. április 24-én mutatták be nekem. Ekkor már minden ingatlan esetében, ami összeköthető 
vele, már bizottsági, testületi döntés után volt az Önkormányzat. 
Ez a 2004.04.30-i döntéseknél is igaz, hiszen a GABI döntése 2004. április 24-e előtti, a folyamatot 2004. 
márciusában indították. 
A Dob utca 107. nem kötődik Dr. D. E.-hez. 
A Rózsa utca  18/A. pedig 2002. júniusi döntéshez kötődő folyamat. 

 
Látható, hogy Dr. D. E.-vel a kapcsolat valamikor 2004. május végén, június elején kezdődhetett, 
amikor a már megkötött ingatlanokkal kapcsolatos végrehajtási kérdésekről egyeztettünk (nem volt 
korábbi email!). 
A vád állítása sem vallomásokból, sem okirati bizonyítékokból nem bizonyítható. 
A letartóztatásom után sem tudtam arról, hogy az üzletrészek hogyan, kik között cseréltek gazdát. 
Ezt csak a nyomozati iratokból látom. Ez azonban önmagában nem bűncselekmény. Ráadásul Dr. D. E. 
vallomása cáfolja azt, hogy nem próbált felém közvetíteni közvetlenül befektetőt. Erre ennyi idő távlatából 
már nem emlékszem. Megjegyzem az Önkormányzat több hasonló közvetítővel volt kapcsolatban, mint Dr. 
D. E. 
Azonban az feltétel volt minden közvetítő számára, hogy a már megkötött szerződések teljesedésbe 
menjenek, vagyis dolgozzanak azért, ha újabb lehetőséget szeretnének.  
Maga Dr. D. E. mondja, hogy a külföldi befektető akkor jelent meg, ha megszületett a testületi döntés. 
Fizikailag kizárt, hogy ezeket a befektetőket már a testületi döntés és előkészítés folyamatában ismertem 
volna. 

 
A vádirat a magyar nyelv szabályai szerint a következőket írja: 
G. György és én tudtam, hogy Dr. D. E. az üzletrészeken keresztül külföldieknek adja el az ingatlanokat, de 
D. E.-nek nem ajánlottunk fel ingatlant. 
Ez akár azt is jelenthetné, hogy Dr. D. E.-vel való megismerkedésünket követően (2004.04.24.) 
megszüntettük az Ő pénzkereseti lehetőségét, mert utána már egyetlen üzlet sem realizálódott D. E. 
ügyfélkörében. Ez tényszerűen igaz, hiszen a Fészek Klub-beli megismerkedést követően újabb olyan 
ingatlan megvételére nem került sor, amely Dr. D. E. ügyfélköréhez kapcsolódott. 

 
Akkor miről beszél a vádirat? 
Az tény, hogy Dr. D. E. ugyanúgy, mint más közvetítő, csak annyit mondott a találkozásunk alkalmával, hogy 
külföldi befektetőket képvisel. Ezt mondta rajta kívül minden más közvetítő is. Van, aki amerikai, izraeli, stb. 
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köröket képvisel. Dolinay Eszter azt mondta, hogy íreket képvisel. 
Ezekről azonban szerződéskötés előtt és utána sem tudtam többet. 
Az ingatlanpiac ma is így működik, és valószínűleg 50 év múlva is így fog. 
Erről az ezen területen dolgozók megerősíthetnek. 
 
ÖSSZEFOGLALVA EZT A RÉSZT: 
1./ A nyomozati iratokban senki sem mondta azt, hogy én tudtam volna arról, hogy Dr. D. E. az üzletrészek 
értékesítésen keresztül adja el a kérdéses ingatlanokat. Nincs erre okirati bizonyíték sem. 
 
2./ Azt sem mondják, hogy ennek tudatában nem ajánlottam Dr. D. E.-nek újabb lehetőséget. Ugyan az 
említett ennek ellentmond a … Ltd. bemutatásával. 
A nyomozati iratokból azonban az tűnik ki, hogy a … Ltd. a Király utca 25-27-29-cel van kapcsolatban. Ez 
2003.októberében lett értékesítve. Ez is előbb volt, mint a megismerkedésem Dr. D. E.-vel. 

