
Tisztelt Törvényszék!

Az ellenem felhozott vádak tekintetében egy kivétellel ártatlannak

vallottam magam, és most a tárgyalás-sorozat végén is úgy érzem,

hogy ezekben nem követtem el bűncselekményt.

A kivétel a B. Gábor-féle szerződés, amit nagyon szégyellek, és

mélyen megbántam. A szerződés alapján felvett pénzt a kamataival

együtt B. úrnak megfizettem, aki az összeget továbbította az

Önkormányzat felé.

Az alábbi vádpontok tekintetében ártatlannak vallottam, és

ártatlannak is érzem magam:

Rózsa u. 18/a.

A tárgyalás során több tanú egyforma történetet adott elő, mely szerint

dr. N. György pénzt kért és kapott tőlük kölcsön, majd amikor már

törleszteni kellett volna, bejelentette, hogy nagy baj van, ha a projektet

egy komolyabb összeggel nem támogatják meg, mert akkor az bedől,

és mindenki elveszti a befektetett pénzét.

Az én történetem kísértetiesen hasonlít az elmondottakhoz.

A Rózsa Projekt indításához N. Györgynek nem volt elegendő tőkéje,

így kért tőlem, és kapott az elvált felesége részére 4.100.000 forintot.



Amikor az amerikai fél kiszállt a cégből, N. György közölte velem,

hogy ha nem fizetjük ki az amerikait, akkor a cég bedől, és mindenki

elveszít minden eddigi befektetést. Mire én azt mondtam, jó hogy én

csak kölcsönt adtam, tehát nekem a kölcsön összege jár vissza. Ez

teljességgel rendben van – válaszolta – csakhogy a kölcsön fedezete

egy üzletrész, azt minden további nélkül megkaphatod a tönkrement

cégből, úgyhogy jobban jársz, ha egyharmad résszel beszállsz a

költségekbe.

Így kerültem N. György károsultjai közé, és azóta is futok a pénzem

után.

Az is érdekes, hogy N. György elmondása szerint minden ingatlan

ügyében ő tárgyalt, ő járt el, kivéve a Rózsa u. 18/a-t. Ehhez képest az

eljárás során kiderült, hogy dr. D. Eszterrel és dr. V. Ágnessel intézték

a cégeladás ügyeit és a hivatallal történő egyeztetéseket is. Ezek a

tanúk, akik sokat intézkedtek a Rózsa Projekt ügyében, velem soha

nem találkoztak és nem tárgyaltak a Rózsa Projekt kapcsán. Ez

rendben is van, mivel dr. N. Györgynek a Rózsa Projekttel

kapcsolatos ügyintézés szerződéses kötelessége volt.

Rózsakertház Kft.

Sz. Piroska 66%-os üzletrészéből eladott 50%-ot. Én N. Györgytől

úgy tudtam, hogy saját off-shore cégébe apportálta az üzletrészt. F.

Roland és B. Gábor vallomása tanúsítja, hogy én F. urat később



ismertem meg, mint B. úr, akkor amikor egy taggyűlésre kérésére

elkísértem.

Akkor derült ki számomra, amikor a taggyűlésen az új

tulajdonosokkal találkoztam, hogy nem a saját cégébe apportálta

az üzletrészt, hanem eladta. Rákérdeztem N. Györgynél, hogy mi

történt, és ekkor azt mondta, hogy az üzletrészt el kellett adnia. A

későbbiekben ez többször szóba került, amikor is hol 30, hol 40

millió Ft-os összegeket említett, de nem az üzletrész

ellenértékeként, hanem a projektben kifejtett tevékenységéért. N.

György amúgy is mindig nagyvonalúan bánt a számokkal, és

szeretett nagyokat mondani. A jelen tárgyalás alapján azonban

tényként állapítható meg az, hogy az írásos bizonyítékokban

névértéken történő adásvétel szerepel. A mai napig nem tudom,

hogy az üzletkötés melyik összegről szólt, és azon nem voltam

jelen, akkor erről nem tudtam semmit, és erre vonatkozólag írásos

bizonyítékot soha nem láttam. A névértéken történt eladás mellett

az szól, hogy nem tudta megmondani maga N. György sem, hogy

kitől, mikor és hol vette át az általa megnevezett összeget.

Intellektuális közokirat-hamisítás:

Ehhez sok hozzáfűznivalóm nincs, mivel két felnőtt ember saját

döntésével vállalta a részvételt. S. Istvánné a közös jövőnk érdekében

és azért, hogy legyen állása és nyugdíja, míg B. Gábor már korábban

jelezte nekem, hogy szívesen részt venne ilyen cégben, tekintettel az



építőipari kapcsolataira és arra, hogy társasházkezelésben is

gondolkodott.

Lakás:

Mivel utólag tudtam meg, hogy B. Gábor megegyezett a lányommal a

részére kiutalt lakásra vonatkozóan, így a tárgyban nem követhettem

el bűncselekményt.

Tisztelt Törvényszék!

66 éves, beteg ember vagyok. 60 évesen vállaltam gyereket, és

számomra semmi más nem fontos, csak hogy a drága kisfiammal

lehessek, amíg a sorsom engedi. Sajnos ebből már háromnegyed évet

elvettek tőlem. Amikor elvittek, a kisfiam még csak szavakat mondott,

amikor hazajöttem, már folyamatosan, tisztán beszélt. Ebből sajnos

kimaradtam.

Kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy a fenti vádpontokban

felmenteni szíveskedjék.


