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ÖSSZEFOGLALÓ

A dr. Lévai Anikó által Orbán Viktor miniszterelnök házastársaként 2002 . január 31-én és azt
követően benyújtott vagyonnyilatkozatokban szereplő, összesen 539.380 m2 területű, Felcsút
környéki termőföldeket 2000 . december 21-én 5 .500.000 forintért vásárolta fel két eladótól
Bognár Sándor, a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt . vezérigazgatója . A földeket 2001 . október
31-én 6 millió forintért adta tovább dr. Lévai Anikónak. A beszerzési ár enyhén, a továbbadási ár
mélyen a környékbeli termőföldek akkori átlagára alatt volt.

1999. nyarán váratlanul leváltották a HKG Rt . vezérigazgatóját . Helyébe július 10-én Bognár
Sándort nevezték ki, olyan, meglehetősen szokatlan körülmények között, amelyek arra utalnak,
hogy a kinevezésről szóló döntés hirtelen, minden, a tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt -nél
szokásos előkészítés nélkül született . 2001 . október 19-én Bognár Sándor a 12 állami gazdaság
privatizációjáról intézkedő kormányhatározat jóvoltából rendkívül kedvezményes körülmények
között szerezhetett meghatározó tulajdonrészt a privatizált HKG Rt-ban .

Az Országgyűlés a kormány előterjesztésére 2001 . december 11-én elfogadott, 2001 . évi XCIV .
törvénnyel mintegy 2 .7 milliárd forintos támogatást biztosított Alcsútdoboznak, Felcsútnak és
további négy környékbeli településnek belterületi vízelvezetés céljára . A támogatási pályázatot
csak az Országgyűlés döntését követően nyújtották be . Az összesen több mint 3 milliárdos
beruházás az említett földterületek értékét jelentősen megnövelte . .

A Dr. Lévai Anikó tulajdonában lévő 539.380 m 2 földterület mai forgalmi értéke - a környékbeli
termőföldek átlagárát alapul véve - 34 .300.000 forintra becsülhető .

Sem a Felcsút környéki ingatlanok felértékelődését eredményező, sem a Bognár Sándort
kedvező helyzetbe hozó döntések nem tartoztak miniszterelnöki hatáskörbe, de nem
születhettek meg Orbán Viktor jóváhagyása nélkül .
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Az Országgyűlés „Az Orbán-család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a
szőlőbirtokokra" vizsgálóbizottsága Orbán Viktor és felesége, dr. Lévai Anikó benyújtott
vagyonbevallásai alapján megvizsgálta a tulajdonukban lévő 539 .380 m 2 Felcsút környéki termőföld
megszerzésének folyamatát .

I . A bizottság az elvégzett vizsgálat alapján az alábbi bizonyított tényeket rögzíti :

1 . Az érintett, kilenc helyrajzi számon nyilvántartott földterület dr . Lévai Anikónak, Orbán Viktor
feleségének a tulajdonában van . Dr . Lévai Anikó a Felcsút, 075/2, 079/17, 079/25, 079/26,
079/27, 0216/6, 0220/5, 0228/24 helyrajzi számon nyilvántartott földtulajdont
vagyonnyilatkozataiban szabályosan feltüntette . (A vagyonnyilatkozatokat I/l/a, b és c
megjelöléssel csatoltuk .) A felcsúti 0220/1 helyrajzi számú, 36 .165 m 2 nagyságú, 62,92 AK
értékű „nádas, rét" művelési ágban nyilvántartott ingatlant azonban csak 2003 . január 31-én
benyújtott vagyonnyilatkozatában tüntette fel először, noha az I/2 .5/b megjelöléssel mellékelt
adásvételi szerződés szerint ezt is 2001 . október 31-én vásárolta, a többivel együtt. Ezzel
megsértette a képviselők jogállásáról szóló 1990 . évi LV . Törvényt.

2. A földterület megvásárlásának folyamatáról az alábbiak állapíthatóak meg :

2 .1 A földterületet 2000 . december 21-én Bognár Sándor vásárolta fel két magánszemélytől
5,5 millió Ft vételárért. (A vásárlást igazoló dokumentumokat 112.11 a, b és c
megjelöléssel csatoljuk a dokumentumkötetben .) A felcsúti átlagos földárakat figyelembe
véve e földek piaci értéke akkoriban valamivel 6 millió forint fölött lehetett .

2 .2 Bognár Sándor 1999 . július 10-tői a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság Rt (HKG)
vezérigazgatója volt . Kinevezése váratlanul és szokatlan formában történt :

A részvénytársaság 1999. május 21-i éves közgyűlésének napirendjén a vezérigazgató
visszahívása nem szerepelt . A tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt. május 11-i
igazgatósági ülésén jóváhagyták a cég előző évi gazdálkodását, prémium kifizetését
engedélyezték a vezérigazgató, Göndöcs Gábor részére . A közgyűlésen a tulajdonos
képviseletében Szabó Csaba kifejezetten elismerően szólt a társaság gazdálkodásáról .

A közgyűlésen ugyanakkor a tulajdonost képviselő Szabó Csaba Göndöcsöt lényegében
leváltotta; visszahívta az igazgatóságból és ezzel a nappal a vezérigazgató cégjegyzési
joga is megszűnt . A meghirdetett napirend miatt ekkor jogilag nem lehetett
vezérigazgatót cserélni - erre ténylegesen csak július 10-én került sor. (A május 21-i
közgyűlés dokumentumait 1/2.2/a, b, c és d megjelöléssel csatoljuk a
dokumentumkötetben .)

2.3 Az 539.380 m 2 földterület felvásárlását Bognár Sándor magánemberként, de a Magyar
Hírlap 2002-es riportsorozata szerint a HKG Rt-ben betöltött vezérigazgatói tisztségét
felhasználva intézte . (A cikksorozatot 1/2 .3 megjelöléssel csatoljuk a
dokumentumkötetben.)(Megj . : a bizottság az e pontról történő határozathozatalt
felfüggesztette, mert szükségesnek tartotta, hogy előzőleg kezdeményezze Bognár
Sándor úr meghallgatását .)



2.4 2001 . október 19-én Bognár Sándor vezérigazgató (Flier János igazgatósági taggal
együtt) két részvénytársaság közbeiktatásával meghatározó többségű tulajdonrészt
szerzett a HKG Rt-ben . (Az ezt igazoló dokumentumokat I/2 .4/a, b és c megjelöléssel
csatoljuk a dokumentumkötetben.) A tranzakcióra a 12 állami gazdaság privatizációja
keretében került sor, alapjául a 2045/2001 . (111 . 14 .) sz. kormányhatározat szolgált . (A
kormányhatározat szövegét 112 .4/d megjelöléssel csatoljuk a dokumentumkötetben .) A
részletek a Magyar Hírlap említett cikksorozatából, illetve Keller László országgyűlési
képviselő (MSZP) 2002-ben benyújtott írásbeli kérdéseiből derülnek ki . (A kérdéseket és
a rájuk adott válaszokat 1/2 .4/e, f, g, h, i megjelöléssel mellékeljük)

A tranzakcióhoz jelentős, rendkívül kedvezményes (húsz éves futamidejű, a
tőketörlesztésre kétéves türelmi időt megállapító, fix, évi 3%-os kamatú) hitelt nyújtott a
MFB Rt .

A fent említett tranzakció a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata szerint súlyosan
törvénysértő volt, ezért a KEHI feljelentést is tett . (A feljelentés szövegét a
dokumentumkötetben 1/2.4/j megjelöléssel mellékeljük .)

2.5 2001 . október 31-én Bognár Sándor eladta a korábban általa felvásárolt 539 .380 m 2
földterületet dr. Lévai Anikónak 6 millió Ft vételárért . (Az adásvételi szerződéseket
1/2 .5/a, b és c megjelöléssel csatoljuk a dokumentumkötetben .) A felcsúti átlagos
földárakat figyelembe véve e földek piaci értéke akkoriban meghaladta a 12 millió
forintot .

3. Az Orbán-kormány előterjesztése alapján, a kormánypárti képviselők szavazataival az
Országgyűlés 2001 . december 11-én címzett támogatásként 2 .716.650.000 Ft összeget ítélt
meg Alcsútdoboz, Felcsút, Kajászó, Óbarok, Tabajd és Vál települések belterületi
vízrendezésére. (Megjegyzendő, hogy ugyanez a törvény a fenti hat település közül kettőnek,
Kajászónak és Válnak Saracskával együtt további 1 .034.545.000 forint támogatást is megítél
„Szennyvízelvezetés és -tisztítás" címén" .) (Az erről rendelkező 2001 . évi XCIV. törvény
részlete a dokumentumkötetben 3/a megjelöléssel mellékelve .)

A támogatással a hasonló célra az adott évben megszavazott teljes összeg mintegy 90%-át
egyetlen, még Fejér megyén belül sem a legkritikusabb vízügyi helyzetben lévő kistérség
kapta. Ez az adott évben megszavazott legnagyobb összegű támogatás, mégpedig kirívóan
alacsony, 10% önrész felmutatása mellett . (A témában 2001 . 11 . 6-án Herczogh Edit MSZP-s
országgyűlési képviselő interpellálta a belügyminisztert . Az interpelláció szövegét és az arra
adott választ a dokumentumkötetben 3/b megjelöléssel csatoljuk .)

A támogatás megszavazásának külön érdekessége, hogy a támogatási pályázat benyújtására
az Országgyűlés döntését követően (2001 . december 13-án) került sor . Erre a helyi
önkormányzatok címzett és céltámogatásának rendszeréről szóló 1992 . évi LXXXIX . törvényt
módosító 2001 . évi LXXXII. törvény nyújtott lehetőséget, amely lehetővé tette, hogy még a
hivatalon lévő Országgyűlés döntsön a 2002 . évben induló címzett támogatásokról, és amelyet
az Országgyűlés a kormány javaslatára fogadott el, két héttel korábban . (Az ügyben 2002 .
március 21-én benyújtott képviselői kérdést és az igazságügyi miniszter válaszát 3/c
megjelöléssel csatoltuk a dokumentumkötethez .)

4 . A végrehajtott vízügyi beruházást követően a térségben a termőföld árak jelentősen
megemelkedtek ; 2005-ben mind Alcsútdobozon, mind Felcsúton az átlagos földárak 150% -kal
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voltak magasabbak, mint 2002-ben, ezalatt a megyei átlagár csak 84%-kal növekedett . Míg
2000-ig az alcsútdobozi és felcsúti átlagos földárak valamivel a megyei átlag alatt maradtak, és
2001-2003 között sem emelkedtek a megyei átlagnál sokkal gyorsabban, 2003-tól az
emelkedés meglódult; 2005-re az átlagos földár Alcsútdobozon és Felcsúton több mint öt és
félszerese, az egész megyében viszont csak 3 .3 -szorosa volt a 2000 . évi átlagárnak . A dr.
Lévai Anikó tulajdonában lévő 539 .380 m?, 762,98 Al‹ földterület mai piaci értéke 34.300.000
Ft. (A földárakról szóló részletes kimutatást a dokumentumkötetben csatoljuk .)

Külterületi termőföldek jellemző fajlagos árai
(Ft/Ak)

5 . A dr. Lévai Anikó tulajdonában lévő földterületeket elhelyezkedésük alkalmassá teszi arra,
hogy belterületté nyilvánítsák őket, ami jelentős további felértékelődést eredményezhet .
Belterületbe vonás esetén a 2004 . évi Felcsúti minimális földárakat figyelembe véve a terület
piaci értéke megközelíti a 400 millió forintot . Orbán Viktor a bizottság előtt egyértelműen
kijelentette, hogy, bár földjeik belterületbe vonása a faluban szóba került, attól az ő kérésére
elálltak, és amennyiben ez a jövőben szóba kerülne, ugyanezt fogja kérni .

5

li . A Felcsút környéki földterület megszerzésével kapcsolatban 2005 . július 6-án a
vizsgálóbizottság kérdést intézett Orbán Viktorhoz .

Évek : Alcsut
doboz
(Ft/Ak)

Felcsut
(FUAk)

FEJÉR MEGYE
átlag
(FUAk)

Jellemző fajlagos
határértékek
és átlagárak :

2000
Minimum 2.700 2.300 1 .300
Átlag 9.000 8.000 10.000
Maximum 16.000 15.000 35.000
2001
Minimum : 3.500 3.500 2.800
Átlag : 15.000 16.000 12.000
Maximum : 41 .000 35.000 80.000
2002
Minimum : 4.000 4.000 3.000
Átlag : 20.000 18.000 18.000
Maximum : 55.000 35.000 100.000
2003
Minimum : 8.000 8.000 3.300
Átlag : 30.000 28.000 28.000
Maximum : 70.000 80.000 130.000
2004
Minimum : 13.000 10.000 3.500
Átlag : 38.000 38.000 31 .000
Maximum : 100.000 160.000 180.000
2005
Minimum : 13.000 14.000 4.000
Átlag : 50.000 45.000 33.000
Maximum : 180.000 360.000 750.000



Kivonat az ülés szószerinti jegyzőkönyvéből :

III . Kővetkeztetés :

Budapest, 2005 . szeptember 21 .
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„Szabó Zoltán : . . . a felcsúti földek környéke . Első fázis : Bognár Sándor a Herceghalmi Kísérleti
Gazdaság Rt vezérigazgatója egy éven keresztül különféle földeket vásárol föl Felcsút
környékén, tulajdonjog fenntartással . Második fázis : 2001 őszén ez a Bognár Sándor a 12
Marni gazdaság privatizációja keretében állami hitelből megvásárolhatja a Herceghalmi
Kísérleti Gazdaság Rt-t . Rá mintegy két héttel az általa korábban tulajdonjog fenntartással
felvásárolt földeket gyakorlatilag azon az áron, amelyen felvásárolta őket, eladja Lévai
Anikónak. Negyedik fázis, ez ugye 2001 október, 2001 . decemberében az Országgyűlés úgy
dönt, hogy Felcsútot és kömyékét címzett támogatásban részesíti vízelvezetési projekt
ügyében, amely a környékbeli ingatlanok értékét nyilvánvalóan megemeli . Ez az összeg
egyébként a belügyminiszter asszony talán 2002 vagy 2003-ban egy interpellációra adott
válasza szerint annyi volt, mint, több volt, mint amennyit erre a célra az ország teljes
fennmaradó területén fordítottak . . .
Orbán Viktor: . . . vagyonbevallásunkban is elérhetők, az ingatlan nyilvántartásban is, tehát itt
sincsen semmi titkolni valóm. Valóban a szóbanforgó úrtól vásároltam egyébként földet, meg
másoktól is vásároltam sok főidet, mármint 52 hektáron belül értendő a sok főid . Most nem
tudom, hogy éppen mennyit vásároltam Bognár úrtól, mert ez nincs a fejemben, de biztosan
kevesebbet mint a felét ennek az 50 hektárvak . Neki sem volt tőbb eladó egyébként ."

Orbán Viktor a felvetett állítások egy részére nem reagált, azokat nem cáfolta, elmondott állítása
pedig a fentiekben hivatkozott, és a dokumentumkötetben csatolt bizonyítékok alapján nem felel
meg a valóságnak .

