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VALLOMÁS

Alulírott K-Cs, László, az ellenem a PKKB-n 9. B. 80.076/2012 számon folyamatban lévő
büntetőeljárás során az alábbi vallomást kívánom tenni:
Vallomásom megtétele előtt kijelentem, hogy a Be. 117. § (2) és (4) bekezdésében foglalt
figyelmeztetéseket tudomásul vettem, azaz tudom, hogy nem vagyok köteles vallomást tenni, és hogy
amit elmondok, vagy leírok az bizonyítékként felhasználható. Tudomással bírok arról is, hogy mást
bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhatok.

Korábban a nyomozás során tett vallomásomat fenntartom, azt az alábbiakkal kívánom kiegészíteni:

Az ellenem folytatott eljárást színtiszta politikai lejárató kampánynak tartom, melyhez politikai
érdekek mentén felhasználták a Központi Nyomozó Főügyészséget is. Tették ezt oly módon, hogy
olyan vagyon elleni bűncselekménnyel vádoltak meg, mely ellen, már a gyanúsítás természeténél
fogva, akkor és nyomban nem volt lehetséges a teljes ártatlanságomat bizonyító és engem tisztázó
védekezést előterjeszteni, így lehetősége nyílt az akkori ellenzéknek hathatós ügyészi
asszisztenciával besározni politikai ellenfeleit, mely egy működő demokráciában óriási bűn. Az itt
jelen lévő ügyész, visszaélve pozíciójából származó helyzetével, kihallgatásom során cinikus
megjegyzéseket tett és feketén-fehéren közölte, hogy teljesen mindegy mit mondok, vádlott leszek, és
egy hosszú bírósági eljárással kell majd szembenéznem.

Nem volt „szerencsém” ezelőtt nyomozati eljárásban gyanúsítottként részt venni, de nem gondolom,
hogy ha valaki elé egy teljes évig semmilyen bizonyítékot nem tárnak egy olyan gyanúsítás alapján
folyó ügyben, mely egy abszolút szubjektív megállapítást tartalmaz, akkor azt gondolom, hogy a
gyanúsításban megfogalmazottakat kell cáfolnom, mely a szakmai kompetenciámat kérdőjelezte
meg. Ilyenkor úgy gondolom, az ügyész nem engedhetne meg magának olyan megjegyzéseket, hogy
a gyanúsítottnak azt mondja, hogy vallomása összeollózott, ismertető-, oktató jellegű, papírízű és azt
legalább a saját szavaival fogalmazza meg.

Nos, a kihallgatásomra egy 3 oldalas kézzel írt vázlattal mentem, melyben összefüggő mondatok nem
voltak, így ki másnak a saját szavai lehettek a vázlatpontok alapján általam kialakított mondatok,
mint az enyémek, különösen, hogy ügyvédem meg sem szólalt, valamennyi ügyészi kérdésre is
válaszoltam. Az hogy ismertető, oktató jellegű az ügyész számára a vallomásom, szintén azt
bizonyítja, hogy számára is újdonságokat mondtam, minthogy újak volt a polgármester számára is az
általam adott tanácsok.

Konkrétumokra szorítkozva, amit az ügyész hiányolt kihallgatásomon, kb. 25 gondolatjeles
mondattal össze lehet foglalni az éves munkámat, azonban ezekből egy-egy ilyen mondat órákon át
fejthető ki, és én ezzel próbálkoztam meg az Ügyészségen, bár hamar kiderült, hogy a Nyomozó
Ügyészséget ez egyáltalán nem érdekli. Azt gondolom azonban, hogy ha vallomásomban kifejtem,
hogy egy-egy tanácsom miben állt, az pont konkrétum és kötelessége lett volna a nyomozó
hatóságnak megvizsgálni, hogy az általam elmondottak mennyiben jelentek meg az Önkormányzat
előterjesztéseiben, Képviselő Testületi döntéseiben, mi valósult meg belőlük akár szerződésem
megszűnését követően is, illetve a meg nem valósult elképzeléseimben volt-e a hiba, vagy a
pénztelenség okozta-e, hogy tanácsaim egy része nem hasznosulhatott.

Azt gondolom, hogy a gyanúsítást pont azért fogalmazták olyanra, amilyen lett, hogy érdemi
védekezést ne lehessen előterjeszteni, az mindig egy szubjektív kijelentés maradjon, így a
nyomozati szak kiválóan volt elhúzható tetszés szerint és az alatt számos sajtóközlemény volt
megjelentethető megfelelően időzítve, bemocskolva a politikai ellenfelet. Jól mutatja ezt, hogy
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Hunvald Györgyöt 5 hónappal előttem gyanúsították meg a velem kapcsolatos szerződésekkel. Ő
indítványozta, hogy hallgassanak meg engem tanúként, azonban erre nem került sor.