 
 
 
VÁDIRAT  9. OLDAL 5. BEKEZDÉS: 
 
„ G. György…..Hunvald György közreműködő támogatásával - mivel Hunvald tisztában volt 
az értékbecslések manipulálhatóságával azzal, hogy az értékbecslővel előre meghatározható az 
ingatlan értéke, tudomással bírt az értékbecslések előre egyeztetett voltáról, továbbá a tőkével 
rendelkező és a piacon elérhető reális, a becsültnél lényegesen magasabb vételár megfizetésére 
hajlandó külföldi befektetők vételre irányuló szándékáról - a képviselő testületet tévedésbe 
ejtette. 
 
N. Gy. vallomása: 
"Arról nem szereztem tudomást, hogy Dr. D. E. a különböző ír befektetőknek milyen összegekért adta 
tovább ezeket a házakat" - Klauzál utca 8-10., Károly krt. 3/A., Dob utca 14., Dembinszky utca 26., 
32., Dob utca 18., 34. 
 

Kommentár: 
Érdekes a vád állítása ebben a kérdésben. Ha N. Gy. sem tudta, hogy az üzlettársa mennyiért adja tovább az 
ingatlanokat, akkor nekem miért mondta volna meg ezt D. E.? Ez nonszensz! 

 
Rendszeresen több vallomásában mondja a következőket N. Gy.: 
"Hunvald György volt a polgármester, az Ő közreműködése, jóváhagyása nélkül nem lehetett volna 
ezeket az ingatlanokat azokkal a kondíciókkal, amelyekkel sikerült kihozni." 
"Közvetve Ő irányította a kerület legerősebb frakcióját és ezért sem lehetett kihagyni az egyes 
ingatlanügyleteknél." 
 

Kommentár: 
Erről N. Gy. mást, bővebbet, konkrétat, tényt, akár saját tudomására, akár hallomásra alapozva, nem mond. 
Nem mondja, hogy én bármi olyanról tudtam volna, amit a vád állít. 
Mit jelenthet itt a jóváhagyás szerinte? Milyen tevékenységet? 
Miért kellene kételkednem egy a Hivatal által elkészített előterjesztés valódiságában? 

 
Dr. D. E. vallomása: 
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"Hunvald György polgármester nélkül egy sor kérdés az ingatlanok vonatkozásában nem volt 
rendezhető. Ezért is került sor egymást követően több tárgyalásra Hunvalddal." 
 

Kommentár: 
Látszólag mintha ugyanaz a szöveg lenne, mint N. Gy.-nél, azonban mást jelent. Ezt annak ismeretében 
tudjuk, hogy Dr. D. E.-vel a szerződések végrehajtása kapcsán találkoztam, és igaz, hogy ezek a kérdések 
nélkülem nem voltak rendezhetők. Összekötöttem Dr. D. E.-t a Hivatal megfelelő embereivel 
(vagyongazdálkodás, jogászok, lakáscsoport stb.) 
 
Ő az értékbecslésekről egyáltalán nem beszél. Ez azért érdekes, mert neki az egyeztetésről tudni kellett volna, 
ha lett volna ilyen. 

 
V. Á. vallomása: 
"Az is szóba került, hogy az értékbecslések előre egyeztetett összege az egy a valós piaci árnál 
nyomottabb, alacsonyabb értéken lett meghatározva, azért is, hogy utána N. Gy. és a három társa 
haszonnal tudja a külföldi befektetőknek értékesíteni az ingatlanokat." 
Ennél többet nem mond. 
 
K. L. vádlott: 
"Az épületeket tudatosan a piacon elérhető ár legalsó szintjére értékeljük." 
Ez a licitek miatt van így (lakás). Tehát a piaci árat tartalmazta szerinte a becsélés. 
 