Orbán Viktor felesége jelentős földterületet vásárolt Felcsút környékén annak a Bognár
Sándornak a közreműködésével, akit az Orbán-kormány idején a Herceghalmi Kísérleti
Gazdaság Rt vezérigazgatójának neveztek ki, majd aki egyik kedvezményezettje lett az Rt
privatizációjának. A földtulajdon megszerzése után másfél hónappal a térség példátlan
méretű címzett támogatást kapott, amelyet követően jelentősen megemelkedtek a
földterületek értékei - növelve ezzel az Orbán-család vagyonát . Orbán az üggyel
kapcsolatban olyan kijelentést tett a bizottság előtt, amelyet a vizsgált dokumentumok
cáfolnak .
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ÖSSZEFOGLALÓ

Dr. Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége 1997 és 2001 között összesen 80.564m2 termőföldet és 2478
M2 belterületi földet vásárolt Tokaj-hegyalján . Az ingatlan vásárlása mélyen a piaci árak alatt történt .
Kűlőnősen kirívó, hogy Sárazsadány önkormányzata az 50 .529 m 2 zártkertet 2 Ft/M2, a belterületi
ingatlant 44 FtIm2 áron adta el az Orbán-családnak .

A Szárhegy Dűlő - Sárazsadány - Tokajhegyalja kft 1997-ben alakult . A kft megalakulása után két
nappal szőlőtelepítéshez állami támogatásért folyamodott . A pályázathoz csatolandó hatósági
hozzájárulásokat még a megalakulását megelőzően megkapta . A kft-be dr. Lévai Anikó a
megalakulás másnapján az általa vásárolt termőföld tőrvénytelen apportálásával kísérelt meg
belépni, ezt azonban a Cégbíróság nem jegyezte be. Ezt kővetően üzletrészt vásárolt a kft-ben,
majd később készpénzes tőkeemeléssel növelte üzletrészének értékét. A lapokban megjelenő egyre
kényelmetlenebb cikkek, valamint az Élet és Irodalom című hetilap riportsorozatát megelőző
oknyomozás hatására dr. Lévai Anikó 2005-ben eladta üzletrészét, de megtartotta a földtulajdont .

A földbirtok jelentős részét dr . Lévai Anikó haszonbérbe adta a Szárhegy Dűlő - Sárazsadány -
Tokajhegyalja kft-nek, de a haszonbérleti szerződést a bizottság nem ismerhette meg, és a
földhivatali nyilvántartásban sincs nyoma . A kft a több lépcsőben kapott jelentős állami
támogatással szőlőtelepítést hajtott végre - egyebek kőzött dr . Lévai Anikó tulajdonán is . A
telepítvény - a haszonbérlet lejártáig - a kft tulajdona . A földterület értéke a telepítés hatására
jelentősen megemelkedett. A bizottság szükségesnek tartja a földterület jelenlegi piaci értékét
független szakértővel fölbecsültetni, és ennek alapján megállapítani, mennyivel gyarapodott az
Orbán-család vagyona dr. Lévai Anikó sárazsadányi földtulajdona révén .
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Az Országgyűlés „Az Orbán-család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a
szőlőbirtokokra" vizsgálóbizottsága Orbán Viktor és felesége, dr . Lévai Anikó benyújtott vagyonbevallásai
alapján megvizsgálta a tulajdonukban lévő sárazsadányi földtulajdon megszerzésének folyamatát, későbbi
sorsát, továbbá az 1997 és 2005 között dr . Lévai Anikót tagjai között tudó Szárhegy Dűlő - Sárazsadány -
Tokajhegyalja korlátolt felelősségű társaság működését .

I . A bizottság az elvégzett vizsgálat alapján az alábbi bizonyított tényeket rögzíti :

1 . A földbirtok

1 .1 Dr . Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége az 1997 . március 10-én kelt adásvételi szerződés szerint
Sárazsadányban 43 különböző, 1170-1235 közötti helyrajzi számon nyilvántartott, természetben
a sárazsadányi Szárhegy dűlőben fekvő ingatlant vásárolt a dr. Palcsó Mihály polgármester
képviselte helyi önkormányzattól, 100 ezer forintért . A megvásárolt termőföld összterülete 50 .529
M2, értéke 169,87 AK. A vételár 2 Ft/ml. (Az adásvételi szerződés másolatát 1/1 .1 megjelöléssel
csatoljuk .)

1 .2 Dr . Lévai Anikó a megszerzett földtulajdont 1998-as vagyonnyilatkozatában szabályosan
feltüntette . Hiányzik azonban a vagyonnyilatkozatból a szerződés szerint ugyancsak tulajdonába
került, 1229 számon nyilvántartott szőlő, míg az 1186 számon nyilvántartott ingatlan anélkül
szerepel benne, hogy arról az említett szerződés szólna . 1999. augusztus 27-én a 43 ingatlant
további, mások tulajdonában lévő földterületekkel együtt összevonták . Az így keletkezett,
Sárazsadány 1170-es helyrajzi számú zártkertként nyilvántartott 69 .649 m2 területű, 239,02 AK
értékű ingatlanon dr. Lévai Anikó 70/100 tulajdoni hányaddal rendelkezik, amelyet későbbi
vagyonnyilatkozataiban szabályosan feltüntetett. (A vagyonnyilatkozatokat 111 .2/a, b, c és d
megjelöléssel csatoltuk .)

1 .3 Dr . Lévai Anikó a 2000 . december 19-én kelt adásvételi szerződés szerint megvásárolta a
sárazsadányi ingatlan-nyilvántartásban 122 helyrajzi számon felvett 2160 m 2 alapterületű
belterületi ingatlant a dr. Palcsó Mihály képviselte helyi önkormányzattól 110 ezer forintért. A
vételár 44 Ft/ml. (Az adásvételi szerződést I/1 .3/a megjelöléssel csatoltuk.) Az ingatlan-
nyilvántartás és a Vagyonátadó Bizottság 1992-es vagyonleltára szerint ugyanakkor az ingatlan
alapterülete 2478 m 2 . ( A tulajdoni lap másolatát I/1 .31b, a VÁB jegyzőkönyv másolatát I/1 .3/c
megjelöléssel csatoltuk .) Dr . Lévai Anikó az ingatlant vagyonnyilatkozataiban szabályosan (az
ingatlan-nyilvántartás szerinti területtel) feltüntette .

1 .4 Dr . Lévai Anikó a 2001 . december 11-én kelt adásvételi szerződés szerint megvásárolta a
sárazsadányi ingatlan-nyilvántartásban 1166/2 helyrajzi számon nyilvántartott, 24 .245 m2
alapterületű, 4 .12 AK értékű, a 1236 helyrajzi számon nyilvántartott 3966 m 2 alapterületű,
9,64ÁK értékű és a 091/28 helyrajzi számon nyilvántartott 1824 m 2 alapterületű, 8,88 AK értékű
mezőgazdasági földterületeket dr . Szász I . Attilától, 1,5 millió forintért . (Az adásvételi szerződés
másolatát 1/1 .4 megjelöléssel csatoltuk .) Dr . Lévai Anikó az ingatlanokat vagyonnyilatkozataiban
szabályosan feltüntette .
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1 .5 A fentiek alapján dr. Lévai Anikó Tokaj-hegyaljai termőföld-tulajdona 80 .564 m 2 , amelyet 1 .6
millió Ft-ért vásárolt fel .

2 . A Szárhegy Dűlő -Sárazsadány-Tokaihegyalia kft

2.1 A Szárhegy Dűlő - Sárazsadány - Tokajhegyalja kft -t 1997 . március 24-én alapítja dr. Duda Attila
ás dr. Szász István Attila ügyvéd, 1 millió forintos törzstőkével, 50-50%-os részarányban .
Ügyvezetőül öt évre dr. Szász Attilát választják meg . (Az alakuló ülés cégbírósághoz benyújtott
jegyzőkönyvét 1/2 .1 megjelöléssel csatoltuk .)

2.2 A kft 1997. március 25-én ismét taggyűlést tart. Az ügyvezetővé előző nap megválasztott Szász
Attila lemond, helyébe Kállai Attilát választják . Határoznak ugyanakkor a törzstőke 3 millió forinttal
történő emeléséről, az új törzsbetét megszerzésére dr. Lévai Anikót jelölve ki . Az ülésen jelenlévő
dr. Lévai Anikó bejelenti, hogy a törzsbetétet apport útján teljesíti, apportként a két héttel korábban
100 ezer forintért vásárolt, 1 .1 pontban említett termőföld területet ajánlva fel . (A jegyzőkönyv
másolatát I/2 .2/a megjelöléssel csatoljuk .)

Az apportáfással történő tőkeemelés két szempontból is törvénytelen volt. A törvénysértésről a
társaság ügyvéd tagjainak és a szintén ügyvéd dr. Lévai Anikónak tudniuk kellett :

A társaság ezen határozata a termőföldről szóló 1994 . évi LV . Törvény 6.§ (1) bekezdésének
azon rendelkezésébe ütközik, amely szerint belföldi jogi személy termőföld tulajdonjogát nem
szerezheti meg . A taggyűlésről készült jegyzőkönyvet a Pest megyei bíróság érkeztető
pecsétje szerint az ügyvezető 1997 . március 26-án benyújtotta, amivel kísérletet tett a
társaság törzstőkéjének a BTK 298/B .§ szerinti, három évig terjedő szabadságvesztéssel
fenyegetett csorbítására . A bíróság a törvénytelen apportot nem jegyezte be . (A nyilvános
cégadatokat 1/2 .2/b és c megjelöléssel csatoljuk .)
Dr. Lévai Anikó a szóban forgó termőföldet az 1 .1 pontban megjelölt 100 ezer forintért
vásárolta, majd két hétre rá harmincszoros értéken kísérelte meg apportálmi, igy az apport
elfogadásával a tagok alaposan gyanúsíthatóak a valótlan érték megjelölése bűntettének
elkövetésével, amelyet a BTK 298/C . § (1) bekezdése ugyancsak három évig terjedő
szabadságvesztéssel fenyeget .

2.3 A társaság május 28-án tartott taggyűlésérői készült jegyzőkönyv szerint a társaságnak még
mindig csak két tagja van és törzstőkéje továbbra is egymillió forint . Ugyanezen a napon dr. Lévai
Anikó, Kékessy Dezső és Madarász László fejenként 200 ezer forintos üzletrészt vásárolnak
Dudától és Szásztól, így mind az öten a társaság tagjaivá válnak . (A taggyűlés cégbírósághoz
benyújtott jegyzőkönyvének másolatát 1/2.3/a, az üzletrész adásvételi szerződéseket 1/2 .3/b és c
megjelöléssel csatoljuk .) Dr . Lévai Anikó azonban az 1998-ban készített vagyonbevallásának
gazdasági érdekeltségeiről szóló részében ezt a tényt nem tüntette fel, megsértve ezzel az
országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV . törvényt .

2.4 A társaság 1999 . november 28-án tartott taggyűlésén a törzstőkét a hatályos törvénynek
megfelelően 3 millió forintra emelik, ennek forrása a tagok fejenként 400 ezer forintos befizetése . A
2001, augusztus 29-i taggyűlésen dr . Duda Attila kiválik a társaságból, 600 ezer forintos
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üzletrészét a többi négy tag egyenlő arányban vásárolja meg. (A bizottság előtt tanúvallomást tett
Mayer Aranka kijelentette, hogy volt férje, dr . Szász István Attila elmondása szerint Duda
üzletrészét nem 600 ezer, hanem 7,5 millió forintos vételáron értékesítette a többi négy tagnak, és
az érintettek ezt a kijelentést sem a bizottság előtt, - minthogy ott meg sem jelentek -sem
másmilyen formában nem cáfolták . A bizottság, az információt megerősítő adatot nem talált, de a
kijelentést Duda Attila nem cáfolta . Nem csak a bizottság előtt nem, ahol meg sem jelent - az
értesülést az azt ugyancsak közlő Élet és Irodalom című hetilap megkeresése sem volt hajlandó
kommentálni . Mayer Aranka meghallgatási jegyzőkönyvének idevágó részét 112.41e megjelöléssel
csatoljuk .) Ugyanezen a taggyűlésen a társaság a törzstőke további 40 millió forintos felemelését
határozta el, ily módon a tagok befizetett törzsbetétje fejenként 10 .750.000 forintra, üzletrészük 25-
25%-osra emelkedett . A társaság 2004 . november 15-én megtartott taggyűlésén a törzstőke 180
millió forintra történő felemeléséről döntöttek, amelynek forrása Madarász 39 .500.000 forintos és
Kékessy 97 .500.000 forintos befizetése . Ezzel Kékessy üzletrésze 60,14% -osra, Madarászé
27.92%-osra, Lévaié és Szászé pedig 5,97-5,97%-osra módosult. Végül a 2005 . január 19-én
tartott taggyűlésen dr. Lévai Anikó kivált a társaságból, üzletrészét 10 .750.000 forintért Kékessy
vásárolta meg, akinek üzletrésze ezzel 66,11%-ra emelkedett . (A taggyűlési jegyzőkönyveket
112 .4/a, b, c és d megjelöléssel csatoljuk .)

3 . Az állami támogatások

3.1 A kft a megalakulását követő második napon, 1997 . március 26-án pályázatot nyújt be
szőlőültetvény telepítéséhez igényelhető támogatásra . A beruházás tervezett összege 22 .033 .000
forint, a pályázat a 3/1997 (1 .18) FIM rendelet szerint ehhez igényelhető 40%-os támogatásra,
8.813.000 forintra szól. A beruházást 1997 . októberében tervezik megkezdeni és 2001 .
decemberében kívánják befejezni . (A támogatási szerződés másolatát 1/3 .1 megjelöléssel
csatoljuk .)

3.2 A szőlő telepítését a sárazsadányi 1170-1194 és 1196-1235 helyrajzi számú, összesen 77 .363 m 2
területű ingatlanon kívánják megvalósítani . Szász Attila 1997 . március 22-én aláír egy
nyilatkozatot, miszerint ez a terület „a tulajdonunkban, illetve 1997 . évtől kezdődően legalább
ötéves bérleti jogviszony keretében használatunkban . . .rendelkezésünkre áll" . (A nyilatkozat
másolatát 1/3.2/a megjelöléssel csatoltuk .) Nem tudni, kinek a nevében nyilatkozva használja a
többes számot, hiszen a társaság ekkor még nem létezik, alakuló ülését, mint 2.1-ben láttuk, csak
két nappal később tartották meg . Szász a nyilatkozatot azzal zárja, hogy „a saját nevünkre szóló
tulajdoni lapot, vagy jogszerű földhasználatot igazoló adásvételi szerződést mellékelem" . A 65
különböző helyrajzi számon szereplő földdarab közül azonban csak 45-nek a tulajdoni lapját
mellékeli . Közülük kettő magánszemélyek nevére szól, akiktől a mellékelt adásvételi szerződés
szerint a földet Szász Attila valóban megvásárolta, további 43 viszont a sárazsadányi
önkormányzat nevére, és a mellékelt adásvételi szerződés szerint a földek azonosak azokkal,
amelyeket az 1 .1-ben leírtak szerint két héttel korábban dr . Lévai Anikó vásárolt meg . Minthogy
Lévai a társaságnak csak jó két hónap múlva lesz tagja (2.3), a Lévai tulajdonában álló földre
vonatkozóan pedig a sátoraljaújhelyi földhivatalban őrzött tulajdoni lapon bérleti szerződés
egyáltalán nincs nyilvántartva, nem világos, mitől használja a földet jogszerűen (az ekkor még nem
is létező) kft akár 1997-ben, akár a későbbiekben . A 1/3.2/a megjelöléssel csatolt dokumentummal
kapcsolatban ezért felmerül a csalás és a közokirat-hamisítás alapos gyanúja . (A dr. Lévai Anikó
földjei tulajdoni lapjának másolatát 1/3 .2/b megjelöléssel csatoljuk .)
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3 .3 További furcsaság, hogy a Hajdú-Bihar megyei Növényegészségügye és Talajvédelmi Állomás,
elletve annak laboratóriuma a „Tokaj - Szárhegy kft" (sec!) megrendelésére talajtani szakértői
véleményt ad ki 1997. február 28-án(!) . (Másolata 113 .31a megjelöléssel csatolva .) Ennek alapján
adja ki a kft részére a szőlőtelepítéshez a talajvédelme szakhatósági hozzájárulást a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Növényegészségügye és Talajvédelmi Állomás 1997 . március 5-én.(Másolata
113 .3115 megjelöléssel csatolva .) Palcsó Mihály, ezúttal a Sárazsadánye Hegyközség hegybírájaként
1997. március 11-én engedélyezi a kft kérelmére a megjelölt területen szőlő telepítését . (Az
engedély másolata 113 .31c megjelöléssel csatolva .) Végül a Szőlő-Bor Szövetség és Terméktanács
főtitkára a „Tokaj - Szárhegy kft" 1997 . március 20-i levelére válaszul március 21-én kiadott
nyilatkozatában javasolja az állami támogatás odaítélését . (A nyilatkozat másolata 113 .31d
megjelöléssel csatolva .) Tehát az állami támogatáshoz szükséges engedélyeket és
hozzájárulásokat a kft nevére annak megalakulását megelőzően kiállították .