Megjegyzem már jóval meggyanúsításom előtt, 2009. augusztusától kezdve az egész őszt a Magyar
Nemzet, Hír TV, Magyar Hírlap többek között az én tanácsadói szerződésemre hivatkozva a politikai
ellenfelek besározására használta.

Tudom, hogy aki a politikában szerepet vállal, annak többet kell eltűrnie a sajtó részéről, mint aki
nem közszereplő. Hamis vádaskodást azonban nem vagyok köteles tűrni. Mégis úgy gondoltam
akkor, hogy nem érdemes reagálni a sajtóban közölt hazugságokra, mert azt gondoltam, hogy a
kampány lezárultával befejeződik majd a mocskolódás, mivel képviselőjelöltként sem indultam.

2010. december 16-án egy lemondást követően az MSZP zuglói szervezete engem kért fel, hogy
töltsem be a megüresedett mandátumot, amit el is vállaltam.  “Véletlenül” pár nap múlva érkezett is a
gyanúsítotti idézésem. Ezután már azon sem tudtam meglepődni, hogy a kihallgatásom után az
Ügyészség épületét elhagyva pár perc múlva a Magyar Nemzet jól értesült munkatársa hívott
telefonon és érdeklődött a kihallgatásomról.

A tanácsaim értékének vizsgálata szintén rendkívül szubjektív, de azért megkísérelhető lett volna.
Van olyan tanács, aminek megállapíthatatlan az értéke, pl.: Polgárőrség átszervezése, vagy bármely
más tanácsaim nyomán megvalósult olyan fejlődés, mely a lakosság biztonságérzetét emeli. Vannak a
munkámnak olyan elemei is, melyek megvalósításuk esetén önmagukban kézzel fogható és jelentős
vagyoni előnyt jelentettek az Önkormányzatnak.

Megjegyzem azért, hogy a közbiztonsági tanácsadó vonatkozásában számon kérni a tanácsainak az
értékét merőben más, mint esetleg egy pénzügyi-, vagy adótanácsadó esetében, akiknek az a feladata,
hogy nagyobb bevétel, vagy kisebb kiadás jöjjön létre, tehát munkájuk eredménye közvetlenül, a
számokon mérhető le.

Az én esetemben elsődlegesen az volt a feladatom, hogy adott keretösszeg elköltésének
leghatékonyabb módjait javasoljam a közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben, illetve mint minden
terület felelőse én is lobbiztam azért, hogy az én általam képviselt területre az egyre szűkülő
lehetőségek mellett is egyre több pénzt fordítsanak tekintettel arra, hogy megbízásom nem csak
szakmai, hanem a Polgármester Úr pozícióját figyelembe véve politikai célra is irányult. Azért, hogy
mégis érthető legyen, hol mérhető le egy közbiztonsági tanácsadó munkájának sikere, illetve annak
vagyoni értéke arra két lényeges, egymásból következő adalékkal szeretnék szolgálni:

Azt követően, hogy megkezdtem a munkámat 2007 novemberében, Erzsébetváros a fővárosi
kerületek között a bűnügyi statisztikákon alapuló közbiztonsági helyzete szerint folyamatosan
javulva a főváros közvetlen élmezőnyébe került, és ahogy most utánanéztem, jelenleg látványosan
rosszabbul áll. A visszaesés okait lehetne boncolgatni, de vélhetően azonos a hivatali apparátus,
azonos a rendőrség. Az egyetlen, ami változott, a polgármester, aki kézben tartotta a közbiztonság
ügyét.

Abból pedig, hogy egy városrész közbiztonsági helyzete látványosan javul a következőképpen
származik anyagi haszna az Önkormányzatnak, azaz érhető tetten egy közbiztonsági tanácsadó
tanácsainak értéke:
A javulás hatására emelkedni kezdenek az ingatlanárak, az emelkedő árakat az a fizetőképesebb réteg
engedheti meg magának, mely máshol, pl. a helyi szolgáltatások, illetve kereskedelem igénybevétele
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során is többet költ, mely közvetlen adóbevételek formájában az Önkormányzatnál csapódik le. Pl.:
Ferencvárosi rehabilitációs program.
Szintén közvetlenül érzékelhető az Önkormányzat számára az ingatlanárak növekedése már csak
azért is, mert közel 6 ezer ingatlannal rendelkezett Erzsébetváros, melynek értékesítése, illetve
hasznosítása folyamatosan a piaci viszonyok függvényében változik.
Közvetlenül érzékelhető vagyoni előny az is, hogy a javuló közbiztonság azt jelenti egyben, hogy
kevesebbet kell költeni a rongálások okozta károk helyreállítására.

