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1. Érdekvédelmi háború a VÉSZ és az ErsteBank között
Tavaly, közel egy éve, 2014 augusztus közepén közleményben írtuk le, hogy az ErsteBank
milyen pozitív, jogilag és pénzügyileg is korrekt, jogszerű módon viszonyul az érdi Ligetszépe
Lakópark (Érd Sallgó u. 38.) ügyéhez, amelynél sok tucatnyi család került felelőtlen, kontár
kivitelezők miatt közvetlenül, a finanszírozó ErsteBank bénasága és érzéketlensége miatt
közvetetten, kétségbeejtő helyzetbe. A megoldás kulcsa az ErsteBank kezében volt, és az új
idők, új, szakszerű, egyben emberséges (mert hiszen a szakszerűségnek mindig egybe kell
esnie az emberségességgel, bármilyen szakmáról legyen is szó!), érzékenységről tanúskodó
gondolkodásmódjának tulajdonítottuk közleményünkben az ErsteBank illetékes igazgatójától,
Neményi Mátyás úrtól a VÉSZ elnökének konkrétan elhangzó ígéretét az ügy gyors és
hatékony megoldására.

Azóta semmi nem történt a kilátástalan helyzetbe még mélyebbre süllyedő családok
helyzetének megoldása érdekében, sőt, rosszabb a helyzet, mint volt.

Nyolc éve, 2007 óta húzódik ez az ügy, az Erste rá se hederít a kétségbeesett családok
problémájára, akik minden pénzüket odaadták, hogy otthonuk lehessen, s legkésőbb 2008. évi
kulcsrakész átadást és beköltözést ígért az Erste. „Árfolyamkockázatok” miatt finanszírozási
kötelezettségeit nem teljesítette, ez volt a döntő oka annak, hogy a projekt befulladt. A Lakópark
megépítésére finanszírozási szerződést kötő beruházó cég jogerősen pert nyert az ErsteBank
ellen, ám a bankot ez se nagyon zavarja.
Ugye, emlékszünk, hogyan léptek fel a bankok a devizaalapúnak nevezett hitelek ügyében
ügyfeleikkel szemben. Az árfolyamkockázatot rájuk terhelték, még ha belepusztulnak is az adós
családok. Ha viszont ők néznek szembe az árfolyamkockázattal, akkor nem teljesítik
szerződéses finanszírozási kötelezettségeiket sem.

MAGYARORSZÁGON ILYEN BANKOK NEM KELLENEK!!!
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Az ErsteBank tehát konkrétan és gátlástalanul becsapta a VÉSZ-t. Vissza fogunk még térni
annak részletezéséhez, hogy az ErsteBank magatartása milyen következményekkel járt
konkrétan az egyes családok sorsára vonatkozóan. Ez tulajdonképpen a történet lényege, mert
ideje, hogy a társadalom megtanulja végre: a pénzügyi-gazdasági folyamatok mögött nem a
„szakemberek” privát ügyei húzódnak meg, hanem emberek boldogulása, vagy tragédiája. Ami
ott történt és történik igazi életbe vágó kérdés..

Az érdi Ligetszépe Lakópark tragikus történetéhez azóta egy másik, gátlástalan
„profitmaximalizálással” zajló történet is párosult, a siófoki SióPlaza generálkivitelezésének
ügye, amelynek során az ErsteBank, illetve cégének, az Erste Ingatlannak a felelőtlen,
spekulatív magatartása miatt az építők tönkrementek.

Szeretnék itt egy percre megállni.
Sokakban az a tévképzet él – amelynek egyes esetekben meg is lehet az alapja -, hogy ha a
spekulánsok tönkretesznek egy generálkivitelező céget, amely megvalósít egy 3,5 – 4 milliárdos
projektet, akkor annak a tönkretett cégnek és a hozzá kapcsolódó más cégeknek biztos, hogy
még azután is lesz mit a tejbe aprítani. Nem eredményezhet ez olyan nagy tragédiát, mint egy
egyetlen otthonából kilakoltatott család tragédiája, vagy azé a családé, aki minden pénzét
odaadta, hogy végre otthona lehessen, de a háttérben álló spekuláns bankok miatt még a
reménye is elvész, hogy valaha hozzájusson otthonához.
Lehet ebben igazság. De ha a tönkremenetel ezeknél a vállalkozásoknál is teljes mértékű, nem
maradhatunk közömbösek. Az építők mindenüket, lakásukat, autójukat, sőt ingóságaikat is el
kellett, hogy adják. Családi életük romokban hever, súlyos mentális és fizikai
egészségkárosodást szenvedtek. Teljes egzisztenciális összeomlás állapotába kerültek. Amikor
az egyik építő legközelebbi hozzátartozója meghalt, csak a többi építő áldozatkész
összefogásával tudták biztosítani a temetés költségeit. Mind e közben ki kell venni a gyerekeket
az iskolákból, ahová odáig jártak. Annak érdekében, hogy ne kelljen másokat magukkal
rántaniuk a tönkremenetelbe, úgy eladósodtak, hogy reményük sem lehet arra, hogy életük
végéig megszabaduljanak hiteleiktől. Ha mindez bekövetkezik amiatt, mert egy bank
„profitmaximalizáló” üzletpolitikája a busás hasznot ígérő balatoni kereskedelmi beruházás
építőivel szemben a legkíméletlenebb embertelenséget valósítja meg, - akkor ezeket a
vállalkozókat is áldozatoknak kell tekintenünk.