3.4 A szőlőtelepítés megvalósult, a kft az elnyert támogatással elszámolt, bár a 3 .2-ben foglaltakra
tekintettel felmerül a támogatás jogosulatlan igénybevételének gyanúja . Dr . Lévai Anikó az ennek
eredményeként földjére telepített ültetvényről a 2005 . január 27-én kelt vagyonnyilatkozatában
megjegyzi: „a területen található ültetvény nem az én tulajdonom". A tulajdoni lapon azonban nincs
más személynek a területen található ültetvényhez fűződő jogára utaló bejegyzés . Orbán Viktor a
bizottság előtt tett nyilatkozatában kijelentette, hogy felesége ezt a területet 2001 után
haszonbérbe adta a kft-nek, de a haszonbérlete szerződést a bizottság kifejezett kérésére sem
mutatták be. (A jegyzőkönyv idevágó részének másolatát 113.4 megjelöléssel csatoltuk.) Minthogy
az ültetvényt saját erőből, illetve állami támogatásból a kft telepítette, az logikusan az ő tulajdona,
de továbbra sem világos, hogy milyen jogcímen tette ezt 1997 és 2001 között Lévai Anikó földjén,
továbbá, hogy mindennek miért nincs nyoma a tulajdoni lapon .

3 .5 Az 1 .3 alatt említett három földterületről 2005 . január 27-én kelt vagyonnyilatkozatában dr . Lévai
Anikó ugyancsak megjegyzi, hogy „a területeken található ültetvény nem tulajdonom", ami
mindenesetre azt jelenti, hogy a területeken ültetvény található . Ez az ültetvény nem lehetett ott
2001 . december 11-én, amikor a földeket Lévai Szásztól megvásárolta, hiszen az adásvétele
szerződés kifejezetten „parlag"-ként jelöli meg e területeket. Az ültetvényt nem telepíthette Lévai
Anikó, hiszen akkor az vitathatatlanul az ő tulajdona volna . Orbán Viktor bizottsági meghallgatása
során e területekről is kijelentette, hogy azokat felesége 2002 nyarán vagy 2003 tavaszán a
Szárhegy Dűlő - Sárazsadány - Tokajhegyalja kft. -nek adta haszonbérbe, amiből logikusan
következik, hogy az ültetvényeket 2002-t követően a kft telepítette, és azok a kft tulajdonát is
képezik. Ez esetben sem világos ugyanakkor, hogy a haszonbérleti szerződésről miért nem tud a
földhivatali tulajdoni lap . (A három földterület tulajdoni lapjának másolatát 113 .5/a, b és c
megjelöléssel csatoltuk .)

3 .6 A Szárhegy Dűlő - Sárazsadány - Tokajhegyalja kft. 2001 . május 10-én újabb 13 hektár szőlő
telepítésére, 2001 . 9. 25-én pedig a telepítést előkészítő meliorációs beruházásokra nyújt be
támogatási pályázatot . Az előbbi beruházásra 41 .750.000, az utóbbira 14 .000.000 forint
támogatást nyernek el . (A támogatási szerződések másolatát 113 .61a és b megjelöléssel csatoljuk .)
A pályázati dokumentáció szerint e beruházások nem érintették a dr . Lévai Anikó nevén
nyilvántartott földterületeket, időben viszont egybeestek a 3 .5 pontban említett ültetvény-
telepítéssel .
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3.7 A dr. Lévai Anikó sárazsadányi földjein telepített ültetvények a 3 .5-ben és 3 .6-ban említett
haszonbérleti szerződések lejárta után mindenképpen Lévai tulajdonába mennek át, ami
jelentősen megnöveli a föld értékét .. A bizottság nem rendelkezik hiteles adatokkal a földterület
jelenlegi piaci értékéről, ezért független értékelést tart szükségesnek a vizsgálat lezárásáig
elvégeztetni . Az értékelés adatai alapján lehet meghatározni, hogy dr . Lévai Anikó sárazsadányi
földtulajdona a megismert tények alapján milyen mértékű vagyongyarapodást eredményezett .

li . A szőlőbirtokkal és a kft-vel kapcsolatban a 2005. július 6-i meghallgatáson a vizsgálóbizottság
kérdéseket intézett Orbán Viktorhoz :

1 . Kivonat az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéből :

„dr. Eőrsi Mátyás (SZDSZ): A kérdésem arra irányul, hogy március 25-én, tehát két héttel később
ugyanezt a földet a Szárhegy Dűlő Kft .-be bevitték 3 millió forint apporttal .

Orbán Viktor volt miniszterelnök : Ön téved, ilyen nem történt . . . . Semmifajta ingatlanapport nem
történt . . . .Nekem jólesik most ez a pont, kicsit hadd maradjunk!. . . Hiszen tévedett, szeretnék erről
egy kicsit beszélni . (Derültség.) Ha jól értem, egy olyan dologgal akart hírbe hozni, a kérdés
önmagában is ilyen, ami törvénysértés lett volna . Ugyanis ingatlant, földtulajdont, magánszemély
föltulajdonát apportba bevinni cégbe nem lehet. Ezért nem is történhetett meg ilyesmi."

Orbán Viktor a szó betű szerinti érteimében igazat mondott, hiszen ilyen apport csakugyan nem történt .
Tudnia kellett azonban, hogy kísérlet igenis történt rá, és a törvénysértést csak a cégbíróság
akadályozta meg .

2. Kivonat az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéből :

„Orbán Viktor volt miniszterelnök:. . .Ez a 8 hektárnyi telepítés majdnem 6 hektáron olyan területre
történt, ahol a föld tulajdona a feleségem nevén van . . . minden ilyen telepítés, ami történik, az
ültetvények tekintetében nem a magánvagyont növeli, hanem a cégvagyont, mert a föld ugyan
megmarad magántulajdonban, de az állami támogatásból cégen keresztül történt támogatások,
amik ültetvények formájában jelennek meg, mindig a cégben maradnak .
Tehát . . .mintegy 6 hektár területen a cég olyan földre telepített, ami a feleségem tulajdonában van.
Egyébként az ültetvény ettől nem lett a föld tulajdonosáé, nem ő pályázott, nem ő nyerte a
támogatást, és nem is az ő tulajdonában van az ültetvény. . . n
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Az állítás önmagában megint igaz, Orbán Viktor csak azt felejti el hozzátenni, hogy a haszonbérlet
lejárta után az ültetvény a föld tulajdonosáé lesz, azaz a családi vagyongyarapodás szempontjából a
telepítés ténye egyáltalán nem irreleváns .

3. Kivonat az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéből :

„Orbán Viktor volt miniszterelnök : . . . a feleségem vásárolt a szóban forgó ügyvédtől földterületeket .
. . . az eladó ez a bizonyos Szász Attila nevű ügyvéd úr, és egyszer vásárolt tőle a feleségem - bár
hozzáteszem, ez a miniszterelnökségem után volt, tehát nem tudom, hogy ez tartozik-e ide, tehát
már nem voltam miniszterelnök, amikor ezekről a dolgokról beszélgetünk - 2002-ben vásárolt 1824
négyzetméternyi szőlőt . . . Tehát még egyszer az ön kérdésére, hogy az ügyvéd úr és a feleségem
között hány adásvételi szerződés jött létre, három jött létre . . ."

Orbán Viktor téved : a három föidterüietet együtt, egyetlen adásvételi szerződés keretében vásárolta
meg dr. Lévai Anikó dr . Szász Attilától, éspedig 2001 . december 11-én, amikor ő még bőven
miniszterelnök volt.

4. Kivonat az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéből :

„Orbán Viktor volt miniszterelnök : . . . a vagyongyarapodás kérdése . . .a következőképpen néz ki. . . .Az
az összeg, amiért a feleségem valamikor 2002-ben, vagy 2003-ban eladta a Szárhegy-Dűlő Kft .-
ben meglévő tulajdonrészét, ami az értékesítés pillanatában 6 százalékot tett ki, pontosan egyezik
azzal az összeggel, amennyiért alapította, és amit egyébként időközben különböző jogcímeken oda
befizetett. . . . Tehát itt semmilyen gyarapodás nem jött létre . H

Lévai Anikó a tulajdonrészét 2005 . január 19-én adta el, amikor a lapokban megjelenő cikkek egyre
kényelmetlenebb részleteket kezdenek feszegetni . Megjegyzendő, hogy a volt miniszterelnök a
www.orbanviktor .hu honlapon „A valóság" alcím alatt közöl egy fényképet a következő aláírással : „a
már korábban eladott tokaji föld", - azt próbálván sugallni, hogy nemcsak kft-beli tulajdonrészüket adták
el, hanem a földet is . Ez pedig nem igaz; a vagyonnyilatkozatokból és tulajdoni lapokból nyomon
követhető, hogy felesége soha, egyetlen négyzetméter földet sem adott el Hegyalján .

5. Kivonat az ülés szó szerinti jegyzőkönyvéből :

„Orbán Viktor volt miniszterelnök : . . .Abban a 8 hektárban először is vannak nem ültetvények, van
benne 6 hektár, ahol a föld a feleségemé, de az ültetvény nem . . . Megmondom önnek, hogy a
feleségemnek mekkora az olyan föld, ami az övé és az övé a szőlő. Kedves képviselőtársam, az
1824 négyzetméter.'

Orbán Viktomak ez az adata ellentmond a Lévai Anikó vagyonnyilatkozatában olvasható ama
megjegyzésnek, amellyel mindhárom, Szásztól vásárolt földdarabról, így a 091128 helyrajzi számúról is
kijelenti : „a területeken található ültetvény nem tulajdonom ."



Orbán Viktor tehát meghallgatásán több valótlan, téves, vagy a való tényeket hamis színben feltüntetni
próbáló kijelentést tett .

III . Következtetés :

Orbán Viktor felesége mélyen áron alul vásárolt termőföldet Tokajhegyalján, Sárazsadányban . E
termőföldeket törvénytelenül próbálta meg apportálmi a Szárhegy Dűlő - Sárazsadány -
Tokajhegyalja kft-be. Miután e kísérlet meghiúsult, dr . Lévai Anikó a földeket - más, később
vásárolt területekkel együtt - mindmáig tisztázatlan körülmények között és feltételekkel
haszonbérbe adta a kft -nek. A kft három pályázaton összesen 64 millió forint állami támogatást
nyert el a művelése alatt álló területeken szőlőtelepítésre és meliorációra . Szőlővel telepítette be
a dr. Lévai Anikótól haszonbérbe vett területeket is . Dr . Lévai Anikó 2005 elején, üzletrészét
eladva kivált a kft-ből. Minthogy azonban a földek tulajdonjogát megtartotta, a rajtuk lévő -
jelenleg a kft tulajdonában álló - ültetvény a haszonbérlet lejártával az övé lesz, jelentősen
megnövelve a földek értékét, és ezzel az Orbán-család vagyonát . Orbán Viktor az ügyben több
olyan kijelentést is tett, amely nem felelt meg a valóságnak .

Budapest, 2005 . szeptember 28 .

dr. Vadai Ágr om
elnök

I
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Magyar Országgyűlés
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szőlőbirtokokra" vizsgálóbizottsága

RÉSZJELENTÉS

Tárgy: A Tokaj Kereskedőház Rt .

Budapest, 2005 . október 12 .



ÖSSZEFOGLALÓ

1999. júniusával leváltották a 100%-os állami tulajdonban álló Tokaj Kereskedőház vezetését . A
váltás indoka a cég nem kielégítő nyereségessége volt, ám az új vezetés alatt a társaság
kifejezetten veszteségessé vált, és üzemi tevékenysége mindvégig az is maradt, noha egyes
években nagy összegű állami juttatások segítségével sikerült pénzügyi nyereséget kimutatni . A
menedzsment sorozatosan hagyta figyelmen kívül nem csak az ésszerű gazdálkodás szabályait,
de a törvényes előírásokat is . A tulajdonosi jogokat gyakorló ÁPV Rt. nem csak, hogy az érkező
jelzések ellenére nem járt el kellő eréllyel, de tétlenül tűrte, hogy a vezetés az ellenszegülő
dolgozókat törvénytelen, és a cégnek végső soron komoly károkat okozó eszközökkel
eltávolítsa, sőt, a menedzsmenttel szemben a tulajdonos érdekeit védeni próbáló Felügyelő
Bizottságot maga cserélte le.

2000-ben és 2001-ben a kormány határozattal összesen 4 milliárd forint tőkét juttatott a TKH Rt . -
nek. A 2000. évben erről sem a kormány elé került előterjesztésben, sem a hozzá fűzött
határozati javaslatban nincs szó, ez tehát spontán módon, a kormány ülésén dőlt el . A 2001 . évi
juttatás összege már szerepel a kancelláriaminiszter által a kormány számára készült
előterjesztésben is. A tőkejuttatásról szóló döntésben tehát vitathatatlanul érvényesül mind
Orbán Viktor, mind Stumpf István politikai befolyása.

A tőkejuttatásnak csaknem a teljes összegét szőlőfelvásárlásra fordították . A nagyarányú
felvásárlás érdekében - különösen 2001-ben - úgyszólván teljesen háttérbe szorultak a
minőségi szempontok . Különösen szembeszökő, hogy a 2001 . évben felvásárolt aszúszem
mintegy 30%-a a korábban sosem létezett, külön erre az évre bevezetett IIIIB minőségi osztályba
tartozott, ami egy, a bizottság által meghallgatott szakértő szerint inkább rothadt szőlőnek,
mintsem aszúszemnek volt minősíthető . A cég készleteiben ezzel súlyos mennyiségi és
minőségi problémák keletkeztek, a borvidék jövője szempontjából, pedig az akció kifejezetten
káros volt . Alkalmas volt viszont arra, hogy a hegyvidéki lakosság körében erősítse a kormányzó
pártok politikai bázisát, és arra is, hogy a miniszterelnökhöz, illetve a kancelláriaminiszterhez
közelállók némi extraprofithoz jussanak. 2000-ben a Szárhegy Dűlő kft, amelyben a
miniszterelnök felesége is tulajdonos, (a gazdasági társaságok közül egyedül) szőlőt ad el a TKH
Rt.-nek, mégpedig az azéul átlagár másfélszereséért, kilónként 100 Ft-ért . Ugyanilyen átlagárat ér
el Stumpf Miklós családja is, de Kállai Attila, a Szárhegy Dűlő ügyvezetője is jóval az átlag fölötti
árat kap szőlőjéért . 2001-ben Madarász László, Duda Attila és Szász Attila, a kft tagjai, és Kállai
Attila, a kft ügyvezetője él a IIIIB kategória bevezetésével megnyílt lehetőséggel, és ad el a TKH
Rt.-nek jelentős mennyiségű, korábban aszúnak nem minősülő szőlőt, aszúárban. Figyelemre
méltó, hogy Stumpf Miklós családjától, a megelőző két év összesen 8 milliós tétele után 2000-
2001-ben 30 millió forint értékben vásárol szőlőt és aszúszemet a TKH Rt .