                  2009. december 17.      
K. L. kéri a következőket:   
     1./ Tárják elé azt a szakvéleményt, ami alapján a gyanúsítás alapszik, hogy szakmai érvekkel 
tudjon vitatkozni. 
     2./ Szembesítsék azokkal, akik azt állítják, hogy utasításra, kérésre előre meghatározott árakat 
állapítottam meg.  
     3./ Szembesítsék azokkal, akik szerint Ő tudta, hogy ki, mennyiért akarja megszerezni ezeket az 
ingatlanokat." 
Egy szót sem szól arról amit a vád állít, sőt tagadja, hogy Ő bárkivel egyeztetett volna. 
 

Kommentár: 
Egyetlen vallomás sem tesz említést arról, hogy én bármilyen manipulált értékbecslésről tudhattam 
volna. 
Ezt arra alapozza a vád, hogy N. Gy. szerint nélkülem egyetlen döntést sem lehetett volna az ingatlanokkal 
kapcsolatban hozni. Ebből levonni a vád következtetését igen meredek. Sem vallomás, sem okirati bizonyíték 
ezt nem erősíti meg. 
Az értékbecslések manipulálhatóságáról nincs tudomásom. Természetesen az értékbecsléseknek, ahogy az 
értékbecslő is mondta, van alsó és felső határa. Amikor a polgármesteri fogadóórán vagy egyéb módon pl. 
levélben panaszkodnak a bérlők, hogy szerintük az értékbecslés magas, akkor természetesen kérek új 
értékbecslést. Különösen akkor, ha még én is soknak tartom azt. Pl. a pincék nagy átlagában 40 ezert Ft/m2-re 
vannak értékelve, ezért ha 100 eFt-os becslést látok, az nekem is feltűnik. Azonban sosem mondom meg 
konkrétan, hogy ennyi és ennyi legyen a becslés. Az pedig nem manipulálás, ha a törvényes keretek között 
mozog az értékbecslés. 
 
K. L. értékbecslővel sosem volt semmilyen kapcsolatom. Még telefonon sem beszéltem vele. Egy alkalomra 



 9 

emlékszem, amikor ÁFA jogszabály változás miatt a jegyző bekérette egyeztetésre, és pár percre áthívtak erre 
a tárgyalásra a jegyzőhöz. 
Mivel P. F. igazságügyi szakértő utólag megerősítette K. L. értékbecslő értékbecslésében szereplő értékek 
valódiságát, ezért ma évekkel a becslés után sincs okom azt feltételezni, hogy azok az értékbecslések, 
amelyek alapján értékesítettük az ingatlanokat, azok manipuláltak lettek volna. 
Nem vagyok értékbecslő, de az ügyészség véleményével szemben engem az értékbecslés manipuláltságáról 
nem győz meg N. Gy. állítása. Más nem mondta ezt V. Á.-n kívül, aki szintén nem értékbecslő, és aki szintén 
N. Gy.-re hivatkozik, mint az információ forrására. 

 
VÁDIRAT  10. OLDAL 2. BEKEZDÉS: 
 
G. György -  Hunvald és K. L. segítségével - a vételi ajánlatban megjelölt és az azzal 
összhangban elkészített értékbecslésben szereplő összeggel azt a látszatot keltette az 
értékesítésről döntő képviselők előtt, hogy a piaci viszonyoknak megfelelő, reálisan elérhető 
árat kínálnak az ingatlanért, holott az ajánlatban és értékbecslésben szereplő vételár 
lényegesen alacsonyabb volt a reálisan elérhető vételárnál. 
 