Hosszú, az Erste Ingatlan képviselőivel zajló, fél éven át tartó tárgyalássorozat során
egyértelművé vált, nagy mennyiségű dokumentumanyaggal alátámasztva, hogy az Erste
Ingatlan, a Sióplaza tervezésének-kivitelezésének generálvállalkozóját, az ATT Concept Kft.-t, a
VÉSZ tagját tönkretette. Írásos ígéretekkel, burkolt és nyílt fenyegetésekkel, áttételes pénzügyi
kényszerítésekkel, jogsértő lépésekkel (pl. kiviteli tervek nélküli ajánlati ár átalányosításának
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kikényszerítésével), sorozatosan kész helyzetek elé állította, amely végső soron az ATT
Concept ellehetetlenülését eredményezte. E mögött nem csak cégek tönkremenetele, hanem
számos emberi egzisztenciális tragédia is áll.
Rendelkezésünkre áll a történet pontos, az Erste Ingatlannal egyeztetett krónikája. E
közlemény kereteit nem kívánjuk szétfeszíteni a krónika és a tények leírásával, de mindenkinek
rendelkezésére bocsátjuk, akit érdekel.
Épp úgy, ahogy mindenki rendelkezésére bocsátjuk a Ligetszépe Lakópark dokumentumait is.

A VÉSZ a kialakult helyzetet nem veszi tudomásul. Meggyőződtünk az igazságról, de mi
semmilyen értelemben nem vagyunk semmilyen hatóság, ezért sem igazságot tenni és
érvényesíteni nem tudunk, sem azt nem tudjuk meghatározni, kinek mi jár. Ezt a résztvevők
tudják. A korrekt, jogszerű – akár kompromisszumos – megegyezéshez ragaszkodunk azáltal,
hogy fellépésünkkel a tűrhetetlenül felborult erőegyensúly helyreállítását végezzük el, azt
azonban a létező legnagyobb eréllyel. Az ErsteBank van abszolút, jogsértő erőfölényben a
kényre-kedvre kiszolgáltatott ATT Concept Kft.-vel és a Ligetszépe Lakópark kétségbeesett
családjaival szemben, hiszen az egyik esetben nála van a megvalósított, haszonnal működő
érték, és annak ellenértéke is, a másik oldalon őt terheli a teljes felelősség a kialakult áldatlan
helyzetért. Ha az Erste megvárja, hogy a háború kitörjön és kibontakozzon köztünk, akkor
tapasztalni fogják, hogy az erőegyensúly a Bank számára drámai módon helyre fog állni. Ha az
ATT Concept, sőt még egyes hozzá kapcsolódó cégek is belepusztulnak abba, hogy egy nagy
munkát becsülettel és közmegelégedésre elvégeztek, ugyanakkor a megrendelői érdekeltség
nagy hasznot húz a munkájukból, másrészt a Lakópark tönkretett családjai végképp kilátástalan
helyzetbe jutnak, akkor az ErsteBanknak szembe kell néznie azzal, mit jelent az érdekvédelmi
háború a VÉSZ-szel.

Ha egy bankkal (vagy bankokkal) kerülünk konfliktusba, nagyon sok betétes megkeres
bennünket azzal a kérdéssel, hogy vegyék-e ki a pénzüket abból az érintett bankból.
Erre egyelőre nincs semmi szükség. Senki e konfliktus miatt egyelőre ne vegye ki a pénzét az
ErsteBankból. Nem akarjuk, hogy az ErsteBank összeomoljon. Csupán azt szeretnénk, hogy
megtanulja: semmiféle fölényt és jogon kívüli privilégiumot nem élvez ő sem és a többi bank
sem attól, hogy hatalmas tömegű pénzzel rendelkezik. Vagy megtanulják végre ezt a leckét,
vagy végük. Csak olyan bankokra van a továbbiakban szükség hazánkban, amelyek a korszerű
szakmai követelmények fundamentális lényegét megértették: összhangban kell
tevékenykedniük azzal a társadalommal, amelyből hasznukat húzzák. Nem vehetik semmibe a
társadalom önvédelmi-érdekvédelmi megnyilvánulásait.