Az Országgyűlés „Az Orbán-család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a
szőlőbirtokokra" vizsgálóbizottsága a rendelkezésére álló dokumentumok és a bizottság előtt megjelent

2



tanúk kijelentései alapján megvizsgálta a Tokaj Kereskedőház Rt . -vel kapcsolatos, az előző
kormányzati ciklus idején lezajlott eseményeket .

I . A bizottság az elvégzett vizsgálat alapján az alábbi bizonyított tényeket rögzíti :

1 . Vezetésváltás és eredmény
1 .1 A Tokaj Kereskedőház Rt. vezérigazgatói posztját hét esztendeje betöltő Gerwald Lászlót

a társaság tulajdonosi jogait gyakorló ÁPV Rt. 1999. május 27-i hatállyal felmentette,
helyébe, június 1-vel Hegedűs Zoltánt nevezve ki . Az ÁPV Rt. a vezérigazgató leváltásával
egyidejűleg lecserélte a teljes igazgatóságot is (1/1 .1) .

1 .2 Az új vezetés 1999 . június 23-val munkaszerződést létesített Stumpf Miklóssal az általános
vezérigazgató-helyettesi feladatok ellátására . Ilyen tisztséget a társaság akkor hatályos
Szervezeti és Műkődési Szabályzata nem ismert . (111 .2/a) A TKH Rt. Igazgatósága 2000 .
január 21-én (111 .2/b) fogadta el az új, az általános vezérigazgató-helyettesi tisztséget is
tartalmazó Szervezeti és Műkődési Szabályzatot (amelyet egyébként az Ozemi Tanács
kőtelezően kikért véleménye abban a formában véleményezésre alkalmatlannak
minősített) . Az új szabályzat 2000 . január 24-én lépett hatályba . Stumpf Miklós általános
vezérigazgató-helyettes cégjegyzési jogát a Cégbíróság 2000 . május 25-i hatállyal
jegyezte be .

1 .3 A vezérigazgató és a vezetés cseréjét az ÁPV Rt. Igazgatósága azért tartotta
szükségesnek, mert elégedetlen volt a társaság 1998-óan elért, 160 millió forintos
eredményével . Ehhez képest a társaság 1999-es üzemi eredménye az Igazgatóság 2000 .
március 29-i ülésén (1/1 .3) elfogadott beszámoló szerint 129 .239 e Ft veszteség lett .

1 .4 Nem sokat javul a helyzet a kővetkező években sem . A 2000-2001-es évben a társaság
eredménye ugyan pozitív, ám ezt az eredményt - Kiss László, a társaság 2002 . október
12 -i hatállyal kinevezett vezérigazgatójának 2005 . február 8-án kelt elemzése szerint
(1/1 .4) - „nem az üzleti tevékenység biztosította, hanem részben az egyéb bevétel során
az állami forrás, illetve más jellegű állami támogatás ."

1 .5 Valóban, a társaság 2000-es üzemi eredménye az Igazgatóság 2001 . március 26-i ülésén
(1/1 .5/a) elfogadott beszámoló szerint 141 .755 e Ft. Nem hagyható azonban figyelmen
kívül, hogy a társaság által a 2000 . évben felvásárolt 117 .297 q szőlő és 3720 q aszúszem
költsége 1 .252 .998 e Ft volt, amelyből 1 .2 Md Ft-ot a 2000 . december 7-i
kormányhatározattal a TKH Rt -nek juttatott 1 .5 Md Ft-nyi tőkeemelés fedezett (lásd
alább) . E tőkejuttatás hiányában a társaság arányosan kevesebb, legfeljebb 19 .167 q
szőlőből és 608 q aszúból á11ó alapanyag felvásárlására lett volna képes anélkül, hogy
üzemi eredménye veszteséget mutatott volna - ez az alapanyag viszont nyilvánvalóan
kevés lett volna a Rt normális működéséhez . Ezt a gondolatmenetet támasztja alá a 2000 .
évi többlettermés kezelési költségeit elemző, Hegedűs Zoltán vezérigazgató által jegyzett
tanulmány (111 .5/b) is, amely a 2000 . évre várható üzemi eredményt szeptember 28-án
még a tervezett 89.327 e Ft-tal szemben, -35 .125 e Ft -ban jelőlí meg .

1 .6 Még rosszabb a helyzet 2001-ben, amikor a társaság a kormány 2001 . december 11-én
hozott határozata értelmében 2 .1 Md Ft tőkejuttatáson felül 400 M Ft „egyéb bevétel"-nek
minősülő, vissza nem térítendő támogatást is kap (lásd alább) . Az ÁPV Rt. Felügyelő
Bizottsága által 2003 . második félévében lefolytatott vizsgálat (1/1 .6/a), és a Kertész István
FB-tag által jegyzett, 2004 . május 7-én kelt összefoglaló jelentés (111 .6/b) egybehangzóan
állapítja meg, hogy a TKH Rt . 2001-i évi mérlege szerint a társaság már a 400 milliós
„egyéb bevétel" hiányában is veszteséggel zárta volna az évet . Az APV Rt. a 2001 . évi
mérleg jóváhagyásakor a kimutatott nyereség jelentős részét el is vonta, és ennek
meglehetősen furcsa eljárásnak (előbb 400 milliós „egyéb bevétellel" nyereségessé tették
a céget, majd ezt a nyereséget elvonták) az okát mindkét említett jelentés abban látja,
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hogy csak kimutatott nyereség esetén lehetett a vezérigazgató prémiumát, illetve az
igazgatóság tagjainak háromhavi tiszteletdíjnak megfelelő többletdíjazását kifizetni .

1 .7 2002-ben a helyzet tovább romlik . A 1/1 .4 megjelöléssel már hivatkozott dokumentum
független könyvvizsgálói jelentésre hivatkozva leszögezi, hogy a társaság 2002. 1-1XX havi
beszámolója már 39 M Ft-os veszteséget mutat ki, annak ellenére, hogy „a 111 .
negyedévben a közraktározási tevékenységből eredő agrárpiaci támogatás 458 .692 e Ft",
vagyis e támogatás nélkül, a tényleges üzemi tevékenységből származó eredmény még
ennél is negatívabb képet mutatott volna . A 1/1 .6/a megjelöléssel már hivatkozott ÁPV Rt .
FB vizsgálat megállapítása szerint „a 2001 . és 2002, év vonatkozásában a felmerült és
igazolt ráfordítás összesen közel 1400 millió(!) forintos veszteséget okozott" .

1 .8 A korábbi vezetés eltávolításával tehát nemhogy javítani sikerült volna a társaság korábbi
eredményén, de az egyértelmű veszteségbe fordult, még ha a négy év közül kettőben
sikerült is ezt a veszteséget különféle állami juttatásokkal nyereséggé kozmetikázni . A
váltás tényleges célja inkább abban gyanítható, hogy a kancelláriaminiszter által felügyelt
ÁPV Rt. a miniszter unokatestvérét, az 1 .2 pontban említettek szerint szabálytalanul
kinevezett Stumpf Miklóst kívánta helyzetbe hozni, aki, bár kellő végzettség hiányában a
vezérigazgatói tisztséget nem kaphatta meg, a helyi közvélekedés szerint kezdettől a
társaság tényleges irányítója volt .

2 . Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság
2.1 1999. augusztus 25-én a TKH Rt. szerződést ír alá a SAS 25 kft -vel. A szerződés

értelmében a kft 7,2 millió palack (54 .000 hl) 1997-98-as évjáratú minőségi tokaji bort vesz
át a TKH Rt . készletéből, palackonként 116,05 forintos áron, amiből palackonként 45 forint
a csomagolóanyag . A szerződést az Igazgatóság jóváhagyja, a Felügyelő bizottság
viszont, az ÁPV Rt. felkérésére vizsgálatot indít .

2 .2 A FB október 6-i, rendkívüli ülésére készült vizsgálati jelentés (112 .2/a) szerint nem ítélhető
meg egyértelműen, hogy a szerződés mennyire előnyös vagy hátrányos a TKH Rt .-re
nézve. Egyfelől a mennyiség igen nagy, a társaság minőségi borkészletének csaknem
70%-a, ettől egyszeri üzletkötéssel megszabadulni a társaság nehéz piaci körülményei
között mindenképpen előnyős . Másfelől viszont az oroszországi piacon (ahol a SAS 25 kft
a borokat értékesíteni akarta) a palackos bor átlagára 1999 első félévében 1,5 USD, ami
292,5 Ft/palack árnak felel meg - a különbség tehát jelentős . Alátámasztja ezt egy, az
Imperiál Tokaji kft, mint gyártó és forgalmazó, továbbá a New Gold bt, mint kereskedelmi
ügyintéző által kiadott 1999-re vonatkozó árjegyzék (1/2.2/b), amely a TKH Rt . - SAS 25 kft
közötti szerződésben szereplő borfajták árát palackonként 300 forint körül állapítja meg .

2 .3 A jelentés egyértelműen leszögezi viszont, hogy a szerződés megkötésével, illetve azzal,
hogy a megkötött szerződést nem terjesztette elő az ÁPV Rt. -hez jóváhagyásra, a
vezérigazgató megsértette az Alapító Okirat azon rendelkezését, miszerint a 200 millió
forintot meghaladó értékű szerződések megkötése a közgyűlés kizárólagos hatáskőre .
Ezen túlmenően, az adásvételi szerződés nem állt összhangban a társaság - ÁPV Rt. által
elfogadott - 1999. évi üzleti tervével sem, vagyis aláírását megelőzően az üzleti terv
módosításához is kémi kellett volna az alapító ÁPV Rt . jóváhagyását .

2.4 A jelentés megállapítja, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXI1L törvény
193 .§ (1) bekezdése értelmében fölvethető a vezérigazgató felelőssége, illetve, hogy
ugyanezen tőrvény 96 .§ értelmében a vezérigazgatóval szemben rendkívüli felmondásnak
volna helye . Az ÁPV Rt. Igazgatósága 2000 . január 13-án, Gansperger Gyula elnök-
vezérigazgató aláírásával íntét levelet Hegedűs Zoltánhoz (I/2 .4), nyomatékosan
figyelmeztetve őt felelősségére, az Alapító Okirat rendelkezéseinek betartására, és a
fentiekre, valamint a társaság veszteséges gazdálkodására tekintettel megvonva a
vezérigazgató 1999-es prémiumát .
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2.5 2000 . február 8-án a FB -hoz bejelentés érkezik Sásvárt' Zsigmondné, az Üzemi Tanács
elnöke részéről . A bejelentés szerint Erdősi István belkereskedelmi osztályvezetőnél a
bejelentés pillanatáig, Hegedűs Zoltán vezérigazgatónál pedig az 1999 . év folyamán
mindvégig összeférhetetlenség állt fenn, amennyiben a mondott időig Erdősi István a New
Gold bt -ban, Hegedűs Zoltán pedig az Imperial Tokaji kft -ben gazdasági érdekeltséggel
rendelkezett. Minkét gazdasági társaság tevékenységi köre megegyezik a TKH Rt mivel,
vagy jelentős mértékben hasonló ahhoz, ráadásul a New Gold bt. még gazdasági
kapcsolatban is áll a TKH Rt .-vel. Megjegyzendő, hogy Hegedűs és Erdősi 1992-ben
közösen alapították az Imperial Tokaji kft -t, utóbbi egy ideig a társaság felügyelő
bizottságának tagja is volt . 1994. július 15-én kelt utasításában Gerwald László akkori
vezérigazgató a munkáltató jogos gazdasági érdekeit veszélyeztető magatartásnak
minősítette a TKH Rt . vezető beosztású alkalmazottainak részvételét a kereskedőházzal
azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató gazdasági társaságban (1/2.51a) . Egy
nappal később, pedig levélben (1/2 .5/b) szólította föl a társaság hat érintett alkalmazottját,
köztük az akkor is ott dolgozó Hegedűst és Erdősít az összeférhetetlenség
megszüntetésére - Hegedűsnek ezért kellett 1994-ben távoznia a cégtől . A bejelentő
szerint tovább árnyalja a képet, hogy a két cégben érdekelt a két korábbi üzlettárs, ezért a
cégek között gazdasági együttműködés is feltételezhető . Ennek bizonyítékaként beterjeszti
az 1/2.2/b megjelöléssel korábban már hivatkozott közös árjegyzéket .

2.6 A FB március 17-i ülésén, a lefolytatott vizsgálat alapján megállapította (1/2 .6), hogy a
bejelentés Hegedűs esetében alaptalan volt, mert ő még vezérigazgatói kinevezését
megelőzően kivált az Imperial Tokaji kft -ből, Erdősi esetében viszont az
összeférhetetlenség megáll, mert a bt, ahol ő kültag volt, a TKH Rt. borait is forgalmazta,
vagyis Erdősi, egyfelől, mint a belkereskedelmi osztály vezetője, másfelől, mint a bt
kültagja, gyakorlatilag önmagával kereskedett . Erdősít a vezérigazgató ezért írásbeli
figyelmeztetésben részesítette .

2.7 2000. március 27-én faxon újabb bejelentés érkezett az FB elnökéhez, amely szerint
Hegedűs vezérigazgató kültag a Tokaj-hegyaljai Marketing Vállalkozási és Kereskedelmi
bt -ben, és ezzel az összeférhetetlenség mégiscsak megvalósul az ő esetében is . A FB
március 29-i ülésén egyhangú határozattal megállapította (112 .7/a), hogy a vezérigazgató
tagsági viszonya a nevezett bt -ben valóban fennáll, és ezzel Hegedűs Zoltán az
igazgatóság tagjaként megsértette a gazdasági társaságokról szóló 1997 . évi CXIV.
tőrvény 25 .§ (1) bekezdésében, vezető állású munkavállalóként, pedig a Munka
Törvénykönyvéről szóló, 1992 . évi XXII . Törvény 191 .§ (2) bekezdésének b ./ pontjában
foglaltakat, ez utóbbi miatt pedig ugyanezen törvény 191 .§ (3) bekezdése értelmében meg
kell szüntetni munkaviszonyát ., A FB az ÁPV Rt. Igazgatósága, mint az alapítói jogok
gyakorlója intézkedését kérte . Intézkedésként az ÁPV Rt. Hegedűs 2000 . évi alapbérét az
előző évi szinten befagyasztotta, de december 14-én, 2000, január 1 . -re visszaható
hatállyal fölemelte (112 .7/b) .

2.8 2000. június 9-én a FB ülésén az elnök tájékoztatást adott (1/2 .8) az Igazgatóság két
nappal korábbi üléséről, ahol Hegedűs Zoltán és Stumpf Miklós támadást intéztek a
Felügyelő Bizottság ellen . Eszerint az FB jelentéseiben rossz színben tünteti fel a vállalat
vezetését, az összeférhetetlenségi vizsgálat során elmarasztalta a vezérigazgatót, a
határozatokban pedig megjelölte az elmarasztaláshoz kapcsolódó szankcionálási
lehetőségeket. Felszólították továbbá az FB -t összeférhetetlenségi határozatának
módosítására, mondván, hogy az a társaság számára egy folyó munkaügyi perben
hátrányos lehet . Az elnök arról is tájékoztatta az FB tagjait, hogy az Igazgatóság ülésén
erre válaszul leszögezte: az FB visszamenőleg nem módosítja határozatait, és azok
megvitatására az Igazgatóságot nem tartja kompetensnek . Az FB egyhangú szavazással
támogatta elnöke álláspontját .