A gyanú szerint tehát „úgy kötöttem közbiztonsági ügyekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenység
tárgyában szerződést a VII. Kerület polgármesterével, Hunvald Györggyel, hogy elvárható szakmai
színvonalú, a polgármester számára egyébként rendelkezésre álló információkhoz képest
ténylegesen új adatokat, összefüggéseket feltáró, így az önkormányzat számára szükséges és érdemi
tanácsadást nem végeztem.”

A gyanú szerint tehát
- nem elvárható szakmai színvonalú,
- egyébként is rendelkezésre álló,
- az önkormányzat számára nem szükséges és
- nem érdemi
tanácsokat adtam.

Nem azzal gyanúsítottak, hogy nem adtam tanácsokat, hanem szubjektív állításokat fogalmaztak
meg. Mind a négy gondolat szubjektív, cáfolni azokat csak úgy lehetséges, hogy elmondom: De
bizony igen magas szakmai színvonalú, a polgármester részére nem rendelkezésre álló, tehát
szükséges és érdemi tanácsokat adtam.

A gond csak az, hogy a tanácsokat kizárólag és személyesen a polgármester úr részére kellett adjam,
méghozzá leginkább négyszemközti konzultációk keretében, tehát nem volt szükség rendszeres
írásbeli anyagok készítésére. Így aztán a meggyanúsítottak állítását objektíven szinte senki nem tudja
cáfolni, vagy alátámasztani. Szerencsére azért akadtak olyan személyek, akik tudtak tanácsadói
tevékenységemről, abban segítségemre voltak, illetve egyes rendezvényeken, konzultációkon
időnként más személyek is jelen voltak. Ilyenkor a kevés objektív bizonyíték mellett a szubjektív
dolgokból kell következtetéseket levonni, közvetett bizonyítékokat kell mérlegelni.

A gyanú objektív ellenőrzése ugyanis csak akkor lenne lehetséges, ha vagy a polgármesternek, vagy
az én életemnek az a 13 hónapja, amíg tanácsadási megbízási szerződésem hatályban volt, filmre
került volna rögzítésre és azt végignéznénk. Ha ebben a monstre, több mint 10 ezer órás felvételben
nem lennének megtalálhatóak azok a tanácsadás tárgyában tartott konzultációk, melyek a szerződés
szerint a kötelezettségem tárgyát képezték, akkor lehetne állítani, hogy nem tettem eleget
kötelezettségemnek.
Ha meg is lenne ez a film, akkor kigyűjtve ezeket a konzultációkat belőle, még mindig lenne
tennivaló, hogy megállapíthassuk, hogy a gyanúsításbéli állítás igaz, vagy sem:

1.
Össze kellene vetni az általam a polgármesternek adott tanácsokat azzal, hogy ebből Hunvald
Györgynek vajon mi állt már akkor rendelkezésére, mikor tőlem a tanácsot kapta. Nyilván
segítene az eligazodásban, hogy vélhetően a tanácsaim nagyrészt konkrét polgármesteri kérdésekre,
felvetésekre, általa kapott feladatokra válaszolnak, tehát ha az azelőtti néhány konzultációt is
megtekintjük és a polgármester azokban információra való igényt fogalmazott meg felém, akkor
feltehető, hogy az nem állt rendelkezésére. Az is lehet természetesen, hogy csak szakmai
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megerősítést várt ilyen esetekben, azaz nem állt rendelkezésére biztos szakmai háttérrel az
információ, vagy nem volt személyesen ideje kidolgozni az érveket, összegyűjteni a megfelelő
információkat. Minden esetre feltétlenül szükséges lenne annak vizsgálata, hogy Hunvald Györgynek
a közbiztonsági kérdésekkel kapcsolatban milyen tudása volt 2007 novemberétől 2008 decemberéig,
azaz 5 évvel ezelőttől 4 évvel ezelőttig.

2.
A kigyűjtött filmrészletekből egy elismert igazságügyi szakértőnek meg kellene állapítania, hogy az
szakmai színvonalát tekintve megfelelő-e, avagy sem.

3.
Szintén egy szakértő feladata lenne annak megállapítása, hogy a filmben szereplő tanácsaimra
szüksége volt-e abban az időben a polgármesternek, avagy sem. Itt a szakértő külön elemezhetné,
hogy vajon ha engem tanácsadóként konkrét ügyben információk összegyűjtésére és átadására
kérnek, akkor nekem gondolnom kell-e arra, hogy aki a tanácsot, azaz a kérdéseire a választ kéri,
annak az általam szolgáltatott adatokra, tudásra esetleg nincs is szüksége?