Ha tehát záros határidőn belül nem oldja meg ezeket a kérdéseket az ErsteBank, ha nem érti
meg az új idők jeleit, amikor többé már nincsenek és nem is lesznek nekik kényre-kedvre
kiszolgáltatva az emberek, a családok, a vállalkozások, akkor kénytelenek leszünk levonni
annak konzekvenciáit, hogy az ErsteBank a háborút választotta. Ennek vannak előjelei, például
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a VÉSZ elnökének ultimátum jellegű levelére az ErsteBank vezérigazgatója semmilyen választ
nem adott. Ezért innentől a banké a felelősség. Ez esetben ez az egyelőre „kommunikációs”
háború más jelleget fog ölteni, de mindenkit biztosíthatunk, hogy mind a SióPlaza építőit, mind
az érdi Ligetszépe Lakópark tönkretett családjait meg fogjuk védeni.
Lehet, hogy az Erste vissza akar térni a régi gőg és nyegleség stílusához. Nyilvánosan
tanácsoljuk: mindegy hány milliárd van mögötte, ne kockáztassa meg a háborút a VÉSZ-szel.

További lépéseinkről – amennyiben elkerülhetetlenné válnak – időben tájékoztatni fogjuk az
ország nyilvánosságát. Szeretnénk rögzíteni alapelveink változatlanul érvényben lévő tartalmát:
ember, vagy épület elleni, mindennemű, szóban, vagy tettlegesen elkövetett erőszak, vagy
azzal történő fenyegetés teljességgel kizárt a részünkről. A minket érő erőszakot természetesen
elhárítjuk. Módszereink azonban sokkal gyorsabbak és hatékonyabbak, mint az erőszakra
építő, vagy erőszakkal fenyegetőző stílus. Reméljük, nem lesz szükség ennek bebizonyítására,
ahogyan más nagybankok esetében sem jutottunk el azok megsemmisítéséig, mert időben
megértették, amikor a cselekvés előtti utolsó pillanathoz érkeztünk, hogy az igazságosság, a
korrekt jogszerűség szellemében kell eljárniuk, s a béke helyreállt, még mielőtt a
visszafordíthatatlan láncreakciók beindultak volna. Az ErsteBanknak is ezt tanácsoljuk: időben
tegyék félre gőgjüket és presztizsszempontjaikat, és értsék meg, hogy a társadalom
önvédelmi-érdekvédelmi fellépésével szemben még egy nagybanknak sincs semmi esélye.

2. A Tatabányai Törvényszék bűncselekmény hiánya miatt újból felmentette a VÉSZ elnökét és
társait, ezúttal a rongálás vádja alól is
Többedszer tudósítunk a még 2008 decemberében végrehajtott tatabányai akciónkkal
kapcsolatos büntetőjogi eljárás fejleményeiről.
Az első fokon eljáró Tatabányai Városi Bíróság elmarasztaló ítéletet hozott a VÉSZ elnöke és
hat társa ellen.
Fellebbezés után a Tatabányai Törvényszék bűncselekmény hiányában felmentette a VÉSZ
elnökét és társait.
Az ügyészség fellebbezett, s mivel az első és a másod fok egymással ellentétes ítéletet hozott,
harmad fokú eljárásra került sor, amelyben a Győri Ítélőtábla járt el.
A Győri Ítélőtábla visszautalta az eljárást a Tatabányai Törvényszékre, azzal az indokkal, hogy
a VÉSZ akcióját lopásnak valóban nem lehet minősíteni, de a Törvényszék vizsgálja meg, hogy
más bűncselekmény, nevezetesen rongálás nem történt-e.
Ennek megfelelően a Tatabányai Törvényszék újból lefolytatta az eljárást, ezúttal a rongálás
tekintetében is. Most, júniusban hozott ítéletében bűncselekmény hiánya miatt újból felmentette
a VÉSZ elnökét és társait a lopás vádja alól, s az akció után közvetlenül született szakértői
vélemények és más bizonyítékok alapján megállapította, hogy rongálás sem történt, hiszen a
szakértői vélemény külön kiemelte, hogy semmilyen rongálás nem történt az akció folyamán a
vádlottak részéről, hanem szakszerű szerelési munka zajlott.
Az ítélet kihirdetése után a főügyészségi ügyésznő bejelentette, hogy fellebbezni fog. Ez
nyilvánvalóan az ottani ügyészség presztizs-féltéséből történik, s ha a Fellebbviteli
Főügyészség másképp nem dönt, újból a Győri Ítélőtáblán folytatódik – hét-nyolc évvel az akció