2.9 2000 . áprilisában rendkívüli felmondással eltávolították a cégtől Sásvárt' Zsigmondnét, az
Üzemi Tanács elnökét . A júliusban végrehatott csoportos létszámleépítés keretében
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elbocsátották az Üzemi Tanács elnökhelyettesét és egy tagját, akik nem mellesleg a
Felügyelő Bizottság dolgozók által delegált tagjai voltak, mégpedig anélkül, hogy
elbocsátásukhoz az üzemi tanács hozzájárult volna (112 .91a) . 2000 . június 29-én pedig az
ÁPV Rt. Igazgatósága visszahívta a FB egy híján valamennyi tagját, így a vezetésnek
kellemetlen FB gyakorlatilag teljesen kicserélődött . Az alig leplezetten megtorlás jelleggel
elbocsátott dolgozók a bírósághoz fordultak, amely Sásvárynét 2000 . december 14-én, az
FB két munkavállalói tagját pedig 2001 . február 1-én hozott jogerős ítéletével korábbi
beosztásába visszahelyezte . A perben a TKH Rt. jogi képviseletét dr . Mathisz János
jogtanácsos, és dr. Szász Attila egyéni ügyvéd látta el . A botrányos ügyben Keller László
és dr. Veres János képviselők többször is interpellálták a miniszterelnököt .(112 .91b, c)

2.10 Hegedűs Zoltánt 2002 . októberében menti fel a vezérigazgatói tisztségből az ÁPV Rt .
Igazgatósága, helyébe Kiss Lászlót nevezve ki . 2003 . októberében Hegedűs Kékessy
Dezső társaként tulajdonos és ügyvezető lesz az 50 millió forintos tőkével alapított Tokaj
Mercatus kft-ben . (112 .10)

3 . Tőkeemelés és szőlőfelvásárlás
3.1 A kormány 2000 . december 7-i, 2296 számú határozatával (113 .11a), a 2000. évi

költségvetésben kapott felhatalmazás alapján 1 .5 Md forintos tőkejuttatást hagy jóvá a
TKH Rt. számára . A határozat érdekessége, hogy erről a tételről sem a miniszterelnöki
hivatalt vezető miniszter és a pénzügyminiszter kormány elé kerülő együttes
előterjesztésében, sem az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatban (113 .11b) nincs
szó - ezzel a ponttal tehát nyilvánvalóan ott, a kormány ülésén, spontán módon
egészítették ki a határozatot . Hasonlóképpen, a kormány a míníszterelnökí hivatalt vezető
miniszter előterjesztésére 2001 . december 11-én kelt 1131 számú határozatával (113 .11c)
hozzájárul ahhoz, hogy az ÁPV Rt. 2.5 Md forintot fordítson a TKH Rt. pénzügyi
helyzetének rendezésére, éspedig 2 .1 Md forintot tőkeemelés, 400 M forintot pedig vissza
nem térítendő forrásjuttatás formájában . Az utóbbi döntés érdekessége, hogy 2001-ben az
ország valamennyi szőlőtermő vidékén bőséges volt a termés, a többi terület azonban
együttvéve is csak 1 .5 Md forint állami segítségre számíthatott .

3.2 A kormánynak ezt a döntését sem szakmai, sem gazdasági szempontok nem indokolták .
Kiss László, a TKH Rt. jelenlegi vezérigazgatója korábban, 111 .4 megjelöléssel már
hivatkozott elemzése szerint „az összesen 4 milliárd Ft felhasználása . . . nem szolgálta . . . a
cég technikai, technológiai felzárkóztatását a versenytársak szintjére, a borvidék jövője
szempontjából, pedig kifejezetten káros volt ." Dr . Botos Emő, a TKH Rt. Felügyelő
Bizottságának korábbi elnöke, jelenleg az Igazgatóság tagja, pedig a vizsgálóbizottsági
meghallgatásán így fogalmazott: „ezt a kétszer kétmilliárdos állami forrást . . . azért nem
tartjuk hatékonynak, mert . . . a Kereskedőházon kívül nem segítette azokat az ott lévő
családi gazdaságokat vagy szakmai befektetőket, hogy integrációképessé, piacképessé,
versenyképessé váljanak, méretet növeljenek . Illetve a második célnak sem nagyon felelt
meg, . . . nevezetesen hogy a tokaji borok piacát és annak a méretét növelni tudja ."

3.3 A szakemberek vélekedését a számok is alátámasztják . A TKH Rt . a 2000. évi juttatásból
1 .2 Md forintot szőlőfelvásárlásra, a 2001 . éviből, pedig csaknem 2 milliárdot
szőlőfelvásárlásra, további 400 milliót pedig a terven felül felvásárolt mennyiség
feldolgozásával kapcsolatos többletköltségek fedezésére fordított . Technológiai
fejlesztésre 2000-ben 300 millió, 2001-ben pedig alig 100 millió Ft jutott . (111 .61a)

3 .4 Mindennek eredményeként a TKH Rt . 2000-ben 117e q szőlőt és 3720 q aszúszemet,
2001-ben pedig 166e q szőlőt és 13e q (!) aszúszemet vásárolt fel . A 2001-es
szőlőfelvásárlás több mint háromszorosan haladta meg a társaság üzleti tervében rögzített
50e q mennyiséget, de az igazgatóság nem kérte az ÁPV Rt.-tői az üzleti terv
módosítását, és a (már új összetételben működő) FB sem tett ezirányban lépéseket . Az
ÁPV Rt. FB korábban már 111 .61a megjelöléssel hivatkozott vizsgálata leszögezi, hogy „a
társaság Felügyelő Bizottsága által felkért ügyvéd véleménye alapján a társaság
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menedzsmentje a részvénytársaság érdekeivel ellentétes gazdasági döntéseket hozott,
vagyonkezelői kötelezettségét aktív és passzív formában egyaránt megsértette ."

3.5 A 2001-ben felvásárolt szőlő, illetve a belőle készült bor mind mennyiségi, mind pedig
minőségi értelemben hosszú távon is gondot okozott a társaságnak . Kiss László
vezérigazgató vizsgálóbizottsági meghallgatásán kijelentette : ,, . . .jelentős mennyiségű
alapanyag- és borkészletet örököltünk . . . akkoriban a társaság értékesítése évente nem érte
el a 40 ezer hektolitert, a készlet nagysága pedig 2002 . december végével megközelítette a
160 ezer hektolitert . . . . ez a készletnagyság semmiképpen nem volt a társaság piaci, üzleti
szempontjából olyan nagyságrend, ami indokolt lett volna . . . Gyakorlatilag ez döntően a
2001-es év eredménye ."

3.6 Még súlyosabb volt az a minőségi gond, amit a 2001-es, kiugróan nagy mennyiségben
felvásárolt szőlő okozott . Kiss László erre a hagyatékra nézve kijelentette : „meg kellett
állapítanunk . . . . hogy a készletek minősége némi kívánnivalót hagy maga után, jelentős
további ráfordításokra van még szükség ahhoz, hogy ezeket megfelelő piacos, eladható
állapotba lehessen hozni" . A társaság igen alacsony cukorfokú szőlőt is felvásárolt, az
aszúszem minőségére vonatkozó I .-II .-III . osztályok mellé pedig a 2001 . évre bevezette a
valamennyinél gyengébb minőséget jelölő III/B kategóriát, amit - mint Kiss László
fogalmazott a vizsgálóbizottság előtt - „gyakorlatilag sem a szakma, sem az akkori
jogszabály vagy bortörvény nem ismert". A 2001-ben fölvásárolt aszúszem mintegy 30%-
a ebbe a kategóriába tartozott . Ez a minőségi osztály is „feldolgozásra került . . . részben
szamorodniként, részben aszúként, és ezek a készletek vannak jelenleg a pincéinkben,
amelyeket . . . le kellett kezelni, hogy azokat a nem kívánatos íz- és illatanyagokat
eltávolítsuk, amelyek lehetetlenné tették volna a piacra vitelüket" - jelentette ki
meghallgatása során Kiss László . Gárdosi László borász, a TKH Rt. FB korábbi tagja, a
Muzeális Pincészet jelenlegi vezetője, pedig a vizsgálóbizottsági meghallgatásán ezzel
egybehangzóan azt mondta : „2001-ben viszonylag nagy mennyiségű aszú volt, de nagyon
nagy volt a 40 vagy 45 cukorfokot meg nem haladó aszúszemek aránya . . . olyan lédús volt
az az aszú, hogy inkább rothadt szőlőnek aposztrofálnám, mint aszúszemnek" .
Hozzátette : ,, . . .a különleges minőségű borok . . . nagy része illós . . . . nagyon alacsony
cukortartalommal vásárolták meg az aszúkat, könnyen illósodtak . Az aszúszemeket
hosszú ideig tartják konténerben vagy valamilyen Woftelyen . . . . és mivel gyengébb
minőségű, könnyebben romlik, könnyebben ecetesedik, könnyebben megy tönkre . Ezt
érzem, és más kollégák is erre vezetik vissza a 2001-es különleges minőségű,
gyakorlatilag az aszú-kategória minőségromlását ."

4 . Privatizáció és választás
4 .1 A mind gazdasági, mind pedig stratégiai értelemben indokolatlan, de a költségvetést

jelentősen megterhelő felvásárlásnak gyaníthatóan elsősorban a közelgő választásokra
tekintő, politikai okai voltak . Mindez azonban nem zárta ki azt, hogy a miniszterelnökhöz,
illetve a kormányhoz közel állók is profitáljanak belőle . A részben a miniszterelnök
feleségének tulajdonában lévő Szárhegy Dülő-Sárazsadány-Tokajhegyalja kft - gazdasági
társaságként kivételesen - 2000-ben értékesíthetett 27 .260 kg szőlőt a TKH . Rt-nél,
mégpedig az átlagos, kilónkénti 68 forintos ár helyett annak másfélszereséért, kilónként
csaknem 100 forintért. Stumpf Miklós négytagú családja összesen 73 .340 kg szőlőt adott
el a társaságnak, ugyanezen az áron, és Kállai Attila, a Szárhegy Dűlő kft ügyvezetője,
szintén az átlagot lényegesen meghaladó, 84 forintos kilónkénti áron értékesíthette a TKH
Rt.-nél 21 .200 kg szőlőjét. 2001-ben pedig az arra az évre bevezetett III/B minőségű
aszúszem jelentett új lehetőséget. Madarász László és Duda Attila, a kft tagjai 800, Szász
Attila, ugyancsak a kft tagja 892, Kállai Attila, a kft ügyvezetője pedig 916 forintos
kilónkénti áron adott el a TKH Rt . -nek 2001-ben aszúszemet - az árból ítélve ezek
jelentős része tartozott a III/B osztályba . Az is feltűnő, hogy a 2000-2001-es év során



Stumpf Miklós családtagjai 30 M forint értékben adnak el szőlőt és aszúszemet a TKH Rt .-
nek, míg az ezt megelőző két évben ez az összeg alig 8 M forintra nág . (1/4 .1)

4.2 Nyilvánvaló, hogy a nagyarányú szőlőfelvásárlás ellentmondott a privatizációs logikának . A
privatizációs törekvéseknek a szőlőfelvásárlás korlátok közt tartása - és ezzel a társaság
készleteinek, különösen a nehezen értékesíthető készleteknek a csökkentése - felelt
volna meg . Ilyen törekvések márpedig nyilvánvalóan voltak . Nemcsak a bizottság előtt
megjelent szakértők voksoltak egyértelműen a TKH Rt . - a Muzeális Pince, valamint a
tarcali kutató és a hozzá tartozó Szarvas-dűlő nélküli - privatizációjára, de a
Tokajhegyaljai Borvidék Hegyközségi Tanács által kiküldött bizottság is a társaság egyfajta
részleges, a helyi termelők részvételével lebonyolított privatizációját javasolja Orbán Viktor
miniszterelnökhöz írott levelében (1/4 .2) . A bizottság előtt megjelent Botos Ernő is arról
számolt be, hogy a társaság igazgatósági ülésein, informálisan, jegyzőkönyvön kívül (pl .
szünetben) gyakorta esett szó a kereskedőház privatizációjáról - egy ízben például Szász
Attila, aki a társaság jogászaként vett részt az ülésen, kérdezte a privatizációval
kapcsolatos véleményét. A politikai megfontolás azonban, úgy tűnik, felülkerekedett .

II . Következtetések

A Tokaj Kereskedőház Rt. irányításában az 1999. közepén bekövetkezett vezetésváltás után
egyre inkább a politika szempontjai uralkodtak el . A gazdálkodás veszteségessé vált, amelyet
állami tőkejuttatás igyekezett kozmetikázni . A vezetés gyakorlatilag büntetlenül szeghette meg a
vállalat-irányításnak mind a törvényi, mind az ésszerűségi előírásait. A vezetéssel
szembeszegülőket az ÁPV Rt. segítségével, de ha kellett, törvénytelen eszközökkel is
elmozdították .

A TKH Rt. 2000-ben és 2001-ben négymilliárdos tőkejuttatásban részesült - a rendelkezésre álló
dokumentumok szerint ez nem történhetett meg Orbán Viktor miniszterelnök egyetértése,
jóváhagyása nélkül. A pénz döntő részét szőlőfelvásárlásra fordították, ami a cég készleteiben
hosszú távon is nehezen kezelhető mennyiségi és minőségi gondokat okozott, a borvidék
jövője szempontjából pedig kifejezetten káros volt . A nagyarányú felvásárlás a kormányzat
politikai pozícióit javította Tokajhegyalján, de a miniszterelnök feleségének résztulajdonában
álló Szárhegy Dűlő kft, a kft egyes tagjai, ügyvezetője, valamint Stumpf István
kancelláriaminiszter rokonai számára is előnyösnek bizonyult anyagilag . Hegedűs Zoltán
vezérigazgató leváltása után a Szárhegy Dűlő kft-ben is érdekeltséggel bíró, és a
szőlőfelvásárlásból személyesen is hasznot húzó Messy Dezső üzlettársa lett a Tokaj
Mercatus kft -ben .

Budapest, 2005 . október 12.

v
dr. Vadai Ágn

elnök
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Magyar Országgyűlés
"Az Orbán család állami forrásból történő

gazdagodása, különös tekintettel a
szőlőbirtokokra" vizsgálóbizottsága

RÉSZJELENTÉS

Tárgy: Az Élet és Irodalomban megjelentetett „taggyűlési jegyzőkönyvek"

Budapest, 2005 . október 26 .



ÖSSZEFOGLALÓ

Az Élet és Irodalom c . hetilap 2005 . 7. 15-én fakszimile változatban közli azokat taggyűlési
jegyzőkönyveknek nevezett dokumentumokat, amelyekre egy korábbi cikksorozata számos
állítását alapozta . A dokumentumok fénymásolatok, amelyek formailag inkább emlékeztetőknek
t (innek, és amelyek eredetijét - a dokumentumokat az ÉS-hez eljuttató Mayer Aranka szerint - a
Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja kft . taggyűlésein gyorsírással készített jegyzeteit
felhasználva dr. Duda Attila készítette . Az emlékeztetők szerint dr . Orbán Viktor miniszterelnök
legalább két alkalommal részt vett a - részben felesége tulajdonában álló - kft taggyűlésén . Az
iratok körül sok formai vita, sőt sajtóper is zajlott, tartalmukat azonban nem vitatta senki .

A bizottság megvizsgálta a szóban forgó iratokat és 27 olyan pontot talált bennük, amelyeket
más, hiteles forrásból származó dokumentumok is alátámasztanak. Ez a 27 pont olyan
információkat tartalmaz, amelyeknek együttesen nem lehetett birtokában senki, kizárható tehát,
hogy az emlékeztetők teljes egészükben hamisítványok legyenek .

