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Szeretettel ajánlom az olvasónak gondolataimat a         98 
éve megfogalmazott írás szellemében:

„Nincs hit és teljességgel nincs hit 
itt  a  Duna-Tisza  táján,  ahol  általában 
mindig kevés volt. 
A  delejtő  emberekről  beszélek,  az 
érzékenyekről  és  az  értelmes 
szomorúakról.”          (Ady Endre)

-----------------------------

Nyílt levél Dr. Orbán Viktor Elnök Úr részére

Tisztelt Elnök Úr!

A  magyar  gazdaság  állapotáról  szóló  tanulmány  –  Fehér  Könyv  – 
parlamenti  ismertetése során június 7-én mondta el  Ön többek között  azt, 
hogy  „Minden  állampolgárnak  jogában  áll,  hogy  a  valóságos 
gazdasági helyzetet megismerhesse”, majd azt, hogy a politika és az elit 
értelmiség  között  egészségtelen  kapcsolat  sejlik  fel,  és  végül  azt,  hogy 
valakinek viselnie kell a felelősséget a kialakult helyzetért.

Nem  kétséges,  hogy  az  ország  egészére  vonatkoztatva  tette  ezeket  a 
megállapításait, de az sem, hogy ezek a megállapítások akkor is helyesek, ha 
az ország egyes városaira, vagy falvaira értelmezzük.  A falvak, a városok 
lakosainak is jogában áll, hogy a falvak, városok gazdasági helyzetét 
megismerhesse és a falvakban és városokban is viselnie kell valakinek 
a  felelősséget  a  kialakult  helyzetért. Úgy  gondolom,  hogy  ezekben 
mindketten egyet értünk annak ellenére, hogy T. Elnök Úr az egyes falvak, 
városok gazdasági helyzetét külön nem vizsgálja,  míg az ország egészének 
gazdasági  helyzetének  értékelhető  vizsgálatára  én  nem vállalkozom  azért, 
mert  erre  a  feladatra  megfelelő  ismeretekkel  rendelkező  szakemberek 
rendelkezésre állanak. 

A különbözőség közöttünk június 7-i  nyilatkozatai alapján abban van, 
hogy  Ön  az  ország  jelenlegi  válságos  gazdasági  helyzeténél  súlyosabb 
problémát az ország számára nem említett, míg  én a válságos gazdasági 
helyzetnél  súlyosabb  problémát  is  látok,  az  ország  erkölcsének 
tragikus  állapotát.  Azt,  amivel  kapcsolatosan  Bogár  László  az  ország 
gazdasági  helyzetének  elemzése  során  olyan  kifejezéseket  használ,  hogy 
„értelmiség züllöttsége” „cinikus felelőtlen elitek”, „egy erő sincs az 
országban az igazság szembenézésére”. Attól tartok, sőt nagyon félek, 
hogy Bogár László szavaival élve a züllött értelmiség, a cinikus felelőtlen elit 
magatartása előbb-utóbb megfertőzi az egész magyar társadalmat úgy, hogy a 
nem elithez,  nem züllött  értelmiséghez  tartozók  is  egyetlen  lehetséges  és 
élhető  magatartási  formaként  az  erkölcsi  züllöttséget,  a  cinikus,  felelőtlen 
magatartást fogadják el. Azaz nem csak az értelmiség és az elit marad züllött, 
felelőtlen és cinikus, hanem az egész magyar társadalom. Ettől tartok és ezt 



tartom tragédiának.

Gondoljunk arra, hogy Németország gazdasági helyzete vesztes háborúja után 
milyen  állapotban  volt,  és  arra,  hogy  a  szovjet  hadifogságból  hazaérkező 
német  foglyok  közül  onnan  lehetett  megtudni,  hogy  ki  volt  a  fogságban 
erkölcstelen, fogva tartókkal együttműködő, hogy reggelente az utcán egy-két 
hazatértet holtan találtak. A német társadalom erkölcsisége nem kétségesen 
még a fogságban és utána is megmaradt, és ez volt az igazi alapja annak, hogy 
Németország  gazdaságilag  a  lehető  leggyorsabban  helyre  állt.  Ennek  az 
erkölcsiségnek  a  hiánya  pedig  nem  kétségesen  tragédiához  vezethet 
hazánkban az cinikus, felelőtlen elitek és a züllött értelmiség erkölcsiségének 
társadalmi  elfogadásával.  Mert  akkor  sem erkölcsünk,  sem  válság  nélküli 
gazdaságunk nem lesz nekünk többé soha. Csak a szégyenünk más nemzetek 
előtt.

Visszatérve  az  ország  egészének  válságos  gazdasági  helyzetére,  a 
„reform, vagy megszorítás” elnevezésű parlamenti ülésen a Miniszterelnök Úr 
többek  között  beszámolt  arról,  hogy  az  elmúlt  négy  év  alatt  12.000 
milliárd forint bevételből 5.000 milliárd forint volt a felvett kölcsön. 
Kiadási oldalon pedig a szociális kiadások elérték a bevételi összegnek 
a  71  %-át (8520  milliárd  forint).  Másnap  ugyancsak  a  parlamentben 
elhangzott az is, hogy a kölcsön nem 5.000, hanem 6.000 milliárd forint volt, 
valamint a szociális kiadások 86 %-ra (10.320 milliárd forint) és nem 71 %-ra 
tehetőek. 

Bogár  László  televíziós  nyilatkozata  szerint  pedig  az Állami  Számvevőszék 
jelentése  alapján  Varga  László  közgazdász  kiszámolta,  hogy  a  tényleges 
szociális jellegű kiadások összege a 12.000 milliárd forint bevételből 
mindösszesen 3.300 milliárd forint volt, míg a többi, - több mint 5.000 
milliárd  forintra  adódó  -  a  Miniszterelnök  által  szintén  szociális 
jellegű kiadásúnak megjelölt összeg kamattörlesztésére lett fordítva.

Amennyiben igaz az ÁSZ jelentésből kiszámolt utóbbi összeg, akkor felvetődik 
bennem az, hogy a Fehér Könyv alkotói mekkora összegűre tették vajon az 
elmúlt négy év tényleges szociális kiadásainak összegét. Valamint az, hogy 
amennyiben az ÁSZ jelentés szerinti 3.300 milliárd összegre tették, akkor a 
parlamenti  vitanapon  nyomban  a  Miniszterelnök  beszéde  után  miért  nem 
jelezték a téves közlést. 

De azon is elgondolkoztam, hogy amennyiben már az elmúlt négy év alatt is 
több mint 5.000 milliárd forint kamatfizetési kötelezettsége volt az országnak, 
úgy a Pénzügyminiszter hogyan mert újabb 5 vagy 6.000 milliárd forint olyan 
kölcsönt felvenni, melynek folytán a következő négy évben a korábbi négy év 
5.000 milliárd kamatfizetését is meghaladó kamatot kell fizetni. Semmi olyan 
természeti  katasztrófa  nem  volt  az  országban,  mely  bevételt  nem 
eredményező  szociális  kiadáshoz  felvett  újabb  kölcsön  felvételét  ilyen 
körülmények között igazolta volna.

Felmerül  bennem  az,  hogy  az  Ön  által  is  jól  ismert  Büntető 
Törvénykönyv rendelkezései szerint miért nem jutott eszébe a parlamentben 
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ülők közül senkinek az, hogy az 1978. évi IV. törvény 225. § szerinti –  „Az 
a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, vagy 
jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét 
túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, büntettet követ 
el, és három évi terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – törvényi 
tényállás  alapján  miért  nem  tettek  büntető  feljelentést  az  ellen  a 
Pénzügyminiszter ellen, aki a fentiek szerint nem kétségesen jogtalan hátrányt 
okozott a többlet kamatfizetés vállalása folytán az országnak. A Btk. 137. § 1. 
bek.  d.  pontja  szerint  a  kormány  tagja  hivatalos  személy,  így  a 
feljelentésnek  törvényi  akadálya  nem  lett  volna.  Elsődleges  hivatali 
kötelessége  mindenképpen  az  ország  pénzügyi  helyzetének  stabilitása  a 
pénzügyminiszternek,  így  magyarázhatta  volna  a  miniszter  a  feljelentést 
követő  eljárásban azt,  hogy  milyen cél  elérése  végett  okozott  hátrányt  az 
országnak, szegte meg hivatali kötelességét.

Magamfajta nem züllött értelmiséghez, vagy cinikus felelőtlen elithez tartozó 
személynek a feljelentés elmaradása miatt is felmerül gondolatában az, hogy 
talán azért nem tettek feljelentést az Országgyűlésben ülő és a Fehér Könyvet 
jól ismerő képviselők, mert akkor mások büntetőjogi felelősségét is fel lehetett 
volna vetni hasonló gondolatmenettel akár a feljelentőhöz tartozók közül is…

Ami pedig az egyes állampolgárokra kifejtett  erkölcsi  hatását illeti  a 
kormányzati  felelőtlen  magatartásoknak,  szerintem  ez  is  hozzájárul  a 
fentiekben jelzett, erkölcstelenséggel kapcsolatos tragédia kialakulásához, de 
elsősorban  a  helyi  viszonyok,  a  helyi  cinikus  és  felelőtlen  elit  és  züllött 
értelmiség magatartásának erkölcsi hatása a döntő. A közelség, közvetlenség 
miatt.

Ebből a szempontból értékeltem a siófoki közállapotokat az év elején készült 
tanulmányomban,  és küldtem meg a Korrupció Elleni Államok Csoportja 
- GRECO – Igazgatósága részére azzal a kérelemmel, hogy  „k é r e m a 
Tisztelt  Igazgatóságot  arra,  hogy  az  otthonomat  jelentő  Siófok, 
illetve  ezzel  szomszédos  Ságvár  településeken  észlelt  rendkívül 
nagyszámú  és  súlyos  közéleti  problémákról  kellő  ismerettel  és 
elegendő  tapasztalattal  általam  összeállított,  ide  mellékelt  iratom 
tartalmát  vizsgálja  meg,  és  indokoltsága  esetén  a  hazámat  érintő 
értékelő  eljárásban,  illetve  ezt  követő  intézkedések  meghozatala 
során úgy vegye figyelembe, miként a fentiekben idézett statutum és 
irányelvek  erre  utalnak.”   Az  1.  számú  ábrán látható,  hogy  az 
Igazgatóság  részéről  Wolfgang  RAU úr  2006.  május  6-i  iratában  azt 
közölte,  hogy iratom tartalmát a következő országértékelés során a 
GRECO figyelembe veszi. 
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1. számú ábra 2. számú ábra

Hazámban  pedig  süket  fülekre  találtam  a  hivataloknál  mindenkor  annak 
ellenére,  hogy  közléseim  valóságtartalmát  soha  senki  vonta  kétségbe.  A 
Számvevőszék  közölte,  hogy  nincs  tervbe  véve  kérelmem,  a 
Pénzügyminisztérium közölte,  hogy majd kivizsgálja kérelmem, -  több mint 
egy  év  óta  vizsgálja  –  az  Országos  Lakás-  és  Építésügyi  Hivatal  áttette 
kérelmem,  a  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  Vezetője  közölte,  hogy  az 
Ügyészségnek  van  joga  kérelmem  elbírálni,  a  Ügyészség  ugyanabban  az 
ügyben közölte, hogy a Megyei Közigazgatási Hivatalnak.

Dr.  Stumpf  István  és  Dr.  Rogán  Antal  képviselők  nem  is  válaszoltak  a 
levelemre, a Népszabadság válaszul visszaküldte iratomat, míg a  2. számú 
ábrán látható  jegyzői  iratban  felsorolt  eljárások  során  minduntalan 
megállapítható volt Lendvai Ildikó azon véleményének igazsága, mely szerint 
„az  igazságszolgáltatás  Magyarországon  sokak  véleménye  szerint 
olyan mint a pókháló. A kis állat fennakad rajta, míg a nagy állat 
átszakítja azt.”