4/6

SZÖVETSÉGI HÍREK 2015. JÚNIUS
Írta: Éliás Ádám elnök
2015. július 06. hétfő, 18:34

után – az eljárás.
Érdekes volt az ítélethirdetés után, a folyosón lezajló beszélgetés az egyik vádlott – egy
egykori cégvezető – és a főügyészségi ügyésznő között:
- Kezit csókolom, miért nem hagynak már minket békén? Nagyon jól tudják, hogy se tolvajok,
se rongálók nem vagyunk, ahogy a bíróság is kimondta. Miért kell ezt még évekig vinni? Minket
tettek tönkre, az én cégem emiatt meg is szűnt, és mi vagyunk a vádlottak padján. Akik meg
élvezik a tönkretételünk hasznát, büntetlenül megúszhatják.
- Ne haragudjanak – mondta kedves, de zavart nevetéssel a főügyészségi ügyésznő – de
nekünk ezt végig kell csinálni. Rongálással egyébként mi nem is vádoltuk önöket.
Itt tartunk.
Azóta megkaptuk a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség fellebbezést indokló iratát,
amelyben azt kéri, hogy újból helyezzék hatályon kívül a Tatbányai Törvényszék felmentő
ítéletét, és újból kötelezzék új eljárásra.
Ha a Fellebbviteli Főügyészség másként nem dönt, akkor a Főügyészség, presztizsféltésből,
végképp el fogja veszteni minden presztizsét.

Szövetségünk mindig azt hirdette, hogy közjogi megoldásra van szükség ebben a súlyos
társadalmi-gazdasági veszélyeket hordozó probléma-tömegben. Nem lehet távlati megoldás,
hogy akciókat kelljen végrehajtani a teljesítményt nyújtó ember és vállalkozás védelmében, a
szélhámos, felelőtlen, kiszipolyozásra törő spekulánsok ellen. Azóta sok jó törvény, kormányés miniszteri rendelet is született a témában, de a normalizálódás tekintetében még félúton sem
vagyunk. Minden ellenünk indított polgári és büntetőeljárás igazi tétje közjogi jelentőségű:
büntetlenül pusztíthatnak-e tovább a pénzhajhász „profitmaximalizálók”, ugyanakkor a
tönkretételükbe belenyugodni nem akaró áldozatok a vádlottak padján kötnek ki, vagy fordítva:
a teljesítő ember és vállalkozás szilárd, biztos jogi védelmet kap, s a nyakkendős gazdasági
bűnözők kerülnek a vádlottak padjára, még ha öt ügyvédet fogadnak is fel a maguk védelmére.

3. Ülést tartott a VÉSZ Elnöksége
Június 24.-én ülést tartott a VÉSZ Elnöksége.
Határozatot hozott új székhely bejelentéséről, a Szövetség szervezeti rendszerének régiókba
történő átalakításáról, jóváhagyta a VÉSZ Szövetségi Futárszolgálatának eddigi működését,
szükségesnek minősítette a tagok kettős, társadalmi és jogi védelmét, éves egyszerűsített
beszámolókat hagyott jóvá, és más, folyó ügyekben hozott döntéseket.

4. Új hővisszaverő bevonatanyag műszaki népszerűsítésére kérték fel Szövetségünket, amely
bevonat bizonyos műszaki feltételek mellett segítheti az elkövetkező években kötelezővé váló
sokkal szigorúbb hőszigetelési követelményeknek megfelelést
A Szövetség egyelőre az új bevonatanyag szakmai vizsgálatánál tart. Az eddigi eredmények
alapján például egyenes rétegrendű tetők esetén, ahol a vízszigetelés van felül, a hőszigetelés
alul, a víszigetelő rétegre felhordott 2x0,5 mm (1 mm) vastag réteg, egyidejűleg szintén 2x0,5
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mm (1 mm) vastag réteg a födém és a szerkezeti elemek alsó síkjára felhordva, jelentősen
erősítheti a lapostetők hőszigetelő, elsősorban hő elleni védelmét. Mindezt tetőfelújítás nélkül,
vagy a leterhelés miatt esetlegesen statikai problémákat okozó új hőszigetelő réteg beépítése
nélkül. Műemléki épületeknél, ahol a szerkezetet nem lehet megváltoztatni, ugyanakkor
ugyancsak erősíteni kell a hőszigetelést, szintén érdekes lehet az alkalmazása.
Meglátjuk, hogy a műszaki vizsgálatok eddigi bíztató eredményeit milyen további mérési
eredmények és további alkalmazási területek javaslatai követik.
A hőszigetelési szabványok hamarosan érvénybe lépő radikális szigorodása az egyik
legnagyobb, most még lappangó műszaki és pénzügyi problématerülete az építőiparnak.
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