Elvileg elképzelhető, hogy a dokumentumok a cég tagjainak valóságos megbeszélésein készült
feljegyzésekre alapulnak, amelyekhez utólag hozzáírtak néhány, dr . Orbán Viktornak tulajdonított
mondatot. Ezeket a mondatokat azonban részint maga Orbán Viktor hitelesítette utólag, részint
olyan információkat tartalmaznak, amelyek egyetlen olyan személynek sem állhattak
rendelkezésére, akinek akár érdekében állt volna, akár módja lett volna az eredeti, hiteles
feljegyzéseket manipulálni .

A bizottság tehát a megismert tények birtokában, azokat mérlegelve nem juthat más
következtetésre, mint hogy ezek a dokumentumok valódiak . Ha elvi lehetőség fenn is áll arra,
hogy ezek valóságos megbeszélésekről készült feljegyzések manipulálásával készültek légyen,
ehhez véletlen egybeesések olyan sokaságára lett volna szükség, ami a gyakorlatban kizárható .

Mindezek alapján a bizottság a vizsgálóbizottságot létrehozó 3812005 (V.12.) OGY határozatban
feltett 2 .) és 3 .) sorszámú kérdésekre, miszerint

a.) Hitelesek-e az összeférhetetlenség gyanúját felvető, a sajtóban megjelent információk a volt
miniszterelnök szerepvállalásáról a családi cégben?
b.) Részt vett-e a felesége és baráti társasága által létrehozott gazdasági társaság ülésén,
továbbá befolyásolhatta-e a társaság tagjainak döntését?

„igen"-nel válaszol .
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I . Az „ÉS-jegyzőkönyvek"

1 . A tartalmi vizsgálat szükségessége

A vizsgálóbizottságot létrehozó 3812005 (V . 12 .) OGY határozat szerint az Országgyűlés választ vár a
vizsgálóbizottságtól egyebek mellett az alábbi két kérdésre is :

a.) Hitelesek-e az összeférhetetlenség gyanúját felvető, a sajtóban megjelent információk a volt
miniszterelnök szerepvállalásáról a családi cégben?

b.) Részt vett-e a felesége és baráti társasága által létrehozott gazdasági társaság ülésén, továbbá
befolyásolhatta-e a társaság tagjainak döntését?

A bizottság megállapítja, hogy a fenti két kérdésben említett információkat csak ama három, taggyűlési
jegyzőkönyvnek nevezett, fénymásolt dokumentum támasztja a1á, amelyeket a bizottság által
meghallgatott Mayer Aranka a bizottság részére átadott, amelyekre az Élet és irodalom című hetilap
„Tokaji borcsaták" címmel közölt cikksorozatának a lap 2005. 3 . 11-i, 3 . 25-i és 4 . 15-i számában
megjelentetett IL, 111 . illetve IV . részét alapozta, és amelyeket a lap 7 . 15-én fakszimilében meg is
jelentetett . (E dokumentumokra a továbbiakban csak, mint „ÉS-emlékeztetőkre" fogunk hivatkozni .) Az
Országgyűlés által feltett kérdések megválaszolása tehát feltétlenül szükségessé teszi e
dokumentumok tartalmi vizsgálatát .

2. Az ÉS-emlékeztetúk tartalmi vizsgálata

A vizsgálóbizottság az ÉS-emlékeztetőkben foglaltakat összevetette a bekért hiteles dokumentumok
tartalmazta tényekkel, és a következőket állapította meg :
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2.1
2000. szeptember 6 .

Termés:

97-es „termés" a zsadányi pincében, amitől nem tudunk megszabadulni . Sz.A. javaslata :
csináljunk belőle pálinkát . Bodrogba vele . (1 . sz .határozat)

Készletünk:
a.) Prácsernél van kb . 900-1000 I. 98-as évjáratú 5 puttonyos aszunk, palackozás előtt

(palackozás : 100-112 Ft üvegenként)
b.) 99-es késői szüretelésű hárslevelű (Prácser lepalackozta) 6120 palack a mi sárazsadányi

pincénkben (kupakkal!)
C.) 99-es 6 puttonyos aszú, 600 1 + 200 1 fordítás, Báthory Tibi csinálta, hagyományos

módszerrel, testes, olajos, nagyon jó bor . Még nem lehet palackozni .
d.) 99-es szomorodni (édes), Tállyán az Imperiálnál, kb . 5000 I . Báthory műveli. Ebből csinált

oremust is. BT útóbbiról azt mondta, hogy 3000 Ft/palackért tudja eladni, van rá vevő is .

M.L . : Kérjünk szakvéleményt egy jó borásztól, hogy a lepalackozott hárslevelű és az egész
készlet tárolható-e hosszú távon .



2.2

2.3

Sz.A. és M.LL utánajár (saját költségükre!) (2 . Sz . határozat)

2. Határozat

Sz.A .
Földvásárlás : a Kereskedőház nem tud integrálni, a kisgazdák mószerolnak . Várható, hogy
tudunk venni földterületet, hogy mindenki 4,5 ha-ra „jöjjön fel" . Szárhegydűlővel szemben
Tolcsván van kb . 15 ha telepítésű és elvadult szőlős, + feketeribizlivel beültetett kb . 10 ha . Mi
most kb . 25 ha-nál tartunk, ebből 6 ha a termő, 8 ha az új telepítés, ez már jövőre terem . Cserére
is vehetünk .

A 2001. augusztus 1-i dátummal létrejött adásvételi szerződés szerint dr. Szász L
Attila megvásárolja Fekete Gyula Olaszliszkai lakostól a tolcsvai ingatlan-
nyilvántartásban 1525, 1526, 1530, 1531, 1532, 1533 és 1537 számon szereplő,
összesen 120756 m2 (azaz kb . 12 ha) alapterületű ingatlant - e területek valóban a
Szárhegy-dűlővel szemben fekszenek. A kb. 7,5 ha területű, 1537 sz . jelzett ingatlant
megtartotta, a többit - más területekkel együtt - 2001. december 11-én eladta
Madarász Lászlónak. (Az ingatlanok tulajdoni lapjait és az adásvételi szerződések
másolatát mellékeljük.)

O.V. : Megállapodás a 80 %-os állami támogatásra .
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A Tokajhegyaljai Borvidék Hegyközségi Tanácsa 1999. februári ülésén öttagú
bizottságot küld ki - tagjai Babits László, dr. Bodnár Sándor, dr. Kardos János, Kállai
Attila ás Szedmák Sándor - a borvidék helyzetének feltárására és megoldási
javaslatok kidolgozására . A bizottság 1999. május 13-án összeállította jelentését,
amelyet 1999. június 15-i keltezéssel dr. Kardos János, a Hegykőzségí Tanács elnöke
elküldött Orbán Viktor miniszterelnöknek . E jelentésben olvasható az alábbi
bekezdés: „A kővetkező években az előregedeM elavult szőlők mihamarabbi
leváltása miatt fokozott ütemű telepítésekre lenne szükség. Évente 200-250 ha
területet lenne szükséges kivágni, és a kiváló termőhelyeken ugyanennyit
újratelepíteni. A jelenlegi támogatási feltételek helyett eqvkiemelt, Tokai-hegvaliára
vonatkozó, 80%-os állami támogatás valósuljon meq ." (A Miniszterelnöki Hivatalban
elektronikus akta formájában őrzött jelentést mellékeljük.)

Sz.A. : 100 ha a jól művelhető gazdaság vennünk kell, cél, hogy egységes területünk legyen,
tehát cserére is vásároljunk. A közeljövőben meg kell teremtenünk a borászatot . Eladó borászat
legközelebb Erdőbényén van, híres borászat, 400-ért akarják eladni, 120-at ígértem, de nekünk
ez nem kell, nekünk építeni kell, megnézetem szakemberrel . Ha építünk, Szárhegyen kell, 250
millióból kijönnénk, van állami támogatásra is lehetőség . Toldi Miklóssal fogok egyeztetni, majd
leírom a variációkat . Én megvettem a méregház mellett kb . 6 ha-t, pince is van, felújítható .
További 6-7 ha-t is akarok venni . Építeni lehet rá egy turisztikai centrumot, ha itt lenne a borászat,
én hajlandó vagyok beszerzési áron bevinni a Kft-be. A túrizmusra adnak vissza nem térítendő
állami támogatást .



O.V. : Az igazi kérdés az, akarunk-e borászatot csinálni, ha igen, mit kell csinálni?

K.D . : Ha nem akarunk borászatot, nem tudunk mit kezdeni a szőlővel .

Sz.A . : Egy szőlőterületnek függvénye a borászat . Ha akarunk borászatot csinálni, elég 30 ha, +
felvásárlás . Ki kell számítani, mi a gazdaságosabb, - ez a borászat mellett szól . A túrizmus
ráfizetéses, de a támogatás pénzt hoz . 160 millióhoz lehet hozzájutni 2001-ben . (M .
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány) . Borászatot kell csinálni! Én összeszedek minden adatot, hogy
minél olcsóbban összehozzuk . Kb . 40-50 %-os támogatást össze lehet szedni, + 30 % hitel, 20
a saját tőke . Én tudok bankkölcsönt szerezni. Saját tőke 50 millió Ft. Toldi Miklós (Imperiál Kft) .
(Sajnos nincs ízlése, I . hasas üveg .) ügyes ember.

O.B . : Borászathoz borász kell, ez a legfontosabb! Rá tudunk hagyatkozni, ő tudja megmondani,
mit érdemes csinálni és mennyiért .

M.L. : Ha csinálnunk, csak komoly borászatot érdemes csinálni .

Sz.A . : A Lajos kiváló borász (a Kereskedőházból) . Azt kértem, vegyünk fel 4 fiatalt, 2 év alatt
betanulnak, utána vagy a Lajost hozzuk el, vagy a legtehetségesebbet . Saci is jó borász, Árvajról
nem is beszélve! Első a hely kijelölése .

K.D . : Az én látomásom a jövőről : Tokaj a legismertebb a világon,	a legolvasottabb szakíró,
borszakértő , képes a csodálatos hírnevét visszaszerezni .

Sz.A.: Csak a Tokaj lesz az EU-ban .

K.D . : Tokaj különlegesség, pillanatnyilag a legfontosabb a termőterületek megszerzése . Meg kell
kétszerezni a területet, ha kell, a saját területem is felajánlom . A területen egy borászat kell! A
magam részéről cél, hogy az első háromban legyünk!
Borászat: nekem égető a gondolat, várom a döntést a Kereskedőház ügyében, lesznek
megvehető területek .

O.V . : Röviden dönteni kell, óriási a borkészlet, területet is művelnek, ez bérbe adható lenne,
harmadik a borkutató, igazán ez sem tartozik hozzá . Politikai nyomás van a felvásárlásra, ez is
ráfizetés . Szent tehén, nehéz hozzányúlni, csak a ciklus elején lehet megoldani .

K.D . : Sárazsadányhoz közel van a Kincsem-kastély, szép hely, ezt kéne megvenni .

Sz.A.: Nincs víz az edények mosásához . A kastélyt eladták, utánanézek .

K.D . : A borfeldolgozót ki kell vinni a városon kívülre. Székház kell a cégnek Tokajban!

Sz.A. : Nagyon egyetértek ezzel!

K.D . : Majer tud nekünk segíteni, ehhez is pol . döntés kell, minket ismernek, ezért ,paraván-
vásárlás" kell. Én az esetleges vásárlásokat egy külföldi jogi személy nevén akarom bonyolítani .
Tokaj, Bethlen Gábor u .5 . lenne a megfelelő .

A Tokaj, 381 sz. tulajdoni lapon 292 hrsz alatt felvett, természetben a Tokaj, Bethlen
G. utca 5. szám alatt fekvő, 377 m 1 alapterű/etű műemlék épű/etet 2001 . augusztus 1-

5



2 .4

2.5

én adja az ÁPV Rtt a Belvárosi Irodaház kft tulajdonába, amely az ingatlant 2002Z
április 29-én adja el a Kékessy Dezső és leánya tulajdonában álló, két hónappal
korábban 50.000.000 Ft-os törzstökével alapított Patricius Borház kft-nek 29.250.000
Ft-ért (Az ÁPV Rt-nél e tárgyban keletkezett iratokat, a tulajdoni lap és az adásvételi
szerződés másolatát, a Patricius Borház kft nyilvános cégadatait melléke jük .)

Sz.A. : ÁPV Rt tulajdon, 5 millió a könyvszerinti érték. Hegedűs a Kereskedőháznak szeretné
megszerezni .

Hegedűs Zoltán 1999. nyarán lesz a Tokaj Kereskedőház Rt. vezérigazgatója. Július
29-én dr. Olasz Balázs ügyvéd, a Kereskedőház igazgatóságának tagja levélben
tájékoztatja Hegedűst, hogy az ÁPV Rtt a kezelésében álló tokaji ingatlant a
privatizációs törvény értelmében csere útján tudja a TKH Rt . tulajdonába juttatni.
1999. november 28-án kelt levelében dr. Császár Sándor, az ÁPV Rt. ügyvezető
igazgatója tájékoztatja az Országos Műemlékvédelmi Hivatalt, hogy a Tokaj, Bethlen
Gábor u. 5. alatti műemlék épületet az ÁPV Rt. értékarányos csere útján a TKH Rt .
tulajdonába kívánja adni, és tájékoztatást kér a műemlék esetében követendő
eljárásról. (Olasz Balázs Hegedűsnek, illetve Császár Sándor OMVH -nak írott levele
másolatát mellékeljük .)

K.D . : Kell ez a ház!

O.V. : Mikor csináljuk a borászatot, mennyibe kerül, ki építi? Ezt a választások előtt nem lehet
megcsinálni . A borkutatót nem lehet külön kihozni, óriási botrány lenne belőle . Ha szétszedjük az
egészet, akkor ki lehet hozni a kutatót .
2002 után lesz aktuális .

Sz.A . : idén aszúra hajtsunk, minél később szüreteljünk, megbeszéltem Prácserrel, ha veszünk
egy tartályt (2 millió) ő vállalja, hogy aszút készít a mi borunkból, a többi szőlőt eladjuk . Vegyünk
tartályt! Prácser a legjobb! Jövőben hordót kell vennünk minden évben .

3 . Határozat :

Vegyünk tartályt .

2000. szeptember 21-én a Szárhegy-dűlő kft képviseletében Kállai Attila ügyvezető
szállítási szerződést ír alá az Új Whoservice kft -vel, egy 10 ezer literes erjesztő-
tároló tartály gyártására, illetve leszállítására, 1 .299.600Ft + ÁFA értékben, október
12-i szállítási határidővel. A tartályt október 6-án leszállítják, a Szárhegy-Dűlő kft
megbízásából Prácser Miklós írja alá az az átvételi elismervényt és az átadás-átvételi
jegyzőkönyvet, Tarcalon. A számlát október 10-én állítják ki, október 20-i fizetési
határidővel. (A szállítási szerződés, az átvételi elismervény, az átadás-átvételi
jegyzőkönyv és a számla másolatát mellékeljük)
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2.6
2001 .június 4 .-i taggyűlés : (19.05)

Jelen vannak Kékessy Dezső
Madarász László
Kékessy Katinka
Szász I. Attila
Orbán Viktor
Duda Attila - jkv .

Sz.A. : három borunk van : 1 .) a 97-es (5 p) a Prácseréknál van, kb . 6000 üveg lesz belőle, van
6000 üveg . 2.) a 98-as , 3.) a 99-es (13átori) 5800 üveg/900 Ft, eladtam, felét már kifizették, június
közepén a másik felét . A 2 .) alattit Prácser elvitte versenyre, aranyérmes lett, átvennék 900 FVI-
ért. Azt tanácsolom, hogy az 1 .-est palackozzuk, értékesíthető . Találkoztam 3 társasággal
(németek) Egerben Kft, vörösbort csinálnak, csak palackoznak, EU csatlakozás után akarnak
értékesíteni . Én nem félek a magyar bor sorsa iránt .