Kommentár: 
A szerződések teljesedése során a következő vételárat realizálta vételár jogcímen az Önkormányzat: 

 
MEGVALÓSULT  
                                                    Értékbecslés                Vételár   Különbözet    
 
Klauzál utca 8.    67.022.400,- Ft  183.410.000,-  +116.387.600,- Ft                 
Klauzál utca 10.   127.696.800,- Ft  343.000.000,-   +215.303.200,- Ft 
Dob utca 107.      55.400.000,- Ft    55.400.000,-                  - 
Rózsa utca 18/A.     45.596.000,- Ft    47.340.000,-         +1.744.000,- Ft                   
Dembinszky utca 32.     70.348.000,- Ft    70.348.000,-                   - 
Dob utca 18.      96.980.000,- Ft  100.999.000,-         +4.018.560,- Ft              
_________________________________________________________________________________ 
    ÖSSZ:       463.023.200,- Ft          + 337.453.360,- Ft              
 
KISÉRLET 
 
Király utca 15.     547.035.000,- Ft            1.587.530.000,-          +1.040.180.000,- Ft        
Király utca 21.     461.250.000,- Ft            1.249.870.000,- +  788.620.000,- Ft  
Dob utca 14.     184.800.000,- Ft               469.390.000,- +  284.590.000,- Ft    
_________________________________________________________________________________ 
   ÖSSZ:   1.193.085.000,-Ft               +2.113.390.000,- Ft     
 

 Az Ügyészség nem merült bele túl mélyen sem az Önkormányzat - Projekt cég, sem a Projekt cégek üzletrész 
opciós és adás-vételi szerződéseinek elemzéseibe. 
A vád tárgyává tett megvalósult szerződéseknél a 463.023.200 Ft-os össz forgalmi értékhez képest 
337.453.360 Ft-l többért adta el az Önkormányzat az ingatlanokat. 
Ennyivel több folyt be vételár jogcímen az Önkormányzat számlájára. 
Duplája az ingatlanok forgalmi értékének. Két ingatlant kivéve mindegyikért többet fizettek, mint a forgalmi 
értéke. 
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Az üzleti világban erre azt szokták mondani, hogy az eladó jó üzletet kötött. 
A vád tárgyává tett kísérletek esetében is ugyanaz mondható el, mint az előbb. Ha teljesedésbe mennek a 
szerződések, akkor az 1.193.085.000 Ft-os forgalmi értékhez képest a háromszorosát realizálta volna 
bevételként az Önkormányzat. Hiszen a forgalmi értéken felül még 2.113.390.000 Ft-ot kellett volna fizetni a 
szerződéses partnernek. 
Ezt az NNI is kimutatta a szerződések elemzésében. Sőt, az NNI főrevizora leírta, hogy "a szerződések 
kapcsán a pénzügyi teljesítésre és a szerződés egyéb pontjaira figyelemmel  arra, hogy a rendelkezésemre álló 
iratok alapján az Önkormányzatot ért vagyoni hátrány nem állapítható meg."  Ezt 2006.október 20-án írta. 
 
Az ÁSZ a vagyoni döntéseket indokoltnak és célszerűnek tartotta. A szerződésekben a garanciális elemek 
szerepeltek. Köztük van a Király utca 15. sz. épület is. 
Ezek után nagyon félrement a nyomozás. 
Korábban már leírtam, elmondtam, nem ismétlem részletesen, de N. G. koronatanú sem tudta, hogy Dr. D. E. 
mennyiért értékesíti tovább az üzletrészeket. 
Ez mennyiségi kérdés, forintális! 
Ha Dr. D. E. üzleti partnere, a koronatanú nem tudja, akkor mi alapján állítja a vád, hogy tudtam azt, hogy 
lényegesen magasabb összeget ajánlanak az ingatlanokért. Különösen, hogy erre semmilyen adat, vallomás 
nincs a nyomozati iratokban. 
N. Gy. ráadásul először, mint gyanúsított vallott, majd tanúvá vált. Ha a tanúhallgatásban erről egy szót sem 
említ, akkor valószínűleg a gyanúsítottéiban sem tudott erről semmit sem mondani. 
 