4.
Mindezek mellett a szakértő arra is válaszokat kellene, adjon, hogy a konzultációkon adott válaszaim
vajon érdemi tanácsok-e, avagy sem. Érdemi egy válasz egy kérdésre, vagy egy tanács, amelyből
kiderül, hogy a megkérdezett milyen álláspontra helyezkedett, milyen döntést hozott, és annak mi az
indoka. Érdemi válaszra, tanácsra csak az képes, aki az adott témakörben vagy szakképzettséggel,
vagy gyakorlattal, de mindenképpen használható tudással rendelkezik.

Sajnos azonban ilyen film nincs se a polgármesterről, se rólam. Mostanában ugyan készül nagy
költségvetéssel bizonyos magyar politikus mindennapjairól film, de azt itt nem tudjuk felhasználni.
Ilyen film hiányában nem tudjuk tényeken alapuló módon vizsgálni az általam adott tanácsok
színvonalát, szükségességét, érdemiségét, vagy újdonságtartalmát.

Az Ügyészségnek azonban láthatóan nem is szándéka feltárni ezen tényeket.
A gyanúsításomtól eltérően fogalmazták meg ugyanis a vádat, ahol a bizonyítást leegyszerűsítendő
változtatást eszközöltek:

A vád szerint már egyáltalán nem is végeztem tanácsadási tevékenységet, sőt rögzíti a vád azt is,
hogy az érdemi tanácsadás ellátásához szükséges szakirányú végzettséggel sem rendelkeztem.

Úgy gondolom, hogy a terhemre rótt cselekmény ilyetén megváltoztatása könnyebben cáfolható, mint
az eredeti gyanúsítás.

Meggyanúsításomkor vallomásomban rögzítettem, hogy nem követtem el bűncselekményt. Az
előadónak jeleztem, hogy ezt a légből kapott kijelentést alátámasztó bármilyen bizonyítékot,
vagy vallomást legyen kedves elém tárni, vagy szembesítsen olyan személlyel, aki ezt állítja.

Egy teljes évig tartott, míg erre sort tudott keríteni a T. Ügyészség, ott tárták elém az összegyűjtött,
általuk bizonyítéknak nevezett anyagot, mellyel állításukat alá kívánták támasztani.
Tanúvallomásokban általam nem, vagy csak névről ismert személyek, sofőr, titkárnő, önkormányzati
dolgozók állították, hogy nincs tudomásuk arról, hogy tanácsokat adtam volna a polgármester
részére.
Elképedve álltam.
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Miért kellene ezeknek a személyeknek egyáltalán tudni a polgármesterrel folytatott találkozóimról?
Ez lenne a bizonyíték?
Indítványoztam, hogy hallgassuk meg azokat a személyeket, akik ténylegesen tudomással bírtak
tanácsadói tevékenységemről és annak folytatásához közvetlen segítséget is nyújtottak.
Az itt is jelenlévő ügyész arról tájékoztatott, hogy ha akarja, majd a bíró meghallgatja őket, ő nem
kíváncsi ezen személyek vallomására. Pedig nem édesanyámat akartam tanúkat beidéztetni, aki
nyilvánvalóan elfogult lenne velem szemben, hanem egyrészt az általam megjelölt személyek
mindketten a közbiztonsági kérdések elismert szakemberei.

Az ily módon leegyszerűsített vádat mi cáfolja tehát: A polgármester részére tanácsokat kellett
adnom.

A nyomozati iratban fellelhetőek voltak azok az írásbeli emlékeztetők, melyek érintőlegesen,
jelzésszerűen mutatták, hogy egyes időszakokban többek között milyen témák kerültek terítékre.
Ezt az emlékeztetőt nem a polgármester kérte tőlem, önként adtam neki oda. Nem összefoglalva
azt, amikről beszélgettünk, nem fontossági sorrendben kiemelve a markánsabb kérdéseket, hanem
csak utólag papírra vetettem, 1-2 gondolatot azon sok kérdéskör közül, melyek az adott időszakban
felmerültek. Ezeket az emlékeztetőket nem kellett elkészítenem, nem volt ilyen kötelezettségem,
nemhogy teljes körűen nem, de egyáltalán nem.