K.D . : Párizsban borkereskedésben már láttam 93-as aszút kb .45.000 Ft-ért árulták, a 7 puttonyos
(Mézesmál-Tarcal) 60 .000 Ft/üveg . Megbeszélésre javaslom az alábbiakat :
értékesítés, telepítés, melioráció, tarcali kutató, borászat, privatizáció .

Tegnap voltunk Hegyalján, érdekes tanya, ami most kerül vissza a Kereskedőházhoz (Meszes
tanya), jó lenne megszerezni .

Sz.A. : Ismerem, most pereltük vissza . Erdőbénye előtt van, Hegyalja közepén, tanya, pince,
telepítés . Kb . 500 m2-es pince, 92-es aszú van benne, a szeszfőzdét is visszahoztuk .

K.D . : Meg lehet venni?

Sz.A. : Igen . Gerwaldék 7-8 millióért kótyavetyélték el . Most a földterület a Kereskedőház nevén
van, per van folyamatban, meg fogjuk nyerni . A Kereskedőház most nagyon jó helyzetben van, a
legfontosabb a borkészlet, a muzeális készlet a Kincstári Vagyonkezelő Ig-nál marad . Három
részre kell osztani a Tarcali Kutatót privatizálni kell, a többit a közösben tartani, rá kell bízni
Stumpf Miklósra és Hegedűs Zoltánra, jól csinálják a dolgukat, mi mindent megbeszélünk
hármasban .

O.V. : A kistermelőktől a Kereskedőház felvásárolja a készleteket, a privatizáció ezt megszünteti .

Sz.A . : Privatizáció előtt meg kell csinálni a bortörvényt, nem szabad, hogy Hegyalját a
palackozott boron kívül más elhagyja .

1 .) HATÁROZAT :

900 FVI-ért értékesíthető minden, ami nem aszú .

Sz.A . : Telepítés : 5,5 millió Ft/hektár, 12 hektárra pályázunk, már bent van . (Ez csak tájékoztatás .)
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2.9

O.V . : Ne nyerjünk annyit, amennyit kértünk, ne mi kapjuk a legtöbbet .
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A Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja kft 2001 . május 10-én nyújtotta be
pályázatát állami támogatásra 13 ha szőlő telepítéséhez, teljes beruházási
költségként 71.508.000 Ft -ot jelölve meg. 71,508/13=5,5. (A pályázat és a támogatási
okirat másolatát mellékeljük)

A benyújtott pályázatban a kft a beruházási költségek 55%-át kitevő, 39.330.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást igényel. A 2001. augusztus 1-én aláírt támogatási
szerződés szerint azonban csak a beruházási költségek 48%-át kitevő, 34.324.000 Ft
támogatást nyer el. „Nem nyernek annyit, amennyit kértek"

Megjegyzendő, hogy a 15/2001 (111. 3.) sz. FVM rendelet értelmében szőlőültetvény
telepítéséhez legfeljebb 50%-os alap, illetve a Nemzeti Környezetvédelmi
Programban való részvételhez kötötten további 5% kiegészítő támogatást lehetett
igényelni - a kft tehát a maximális, 50 + 5% támogatásra pályázott, és ehelyett nyert
el 43 + 5% -ot. Más kérdés, hogy a támogatási okirat 2001. november 30-án kelt, 1 . sz.
módosítása szerint ezt később kiegészítette a Megyei Területfejlesztési Tanács a
teljes beruházási érték további 10%-át elérő támogatással, így a beruházáshoz a kft a
költségek 58%-át kitevő, 41.475.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kap . (A
támogatási okirat 1 . sz. módosításának másolatát mellékeljük.)

2 .) HATÁROZAT:

Madarász László és Kállai Attila beszélje meg a részleteket .

Sz.A.: Melioráció : augusztusban kell beadni a pályázatot,

A 15/2001 . (111.3) FVM rendelet 262 .§ (2) bekezdése értelmében a pályázatot valójában
szeptember 30-ig lehetett benyújtani. A kft a pályázatot szeptember 25-én
benyújtotta, az említett 13 hektár telepítés előtti meliorációjának összesen 35 millió
forintos költségéhez az idézett rendelet 261.§. (1) bekezdés a.) pontja szerinti
maximális, 40%-os, 14 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást igényelve . A
2001. október 5-én aláírt támogatási szerződés szerint a támogatást az igényelt
értékben meg is kapta . (Az FVM rendelet, a pályázat és a támogatási szerződés
másolatát mellékeljük.)

több bérelt területünk van (12 bérbeadótól 0,5 ha .) Hagyatéki vagy földcsere eljárás javasolt .

Kutató, Kereskedőház, KVI :

KA. : Kft-nek több funkciója van, felvásárlás, stb .
Növekvő jelleget kéne erősíteni, amit lehet, ki kell vásárolni .
A földalap állami birtok, értékesít is .
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Sz.A . : A kisgazdák le akarták szakítani a Kutató Intézetet + a Szarvas dűlőt,

2000. május 2-án, a TKH RtÉ igazgatósági ülésén dr. Horváth Mihály, az ÁPV RtÉ
képviselője fölveti a Szarvas dűlő sorsának kérdését, jelezve egyrészt az ÁPV RtÉ
igényét, hogy az év augusztusáig stratégiai tervet kell kidolgozni a Szarvas dűlővel
kapcsolatban, másrészt az FVM felvetését, amely szerint meg kívánják vizsgálni,
hogyan kerülhet vissza a tarcali kutató és a szőlőbirtok a minisztériumhoz Qkv . 2 .,
illetve 4. o). Hozzászólásában dr. Pajtók Gábor (3. o.), Stumpf Miklós (3 . o.), és Tóth
László egyaránt ellenzi a Szarvas dűlő leválasztását .

A TKH RtÉ igazgatóságának 2000. június 7-i, és július 3-i ülésén dr. Horváth Mihály
újra fölveti a tarcali kutató és a Szarvas dűlő kérdését Qkv . 16. o., illetve 6. o.)
mindkétszer megismételve az ezzel kapcsolatos stratégiai terv augusztusig történő
kidolgozásának igényét az ÁPV RtÉ részéről. (A TKH Rt. Említett igazgatósági üléseinek
jegyzőkönyveit mellékeljük .)

utoljára a tárgyaláson ott volt Horváth Mihály az ÁPV Rt-től, meg kell szabadulni tőle. Horváth
Mihály odahozta a FUM-et, hogy a Kereskedőház mondjon le a Kutatóról,

A TKH RtÉ igazgatóságának 2001 . február 13-i ülésén Kun Lajos borászati vezető és
dr. Tarján Balázs igazgatósági tag Tarcallal, illetve a Szarvas dűlővel kapcsolatos
fölvetésére (jkv. 2 ., illetve 3.0.) dr. Horváth Mihály bejelentette,Qkv. 3. o.) hogy két
nappal később egyeztető megbeszélés lesz az ügyben az ÁPV Rt.-ben, az FVM és a
Kereskedőház képviselőinek részvételével. (A 2001 . 2 . 13-i igazgatósági ülés
jegyzőkönyvét mellékeljük)

2001. február 28-án leváltják Gansperger Gyulát, az ÁPV RtÉ elnök-vezérigazgatóját,
ás júniust követően dr. Horváth Mihály sem vesz részt többé a TKH RtÉ igazgatósági
ülésein, ezt az ügyet az ÁPV Rt-nél kiveszik a kezéből. (A nyilvános cégadatokat és az
ÁPV Rt.-tői e tárgyban érkezett levelet mellékeljük.)

- mi nem járultunk hozzá, a Kht-t javaslom, előtte Kft-t (Dégenfeld, Szárhegy, stb .), hogy
Hegyalján a kutatásfejlesztés biztosítva legyen, ebbe be kell emelni a Kutatót és a Szarvas dűlőt
(49 %). A kutatás a cél, de ki lehet vásárolni .

K.D . : A Kereskedőház kooperatív jellegét kell erősíteni, jó lenne bevonni a Meszes-majort, ezzel
megkezdhetnénk a borászatot .

M.L . : Ott kell a borászat, ahol a szőlő van . Városban iroda, cégközpont, vendéglakás,
bemutatóterem legyen .

O.V. : Mi közvetlenül nem vehetünk meg semmit a Kereskedőháztól, forgácsokat le lehet
választani az ésszerű vagyongazdálkodás keretében a Kereskedőháztól .

Sz.A . : Dolgozom a Hegyalja törvényen .
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A TKH Rt. 2001. augusztus 2-i ülésén meghívottként részt vevő dr. Szász Attila :
„annyit kívánok elmondani, hogy érik a tokaü bortörvény." Gkv. 22 o.) (Az igazgatósági
ülés jegyzőkönyvét mellékeljük.)

K.D . : Segítek, hozom a francia példákat .

Sz.A . : Hordók: megrendeltem szlovén tölgyből 50 hordót, 225 I-es „nagy gönci" hordót 28000
FVdb, ez kevés, még 50 db-ot + 50-et rendeltem . Ha bejön a pénz a második boreladásból, ebből
fizessük ki a hordókat . A zsadányi pincében korábban aszút érleltek, de nem igazán szerencsés,
„ki kell fordítani" a bejáratot és lezsilipelni . Borászat nem lesz belőle . A Kincsem-dűlőre tettem
egy 15 milliós ajánlatot .

3 .) HATÁROZAT :

Megvesszük a 150 db hordót, 28000 FVdb-ért = 4,2 millió Ft, fedezet a 98-as bor eladása .

Sz.A . : Toldi Miklós (Abaújszántá) felajánlotta, hogy tárolja és készíti a mi borunkat, beszéltem
Szabó Györggyel, aki évekig volt a HUNGAROVIN főborásza, addig Kun Lajost javaslom, őt
tartom a legjobbnak .

Meg kell csinálni a zsadányi pince bejáratát, 500 ezerből ki lehet hozni, - ez hasznos beruházás .

4 .) HATÁROZAT :

Pincebejárat - 500 .000 Ft-ért.

5.) HATÁROZAT :

2-2 karton aszú és késői kiszerelésű hárslevelű a tagoknak (már aki megérdemli .)

Jkv. lezárva 22 .10 .

dr.Duda Attila

Taggyűlés: (2001 .december 2.)

Helyszín : a Rezidencia

Jelen vannak : dr.Lévai Anikó
dr.Kékessy Dezső
dr.Szász I . Attila
Madarász László



2.13

dr.Duda Attila

Madarász László : baráti a megoldás, a befektetés az állami kölcsönhöz hasonló a gyarapodás,
4x2,5 millió OK .

Határidő: 2002.január 31 .

Technikai megoldás : a tulajdonjog átruházás és a tőkeemelés megtörtént . Dr . Szász I .A. átadja
a dokumentumokat. 43 millió a törzstőke .

Duda Attila tulajdonrészét 2001 . augusztus 29-én vásárolja meg a többi tag,
ugyanekkor hoznak határozatot a törzstőke 43 millió forintra történő emeléséről, a
Cégbíróság a változást november 27-vel jegyezte be . (A Cégbíróság nov. 27-i
záradékával ellátott taggyűlési jegyzőkönyvnek, tagjegyzéknek és módosított társasági
szerződésnek a másolatát mellékeUak.)
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Föld és pince átruházása folyamatban van, a pinceszerződés felbontások, eredetileg
kölcsönszerződés volt, ezt felbontják, így illetékmentesen kerül vissza a pince a Kft tulajdonába .

M.L . : Komoly befektetések várhatók a jövőben, megfelelő adminisztrációval .

Sz.A. egy hónapja volt kint az APEH, mindent rendben talált .

Vállalom az APEH határozat beszerzését .

L.A . : Szorgalmazni kell még egy vizsgálatot .

Sz.A. Az oremuszról lemondtunk, az amit el kellene adni, mert nem volt jó minőségű, beadtuk a
Kereskedőháznak, de ők csak őstermelőtől vehetnek . Sz.A ., M.L ., D .A-~stermelők
családonként, így adó nélkül vehették át .

A Tokaj Kereskedőház Rt2000-ben a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja kft-
től 2.703.724 Ft., dr. Messy Dezsőtől12.065.799 Ft értékben szőlőt, 2001-ben pedig
dr. Szász Attilától 599.603 Ft, Madarász Lászlótól és dr. Duda Attilától egyaránt
499.203 Ft értékben aszúszemet vett át (A TKH Rt. Kimutatását a 2000-2002-es
szőlőfelvásárlásról mellékeljük.)

2.14
MI. : szükséges lenne alapszabályt készíteni (öröklés, a földkérdés tisztázatlan, nincs
megállapodás a tagok és a Kft között, stb .)

2002Z február 1-vel létrejön a megállapodás a kft, illetve dr. Lévai Anikó és dr. Szász
Attila között a földek bérbeadásáról . A földkérdés tisztázatlanságát mi sem mutatja
jobban, mint hogy e napon Szász bérbe adja a kft-nek azt a Sárazsadány 091/28-as
helyrajzi számú, 1824 m 2 alapterületű földet is, amelyet másfél hónappal korábban,
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2.16

2001 december 11-én már eladott dr. Lévai Anikónak. (Az adásvételi és a bérleti
szerződések másolatát mellékeljük .)

Rendezni kell a tulajdoni viszonyokat. Javaslom a jogi kérdések rendezését . Hozok egy mintát, ha
szükséges .

L.A . : Eddig nem volt jelentős befektetés, a jövőben nagyobb beruházások várhatók, kell valaki,
aki viszi a dolgokat (menedzseli) . Ténylegesen elválik egymástól a cég- és a földtulajdonlás . Ezt
rendezni kell mielőbb, mert emelkednek az ingatlanárak . Januártól nem lehet az eddigi módon
földet vásárolni, ezért még ebben az évben rendezni kell a tulajdoni viszonyokat .

Sz.A . : Javaslom (logikai sorrend) :

1 .) Új ügyvezető választása,

Megtörénik - 2.16

2.) Földek rendezése még decemberben

Megtörténik - 2.17, 2.19, 2.20

3.) Van két meliorációs és egy telepítési pályázat,

Valóban. Részletesen 2.6, 2.8, 2.21

4.) Feladatok megosztása (M .L. pénzügyek
L.A. szindikátusi szerz .
Sz.A. szerződések, fejlesztés)

I .)
K.D . : Molnár Pétert javaslom ügyvezetőnek, Sad férje, ismerem, jó véleményem van róla . Ktg :
250 ezer forint bttó .

Sz.A . : jelenleg Kállai Attila az ügyvezető .

K.D . : Molnár Péter pénzét megemeljük, fele-fele lesz a ktg .

Sz.A.: Vállalom a szerződés elkészítését . - Határidő: 2002.január I .

Sz.A. : Jövő héten K.D. letárgyalja, ha megkapom az adatokat, egy héten belül megcsinálom a
szerződést. A következő taggyűlésen bemutatjuk a tagoknak . Nincs összeférhetetlenség .

A 2002Z január 30-i taggyűlés jegyzőkönyve szerint megtörténik az új ügyvezető
megválasztása, bár - minthogy ezen a taggyűlésen Kékessy kiválik a cégből - nem
az általa javasolt Molnár Pétert, hanem az így többségi tulajdonossá vált Madarász

1 2



2.17
2 .)

László feleségét, Kántor Andreát választják meg . (A taggyűlési jegyzőkönyvet, a
módosított társasági szerződést, és a nyilvános cégadatokat mellékeljük .)

Földtulajdon : kétféle szerz . mód, egyrészt szintre kell hozni, Sz .A- 2 ha., L.A . 1,9 ha, a többi
közös .
L.A . : Az első 6,2 ha régi termőterület, ez Sz .A. nevén van, bár 1,2 ha anyagi fedezetét mi
teremtettük meg . 7,3 ha az új telepítés, 5 ha az én nevemen van, 2,5 ha vagy D .A., vagy Sz .A .
nevén .