Ráadásul ha megnézzük, és elemezzük az üzletrész adás-vételeket, akkor a következő látjuk:  
Projekt áron vásárolják meg, tehát az üzletrész ára az ingatlan szerződés szerinti forgalmi értékbecslése + 
efölött valamilyen összeg.  
Ha a forgalmi értéknél többet kell fizetni, mert a bérlőkihelyezés ezt megköveteli, akkor ezt levonják az 
üzletrész forgalmi értéke feletti összegből. 
Ilyen szerződés a Klauzál utca 8-10.sz., ahol az üzletrész adás-vétel alapján még N. Gy.-éknek kellene fizetni 
néhány tízmilliót a vevőjük felé. Itt hasznuk nem keletkezett. 
Ráadásul az üzletrész értékesítési szerződésekben olyan vállalkozási szerződésekre hivatkoznak, amelyek 
szerint a projekt megvalósulása érdekében - annak biztosítékaként - bontási, építési engedélyek 
megszerzésen keresztül kell biztosítani az eladónak, hogy az épülhet meg, amit ígért az üzletrész eladásakor a 
vevőnek. Ezek az engedélyek pedig súlyos milliókba kerülnek. 
A Dembinszky 32.sz. esetében a forgalmi érték feletti üzletrész vételárért el kell végezni a következő 
munkákat - jogerős bontási, építési engedély. 
A Dob utca 14., 18. sz. esetében a kettő kombinálva van, tehát mivel bérlővel terhelt az ingatlan, ezért a plusz 
költségeket, ha keletkeznek, levonják az üzletrész vételárából és garanciát adnak, hogy az építhető meg, 
amiben megegyeztek (szint területi mutató, hasznos m2, stb.) Ha a Dob utca 14.sz. szerződése teljesedésbe 
megy, akkor az eladónak (N. Gy.-nek) szintén fizetnie kellett volna, mert a vételár az Önkormányzat felé több 
lett volna, mint az üzletrész vételára. 
A Király utca 15. és 21. sz. esetében az ingatlan vételára mindkét esetben több lett volna, mint a … Csoport 
által az üres ingatlanra adott ajánlat. Ezért abbamaradtak a tárgyalások. 
A Rózsa utca 18/A. sz. pedig 2002. júniusa óta húzódó értékesítés volt, nem illeszkedik a többi közé. 
 
Itt eljutottunk az időbeliség kérdéséhez. Az ugyanis tarthatatlan vád, hogy úgy tévesztettem meg a 
Testületet, hogy nemcsak a Dr. D. E. befektetőit nem ismertem, hanem magát D. E.-t sem. 
 
Ha még tovább boncolgatjuk ezt az állítást, akkor a vallomások és az okirati bizonyítékok alapján azt 
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vonhatjuk le, hogy az ingatlanok 99 %-ánál maga N. Gy. és Dr. D. E. sem tudta azt, hogy ki és főleg mennyit 
ad majd az ingatlan üzletrészéért. 
Volt, ahol még a szerződéskötést követően 4 év múlva sem találtak befektetőt. Lásd a három kísérletet. 
Dr. D. E. megismerése után pedig - mint azt már korábban is megírtam - már nem értékesített olyan ingatlant 
az Önkormányzat D. E.-nek, amivel esetleg "megtéveszthettem" volna a Képviselő Testületet. Ha lett volna, 
biztosan megvádolnak vele az ügyészi logika alapján.  

 
VÁDIRAT  10. OLDAL 3. BEKEZDÉS: 
 
Hunvald György azzal is szándékosan segítséget nyújtott G. Gy.-nek a Képviselő Testület 
tagjainak tévedésbe ejtéséhez, hogy bár tudomással bírt arról, hogy tőkével rendelkező külföldi 
befektetők szeretnék az ingatlanokat megvásárolni ennek ellenére támogatta, hogy 
versenyeztetési eljárás nélkül, a valós forgalmi érték alatti áron, a Dr. N. Gy. és üzlettársai 
érdekeltségébe tartozó bejegyzés alatt álló PROJEKT Cégeknek értékesítsék az ingatlanokat. 
 

Kommentár: 
Ez gyakorlatilag az összegzése a korábbiaknak: 
 
     1./ Nem nyújtottam segítséget a Testület tagjainak tévedésbe ejtéséhez. Szerintem senki sem tévesztette 
meg őket. 
 