Interneten  http://invitel.hu/lehmann/siolehmann.doc  alatt 
olvasható  a GRECO-hoz  eljuttatott iratom, (iratom további részében „A” 
jelöléssel hivatkozom rá)  illetve folytatása
http://invitel.hu/lehmann/borulakuka.doc    alatt  olvasható. 
(iratom további részében „B” jelöléssel hivatkozom az utóbbi iratra)
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Iratom  további  részében  röviden összefoglalva  tájékoztatom  T.  Elnök 
Urat, illetve e levél nyilvánosságra hozatalával Siófok lakosságát az „A” és „B” 
jelű  irataimban  írtak  összefoglalásával  Siófoknak  általam  tapasztalt 
közállapotáról,  közszereplőinek magatartásáról.  Részben azért,  hogy eleget 
tegyek  az  Elnök  Úr  által  megfogalmazott  „minden  állampolgárnak 
jogában áll,  hogy a valóságos  gazdasági  helyzetet megismerhesse” 
jogosultságot  biztosító  kötelezettségnek,  részben azért,  hogy  T.  Elnök Úr 
meggyőződhessen  iratom alapján  arról,  amiről  közvetlen  tudomása 
eddig feltehetően nem volt. 

Arról,  hogy  a  lakókörnyezetek  közvetlen  közelében  a  társadalom számára 
súlyosabb  erkölcsi  következményekkel  járó  erkölcsi  állapot  alakult  ki  az 
„értelmiség züllöttsége” és a  „cinikus felelőtlen elit” révén. És végül 
azért készült ez az irat, hogy a T. Elnök Úr által közölt „valakinek viselnie 
kell a felelősséget a kialakult helyzetért” igazságtétel a siófoki állapotok 
miatt is megvalósuljon. Vagy úgy, hogy az Ön kezdeményezésére felelősségre 
vonás  történik,  vagy  úgy,  hogy  nem  történik  felelősségre  vonás  a  közölt 
közéleti  magatartások  miatt,  de  ennek  következtében  T.  Elnök  Úr  viseli 
jövőben a felelősséget az így kialakult helyzetért. 
 

„A” jelű iratom I. fejezetében  ismertetett Jókai Villával kapcsolatos 
történésekre   Siófok  Város  Képviselőtestülete  94/1997.  (V.  22.)  sz. 
képviselőtestületi  határozata  alapján  1997.  szeptember  20-án  készült 
Vizsgálati Jelentésnek  ( 3. sz. ábra) alábbi közlése utal:

3. számú ábra
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„A  bizottság  a  lefolytatott  vizsgálat  szűkebb  értelmezése  szerint 
felderített  tényállása  alapján  megállapítja,  hogy  Nagy  Sándor 
képviselőtársunk  a  valamennyi  önkormányzati  képviselőnek 
megküldött polgármesteri  előterjesztésből  tudomást szerzett  arról,  
hogy az önkormányzat – legalábbis az előterjesztés szerint – milyen 
összeget szán a Jókai Villa megszerzésére, amely egyébként azonos 
volt a pályázati kiírásban a kiíró által megjelölt értékeléssel.”

„Nagy  Sándor  képviselőtársunk  pályázatával  kapcsolatban  a 
közvélemény  hangadó  része  azt  feltételezi,  hogy  ez  a  harmadik 
pályázó  valójában  Nagy  Sándor  által  felkért  pályázó,  aki  Nagy 
Sándornál alacsonyabb, de az önkormányzatnál magasabb ajánlatot 
tett, így az önkormányzat Nagy Sándor esetleges visszakövetelésekor 
sem lehet nyertes”

Érthetőbben fogalmazva  a  következő  történt:  Siófokon a  „Jókai  Villa”-ként 
elnevezett Siófok Batthány u. 2. szám alatti 2224. m2 területű telken lévő, 800 
m2 alapterületű kastély jellegű, korábban a Siófoki Zeneiskolának helyet adó 
épület  annak  a  Pannon  Kft-nek  tulajdonában  volt,  melynek  a  Siófoki 
Önkormányzat  l995.  szeptember  5-től  azzal  a  szándékkal  volt  tagja,  hogy 
elidegenítés esetén kizárólagos tulajdonosa lehet az ingatlannak.

Az önkormányzatnak ezt a szándékát keresztezte Nagy Sándor önkormányzati 
képviselő  akként,  hogy  miután  megtudta  a  Siófoki  Önkormányzatnak 
vételi  ajánlatát  mint  önkormányzati  képviselőtestületi  tag,  ennek 
megfelelően kedvező pályázati lehetőséget biztosított egy kiskunhalasi 
székhelyű gazdasági társaságnak. Feltehetően félrevezette a képviselő 
az önkormányzatot azzal is, hogy egy álpályázó is jelentkezett a Jókai 
Villa  megvásárlására,  majd  az  ÁPV  Rt.  közreműködésével  a 
kiskunhalasi  cég az ingatlan tényleges értékéhez képest nevetséges 
áron – bruttó 20,5 millió forintért – megvásárolta. 
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4. számú ábra

Siófok Város Önkormányzati  Képviselőtestülete a vételt követően másfél 
év múlva szánta rá magát az Etikai Jelentés elkészíttetésére  (4. sz. ábra) 
arra hivatkozással, hogy a sajtóban, az Ablak című műsorban is foglalkoztak 
az  üggyel.  Ezért  sem  voltam  bizonyos  abban,  hogy  Nagy  Sándornak 
képviselőtársai  ténylegesen  kívánták-e  a  korrupciós  magatartás  miatti 
felelősségre  vonást,  vagy  csak  látszatintézkedéssel  szándékozták  az  ügyet 
lezárni. A kérdés eldöntésére kártérítési peres eljárást indítottam a Fővárosi 
Bíróságon az ÁPV Rt.  és tsai  ellen a Siófoki  Önkormányzat nevében is,  és 
miután az Önkormányzat  a pertől  elzárkózott,  bebizonyosodott  előttem az, 
hogy különösebb kifogásuk ténylegesen Nagy Sándor kritikátlan magatartása 
ellen a képviselőtestületi tagoknak nem volt. (5. sz. ábra)
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5. számú ábra

Olyannyira  nem,  hogy  2202.  októberében  Nagy  Sándor  önkormányzati 
képviselőt a pénzügyi és tulajdoni bizottság tagjai közé beválasztották.

------------------------
„A”  jelű  iratom II.  fejezetében arról  írok,  hogy  ugyancsak  2002. 

októberében lehetőséget biztosított a képviselőtestület Nagy Sándor számára 
ahhoz,  hogy  az  1912-ben  vasbetonszerkezetekből  készült,  Siófok  város 
központjában lévő Víztorony felső szintjén kávézót alakítson ki. Ezt megtudva 
nyomban  felszaladtam  a  Víztorony  tetejére,  leválasztottam  puszta  kézzel 
néhány betondarabot a vasról, majd átolvastam egy „Vasbetonszerkezetek” 
című egyetemi 
tankönyvet. A könyvből tudtam meg azt, hogy az építményt 50 évre tervezték 
az alábbi követelmények szerint:

„A szerkezet biztonságát  (a kockázatvállalást,  ill.  a  tönkremenetel 
valószínűségét) a terhek és hatások,  továbbá az ellenállások adott 
időszakra vonatkozóan becsült változását is figyelembe véve kell a 
tervezőnek megtervezni.”

Ebből következően merényletet követ el az építmény ellen az, aki a statikai 
igénybevételre tervezett Víztorony tetején negyven évvel az élettartam lejárta 
után  dinamikus  igénybevétellel  is  járó  szórakozóhelyet  alakit  ki.  A 
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Képviselőtestületnek  döbbenetes felelőtlenségén  megütközve 
tájékoztattam az újságot azokról a beton felületén észlelhető repedésekről is, 
melyek iránya sajnos arra utal,  hogy a szerkezet nagyon elöregedett, majd 
erről  az ügyről,  a képviselőtestület által  nem kifogásolt,  Nagy Sándor féle 
kávézóról többet nem hallottam. 

------------------------
Iratom  III.  fejezetében feltárt  ügy  szerint  valamennyi  siófoki 

képviselőtestületi  tag  támogatta  azt  a  megvalósíthatatlan  ötletet,  hogy  a 
Siófoktól 18,5 km-re Nagyberényben feltárt termálkútból napi 2-3.000 
m3 vízmennyiség felhasználásával Siófokon gyógyfürdőt létesítenek. Az 
58-63  fokos  felszínre  kerülő  gyógyvíz  rendkívül  magas  sótartalmú  (6.000 
mg/liter), enyhén opálos, nyálkás, erősen bűzös alkálkloridos jellegű brómos, 
fluoros gyógyvíz. 

6. számú ábra

Fel sem merült a képviselőkben az, hogy a vizet szállító föld alatt elhelyezett 
csővezetéket miként kell szigetelni ahhoz, hogy 18,5 km-re történő szállítás 
során 50 fok alá ne csökkenjen a hőmérséklete, 

vagy  az,  hogy  a  jelentős  sótartalom  olyan  mértékű  vízkő  képződést  okoz 
mindenképpen  a  cső  belsejében,  hogy  rövid  időn  belül  eltömíti  és 
használhatatlanná teszi azt, 
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vagy  az,  hogy  a  vasúti  töltés közelében  tervezett  csőelhelyezés 
miatt a csövet rendkívül költséges védőburkolattal kell ellátni, 
vagy az,  hogy a felhasznált napi 2-3.000 m3, 36,2 mg/l ammónia tartalmú 
gyógyvíz   elhelyezése  nem lehetséges  a  Balaton  vízgyűjtő  területén azért, 
mert a jogszabály itt az ammónia jelenlétét nem teszi lehetővé,  (6. számú 
ábra)
vagy az,  hogy a gyógyfürdő zárva tartásának időszakában a csőben pangó 
1441 m3 vízzel mit kezdenek annak lehűlése folytán.

------------------------
Sokszázmillió forint közpénznek értelmetlen elköltése ilyen felelőtlen, 
nem törődöm képviselői hozzáállás mellett a polgármester által 1999. 
március  30-án  aláirt  adásvételi  szerződéssel  megkezdődött  és  tart 
egészen napjainkig. A vételár 279 millió forint volt, de az alábbi 7. számú 
ábrán látható adásvételi szerződést módosító okiratból az is megállapítható, 
hogy  Siófok  Város  Önkormányzata  93-93  millió  forint  vételárrészlet 
kifizetéséhez vállalta azt, hogy kettő darab saját váltót bocsát ki.

7. számú ábra
Sajátos  módja  a  közpénzforgalomban ez  a  fizetési  mód,  és  feltehetően  az 
Önkormányzat részéről ügyletet bonyolító Dr. Baráth István vagyonigazgató is 
megkérdezte az okiratot szerkesztő és eladókat képviselő ügyvédtől azt, hogy 
mi szükség a saját váltó általi teljesítésre.
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Az  okiratból  továbbá  az  is  megállapítható,  hogy  többek  között  „Pálfalvi 
Carmen” nevű „Budapest VI. Népköztársaság (Andrássy u.) 57.” sz. a. 
lakosú  magyar  állampolgárságú eladó  képviseletében  is  Sereg  Józsefné 
eladó írta alá a szerződést, valamint a Thermál Oázis Kft eladó képviseletében 
is.  Utóbbi  gazdasági  társaságnak  Cg.  14-09-300695  cégszám  alatti 
cégkivonatából  pedig  azt  lehet  megállapítani  azt,  hogy  a  cégnek  1/5.  sz. 
bejegyzése szerint tagja a  német állampolgárságú Wagnitz Carmen sz. 
Pálfalvi  Carmen DE –  2358 Kaltenkirchen König str.  19. szám alatti 
lakos. 