1997-ben a kft pályázaton elnyert támogatással 7,7 ha -on telepített ültetvényt, ebből
néhány tized ha nem a kft tagjai tulajdonában van, a tulajdonosokkal a kft szerződést
kőt. A többi, 1999-ben összevont, és azóta 1170 helyrajzi számon nyilvántartott
ingatlan tulajdonosa dr. Lévai Anikó 70/100, dr. Szász Attila 16/100 és dr. Duda Attila
14/100 arányban. (A bérleti szerződések és a tulajdoni lapok másolatait mellékeljük)

2.18
Újabb 13 ha (parlag), ennek új telepítése v . meliorizációja van folyamatban,

Lásd 1.5, 1.7

2 .19
Sz.A. nevén . Noha van újabb parlag Sz .A. nevén, de benne van K .D . és M .L . is. Összesen 36,7
ha. Sürgősen lépni kell!

MI. : Vállalom a kiszámítást .

L.A . : Ki kell alakítani az egyenlő arányokat a földeknél, utána pénzbeli elszámolás az
ültetvényeknél .

A 36,7 ha-t kell 4 felé osztani, itt van friss tkvi szemle és térképvázlat, szerződések december
közepéig .

2001. december 11-én megkötötték az adásvételi szerződéseket - dr. Szász Attila és
dr. Duda Attila eladták földjeik egy részét dr . Lévai Anikónak, dr. Okessy Dezsőnek
és Madarász Lászlónak . (A tulajdoni lap másolatokat, és az adásvételi szerződéseket
melléke jük.)

2.20
MI. : Nem lesz elővételi jogunk .

Sz.A. : Kállai Attila veszi .

1 3
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2.22

2 .23

Tekintettel arra, hogy az elővásárlási jogot új módon szabályozó törvény csak 2002Z
január 1-én lép hatályba, a szerződéseket pedig már 2001 . decemberében tető alá
hozták, erre végülis nem került sor . (A sátoraljaújhelyi földhivataltól kapott levelet
mellékeljük.)

3 .)

Melioráció és telepítés :

Sz.A . : Kaptam ajánlatokat a vízelvezetésre, betonút létesítésére .

M.L . : A meglevő 7,5 ha-ra és az új 13 ha-ra kaptam .

Sz.A. : A 7,5 ha -12 millió, 13 ha -14 millió (48 millió az ajánlat)

1 4

A 13 ha területre elnyert 14 milliós meliorációs támogatásról 2 .8 -ban esett szó . A
Megyei Földművelési Hivatal tájékoztatása szerint a kft a 2002-es évre újabb
12.776.000 Ft támogatást nyert el 7,3 ha meliorációjára .

K.D . : hektáronként 8-10 millió F a melioráció .

Sz.A.: Sokallottam az ajánlatot, 30 milliót ajánlottam (13 ha - 35 millió)

A szeptember 25-én benyújtott meliorációs pályázaton, mint láttuk, a 13 hektár
meliorációjára csakugyan 35 milliós költségvetést fogadott el a Megyei Földművelési
Hivatal.

3 millióból megoldható .

M.L . : Kb . 10 millió szükséges fejenként, 8 millió Ft-

A Tagság ezt tudomásul veszi, szakértői vélemény után fizetendő .

Sz.A.: 30-ig be kellett volna fizetni 14 millió Ft + ÁFA-t,

A 13 hektáron történő telepítésre elnyert támogatásról intézkedő támogatási okirat
szerint a beruházás 2001 . évi forrásigénye (ÁFA nélkül) 25.233.000 Ft, amiből
13.122.000 Ft. a saját forrás, 12.111.000 Ft pedig az állami támogatás . A támogatási
okirat 4.) pontja szerint a támogatást a november 30-ig benyújtott számlákra
folyósítja az Államkincstár. A kft -nek tehát november 30-ig ki kellett fizetnie az őt
terhelő 13.122.000 ft-ot, továbbá a 25.233.000 Ft (később visszaigényelhető) ÁFÁ ját.
Ez az ÁFA 6.308.000 Ft-ot tesz ki, vagyis a november 30-ig befizetendő összeg
13.122.000 + 6.308.000 =19.430.000 Ft.
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2 .25

2.26

2.27

egy másik cégem befizette, 30 napos hitel, fedezet az iroda .

2001. december 12-én dr. Szász Attila és a CONVESTRA Rt. jelzálogjogot alapítanak
Szász 1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94 alatti, 103 m 2 alapterületű lakására, ahol
Szász ügyvédi irodája működik, és keretbiztosítéki jelzálogszerződést kötnek a VIDD-
EL kft CONVESTRÁ-val szemben fennálló 20 millió forintos tartozásának fedezetére .
Tekintettel arra, hogy a VIDD-EL kft és a dr. Szász 1. Attila Ügyvédi iroda egyaránt
tagjai a Szász irodájával egyazon címen működő Balatoni Tőzeg kft-nek, ez az a
társaság, amelyet Szász „másik cégem"-ként emleget, és amelyik a CONVESTRÁ -t61

Szász irodahelyiségére, mint fedezetre kapott 20 milliós kölcsönből fizette be a fent
említett 19.430.000 Ft-ot. (A keretbiztosítékíjelzálogszerződés és a tulajdoni lap másolat a
CONVESTRA jelzálogjogával, valamint a nyilvános cégadatokat mellékeljük .)

Tagi kölcsönt kell adni 8 millió Ft .

L.A. : Összesen 32 millió Ft-ot kell befizetni, 30 napos hitel .

A támogatási okirat szerint a 2001-ben fölhasználandó forrás a támogatással együtt
25.233.000 + ÁFA = 31.541.250 Ft, tehát nem csak a Szász által említett önrészt és
ÁFÁ -t, hanem az egészet ki kell fizetniük, ha az arra az évre esedékes 12 .111.000 Ft
támogatást teljes egészében le akarják hívni .

M.L. : Utána ültetünk 13 ha-n, 8-at 2002 .tavaszán, 5 ha-t ősszel .

A végösszeg 52 millió Ft,
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Valóban, a beruházáshoz a támogatási okirat szerint a 2001-es évre 25 .233.000 Ft -ot,
a 2002-es évre 26.229.000. Ft-ot kellett felhasználni (ÁFA nélkül), ez összesen
51.462.000 Ft.

megoszlás: (58 %-os támogatás van rajta .)

Lásd 1.6

Most kell 16 millió Ft, fejenként 4 millió Ft . Tavaszra 8 millió Ft, ősszel kb . 30 millió Ft .
I . ütem : 32 millió (2001 .dec.10 .-ig)
II . ütem : (53 millió Ft 40 %) - 22 millió Ft, most 16 millió .
54:4 -13,5 millió Ft/fő, most 8 millió Ft + 4 millió Ft megfelelően adminisztrálni .

M.L . : 20 %-os hibalehetőség



Szeretnék költségvetést csinálni a 2002-es évre + a következő 5 évre .

Sz.A.: Ne tagi kölcsön, hanem törzstőke emelés legyen a befizetés jogcíme . Költségvetést és
beruházási tervet kell készíteni .

K.D .: Termékünk, készletünk van, ezt piacra kéne vinni, be kell vezetni a terméket, mielőtt
borászatot csinálnánk . Francia kapcsolat létesíthető, tanulmányozzuk a lehetőségeket. Van
borunk, amit el lehet adni, meg kell fontolni a címkézést .
Patrícius-ház : Az ÁPV meghirdette 30 millió forintért, 20 milliós ajánlat, 25 millió Ft + ÁFA a telek
után . Ezt tudom rendezni még decemberben, egy ismeretlen jogi személy fogja megvenni, mi
majd jövőre megvesszük a céget. Utána jöhet a borászat .

Sz.A. : A Méhes-majorban nincs előrelépés, szerződés érvénytelensége iránt per van folyamatban
az Egri Megyei Bíróság előtt, a Kereskedőház javára várható döntés, sürgetem a kitűzést .
A tarcali Kutatóintézetet meg kéne szerezni .

Sz.A. : Az 5500 üveg késői szüretelésű hárslevelűre van vevő, címkére vár . Ez jó bor, a korábbi
termésből 6 milliós bevétel . Ha ezt eladnánk (	az illatából) 5 millió Ft bevétel lenne,
palackozzuk le a 99-es 5 puttonyos aszút, ezt is adjuk el .
Csináljunk egy Bt-t a forgalmazásra .

K.D : Az elit borok piaca nyitott, be lehet törni .
A	terméke eladhatatlan,	hangzik .

Le kell védeni a patrícius márkanevet (Sz .A . vállalja) .

Sz.A . : (a zöldmezős beruházásokról) : a Méregház körül megrendeltem 6 ha-t, + egy négyágú
pincét. Van lehetőség önköltség alatti munkavégzésre, Széchenyi terv + FVM támogatás .
Megterveztem mit akarok csinálni, nagy befektetés, olcsó, jó helyen van .
Karácsony előtt adjunk a tagoknak néhány palack bort . 24-24 üveg .

L.A. : kevés .

Lezárva: 2001 .dec.2. 17.07 .

dr.Duda Attila sk
jegyző

3. További megfontolások

3.1 Az ÉS-emlékeztetőket a Szárhegy Dűlő-Sárazsadány-Tokajhegyalja kft és az Élet és Irodalom c .
hetilap közötti sajtó-helyreigazítási perben bizonyítékként mutatták be . A jogerős bírói ítélet
szerint ezek nem bizonyítják kétséget kizáróan azt a perben vitatott állítást, miszerint a kft a
mondott napokon taggyűlést tartott volna . A bíróság azonban indokolásában kifejti, hogy abból a
tényből, miszerint az alperes nem tudott az őt terhelő bizonyítási kötelezettségnek megfelelni,
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nem vonható le érdemi következtetés sem taggyűlések megtartására, sem a dokumentumok
igazságtartalmára vonatkozóan . A bíróság nem vizsgálta sem az ÉS-emlékeztetők tartalmát, sem
azt, hogy zajlottak-e olyan tartalmú megbeszélések az érintettek között, akár taggyűlés, akár más
formában, amilyenekről e dokumentumok szólnak .

3.2 A bíróság megállapította, hogy az ÉS-emlékeztetők nem felelnek meg a taggyűlési
jegyzőkönyvek alaki kritériumainak. Összhangban áll ezzel a dokumentumokat az Élet és
Irodalom, majd később a bizottság rendelkezésére bocsátó Mayer Aranka azon kijelentése,
miszerint e dokumentumok a megbeszéléseken részt vevő dr . Duda Attila által készített
gyorsírásos feljegyzés alapján készültek, vélelmezhető céljuk, pedig az volt, hogy amennyiben a
megbeszélésen olyan döntés születik, amelynek alapján a társasági szerződés módosítására
irányuló bejegyzési kérelmet kell a cégbíróságra benyújtani, azt utóbb ezek alapján alakszerű
jegyzőkönyvbe lehessen foglalni .

3.3 A bizottság nem tudta tisztázni dr . Duda Attilának a Magyar Nemzet című hetilapban megjelent
azon kijelentését, miszerint „összehasonlítottam őket a birtokomban lévő hivatalos
iratokkal. . .Csak arra tudok gondolni, hogy a hivatalos jegyzőkönyv anyagát valamilyen okból
kiegészítették, megmásították, illetve apokrif részeket illesztettek hozzájuk", mivel Duda Attila
sem a bizottság előtt nem volt hajlandó megjelenni, sem az állítása szerint birtokában lévő
hivatalos iratokat nem volt hajlandó a bizottság rendelkezésére bocsátani .

3.4 Az ÉS-emlékeztetőkre nézve Mayer Aranka mind a bíróság előtt, mind a bizottsági
meghallgatáson büntetőjogi felelőssége tudatában jelentette ki, hogy azok eredetijét a volt férje
által őrzött cégiratok között találta, azokról saját kezűleg készített fénymásolatot és később azok
elektronikus változatát is megtalálta dr . Szász I . Attila számítógépében . A dokumentumok
tartalmát azok nyilvánosságra kerülése óta egyedül dr. Orbán Viktor vitatta, aki bizottsági
meghallgatásán kijelentette, hogy Kékessy Dezsővel soha, semmilyen üzleti kérdésben szót nem
váltott . Ennek ellentmondott viszont dr. Stumpf István, aki a tv2 Mokka c . műsorában 2005 .
augusztus 15-én kijelentette: (OV) „tőlem nem kért tanácsot . Kékessy Dezsőtől és másoktól kért" .

li. Következtetések

Az ÉS-emlékeztetőket megvizsgálva a bizottság azok 27 pontján talált olyan adatokat, amelyek
más forrásokból származó, hiteles dokumentumok is alátámasztanak . Ezen adatok együttesen
senkinek nem állhattak rendelkezésére, kizárt tehát, hogy e dokumentumokat valaki, valós
információk ismeretére építve, de minden valóságos alap nélküli, merőben kitalált eseményekről
állította volna össze .

Nem kizárt természetesen, hogy az ÉS-emlkékezetök dr . Duda Attila 3.3-ban hivatkozott
feltételezésének megfelelően, valóságos megbeszéléseken készült feljegyzéseket misztifikált
részekkel kiegészítve készültek volna . Az ilyen, minden valóságalapot nélkülöző esetleges
kiegészítések közül a bizottság vizsgálódásának hatókörébe csupán a dr . Orbán Viktornak
tulajdonított mondatok tartoznak . Ezekkel elvileg kiegészíthette volna a valóságos feljegyzéseket
maga Szász Attila, ez azonban kizárható, hiszen egy ilyen manipulált jegyzetet csak a
nyilvánosságra hozás céljával érdemes készíteni, márpedig e dokumentumokat Szász más
cégiratok között tartotta, így azok nyilvánosságra kerülésének valószínűsége elhanyagolható, ő
maga pedig az egész ügy kirobbantásában ellenérdekelt volt .



Az utolsó lehetőség, hogy a volt férje cégiratai között talált valódi feljegyzéseket Mayer Aranka
egészítette volna ki az Orbán Viktornak tulajdonított mondatokkal . E mondatok közül kettő, a 2 .3
és a 2.11 alatt szereplő, a Tokaj Kereskedőház Rt. -re vonatkozóan a kormányon belül
valóságosan létező koncepciót tükröz . További kettőnek a valóságos voltát az mtv „A szólás
szabadsága" c. műsorában maga Orbán Viktor is elismerte - közülük az egyikről, a 2.7 alatt
szereplőről azt állítva, hogy ezt csak feleségének, Lévai Anikónak mondta, erről tehát Mayer
Aranka nem tudhatott . Végül a 2 .2-ben szereplő, a 80%-os állami támogatásra utaló megjegyzés
mögött meghúzódó koncepciót egy olyan, személyesen a miniszterelnöknek szóló levélben fejti
ki a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának öt tagja, amelyről Mayer Arankának végképp nem
lehetett tudomása .

A bizottság tehát a megismert tények birtokában, azokat mérlegelve nem juthat más
következtetésre, mint hogy az ÉS-emlékeztetők valódiak . Ha elvi lehetőség fenn is áll arra, hogy
ezek valóságos megbeszélésekről készült feljegyzések manipulálásával készültek légyen, ehhez
véletlen egybeesések olyan sokaságára lett volna szükség, ami a gyakorlatban kizárható .

III . Válasz a két kérdésre

Az országgyűlési határozatban szereplő, 1/1 -ben idézett két kérdésre fentiek alapján a bizottság -
minden más lehetőséget elvileg vagy gyakorlatilag kizárva -„igen" -nel válaszol .

Budapest, 2005 . október 26 .
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