     2./ Nem volt tudomásom az értékesítést megelőzően, hogy konkrét befektetők melyik konkrét ingatlant 
vásárolnék meg és mennyiért. Itt a vád valamiért másképpen fogalmaz, hiszen korábban azzal vádol, hogy 
külföldi befektetők többet adtak volna az ingatlanokért. Ez így olyan, mintha az autókereskedésbe beadom az 
autómat eladásra és a kereskedő azt mondja, hogy számtalan vevője van az ilyen típusú autóra. Azonban a 
vevővel Ő sem köt össze. Ugyanezt teszi Dr. D. E. is, aki azért keres meg ingatlan tulajdonosokat, mert 
külföldi befektetőket képvisel. Azt azonban szerződéskötés előtt a saját érdekében nem mondja el, utána is 
csak akkor, ha valami gondja van a szerződés végrehajtásával. Pl. Klauzál utca 8-10. 

 
     3./ A versenyeztetési eljárás nélküli értékesítés nem bűncselekmény, rendeleti felhatalmazás volt rá, ha a 
Testület minősített többséggel így döntött. 2000-es a rendelet és 2004 decemberéig volt hatályos. A 
Közigazgatási Hivatal nem kifogásolta meg sem a rendeletet, sem az egyes ingatlanokról szóló döntéseket. 
Minden egyes önkormányzati döntést, legyen az Bizottsági, vagy Képviselő Testületi döntés, tudomásom 
szerint az Önkormányzat köteles megküldeni a Közigazgatási Hivatalnak. Az ÁSZ vizsgálat 2004-ben 
kifogásolta meg, ezután azonnal módosítottunk rajta. 
Megjegyzem, az államigazgatásban legyen az kormányzati vagy önkormányzati szintű, mindenhol jelen van a 
versenyeztetés mellőzése melletti döntés, ha fontos érdekről van szó. 
A céltámogatás, ingatlan értékesítés, meghívásos pályázati rendszer, stb. is ebbe a körbe sorolható. 
Itt a bérlőink elhelyezése, illetve a költségvetési szempontok a település számára fontos érdek volt. 
 
     4./ Mivel én nem vagyok értékbecslő szakember, nem úgy, mint a vádat képviselő ügyész, ezért én csak P. 
F. igazságügyi szakértőre tudok hagyatkozni, amikor azt mondom a váddal szemben, hogy az ingatlanok valós 
forgalmi értéken kerültek értékesítésre. 
Az ügyészség egyetlen szakértői véleményt sem készített ezzel kapcsolatban a több mint 4 évig folyó 
nyomozás alatt. 
Vajon miért nem? 
A gyanúsítottak kérték szakértő kirendelését, az ügyészség ezt azonban elutasította. 
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Vajon miért? 
Az ügyészség sem P. F. értékbecslőt sem Dr. B-t, a szerződéseket készítő jogászt nem hallgatta ki. 
Vajon miért nem? 
 
 

 
VÁDIRAT  10. OLDAL 4. BEKEZDÉS: 
 
A G. Gy. és N. Gy. által kidolgozott és a Hunvald által támogatott konstrukció következtében 
az Önkormányzat bevételhez nem jutott, mivel a valótlan adatokat tartalmazó értékbecsléseken 
alapuló Képviselő Testületi döntés eredményeként megkötött adás-vételi szerződésben 
meghatározott vételár kizárólag az adott házakban lakó bérlők kiköltöztetését fedezte.  
 