Ily  módon  bizonyítottan  hamis  adatokkal  készült  az  adásvételi 
szerződés azért,  mert a szerződés aláírásának időpontjában Pálfalvi 
Carmen eladónak neve már Wagnitz Carmen sz. Pálfalvi Carmen volt, 
nem magyar, hanem német állampolgárságú volt, valamint nem Budapesten, 
hanem Németországban Kaltenkirchenben volt a lakóhelye. Az pedig alappal 
feltételezhető  a  hamis  okiratra  tekintettel,  hogy  Sereg  Józsefné 
meghatalmazása is hamis volt vagy azért, mert a Wagnitz Carmen sz. Pálfalvi 
Carmen nevű meghatalmazó Pálfalvi Carmen néven írta alá a meghatalmazást, 
vagy azért, Wagnitz Carmen sz. Pálfalvi Carmen ezt a meghatalmazást soha 
nem is látta, hanem helyette más személy írta alá a Pálfalvi Carmen nevet. 

Utóbbi  hamisítási  módra  gondolok  azért,  mert  az  ügy  miatt  általam 
kezdeményezett büntető eljárásban eljáró nyomozószerv a földhivatali iratokat 
beszerezte, és abban annak ellenére nem volt fellelhető meghatalmazás, hogy 
minden más okirat fellelhető volt. Így az is alappal feltételezhető, hogy soha 
nem is készült meghatalmazás, csak írtak róla a szerződésben, vagy ha hamis 
módon  készült  is,  a  hamisító,  vagy  annak  segítője  idejében  eltüntette  a 
földhivatali iratokból a hamis okiratot. 

Összegezve a  Dr.  Baráth  István  által  bonyolított  ügyletet,  ilyen 
adásvételi szerződés alapján fizetett ki két saját váltó kibocsátását is vállalva a 
Siófoki Önkormányzat 279 millió forintot és kezdődött meg a további sok száz 
millió forint közpénzt felhasználó értelmetlen beruházásnak kálváriája. Az ügy 
miatti feljelentésem folytán 14060-3712/2005. szám alatti eljárásban a Siófoki 
Rendőrkapitányság  Bűnügyi  Osztályán  tanúként  2005.  november  24-én 
meghallgattak, majd a további eljárás végett az ügyet áttették Kaposvárra. 
Azóta semmiféle  tájékoztatást nem kaptam a nyomozásról,  ezek szerint  az 
még mindig folyik, de nincs kétségem, hogy előbb-utóbb éppúgy megszűnik, 
mint a többi általam kezdeményezett eljárás.
------------------------
A  polgári  peres  eljárást  pedig  arra  a  Ptk.  227.  §  2.  bek-re alapítva 
kezdeményeztem,  mely  szerint  „A  lehetetlen  szolgáltatásra  irányuló 
szerződés  semmis.” A  perben  a  megvalósíthatósági  tanulmányt  készítő 
Porció  Kft.  székhelyére  tekintettel  a  Csongrád  Megyei  Bíróság  1.  Gf. 
40.173/2003/9.  szám  alatt  hozott  jogerős  ítéletet  azzal,  hogy  a  per 
megindításához elegendő jogi érdekem nem állapítható meg. 

A  Siófoki  Önkormányzat,  valamint  az  ügynek  menedzselésével  megbízott 
Zöldfok  Rt.,  Termofok  Kft.  (Szabó  Zoltán  és  Török  Péter  )  alperesek 
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kérelmemet ellenezték,  majd néhány hónappal ezelőtti szombati számában 
a  Somogyi  Hírlap  hírül  adta  a  Siófoki  Képviselőtestületi  ülésen  történtek 
alapján  azt,  hogy  a  képviselőtestületi  tagok állásfoglalása  szerint „A 
nagyberényi termáltervekből csak földeladás lett Siófokon.” 

Arról pedig, hogy a Szabó Zoltán (Zöldfok Rt.), vagy Török Péter (Termofok 
Kft.) szakértőknek, ügyet menedzselő személyeknek, vagy bárkinek bármiféle 
felelősségre  vonása  megtörtént-e  a  több  százmillió  forint  közpénznek 
felelőtlen elköltése miatt, az újságcikk hallgat. 

„A”  jelű  iratom IV fejezetében leírt  ügyben szereplő L.A.  Shiraz 
Invest Kft létéről 2004. januárjában megjelent „Siófokra jönne az izraeli 
tőke” című  írásból  szereztem  tudomást.  Siófok  legértékesebb,  „Holland 
Kemping”  néven ismert ingatlana nagyobbik részének vételére 778 millió 
forint vételárkikötéssel jelentkezett a Cg. 01-09-697094 cégszámú  3 millió 
forint jegyzett tőkével rendelkező cég. Előbb arról szóltak a hírek, hogy a 
vételért nem fizet semmit az önkormányzatnak a vevő, hanem felépít ennek 
fejében egy fürdőt. Később Siófok jogászi végzettségű Polgármestere akként 
nyilatkozott,  hogy  a  3  millió  forint  tőkével  rendelkező  cég  részéről 
elegendő biztosíték a komoly tárgyaláshoz az, hogy rendelkezik a cég 
egymilliárd forintos bankgaranciával rendelkező papirossal. 

Vagy megfeledkezett a Polgármester az általa korábban megtanult Ptk-
nak  249.  §-hoz fűzött  azon  Kommentárról,  hogy  „Bankgaranciát  csak 
létrejött,  érvényes,  hatályos  és  még  meg  nem szűnt  szerződéshez 
kapcsolódóan  lehet  kiadni,  hiszen  szerződést  biztosító 
mellékkötelezettségről  van  szó”,  vagy  szándékosan  meg  kívánta 
téveszteni a nem jogászi képzettségű embereket közlésével, de be kell látni, 
hogy  az  általa  hivatkozott,  L.A.  Shiraz  Invest  Kft.  1  milliárd  forintos 
bankgarancia  papirosa  jogilag  használhatatlan,  jogkövetkezményekkel  nem 
járó  irat  volt  akkor,  amikor  még  csak  tárgyaltak  arról  a  felek,  hogy  mit 
kívánnak tenni.

Mindenesetre jónak láttam az ilyen bankgaranciapapiros után azt, hogy 
az  L.A.  Shiraz  Invest  Kft.  cégkivonata  szerinti  kézbesítési  megbízottját 
értesítsem.  Erre  azért  volt  szükség,  mert  a  Siófoki  Önkormányzat 
képviseletében  folyamatosan  gyógyvízfürdő  létesítését  emlegették  a  vételi 
ingatlan  szomszédságában,  és  mivel  tudtam,  hogy  sem  ott,  sem  Siófok 
bármely részében gyógyvízfürdő a természet törvényei miatt nem létesülhet, 
tartottam attól, hogy a gyógyvízfürdő építésének elmaradása miatt olyan 
kártérítési peres eljárást indít az L.A. Shiraz Inves Kft szerződéskötés 
esetén az Önkormányzat ellen biztatási kár cimén, hogy még unokáink is 
megemlegetik. Dr. Tálos Zsuzsanna Budapest Őrs vezér tere 12. szám alatti, 
cégkivonat szerinti bejegyzett kézbesítési megbízott a valós tényeket feltáró 
levelem átvétele után telefonon közölte, hogy soha nem volt a cég kézbesítési 
megbízottja, csak formálisan írták be a nevét ekként.

Végülis  a Siófoki  Önkormányzat  2004.  július  21-i  szerződése szerint 
778.500.000.-Ft. vételárért eladta az ingatlannak nagyobb, értékesebb 
részét az L.A. Shiraz Invest Kft részére, majd az általam folyamatba tett, 
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28/2005.  Bü  számú Kaposváron  kelt határozatból tudtam meg azt, hogy a 
vételárat teljes egészében 2004. szeptember 28-án utalta át vevő – L.A. Shiraz 
Invest Kft – a Siófoki Önkormányzat, mint eladó részére. 

Mivel  elsősorban  attól  tartottam,  hogy  a  3  millió  forint  jegyzett  tőkével 
rendelkező  izraeli  cégnek  nincs  lehetősége  a  778.500.000.-Ft.  vételárat 
kifizetni a Siófoki Önkormányzat részére, akár meg is nyugodhattam volna a 
dolgoknak ekként történt alakulásában, ha nem olvasom a Somogyi Hírlapnak 
„Tőkeinjekció  a  Termofoknak” cimű  írásában  azt,  hogy  az  L.A.  Shiraz 
Invest  Kft  által  kifizetett  vételárból  az  önkormányzat  250  millió  forintos 
tőkeemelést hajt végre az Önkormányzat  Termofok Kft-nél. 

A mai napig egyetlen fillér tőkeemelés nem történt 2001. év óta a Termofok 
Kft-nél,  igy  joggal  merül  fel  bennem  az  a  kérdés,  hogy  hova  tette  az 
Önkormányzat azt a 250 millió forintot, amiről már egyszer úgy döntött, hogy 
a Termofok Kft. tőkeemelésére fogják felhasználni. Illetve az, hogy egyáltalán 
megkapta-e  a  Siófoki  Önkormányzat  a  vételárat  a  3  millió  forint  jegyzett 
tőkével  rendelkező  L.A.  Shiraz  Invest  Kft-től,  vagy  esetleg  a  kaposvári 
nyomozati szerv határozata minden alapot nélkülözve írta le a vételár teljes, 
2004. szeptember 28-i kifizetésének tényét. 

Az, ami pedig megdöbbentett ebben az ügyben az volt, hogy a 9. számú ábra 
szerint a vételi ingatlanra az L.A. Shiraz Invest Kft. röviddel a vétel után 8 
milliárd forint keretbiztosítéki jelzálogjogot jegyeztetett be. Ha valaki 
megnézi  a  BH.  1996.  601.  számú  döntvényt,  úgy  láthatja  azt,  hogy  nem 
teljesítette  a  földhivatali  bejegyzés  a  keretbiztosítéki  jelzálogjog 
bejegyzéséhez  szükséges  feltételeket,  melyből  következően  azt  is  joggal 
gondolhatja, hogy egyéb törvénytelenségek is történhettek a 8 milliárd forint 
jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatosan. 

A lényeg ellenben mégis  az,  hogy nem valószínű,  hogy az ERSTE Bank 8 
milliárd forint jelzálogjogot jegyeztet be akkor a 3 millió forint jegyzett tőkével 
rendelkező  L.A.  Shiraz  Invest  Kft-kérelmére  az  ingatlanra,  ha  néhány 
hónappal  korábban  a  tényleges  értéke  a  8  milliárd  forinttal  terhelendő 
ingatlannak 778 millió forint volt.  Ezért joggal feltételezem most is azt, hogy 
a  siófoki  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  legértékesebb  ingatlanának 
nagyobbik része ténylegesen jelentősen többet ért annál, mint amennyiért a 
Siófoki Önkormányzat eladta.

Határidő probléma merül fel a jogok érvényesíthetősége tekintetében ilyen 
esetben,  ezért  haladéktalanul  peres  eljárást  indítottam  feltűnő 
értékaránytalanság  okából  a  Somogy  Megyei  Bíróság  előtt  a  Siófoki 
Önkormányzat  képviseletében  (8.  számú  ábra),  de  az  Önkormányzatnak 
pertől való elzárkózására  tekintettel az eljárás megszűnt. 
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8. számú ábra 9. számú ábra

------------------------
„A” jelű iratom V. fejezetében írtaknak alapját részben a lakáscélú 

támogatásokról  szóló  12/2001.  (I.31.)  Korm.  rend-nek  bevezető  részében 
olvashatók adják:

„a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok,  a 
többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultak lakásigénye 
kielégítése  érdekében  a  lakáscélú  támogatásokat  a  következők 
szerint szabályozza.” (  10. számú ábra  )  

Ennek,  valamint  annak  alapján,  hogy  a  Balaton  partján  lévő  belterületet 
többségében  olyan  „Üdülőházas  terület”-nek  minősítették,  melyen  az 
OTÉK –  253/1997. Korm. rend. –  22. § 1. bek-e szerint -  „Az üdülőházas 
területen  olyan  üdülőépületek,  üdülőtáborok  és  kemping  helyezhető  el, 
amelyek  elhelyezésük,  méretük,  kialakításuk  és  felszereltségük,  vagy 
infrastrukturális  ellátottságuk  alapján  az  üdülési  célú  tartózkodásra 
alkalmasak,  és  amelyek  túlnyomóan  változó  üdülői  kör  hosszabb 
tartózkodásra  szolgálnak”  -  ,  lakóépületek  nem  építhetőek, úgy 
gondolhatná  bárki,  hogy  lakáscélú  állami  támogatással  luxus  kiadásnak 
tekintendő üdülők a Balaton parton nem építhetők.