Kommentár: 
Az Ügyészség itt számos ponton tévedésben van. 
Ezt a konstrukciót nem G. Gy. és N. Gy. dolgozta ki, hanem a 2000. évi rendelet. Elfogadása körül 
konszenzus volt a Képviselő Testületben arról, hogy egy bérlővel terhelt ingatlan értékesítése során az 
Önkormányzat nem fizethet rá az értékesítésre. Nem járhat úgy, mint a Gozsdu udvar esetében, ahol kiürítette 
az épületet, majd több sikertelen pályázat után az épület forgalmi értéke körüli összegért milliárdos 
veszteséggel értékesítette. Ugyanezzel a konstrukcióval már N. Gy.-ék előtt is értékesített ingatlant az 
Önkormányzat. Pl. 2000-ben, ha jól emlékszem a Rumbach S. utca 8. sz. épületét. 
A korábbi gyakorlatot nem lehetett folytatni, hiszen 1998-ban 2 milliárd forint hiánnyal kezdett az 
Önkormányzat. 1999-ben a Gozsdu pályázat, ami nemzetközi volt, csak a forgalmi értéket hozta az 
Önkormányzat pénztárába, a többi, a korábban a bérlőkihelyezésként jelentkező milliárdos költség 
veszteségként jelent meg. 
Ezért dolgozta ki az új konstrukciót az Önkormányzat, majd 2000-től rendeleti háttérrel elkezdte az 
alkalmazni.   
 
Mi is történik ebben? 
A Godzsu udvar példájából (Godzsu udvar + Holló utca 12.) tanulva megszüntettük azt a korábbi gyakorlatot, 
hogy a bérlőkkel a bérleti jogviszonyt közös megegyezéssel történő megszüntetése után azonnal hatályba 
léptettük ezeket a megállapodásokat. Csak ha minden bérlővel megállapodtunk, akkor és csakis akkor 
egyszerre lépnek hatályba ezek a megállapodások az új konstrukció szerint. 
A Godzsu udvarban ugyanis az történt, hogy a bérlők folyamatosan költöztek ki, és az utolsó öt bérlővel a 
pályázat eredményhirdetése után több mint három évvel később tudtunk megállapodni, akkor is csak jelentős 
összegért. Addig a vevő nem is fizetett és a bérlői többletigény a vételárat is csökkentette. 
 
Az új konstrukció alapján, annak természete miatt azonban nem lehetett tudni   
     1./ Mennyi idő alatt lehet megállapodni a bérlőkkel; 
     2./ Mennyi pénzbe kerül a kiköltöztetés. 
 
Ez viszont azt jelentette, hogy egy pályázat során semmi lényeges dolgot nem tudunk beírni a pályázati 
anyagba. Ráadásul ebben az időben befektetők sem voltak, ne volt felértékelődve a terület. A pályázat során 
láthattuk, hogy a plusz költséget sem fizeti meg senki. 
 
A 2000-es rendeletben valószínűleg ezért volt megadva a pályáztatás nélküli értékesítés, mert a bérlővel 
terhelt épületeknél minden lehetőséget meg kellett ragadni, hogy a bérlőinket a szorult helyzetükből 
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kisegítsük. Ez nagyon fontos, kiemelkedő szempont volt. Ugyanis ezek a bérlőink folyamatosan jártak a 
fogadóóráinkra azzal a kérdéssel, hogy mikor költöztetjük ki Őket a romhalmazukból. 
 
Ilyen volt pl. a Klauzál utca 8-10., a Dob utca 14., a Dob utca 18. 
A Király utca 15., 21. sz. esetében nem az épület műszaki állapotával volt baj, hanem azzal, hogy a lakásokat 
csak akkor értékesíthettük volna a bérlőinknek, ha előbb teljesen felújítjuk. Az Önkormányzat ilyen 
feltételekkel kapta a tulajdonába a Magyar Államtól a Vagyonátadó Bizottság határozata szerint. Műemlék 
épületek lévén ezt a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ellenőrizte és csak a teljes felújítást követően 
engedélyezte volna a bérlőink számára az értékesítést. Ezt a költségvetésünk nem bírta volna. Tehát két 
különböző okból a bérleményük megvásárlásából - a rendszerváltást követően - kimaradt bérlőink esetében 
használtuk ezt a konstrukciót. 
 