Ellenben  az  utóbbi  jogszabályi  előírást  Siófok  Város  Képviselőtestülete 
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Siófokra  nézve  véleményem  szerint törvénysértően  (alkotmánysértően) 
megváltoztatta a helyi építési szabályzat 55. §-ának akkénti meghatározásával, 
hogy 

„A  területen  (üdülőházas  üdülőterület)  az  OTÉK  22.  §-ában 
megnevezett építmények, továbbá lakó- és szállásépületek, valamint 
az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató,  
vendéglátó-építmények,  kivételesen  pedig  egyházi,  oktatási,  egészségügyi, 
szociális, igazgatási és sportépítmények helyezhetők el.”

Így  nyitotta  meg  a  kiskaput  Siófok  Város  Képviselőtestülete  a 
dúsgazdagok,  parti  üdülőket  építők  előtt  ahhoz,  hogy  fényűző 
ingatlanaikat  azzal  a  lakáscélú  támogatással  építsék,  mely 
támogatásról 2001-ben a rendelet szövege szerint azt mondták, hogy 
családosoknak,  többgyermekes  fiatal  házasoknak  és  más 
rászorultaknak kívánták adni… 

10. számú ábra 11. számú ábra

Példaként  a  Siófok Beszédes József sétány 74.  szám alatti  ingatlannak 
(siófoki 3778/97. hrsz. alatti)  tekintettem meg ingatlan-nyilvántartási adatait és 
állapítottam meg erről azt, hogy az itt lévő 60 db. üdülőingatlan „lakás”-ként 
van úgy nyilvántartva, hogy a tulajdonosok bejegyzés szerint egy kivételével 
Siófoktól távol laknak, 3 millió és 26 millió Ft. közötti jelzálogjogok szerint 
pedig összesen  500 millió forint a lakáscélú kölcsönt vettek fel. (11. 
számú ábra)

Látva  azt,  hogy  a  kormányrendeletet  nyilvánvaló  módon  ily  módon 
kijátszották, a lakáshitel kedvezmények drasztikus visszafogását eredményező 
221/2003. Korm. rend. közzétételét követően nyomban az Országos Lakás 
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és  Építésügyi  Hivatal  Elnökéhez fordultam  azzal  a  céllal,  hogy  a 
jogszabályi  rendelkezés  szerint  arra  nem  jogosultaknak  lakáscélú  állami 
támogatást  tartalmazó  kölcsönszerződéseit  vizsgálják  felül,  illetve  jövőben 
hasonló módon lakáscélú állami támogatással kölcsönt a Balaton partjától 100 
km-re lakó személyeknek balatonparti építkezéshez még akkor se adjanak, ha 
Siófok Város Képviselőtestülete által elkövetett jogszabálysértésre tekintettel 
Siófok egyes részein az üdülőt már nem üdülőnek, hanem lakásnak minősítik.

Választ az alábbi 12. számú ábra szerint közöltek, de mivel a Miniszterelnöki 
Hivataltól  2004.  június  2-i  keltezéssel  olyan  ígéretet  kaptam,  hogy  a 
Pénzügyminisztérium  álláspontjának  beszerzése  iránt  intézkedtek,  bíztam 
abban, hogy talán a törvényesség helyreáll. (13.számú ábra)

12. számú ábra 13. számú ábra

2  év  is  eltelt  az  ígéret  óta,  a  Pénzügyminisztérium  pedig  hallgatásával 
szerintem azt fejezi ki, hogy nem kíván állást foglalni az ügyben. Ők tudják 
miért, de én úgy gondolom, hogy elsősorban azért, mert nem áll érdekében. 

Úgy gondolom, hogy azért nem áll érdekében, mert a kérelmem teljesítése 
esetén a balatoni üdülőket vásárló elithez tartozók anyagi érdekét súlyosan 
sértenék. Sőt azt is elképzelhetőnek látom a leírtak alapján, hogy éppen az elit 
várta el Siófok Város Képviselőtestületétől azt, hogy a helyi építési szabályzat 
jogszabálysértően  biztosítsa  a  távol  lakó elit  érdekét.  Azzal  pedig,  hogy  a 
kormányrendelet családról, rászorultakról beszél, az elit gondolkodása szerint 
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kit érdekel…
------------------------

„A”  jelű  iratom  VI.  és  VIII.  fejezetében ismertetett,  víz  és 
csatornaszolgáltatás díjának 1988-as árához képest napjainkig bekövetkezett 
150-szeres áremelkedést eredményező sorozatos törvénysértések közül a 
legnagyobb  kárt  Dr.  Lotz  Károly  közlekedési,  hírközlési  és  vízügyi 
miniszternek  1997.  december  31-i  11/1997.  sz.  határozata okozta  (14. 
számú ábra), míg a 15. számú ábra a fogyasztók számára „mindösszesen” 
közel 400 millió forint kárt okozó „dolgozói részvény”-nyel kapcsolatos.

14. számú ábra 15. számú ábra

A miniszteri  határozat megállapította azt,  hogy a DRV Rt. 1993. április  1-i 
keltezésű alapító okiratának melléklete szerinti vagyonmérlegben kimutatott, 
DRV Rt. teljes vagyonából 14 milliárd forint könyv szerinti értékű vagyon a 
DRV Rt. tőketartalékát és az állam (kincstár) tulajdonát is jelenti, majd közli, 
hogy a közel 13 milliárd forint nettó értékű vagyont elvonja. Indokolásul oda 
nem illően hozta fel a 183/1996. sz. Korm.rend-ben írtakat, ugyanis utóbbi 
kormányrendelet a kincstári vagyon kezeléséről szól és nem arról, hogy az 
állami tulajdoni részvénytársaság vagyonának elvonására a miniszternek joga 
lehetne. 

Helyesen  járt  volna  el  a  miniszter  akkor,  ha  megtekinti  azoknak  az 
ingatlanoknak az ingatlan-nyilvántartási adatait határozata meghozatala előtt, 
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melyeknek  tulajdonjogát  ennek  a miniszteri  határozatnak  alapján  a 
Magyar  Állam  szerezte  meg,  mivel  láthatta  volna  azt,  hogy  korábban 
valamennyi  –  Siófoki  Földhivatalnál  39.  db!  (16.  számú ábra) –  ingatlan 
tulajdonosa  a DRV Rt. kizárólagos tulajdona volt, míg a Magyar Államnak 
joga, jogosultsága nem volt.   

16. számú ábra 17. számú ábra

A  határozat  alapján  1998.  augusztus  13-án  DRV  Rt.,  valamint  Kincstári 
Vagyoni  Igazgatóság  között  létrejött  megállapodásban  hivatkoztak  más 
jogszabályokra is az intézkedés jogszerűségének igazolására, de szerintem a 
szerződést aláírók tudták legjobban azt, hogy a törvények, törvényhelyek nem 
igazolják  azt,  hogy  köze  lett  volna  a  kincstári  vagyonhoz  a  DRV  Rt. 
tulajdonában lévő vagyonnak 1997. december 31-én. 

Egyébként pedig amennyiben a Magyar Állam ingatlannak tulajdonjogát ugy 
veszi el, mint ahogy a miniszter a DRV Rt. tulajdonában lévő ingatlanokkal 
tette, akkor az 50/2004. AB határozat indokolása alapján ez mindenképpen 
kisajátításnak  tekintendő.  A  korábbi  tulajdonosnak  –  DRV  Rt-nek  –  teljes 
kártalanítása mellett  és  a közérdek igazolásával.  Törekvése a miniszternek 
törvénytelen intézkedésével az volt, hogy vagyonkezelési jognak ellenértékét 
követelhesse  a  Magyar  Állam  a  DRV  Rt.-től  az  ezzel  együtt  járó 
vízdíjnövekedés mellett. Az érintett vagyontárgyak amortizációjából kiindulva 
a miniszteri intézkedéssel fogyasztóknak okozott kár nagyságát 1998-
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tól  kezdődően  a  fogyasztók  által kifizetett  vízdíjnak  30-40  %-ra 
teszem.

A  dolgozói  részvény  kibocsátása  pedig  azért  okoz  a  fogyasztóknak 
közel 400 millió forint kárt, mivel a 440 millió forint értékű részvényt 
a névértéke 10 %-ért vásárolták fel a DRV Rt.-nél. Ellenben előbb vagy 
utóbb  a  részvények  vásárlói  hozzájutnak  a  teljes  névértéknek  megfelelő 
összeghez, azaz összesen 396 millió forinthoz minden ellenérték nélkül jutnak 
hozzá. Ennek a 396 millió forintnak nagy részét előbb vagy utóbb a fogyasztó 
vízdíj  formájában  fizeti.  A  15.  számú  ábra szerinti  része  a  DRV  Rt. 
cégkivonatának azt mutatja, hogy a kibocsátástól – 2000. július 11-től – 2004. 
szeptember 13-ig – a 440 millió forint összegű dolgozói részvény lecsökkent 
302 millió 690.000.-Ft-ra, azaz a két időpont között közel 120 millió forint 
káruk  a  fogyasztóknak  már  bekövetkezett  a  dolgozói  részvény 
kibocsátása miatt.

Néhány milliárd forint indokolatlan kiadása, így a fogyasztóknak kára azzal is 
bekövetkezett,  hogy  az  ezredforduló  évében  a  DRV  Rt.  igazgatójának 
szóhasználata  szerint  „SAP  integrált  vállalatirányítási  rendszer 
piacvezető  informatikai  szoftver”-t szerzett  be  a  DRV  Rt.  a  Compaq 
Computer  Kereskedelmi  Kft-től, vagy  annak  jogutódjától,  több  milliárd 
forint összegben. Az említett cégnél, vagy ennek jogutódjánál (jogelődjénél) 
folyamatosan olvasható  Dr.  Beck  György  Cegléd Batthány  u.  12.  sz.  alatti 
lakosnak, mint ügyvezetőnek neve, míg a cég tagjai külföldiek. Ahogy mondani 
szokták, más már nem is hiányzott a fogyasztóknak akkor, amikor Siófok kellős 
közepén  minden  környezetvédelmi  előírást  felrúgva  működik  a  DRV  Rt. 
szennyvíztisztító telepe, mint egy többmilliárd forintos piacvezető informatikai 
rendszer  a vállalatirányításhoz.  Akkor,  amikor  17 év alatt  150-szeresére 
emelkedett a víz és csatornaszolgáltatás díja. 

Ilyen kiadások mellett nem csodálható az,  hogy 2001. év második felében 
összesen 1 milliárd 200 millió forint keretbiztosítéki jelzálogjog került 
a  DRV  Rt.  tulajdonában  maradt  ingatlanoknál  feljegyzésre,  míg  a 
tényleges eladósodás  mértéke a  17.  számú ábrán látható,  DRV Rt.  által 
készített  beszámoló adataiból  olvasható.  A keretbiztosítéki  jog alapításakor 
készült 2001. december 21-i kölcsönszerződésből jól látható az, hogy a DRV 
Rt. Délbalatoni Üzemigazgatóságának helyet adó Zamárdi 438. hrsz. alatti 
ingatlant is biztosítékul adta a DRV Rt. az OTP Siófoki Fiókjának, de a 
16. számú ábra adatai szerint a DRV Rt. jogtanácsosa két nappal korábban – 
2001 december 19-én – kérte azt, hogy többek között erre a Zamárdi 438. 
hrsz. alatti ingatlanra is jegyezzék be a Magyar Állam tulajdonjogát.

Azaz olyan ingatlant adott a DRV Rt. kölcsön biztosítékául az OTP részére 
saját tulajdonaként állítva, melynek tulajdonjogát két nappal korábban kérte a 
Földhivatalnál  a  Magyar  Államnak  átjegyezni.  Egyébként  pedig  mivel  a 
szerződést az OTP részéről, illetve a DRV Rt. részéről olyanok is aláírták, akik 
aláírásra  nem  voltak  jogosultak  cégkivonat  szerint,  a  törvény  alapján  azt 
gondolhatnánk,  hogy  a  Földhivatali  eljárásban  a  szerződés  mindenképpen 
fennakadt. 
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Mint jól látható, a  18. számú ábra szerinti, ezzel az üggyel kapcsolatosan 
hozott  Legfőbb  Ügyészségi  határozat  elismeri  azt,  hogy  „az  ingatlan-
nyilvántartási  bejegyzések kétségkívül  alaki  hibás okiratok alapján 
történtek”,  illetve azt,  hogy  „A cselekmény a Btk. 297.  §-ába ütköző 
hitelezési  csalás  gyanújának  megállapítására  lehet  alkalmas”,  így 
megállapítható, hogy mindez kevés ahhoz, hogy ilyen okirat, ügylet bármely 
hivatalnál  „fennakadjon”. Csak  azt  nem értem a  Legfőbb  Ügyészségi  irat 
alapján,  hogy  ha  által  nem  vitásan  alaki  hibás  okirat  alapján,  ebből 
következően  érvénytelen  okirat  alapján  történt  kölcsönfelvétel,  illetve 
keretbiztosítéki jelzálogjog földhivatali bejegyzések, akkor a törlés iránt miért 
nem történt ügyészségi intézkedés.

A vízdíjnak tisztességtelen,  lakosságot sújtó megállapításának akadályozása 
egyébként  pedig  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  törvény  szerint 
önkormányzati feladat… (1990. évi LXV. tv.)

18. számú ábra

Ennek az önkormányzati feladatnak teljesítéséről a Siófoki Képviselőtestületi 
tagok által nem tudok, de az tudom, hogy a DRV Rt. támogatásával a DRV Rt. 
Horgászegyesülete  által  építetett  „horgászparadicsom”-nál  létesített  18 
faházban jól megférnek egymás mellett a DRV Rt. vezetői éppúgy, mint 
Siófoki Város Képviselőtestületének néhány tagja. Azt is tudom, hogy a 
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„DRV  Hírek” újságszerkesztői feladatát  ellátta  már  Gyarmati 
László  képviselőtestületi  tag, illetve  Dr.  Pongorné  Kiss  Gabriella 
önkormányzati képviselő a DRV Rt.-nél keresi kenyerét. Valamint több 
alkalommal is hírt adott az újság arról, hogy Siófok Polgármestere mennyire 
ragaszkodott a néhány hónapja menesztett, dolgozói részvényt és SAP 
rendszert  támogató  Vezérigazgatóhoz. Csak  az  önkormányzati  feladatok 
teljesítéséről nem tudok semmit.

------------------------
„A”  jelű  iratom  VII.  fejezetében irt  nagypanelos  lakóépületek 

állékonyságával  kapcsolatosan  a  budapesti  Építésügyi  Minőségellenőrző 
Intézetnek  (ÉMI)  1979.  november  10-i  szakértői  véleménye  adott 
aggodalomra okot. Ugyanis ennek a szakértői véleménynek beszerzésére azt 
követően került sor, hogy a pécsi ÉMI arra tekintettel tagadta meg annak 
az igazolásnak kiadását, hogy a tízszintes lakóépület rendeltetésszerű 
használatra  alkalmas,  mivel  mind  a  panelek,  mind  az  épület  „C” 
pontossági kategória alatti minőségűek, és tízszintes épületeknél úgy 
a  paneleknek,  mint  az  épületnek  „A”,  vagy  „B”  kategória  szerinti 
minőségűek lehetnek. 

Ilyen  előzmények  után  a  19.  számú  ábra szerint  a  budapesti  ÉMI  az 
igazolást mégis kiadta. 

19. számú ábra

Az  ábrán  olvasható  „a  betonszilárdságban  mutatkozó  többlet 
kiegyenlíti a méretpontatlanságokból származó kedvezőtlen erőtani 
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következményeket.”  szakértői megállapítás   használhatatlan 
betonszilárdsági  adaton  nyugszik.  Ugyanis  a  szakértői  vélemény  készítése 
során,  több  mint  egy  évvel  a  betonszerkezet  gyártását  követően 
állapították meg a betonszilárdsági adatokat annak ellenére, hogy a 
szabvány követelménye szerint ezt a gyártás után harminc nappal kell 
felvenni  a  megfelelőség  megállapíthatósága  céljából.  A 
betonszerkezetnek  utószilárdulására  tekintettel  a  szakértői  vélemény 
készítőinek így fogalma sem lehetett arról, hogy a gyártás után 30 nappal a 
betonszilárdságban volt-e többlet,  vagy sem, illetve képes-e kiegyenlíteni  a 
szilárdsági többlet a „C” kategóriába nem sorolható minőséget előidéző nem 
vitás méretpontatlanságokat. 

Tudomásomra  jutott,  hogy  Németországban  –  NDK  –  hasonló  esetben  az 
épületeket  négy  szintre  a  közelmúltban  visszabontották  a  követelmények 
betartása érdekében, ezért a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez fordultam a 
több mint 25 év elteltére tekintettel az épületek bevizsgálása céljából.  20. 
számú  ábrán olvasható,  2004.  október  1-i  válaszból  kitűnik  az,  hogy 
kérelmem továbbtolták az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz, majd az 
irat utolsó bekezdése szerint Siófok Város Jegyzőjéhez. Siófok Város Jegyzője 
pedig sehova nem tolta, hanem lassan kettő éve úgy tesz, mintha ügyintézésre 
soha nem hívták volna fel. 

Szerintem az aktatologatásnak, a több éves mulasztásnak oka lehet az is, hogy 
a kérelmem szerinti vizsgálat azzal az eredménnyel is zárulhat, hogy mégis a 
Pécsi ÉMI szakértői véleménye volt már 1978-ban is helytálló és a tízszintes 
nagypaneles  lakóépületek  rendeltetésszerű  használatra  már  1979-ban  sem 
voltak alkalmasak, nemhogy 2006-ban. 
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20. számú ábra

Az aktatologatásra, a több éves mulasztásra tekintettel attól tartok, hogy a 
több százmilliárd forint költséggel járó panel felújítási  munkálatokat végző 
cégek  jobban  tudják  azt,  hogy  fölösleges  a  használatra  alkalmatlan 
építményeken a felújítási munkálatokat elvégezni mint én, csak megvárják azt, 
hogy előbb a mondjuk 600 milliárd forint értékű munkát elvégezhessék. Azt 
követően pedig már kideríthetik az általam felvetett állékonysági problémát, 
majd  újabb  600,  vagy  1.000  milliárd  forintért  a  házak  visszabontását  is 
elvégezhetik…

------------------------

„A” jelű iratom X. fejezetében  irt,  Siófoki Vásárcsarnok – Siófok 
Vámház  u.  2.  sz.  –  privatizációjával  kapcsolatosan  Siófok  Város 
Képviselőtestülete  182/2004. (XII.16)  szám  alatti  határozattal 
ajánlatkérési  eljárás  lebonyolítását  és  ennek  alapján  szerződés  kötését 
rendelte  el  a  Balaton-parti  Kft.  –  Dr.  Baráth  István  –  által.  A 
képviselőtestületi határozat szerint ajánlatot csak a Vásárcsarnoknak 
olyan  bérlői  nyújthatnak  be,  akik  már  2003.  december  31-én  is 
érvényes bérleti szerződéssel rendelkeztek. 

Ezt  megelőzően  szakértői  irodát  bíztak  meg  az  ingatlan  értékének 

23



meghatározásával,  és  az Önkormányzat  által  így  felkért 
szakértői iroda 2004. április 5-i értékbecslési okirata szerint a Vásárcsarnok 
ingatlan forgalmi értékét  536.  millió  forintban -  (21.  számú ábra) - 
határozta  meg,  míg  Fő  értékelési  módszerként  az  ingatlan  éves  tiszta 
jövedelmét a értékbecslési okirat 60 millió forintban határozta meg. 
(22. számú ábra)

21. számú ábra 22. számú ábra

Dr.  Baráth  István  beszámolóját az  ajánlatkérési  eljárás 
lebonyolításáról Siófoki Város Képviselőtestülete talányos körülmények között 
fogadta  el  14/2005.  (I.27.)  képviselőtestületi  határozatával.  Ugyanis  a 
képviselőtestületi tagok erre vonatkozóan lejárt határidejű képviselő-testületi 
határozat végrehajtásáról szóló olyan előterjesztést kaptak, melyben 16. db. 
határozati szám volt olvasható, más semmi, míg az előterjesztést Dr. Baráth 
István faxolta a Polgármesteri Hivatalhoz az ülés napjának délelőttjén azzal az 
előttem  nyilvánvaló  szándékkal,  hogy  személyes  meghallgatására  sor  ne 
kerüljön és a képviselők hozzá kérdést ne intézhessenek. 

Ebben a  január 27-én faxolt beszámolóban Dr. Baráth István előadta, 
hogy egy nappal már korábban 10 éves időtartamra a szerződést meg 
is  kötötte  a  Sió  Csarnok  Kft-vel,  míg  a  bérleti  díj  nagyságáról  a 
beszámoló  hallgatott.  Szerintem  a  képviselőtestületi  tagok  ilyen 
körülmények között azt sem tudták, hogy mit fogadtak el, hanem a többi 15. 
db. lejárt határidejű képviselőtestületi határozattal együtt automatikusan ezt 
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is elfogadták.

Miután beszereztem a Dr. Baráth István által megjelölt Sió Csarnok Kft-nek 
Cg. 14-09-306240 számú cégkivonatát (23. számú ábra), láttam azt, hogy a 
cég 2005. február 4-én került cégnyilvántartásba, észleltem ezáltal azt, 
hogy  a  képviselőtestületi  határozatnak  azt  a  feltételét,  hogy  csak  olyan 
bérlővel  lehet  szerződést  kötni,  akinek  2003.  december  31-én  a 
Vásárcsarnokkal már érvényes bérleti szerződése volt, a január 27-i beszámoló 
elfogadása és a szerződésnek tudomásvétele miatt a Képviselőtestület minden 
tagja ellen hanyag kezelés miatt feljelentéssel éltem. Feljelentésem alapján 
indult nyomozást természetesen később elutasítottak, de az alábbi 24.számú 
ábrán  olvasható nyomozást megszüntető határozat indokolása beszédes.

23. számú ábra
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24. számú ábra

A  határozat  indokolása  részletesen  közli  azt,  hogy  évi  10  millió  forint 
bérleti díjért adta oda az Önkormányzat mint bérbeadó a Sió Csarnok 
Kft-nek, mint bérlőnek azt a Siófoki Vásárcsarnokot, mint bérleményt, 
melynek egy  éves  tiszta  jövedelme a  szerződés  megkötése  előtt  fél 
évvel évi 60 millió forint volt. Azt is közli a határozat, hogy a bérlő Sió 
Csarnok Kft-nek joga van minden évben 7,5 millió forint összegig számlával 
igazolt bérleményre történő beruházása esetén a bérleti díjat csökkenteni.

Nincs  ehhez  mit  hozzáfűzni,  talán  csak  annyit,  hogy  a  Képviselőtestületi 
határozat  szerint  feltételként  szabott  2003.  december  31-i  határidő  (25. 
számú ábra) helyett  a  Sió Csarnok Kft.  a  bérleti  szerződés megkötése – 
2005. január 26. - után 9 nappal lett cégnyilvántartásba véve. Valamint azt, 
hogy a  Sió Csarnok Kft-nek képviseletre jogosultjának Szerencsésné 
Nagy Krisztinának szülei Nagy Sándor volt siófoki képviselőtestületi 
tag,  valamint Nagy Sándorné sz.  Hochberger Ilona jelenlegi  siófoki 
képviselőtestületi tag. 

A Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője 2005. május 9-én közölte, 
hogy  az  ügyben  kérésemre  a  Közbeszerzési  Döntőbizottságnál  eljárás 
lefolytatását kezdeményezte,  de a Közbeszerzési  Döntőbizottság az eljárást 
megszüntette…(26. számú ábra)
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25. számú ábra 26. számú ábra

„A” jelű iratom XI. fejezetében annak a problémának megoldásával 
foglalkozom,  hogy  adott  társasházban  lévő  lakásokban  felszerelt 
mellékvizmérőórák által adott időszakban mért vízmennyiségeket összeadva 
csaknem kivétel  nélkül  kevesebb  az  összegezett  vízmennyiség  annál,  mint 
amit a társasház bekötési vízmérőórája ugyanazon mérési időszakban mutat. 
Ennek következtében a lakások tulajdonosai kifizetik a lakásukban mért, 
általuk elfogyasztott vízmennyiséget is, valamint kifizetik a társasház 
többi tulajdonosával együtt a bekötési vízmérő által mutatott többletet 
is. 

Általam  képviselt  peres  eljárásban  beszerzett  2004.  október  5-i  szakértői 
vélemény  (27. Számú ábra) megállapította azt, hogy a perbeli társasházban 
lévő  minden bekötési  vízmérő  hitelességi  idejének lejárta  előtt  is  a 
megengedett hibahatár felett hibásan mér, többet mutat, mint amennyi 
víz az órán átfolyik, de  a vélemény azt is megállapította, hogy „A vízmérők 
mérőpadon  történő  bemérésének  eredményeiből  megállapítható, 
hogy  mérőkön  átfolyó  vízmennyiségének  csökkenő  mértékével 
fordítottan a hiba százaléka növekszik.”
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27. számú ábra

Utóbbi szakértői megállapításból következően az esetben, ha a társasház egy 
lakásában fél collos csövön 1 liter víz érkezik, úgy a 2 collos csőre felszerelt, 
egyébként  pontosan  mérő  társasházi  bekötési  vízmérő  azért  nem  mér 
pontosan 1 litert,  hanem többet, mert a víz áramlási  sebessége a 2 collos 
csőben  sokkal  kisebb,  mint  a  fél  collos  csőben.  Tehát  pontosan  mérő 
mérőeszközök  esetén  is  többletvízfogyasztást  kell  a  társasházi 
tulajdonosoknak fizetni  mindenképpen a  vízcsövek átmérője  közötti 
különbség  –  áramlási  sebesség  különbsége  –  okából  a  szakértői 
megállapításból kiindulva.   

Azt  is  vizsgáltam,  hogy  a  szolgáltató  mit  tehet  akkor,  ha  nem  kívánja 
megsérteni  ennek ellenére a szolgáltatás-ellenszolgáltatás  arányosságát,  és 
ennek során hozzájutottam egy 1998.  december 16-án felvett,  DRV Rt.  és 
Mértékhitelesítő  Kirendeltség  szakemberei  által  záradékolt  mérési 
jegyzőkönyvhöz. (28. számú ábra)
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28. számú ábra

Utóbbi mérési jegyzőkönyv  „Megjegyzés” rovatában olvasható az, hogy  „A 
mérő pozitív irányú mérését a szűrő szennyezettsége okozta.” Ezzel a 
mondattal számomra a probléma megoldódott. Ugyanis rájöttem arra, hogy a 
szűrő szennyezettsége nem a víz áramlási sebességével kapcsolatos, hanem 
azzal,  hogy  a  csőben  áramló  víz  haladása  közben  keletkező  turbulenciát, 
örvénylő  hatást  csökkenti.  Azaz  minél kisebb az áramló víz örvénylése 
akár a víznek áramlási sebességének csökkentése folytán, akár azáltal, 
hogy  a  szűrő  koszolódása  az  örvénylést  csillapítja,  mindenképpen 
többet mér a vízmérőóra annál, mint amit örvénylő hatások melletti 
hitelesítésnél  mértek. Valamint  az  is  megállapítható  az  utóbbi  mérési 
jegyzőkönyvből, hogy a szolgáltató nagyon is jól ismeri ezt a problémát és 
ezáltal tudja azt, hogy a ténylegesen fogyasztott vízmennyiségnél jogtalanul 
kér nagyobb vízmennyiség után ellenszolgáltatást, hiszen éppen a szolgáltató 
dolgozója írta a jegyzőkönyvre kézzel azt, hogy a  „A mérő pozitív irányú 
mérését a szűrő szennyezettsége okozta.”

Ennek  ellenére  soha  nem  azt  teszi  a  szolgáltató  bekötési  vízmérő  és 
mellékvízmérők  által  mért  vízmennyiségek  közötti  különbség  esetén,  hogy 
legalább  a  bekötési  vízmérő  előtti  szűrő  szennyezettségét  előbb  megnézi, 
hanem  azonnal  kiszámlázza  a  többletösszeget.  A  fogyasztóknak 
lehetségesen  ily  módon kárt  okoz.  Feljelentésem  után  hozott  elutasító 
határozat feltehetően nem értette meg a feljelentésre okot adó szolgáltatói 
károkozó  magatartás  lényegét,  mivel  azzal  indokolt,  hogy  hitelesített 
mérőórák mérése alapján számláz a szolgáltató…
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„A” jelű iratom XII. fejezetében a Siófoki Önkormányzat tulajdonában 
lévő, 17,5 m széles, 320 méter hosszú 5585 m2 területű, siófoki 4270 hrsz. 
alatti  „Közpark” elnevezésű,  a  Siófoki  Szállodasortól  Balaton  felé  eső, 
vízfelülettel határos ingatlannak jogtalan, Balaton törvény – 2000. évi CXII. Tv. 
– rendelkezésébe ütköző elidegenítését vizsgálom. 

Nem  kétségesen  ezt  a  területrészt  a  szállodasor  épületeinek  mindenkori 
tulajdonosa  korábban  elzárta  a  közhasználattól,  majd  miután  a  sétány  az 
Önkormányzat tulajdonába került,  ezt  az állapotot  a Siófoki  Önkormányzat 
soha nem kifogásolta. Nyugodtan elzárhatta minden ellenszolgáltatás nélkül a 
Pannónia Hotels Rt. ezt az önkormányzati közterületet, kerítését az épületek 
között úgy helyezte el, hogy oda ember ne jusson. 

2005. áprilisában került a Siófoki Önkormányzat, valamint Pannónia Hotels Rt. 
közötti  azon  szerződés  aláírására,  mellyel  a  korábban  kialakult  állapotot 
szentesítették. Akként állapodtak meg a 29. számú ábrán látható szövegezés 
szerint, hogy területhasználatra vonatkozó szolgalmi jogot jegyeztetnek 
be a Pannónia Hotels Rt. javára és még a Siófoki Önkormányzat is csak 
akkor  jogosult  kereskedelmi  hasznosításra  irányul  szerződés 
megkötésére, ha ehhez a szolgalmi jog jogosultja – Pannónia Hotels Rt. 
hozzájárul. 

29. számú ábra

Szerintem ilyet még nem látott Európa. Olyat, hogy a szolgalmi jog jogosultja 
javára  az  évtizedek  alatt  fennálló  jogtalan  kizárólagos  használata  után 
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önkormányzati  tulajdonban  lévő közhasználatúnak megjelölt közpark, 
-  sétány  –  ingatlanra  „területhasználati” szolgalmi  jogot 
engedélyezzenek, majd ezt követően a tulajdonosnak még szerződés szerint 
is csak a  szolgalmi jog jogosultjától függő jogai maradhatnak fenn az 
ingatlannál, még nem látott senki. 

Csak azért, hogy a Pannónia Hotels Rt (vezérigazgató: Patrick Bourguignon) 
szállodaépületeinek  a  szerződés  alapján  az  értéke  jelentősen  nőjön,  nem 
számított semmi. Siófokon aki a Balaton parton közterületen, sétányon kíván 
sétálni,  sétáljon a Pannónia Hotels Rt.  nagyobb haszna érdekében máshol. 
Közterület ide, közterület oda. Megmutatták a szerződő felek azt, hogy miként 
kell a Balaton törvényt, Ptk-t megkerülni és színlelt szerződést kötni. Ugyanis 
ténylegesen  Siófok  Város  Önkormányzata  a  szerződés  tartalmából 
következően a Balaton törvény tiltása ellenére a sétány tulajdonjogát 
adta el.

Feljelentésemet egyébként pedig a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányságon 
ezzel kapcsolatosan is elutasították… 

------------------------

„A”  jelű  iratom  XIV.  fejezetében részletezettek  szerinti 
elidegenítésére  került  sor  az  önkormányzati  kötelező  - 
településtisztasági -  feladatokat ellátó Zöldfok Rt. részvényeinek 44,8 
%-nyi része.  Közbeszerzési értékesítés során Siófok Önkormányzata Bíráló 
bizottsága a pályázatok értékelését a 30. számú táblázat szerint végezte el. 
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30. számú ábra 31. számú ábra

A  táblázatnak  „b” pontjában  írtak  szerint  „Szerződések  végleges 
tervezetében  tett  végső  módosítási  javaslatok” feladatot  pontozták  a 
bíráló bizottság tagjai 0 illetve 14 pontokkal majd Siófok Polgármestere a 32. 
számú ábra szerint 2005. március 26-án a következőket mondta:

„Az  ajánlatok  bontása  2005.  március  13-án  megtörtént,  melynek 
során  a  szakvélemény  és  az  egyéni  értékelés  alapján  az 
Önkormányzat  Közbeszerzési  Bíráló  Bizottsága  pontozta  a 
pályázatokat, de a tartalmi követelmények b./ pontjának értékelése 
során  megállapította,  hogy  az  A.S.A.  Kft  olyan  végső  módosítási  
javaslatokat  tett  tervezetében,  mely  egyrészt  az  önkormányzat 
részére nem elfogadható, másrészt nem felel meg az önkormányzat 
szerződéskötési szándékának, melyet előzetesen kinyilvánított.” 
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32. számú ábra

A polgármesteri nyilatkozat szerint tehát a bíráló bizottság azt kifogásolta az 
A.S.A Kft. pályázatában, hogy a bíráló bizottság által feltett kérdésre az A.S.A 
Kft. válaszolt. Arra a bíráló bizottság által feltett kérdésre, hogy a szerződések 
végleges  tervezetében  tett  végső  módosítási  javaslatokat  tegyen,  a 
polgármesteri nyilatkozat szerint végső módosítási javaslatokat tett az A.S.A 
Kft. 

Ezért  Siófok  Város  Polgármestere  a  32.  számú táblázatban olvashatóan 
javasolta  az  A.S.A  Kft  kizárását,  majd  Siófok  Város  Képviselőtestülete  az 
ugyancsak táblázatból olvashatóan egyhangú szavazással hozott 44/2005. 
(III.  26.) számú képviselőtestület határozattal az A.S.A Kft.  pályázatát 
érvénytelenné nyilvánította, illetve az állva maradt egyetlen pályázóval – AWE 
Kft. – kötendő szerződés megkötése érdekében felhatalmazta a polgármestert.

Ilyen  és  hasonló  okoknál  fogva  is  a  Közbeszerzési  Döntőbizottsághoz 
fordultam  intézkedés  végett,  mely  kérelmemre  a  Közbeszerzések  Tanácsa 
Elnöke 2005. július 26-i iratában közölte, hogy  az eljárás nem tartozik a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alá. 

Az ügyészség szintén válaszolt kérelmemre 2005. szeptember 16-i iratában:

„Az  önkormányzati  rendeletek,  képviselő-testületi  határozatok 
jogszerűségének  vizsgálatára  nincs  ügyészi  hatáskör.  Azok 
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törvényességi  vizsgálatára  a Somogy  Megyei  Közigazgatási 
Hivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya jogosult.
Az  önkormányzat  gazdálkodása  jogszerűségének  vizsgálatára 
ugyancsak nincs ügyészi hatáskör, az az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 
hatáskörébe tartozik.”