Azokat az épületeket, amelyek kis ráfordítással társasházzá alakíthatóak, ott ezt megtettük és nem költöztettük 
ki a bérlőinket (pl. a VÁB határozatos Rumbach S. utca 9.,  Király utca 49., Király utca 57., mind műemlék 
házak, vagy a kötelező felújítási határozattal érintett házak. Külön rendeletet alkottuk, hogy társasházak 
lehessenek.) 
Ezt azért tartom fontosnak ilyen részletesen kifejteni, mert mind a szándékaink mind az általunk alkalmazott 
gyakorlat szerint a bérlőinket helyben szerettük volna tartani, ahol lehetett. Ahol nem lehetett, ott alkalmaztuk 
csak a kiköltöztetést. 
 
Téves, és az önkormányzati feladatok nem ismerete az Ügyészség álláspontja a következőkben: 
A korábbi gyakorlattal szemben úgy teremtettünk forrást a bérlőink elhelyezésére, hogy nem volt ráfizetéses 
ennek az önkormányzati feladatnak a végrehajtása. Az ugyanis ígéret volt ezeknek a bérlőknek, hogy aki 
lakástulajdont szeretne, azt ebben segítjük. Tehát, ha nem keresünk befektetőt és kiürítjük az épületet, akkor is 
ennyibe került volna az épület kiürítése. Lett volna egy olyan kiürített épületünk, mint a Godzsu udvar, a 
forgalmi értékénél háromszor többért kiürítve, és utána kereshettük volna azt, aki a kiürítés költségét 
megfizeti. Azután vagy ráfizetünk, vagy nem. 
Az Önkormányzat költségvetésében 2000. óta nyilvános adat, hogy egy-egy épület esetében bevételi oldalon 
mennyit realizál vételárként az Önkormányzat, és kiadási oldalon teljesen máshol önkormányzati feladatként 
mennyi kiadás jelentkezik bérlőkihelyezési költségként. 
Ez 2000. és 2009. között az általam észített költségvetésekben mindenhol szerepel, a képviselők látták, tudták 
és a null szaldó senkinek sem jutott eszébe problémaként, mert az Ügyészséggel szemben értékelték azt, hogy 
ez nem ráfizetéses ügylet volt, mint számos más Önkormányzatnál. Pl. a IX. kerület rehabilitációja, a VIII. 
ker. Corvin projekt, az V. kerület, stb. 
    
A költségvetés elfogadásakor a Képviselő Testület még egyszer szavaz arról, hogy a szerződés szerinti 
vételárat bevételként elfogadja és a bérlőket a kiadási oldalon szereplő összeget kiadásként elfogadja. Ezek 
szerint kétszer tévesztettem meg a képviselőket? 
 
A 2000.év óta alkalmazott konstrukcióval sok száz család helyzetét oldottuk meg a megelégedésükre. A 
legnagyobb problémának azt tartom, hogy ez a folyamat az Ügyészség tevékenysége után teljesen leállt. 
2009.óta sok száz család (sok épület) helyzete bizonytalanná vált, visszazuhantak az 1990-es évek helyzetére. 
Nem hiszem, hogy ez jó lenne. 2009.óta egyetlen olyan épület helyzete sem változott, amely nem alakulhat át 
társasházzá, a bérlők beragadtak a meg nem vásárolható bérleményükbe. Az Önkormányzat (a regnáló is) nem 
tud más megoldást adni számunkra. 
 
A másik önkormányzati feladat, a rehabilitáció is késik. 
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Ugyanis nem csak azt az önkormányzati feladatot teljesítettük ezzel a konstrukcióval, ami a bérlőink 
megfelelő elhelyezését jelentette, hanem az ingatlan felújítási, rehabilitásiós feladatokat is a befektetőre 
hárítottuk. A megkötött szerződéseink ezeket a feltételeket tartalmazták. 
Az Ügyészség ezekre nem volt kíváncsi a kihallgatások során. Az pedig látszott, hogy az önkormányzati 
törvényből adódó önkormányzati feladatokat nem ismeri, ahogy az Önkormányzatok belső működésével sincs 
tisztában. Egy általa elképzelt történethez keresett csak támpontokat és egy hamis képhez rendezte be 
díszletekkel a szobát. 
A vád azonban messze áll az igazságtól. 

  
 