2005. szeptember 8-i iratában pedig a Somogy Megyei Közigazgatási Hivatal 
Elnöke válaszolt részemre:

„Az ügyész kereset  indíthat a  semmis  szerződéssel  a  közérdekben 
okozott  sérelem  megszüntetése  érdekében  a  szerződés 
semmiségének megállapítása iránt. 
Ön a Somogy Megyei Főügyészségen már kezdeményezte a szerződés 
semmiségének  megállapítását,  nyomozás  lefolytatásának 
elrendelését,  melynek  alapján  a  Főügyészség  a  szükséges 
intézkedéseket  meg  fogja  tenni,  eljárását  követően  a  vitatott 
jogkérdésekre választ fog kapni.

Tisztelettel:
Hoffmanné dr. Németh Ildikó”

Egyébként pedig a 31. számú ábrán olvasható 1991. évi XXXIII. tv. 38. § 
2. bek-e a következőket rendeli:

„A  közüzemre  bízott  vagyont  az  önkormányzat  csak  a  közüzem 
megszüntetése és átszervezése esetén – az átszervezéssel arányosan – 
vonhatja el a közüzemtől.”

Azzal,  hogy Siófok Város Képviselőtestülete az Önkormányzat  tulajdonában 
lévő  Zöldfok  Rt.  részvényeinek  44,8  %-át  elidegenítette,  ezt  a  törvényi 
rendelkezést semmibe vette.

------------------------
„A”  jelű  iratom  XVI.  Fejezetében  és  „B”  jelű  iratom  VI. 

fejezetében foglalkozom az építési  közbeszerzési  eljárások  körülményeiről 
Siófokon. A Siófoki Zeneiskolának – Művészeti Iskola – Jókai Villából történt 
menesztése  után  szereztem tudomást  arról,  hogy  az  iskolának  helyet  adó 
Siófok Mártírok u. 5. szám alatti ingatlant az a Kiss Sándor, illetve 
cége újíthatta fel önkormányzati pénzen, aki Siófok Polgármesterének 
Siófok  József  u-ban  lévő  lakóházát  a  felújítási  munkálatokkal 
egyidejűleg, vagy röviddel korábban felépítette. 

Azt is megtudtam, hogy a Zeneiskolánál végzett építési munkálatok rendkívül 
silány minőségűek. A nyílászárók elhelyezésétől kezdve a belső falazatoknál is, 
de ahogy emlékszem talán a födémszerkezettel kapcsolatosan is merültek fel 
súlyos  kifogások.  A  ház  külsejének  állapota  az  építési  minőségi  kifogások 
alaposságát igazolják. Arról pedig folyamatosan tájékoztatnak, hogy az építési 
munkálatok  végzésekor  már  tudottan  Zeneiskolának  szánt  épületben  a 
hangszigetelés  teljességgel  tökéletlen,  rendeltetésszerű  használatra  az 
épület ennél fogva használhatatlan. 

Később a 119/2002. (XI.15.) sz. határozat (33. számú ábrán balra fenn) 
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Kiss  Sándor  Cégét  a  Művészeti Iskolánál  végzett  silány  minőségű 
építési munka ellenére nyertesnek hirdette.

35



33. számú ábra

Aztán a  123/2005. (VIII.  25.)  számú Siófoki Képviselőtestületi  határozat is 
(33. számú ábrán lenn), majd a 156/2005. (X.27.) számú határozat is (33. 
számú ábrán jobbra fenn) nyertesnek nyilvánította Kiss Sándor cégét, 
az Adler-Sió Kft-t.

Siófok  Város  Képviselőtestülete  az  előbbi  két  határozatát  egyhangú 
szavazással,  míg  utóbbi  határozatát  kettő  tartózkodás  mellett  hozta  meg 
egyhangúan. Ekként a közbeszerzési eljárás győzteseként az Adler-Sió Kft.  

304 millió 415.321.-Ft. nettó ajánlati árért a Siófok Bajcsy Zs. utcai 59. 
db. szociális bérlakás és 5. db. üzlethelyiség kivitelezését, 
892 ezer 621 EURO (megközelítőleg 223 millió Ft.)  ajánlati árért a Jókai 
park felujitását,
92  millió  418.596.-Ft.  ajánlati  árért strandbejáratnak  pénztárakkal, 
kiszolgáló helységekkel együtt történő kivitelezését végezhette. 

Érdekelt ezek után az  Adler-Sió Kft cégnyilvántartási állapota.     (34. 
számú ábra)

34. számú ábra
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Ebből megállapítható az, hogy az 1997-ben létrejött  Adler-Sió Kft. cégnek 
tagjai  Ifj.  Kiss  Sándor,  Kiss  Sándor,  Kiss  Sándorné  valamennyien 
Siófok Erkel Ferenc u. 13/b. alatti lakosok.

Felkerestem ezek után a cégkivonaton olvasható székhelyét a cégnek Siófok 
Sió  u.  21.  sz.  IV.  em.  21.  szám címen.  Ezen  a  címen  egy  tízszintes 
nagypaneles lakóépület található, IV. emeletén 
21. ajtószámmal jelzett lakóingatlan nem található. Ellenben lejjebb a 
III. emeleten már létezik 21. számú lakás, - Sutyor Imréné tulajdona - amit 
szintén felkerestem, de sem az ajtó mellett,  sem a háznak külső falazatán 
annak ellenére nem jelzi semmi azt, hogy ott az Adler-Sió Kft. székhelye lenne, 
hogy  a  törvény  ezt  kötelezően  előírja.  Megtudtam  érdeklődésemre  azt  a 
házban, hogy Kiss Sándor anyósa lakik a vagy a harmadik, vagy a negyedik 
emeleten, - nem Sutyor Imréné -. aki azzal van megbízva, hogy amennyiben a 
cégnek levele érkezik, vegye át. 

Ilyen körülmények között működik – nem létező székhelyén nem működik 
–  az  az  Adler-Sió  Kft,  amelyikről  elmondható,  hogy  az  elmúlt  években 
valamennyi  jelentős  értékre  kiirt  pályázatnak  nyertese  lett  a  Siófoki 
Képviselőtestület által elbírált közbeszerzési eljárás során. 

------------------------
Figyelmet érdemel a  Jókai Park építésével kapcsolatos képviselőtestületi 
döntést  megelőző  képviselői  hozzászólásokból  Völgyi  Lajos  képviselő 
hozzászólása (35. számú ábra)
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35. számú ábra

Eszerint  azt  kifogásolta  Völgyi  Lajos,  hogy  az  Adler-Sió  Kft-től  kedvezőbb 
ajánlatot tevő, bíráló bizottság által érvényesként elfogadott Békési Faiskola 
Kft. nem biztosította az elbíráláshoz valamennyi számlavezető pénzintézettől 
azt a nyilatkozatot, hogy a Békési Faiskola Kft-nél egy éven túli sorban állás 
jelentkezett-e.

Nem azt kifogásolta Völgyi Lajos, hogy a ki tudja hányadik alkalommal 
győztesként  kihirdetett  Adler-Sió  Kft-nek  székhelyeként  a 
cégnyilvántartásban hamis cím van feltüntetve úgy, hogy ténylegesen a 
bejelentett  székhelyen  soha  semmiféle  ügyintézést,  vagy  más 
tevékenységet a cég nem végzett, hanem azt, hogy a Békési Faiskola Kft.-
nek nincs meg valamennyi számlavezető pénzintézettől az az igazolása, hogy 
egy éven túli sorban állás jelentkezett-e. 

Soha, semmilyen okból nem kifogásolt semmit Völgyi Lajos az Adler-Sió Kft-vel 
kapcsolatosan,  sőt  volt  olyan  Adler-Sió  Kft-t  győztesként  kihirdető 
képviselőtestületi döntés, ahol Völgyi Lajos meg sem jelent, de a Jókai Park 
felújítására  szánt  több  mint  800.000  Euros  pályázati  eljárás  során  akkor, 
amikor  véletlenül  nem  az  Adler-Sió  Kft-t  nyilvánította  a  bíráló  bizottság 
győztesnek, Völgyi Lajos a sorban állási igazolást hiánya miatt felszólalt. A 
felszólalása egyébként eredményre vezetett, mivel erre tekintettel a következő 
képviselőtestületi  ülésen  már  az  Adler-Sió  Kft  lett  győztese  2  tartózkodás 
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mellett  egyhangú  határozattal 892.000  Euro  ajánlati  áron  a 
pályázatnak.

Esetleg megtekinthette  volna Völgyi  Lajos felszólalásáig az  Adler-Sió Kft. 
által  már  felépített  Siófok  Bajcsy  Zs.  u-i  59.  db.  szociális  bérlakás 
megfelelőségét is, és megállapíthatta volna gyakorlott házépítőként azt, 
hogy az ellenségének sem ajánlana olyan kőművest háza felépítésére, 
mint aki a Siófok Bajcsy Zs. u-i 59. db. szociális bérlakást felépítette.

------------------------ 
Kiss Sándornak a nem létező székhelyű Adler-Sió Kft-n kívűl más 

cégei is vannak.  Így  a SIÓ-BER Beruházó és Szolgáltató Kft is Kiss 
Sándor, Kiss Sándorné és ifj. Kiss Sándor Siófok Erkel Ferenc u. 13/b. 
sz. alatti tagokkal. Az utóbbi cég székhelye cégkivonat szerint Siófok Erkel 
Ferenc  u.  13/b.  sz.  alatt  található.  Ezen  a  székhelyen  több  alkalommal 
megjelentem azzal a céllal, hogy a siófoki Welness fürdő építési kivitelezési 
munkálataira kiirt pályázattal kapcsolatos iratokat megtekinthessem. 

Ugyanis ennél a munkánál a beruházó a Siófoki Önkormányzat tulajdonában 
lévő  Termofok  Kft., de  amikor  a  Termofok  Kft  ügyvezetőjénél  –  Török 
Péternél – érdeklődtem, ő közölte, hogy  lebonyolítóként az ügyben a Kiss 
Sándor féle  SIÓ –BER Kft tevékenykedett és a pályázati  anyag teljes 
egészében a SIÓ-BER Kft székhelyén található. 

Okot arra, hogy az iratok után érdeklődtem az szolgáltatott, hogy a pályázat 
győzteseként kihirdetett Strabag Építő Kft. kivitelező helyett újsághír szerint 
a kivitelezésben legnagyobb szerepet a Gruber György által irányított siófoki 
Gruber  Kft.  mint  alvállalkozó  vállalt.  Valamint  arról  is  beszéltek,  hogy  a 
Gruber György által vezetett siófoki cég nem a Strabag Építő Kft-nek volt 
közvetlenül az alvállalkozója, hanem az Adler-Sió Kft-nek és az Adler-Sió Kft 
volt  a  Strabag  Kft-vel  közvetlenül  alvállalkozói  jogviszonyban.  Egyébként 
pedig 1 milliárd forint díjért is volt állítólag pályázó, de a Strabag Építő Kft. 
azért  nyerte  el  a  pályázatot  1  milliárd  200  millió  forintért,  mert  fizetési 
haladékot adott Termofok Kft-nek – Siófoki Önkormányzatnak. 

Amennyiben  ezek  az  információk  igazak,  akkor  megállapítható,  hogy 
ugyanazokból a tagokból álló cég -–SIÓ-BER Kft – volt a lebonyolítója 
annak a közbeszerzési  eljárásnak, mint amely tagokból álló másik cég 
– Adler –Sió Kft – alvállalkozói szerződést kötött a pályázat nyertesével, 
majd újabb alvállalkozói  szerződéssel  az Adler –Sió Kft  a  tényleges 
munkavégzést átengedte a Gruber Kft-nek. 

Nem akartam elhinni, hogy ilyen előfordulhatott, ezért kívántam megtekinteni 
iratokat,  de miután két alkalommal is  hiába jelentem meg a SIÓ-BER Kft. 
székhelyén, és mindkét alkalommal megtagadta Kiss Sándorné tag az iratok 
felmutatását,  az   iratok  alapján fentieket  bizonyítani  nem tudom.  Csupán 
valószínűsíthetők  fentiek  igazsága,  hiszen  miért  másért  nem 
vizsgálhattam, ha nem azért,  hogy a tagok akadályozzák bizonyítási 
lehetőségeimet. 
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Ennek  az  ügynek  alapján  jöttem  rá arra, hogy miért nincs szükség arra, 
hogy az Adler-Sió Kft székhelyén tényleges ügyintézési tevékenység folyjék. 
Ugyanis  alappal  feltételezem  ezek  után  azt,  hogy  az  Adler  –Sió  Kft-nek 
kapacitása  arra  munkavégzésre,  melyeket  elnyert  képviselőtestületi  döntés 
alapján nincs,  vagy hiányos.  Többségében a cég helyet  a cég alvállalkozói 
végzik  feltehetően  a  munkát,  így  a  Gruber  Kft,  vagy  a  Jókai  Park 
parképítésével kapcsolatosan más cég. 

Más kérdés az, hogy abban az esetben amennyiben a pályázaton elnyert 
munkának nagy részét  a  nyertes  helyett   más  cég alvállalkozóként 
végzi,  akkor  a  Önkormányzatnak  nyertes  céggel  így  megkötött 
valamennyi szerződése törvénybe ütközik és semmis. 

------------------------
Természetesen a Versenyhivatalhoz fordultam fenti üggyel kapcsolatosan, de a 
Versenyhivatal  szívélyes  hangú  levelében  közölte,  hogy  forduljak  a 
Közbeszerzési  Döntőbizottsághoz.  Én  pedig  úgy  döntöttem,  hogy  nem 
forgolódok, mert úgyis hiába…

===================

Egyébként  pedig  Siófok  Város  Képviselőtestületének  tagjai  köszönik  jól 
vannak.  Erre  utal  Dr. Házas  József  képviselőnek korábban  megjelent 
újságcikkben  (36.  számú  ábra) az  a  nyilatkozata,  hogy  „Nálunk 
gyakorlatilag nagykoalíció van az MSZP és a Fidesz-MPSZ között”. 
Miért is ne lennének jól, amikor a 37. számú ábrán olvashatók szerint 2006. 
Január 26-án megválasztottak a  Termofok Kft. Felügyelő Bizottságába 4 
tagot.  Dr.  Házas  Józsefet,  Dr.  Balázs  Árpádot,  Nagy  Sándornét  és 
Hamvas Pétert választották meg.

2006.  április  27-én  pedig  miután  a  64/2006.  számú képviselőtestületi 
határozattal a Balaton parti Kft-nél 4 fős Felügyelő Bizottságot hoztak 
létre,  majd  ebbe  a  felügyelő  bizottságba  Csorba  Ottó,  Pongorné  Kiss 
Gabriella, Völgyi Lajos és Gencsi Attila képviselőket 5 évre választották 
be.     (38. számú ábra)

2002. november 28-án a 130/2002. számú képviselőtestületi határozattal 
döntöttek a Polgármesteri jutalmazásáról: (39. számú ábra)

„1./  A  képviselőtestület  Dr.  Balázs  Árpád  polgármester  részére  az 
1998-2002.  közötti  önkormányzati  ciklus  alatt  végzett  eredményes 
munkája  elismerésként  6  havi  bruttó  bérének megfelelő  mértékű, 
azaz 2.280.000.-Ft. jutalmat állapit meg.

2./  A  képviselőtestület  Dr.  Balázs  Árpád  polgármester  részére  az 
önkormányzat 2002. évi eredményes gazdálkodásában való jelentős 
közrehatásának  elismeréseként  bruttó  2.500.000.-Ft.  összegű 
jutalmat állapit meg.”

Ilyen körülmények között mitől ne lennének jól.
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36. számú ábra 37. számú ábra

38. számú ábra
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A  39.  számú  ábrán jól  látható,  hogy  az  utóbbi,  Polgármesteri  jutalmat 
megállapító határozatot kis híján nem egyhangú határozattal hozták. Gyarmati 
László  képviselő  véletlenül  nem  az  igen  gombot  nyomta  meg  az  első 
szavazáskor,  de miután Dr.  Gruber Attila képviselő időben szólt,  sikerült  a 
hibát kijavítani egyhangú szavazásra. 

39. számú ábra

Lehet, hogy Dr. Gruber Attila így is meg kívánta hálálni a Polgármesternek 
vele  szemben  tanúsított  azt  a  szívességét,  melyről  Dr.  Gyenesei  István,  a 
Somogy Megyei Közgyűlés Elnöke újságban évekkel ezelőtt beszámolt. Leírta, 
hogy hányszor, de hányszor fordult hozzá Dr. Balázs Árpád és Dr. Gruber Attila 
közösen,  hogy  Dr.  Gyenesei  István  Dr.  Gruber  Attilának  a  közgyűlésben 
pozíciót biztosítson. Így lett Dr. Gruber Attila Dr. Gyenesei István szerint 1994-
től 1998-ig a Somogy Megyei Közgyűlés Alelnöke és adott okot a hálára Dr. 
Balázs Árpád.

------------------------
Ami pedig Siófok Város Jegyzőjének 2. számú ábrán látható, valamint Siófok 
Polgármesterének   ellenem  irányuló  fegyelmi  feljelentését  illeti,  a  Tolna 
Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottsága a 40. számu ábrán olvasható 
határozatot 2006. április 25-én hozta.

A  fegyelmi  határozat  rendelkező  része  páratlan  a  más  eljárásban  hozott 
határozatnak rendelkező részének megállapítására tekintettel, hiszen minden 
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határozatnak  a  rendelkező  része  a határozatnak  az  a  része,  mely 
jogerőre emelkedése esetén végrehajtható. Érthetetlen módon ennek ellenére 
egy évekkel korábbi veszprémi ügy határozatának megállapításával kezdődött 
a jegyzői és polgármesteri kérelemre született fegyelmi határozat, így néhány 
szóval ki kell térjek a rendelkező részben ki tudja miért felemlegetett ügynek. 

40. számú ábra

2001-ben a Somogy Megyei Bíróság Elnöke kifogásolta a Kaposvári  Városi 
Bíróság bírája  ellen előterjesztett  kizárási  indítványom egyik  mondatát,  és 
ezért fegyelmi eljárást kezdeményezett ellenem. Röviddel a feljelentés után a 
Somogy  Megyei  Ügyvédi  Kamara  Fegyelmi  Bizottsága  60.000.-Ft. 
pénzbírsággal sújtott, majd fellebbezésem után az Országos Ügyvédi Kamara 
a  határozatot  hatályon  kívűl  helyezte,  kijelölte  ügyintézésre  a  Veszprém 
Megyei  Ügyvédi  Kamara  Fegyelmi  Bizottságát.  Utóbbi  bizottság  az  újabb 
eljárás lefolytatása után 30.000.-Ft. pénzbírsággal sújtott, majd fellebbezésem 
után az Országos Ügyvédi Kamara az újabb eljárásban utóbbi határozatot is 
megsemmisítette  és  figyelmeztetésben  részesített  azzal,  hogy  legközelebb 
mondataimat  gondosabban  csomagoljam.  Ebben  maradtunk  és  utóbbi 
határozat jogerőre emelkedett.

Azt,  hogy  ezek  után  a  Siófok  Város  Polgármestere  és  Jegyzője  által  tett 
feljelentés után hozott határozat rendelkező része miért állapított meg egy 
Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottsága által hozott 60.000.-
Ft.  pénzbírságot  megállapító  határozatot  akkor,  amikor  öt  évvel  ezelőtt 
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Veszprémben nem sújtottak  60.000.- Ft.  pénzbírsággal,  illetve  az  ügy 
jogerősen  figyelmeztetéssel  zárult,  attól  a  három  ügyvédtől  kellene 
megkérdezni, akik az utóbbi határozatot hozták. De szerintem ők sem tudják. 

A határozat megváltoztatása iránt fellebbezéssel éltem, de ennek elbírálásáig 
is szükségesnek látom ilyen és hasonló eljárások miatt megismételnem az „A” 
jelű iratom 212. oldalán írtakat:

„50 évvel ezelőtt, 9 éves koromban Budapesten a Róbert Károly 
krt. 62. I. em. 13-ban laktam és szoba konyhás lakásunk ablaka 
éppen szemben volt a Tüzér u sarkán lévő Mátyás laktanyával. 

A forradalom kitörése után állandóan az ablakban hasaltam, és 
az egyik délutánon egymás után több autóbusz rohant végig az 
utcán.  Legalább  négy  vagy  öt,  vagy  még  több.  A  buszokban 
egymásra hányva emberek voltak bedobálva és jól látható volt 
az,  hogy  valamennyi  sérült.  Tőlünk  nyolc  házra  lévő  Honvéd 
kórházba  szállították  őket  azért,  hogy  akin  lehet,  azokon 
segítsenek. 

November 4-én pedig hajnalban verni kezdték ajtónkat, majd 
miután  Apám  kinyitotta,  katonák  közölték  azt,  hogy 
megszállják a lakást, és innen veszik fel a harcot az oroszokkal. 
Kérték azt, hogy menjünk el, majd nyugodtam eltologatták az 
ablak alól  ágyamat,  minden akadályozó bútort és emlékszem, 
hogy talán 8-10 csíkos kézigránátot helyeztek el az ablakunk 
alatt. Dobtáras géppisztolyaikat is letették, rágyújtottak és úgy 
emlékszem, hogy semmiféle nyugtalanság nem látszott rajtuk. 
Jöttek is  az  oroszok Budáról  az  Árpád hídon át,  jól  láthatók 
voltak az utca végén, majd miután a Váci úthoz értek, jobbra 
kanyarodtak és valamennyien a Nyugati felé mentek. 

A katonák pedig ahogy jöttek, ezek után elmentek,  elvitték a 
gránátokat géppisztolyokkal együtt. 
Szerintem számukra nem volt kérdés az, hogy ha az orosz 
tankok végig jönnek az utcánkon, akkor még a házunkból sem 
marad semmi, nemhogy belőlük. Ezt ők ott huszonegynéhány 
évesen természetesnek vették.

===================

Szerintem rongy ember lennék, ha fegyelmi, vagy 
bármiféle más eljárástól tartva nem tennék meg mindent, ami 
tőlem telik egy jobb világ elérhetőségéért.”

===================

Tisztelt Elnök Úr!
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Nem tudom miért, de eszembe jut Molnár Ferenc ifjúsági regényének, a Pál 
utcai fiuknak az a jelenete, amikor a vörösingesek vezére Ács Feri, miután 
megtudta Nemecsektől azt, hogy a Pásztorok einstandot elkövetve golyókat 
vettek  el,  mindkét  Pásztort  beküldte  a  tóba  ruhástól,  a  vízben  nyakig 
elmerülve. 

Szerintem az írónak csak így volt meg a lehetősége arra, hogy megmutassa 
Ács  Feriről,  a  vezérről  azt,  hogy  nem olyan  mint  a  többi,  semmi  köze  a 
Pásztorok erkölcstelenségéhez.

Siófokon 2006. július 23. napján. 
Tisztelettel:

Dr. Léhmann György 8600 Siófok Szűcs u. 1. 
sz. a. lakos

Tisztelt Olvasóim!

Engedjék meg azt, hogy József Attila szavaival búcsúzzam Önöktől:

„Lesznek, akik majd kinevetnek.
Ti ne hallgassatok azokra.

Olyanok ők, mint a cserepes
Urasági kastély gyermekei:
Nevetik a durvaorrú parasztot,
Mikor trágyás szekéren elindul, 
Hogy kenyérré kovászolja a földet.

És lesznek, akik elszörnyülködvén 
Ilyesféléket beszélnek egymással:
Miket össze nem fecseg ez az ember!
Hisz ez bolond, zárjuk el hamar,
Lázas hitét lehűti majd a magányosság.

Erre pedig csak azt mondhatom,
Az én akarásom nem bolondság,
Hanem tövigkalászos táblája a tibennetek
Még csak csirázó búzaszemeknek.
Az én hitem a földnek melegsége
És miként a föld szétosztja melegét
Gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt,
Az én hitemet úgy osztom szét közöttetek.
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Ti  mégse  hallgassatok  a szörnyülködőkre
És meg ne vessétek őket:
Mindannyian és egyformán 
Testvéreim vagytok.” (József Attila: Tanítások II.)
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