Az hogy mégis készítettem ilyeneket arra nem alkalmas, hogy a tanácsaimat rekonstruálni lehessen,
hiszen ezen emlékeztetőknek nem volt ilyen célja. Az egyébként valóban hézagos és önmagában
valódi értékkel nem bíró emlékeztetőben szerencsére szerepel több olyan elem, mely bekerült az
integrált közbiztonsági részstratégiába, mely megbízásom egyik legfontosabb célja volt. Arra tehát
tökéletesen alkalmas az emlékeztető, hogy azt cáfolja, amit a vád állít: hogy egyáltalán nem
folytattam tanácsadási tevékenységet. Az akkor már más ügyben előzetes letartóztatásban lévő
polgármester irodájában folytatott házkutatás során lefoglalt emlékeztetők azt mindenképpen
bizonyítják, hogy valamilyen közbiztonsággal kapcsolatos speciális információkat kapott tőlem a
polgármester. A vád állítását tehát a megtalált és lefoglalt okirati bizonyíték cáfolja, nem igaz tehát,
hogy egyáltalán nem adtam tanácsokat.
Nem lenne persze elég ennek az okiratnak a bizonyító ereje a korábbi, a gyanúsításban terhemre rótt
szubjektív állítások cáfolatához.

Ahhoz részletesen ismertetnem kell 5 év távlatából az általam megfogalmazott konkrét tanácsokat,
érveléseket, össze kell azokat vetni az Önkormányzat Képviselőtestületében megjelent
előterjesztésekkel, illetve meg kell vizsgálni, hogy milyen egyéb adatok igazolhatják, hogy valóban
nyújtottam azokat a tanácsokat, melyeket megemlítek. A későbbiek során a nyomozati szakban tett
vallomásomban említett számos konkrét tanácsomon kívül megjelölök további olyan konkrét
tanácsokat, melyeket a polgármester részére adtam.

Elmondani kívánom, hogy annak ellenére, hogy a gyanúsításban konkrétan szakértelmem hiányára
nem hivatkoztak, én annak bizonyítására, hogy érdemi tanácsok nyújtására képes vagyok,
vallomásomban részletesen ismertettem, hogy milyen szakirányú végzettséggel és gyakorlattal
rendelkeztem. Ehhez képest hihetetlen, hogy a vádba olyan, a gyanúsításhoz képest többlet kitétel
kerülhetett, hogy nem rendelkezem szakirányú képzettséggel, sugallva azt, hogy ily módon
érdemben nem is adhattam tanácsokat, hisz nem is értek a közbiztonság kérdésköréhez.

Megjegyzem, hogy mint azt korábban említettem érdemi tanácsokat használható tudás birtokában
lehetséges adni. Ez nem kizárólag szakirányú végzettséggel lehetséges, hiszen ezernyi példát lehet
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arra felhozni, hogy valaki annak ellenére kiváló ismerője egy szakterületnek, hogy nincs szakirányú
végzettsége, vagy esetleg semmilyen végzettsége sincs.
Az én esetemben nem szükséges azonban bizonygatni, hogy annak ellenére értek a közbiztonság
kérdésköréhez, hogy nincs szakirányú végzettségem, mert nekem van.

És ezt az Ügyészség pontosan tudja. És mégis valótlanságot állít a vádiratban!

Megjegyzem továbbá, hogy az én esetemben nem csak néhány papír bizonyítja, hogy végzettségem
okán képes vagyok közbiztonsági kérdésekben érdemi tanácsadásra, hanem én valóban ezen a
területen dolgoztam éveket, szereztem szakmai tapasztalatot és kaptam ezért elismeréseket, melyet
szintén elmondtam az Ügyészségen, de úgy látszik a vallomásomban feltárt tények nem illettek az
alapkoncepcióba.

Megismétlem tehát nyomozati szakban tett vallomásom ezen részét: Az általam vállalt közbiztonsági
ügyekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenységhez szükséges magas szintű szakmai végzettséggel és
ismeretekkel rendelkezem. Amellett, hogy rendelkezem a Pécsi Tudományegyetemen szerzett
személyügyi szervezői diplomával is, az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központjában
felsőfokú Biztonságszervezői, míg a Közép-Európai Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Akadémián
Városi Biztonság- és Terrorizmuselemző képesítést szereztem. Ezt a tevékenységet Zuglóban
hosszú évek óta folytatom, ahol széleskörű tapasztalatokat is szereztem. E körben szerzett
tapasztalataimat a Polgárőrség tagjaként szintén hosszú évek óta bővítettem, így lettem a terület
ismert és elismert szakembere. 2008 decemberében a Közösen a Biztonságos Zuglóért kitüntetést is
megkaptam. Kiegészítésül elmondom, hogy a nemzetközi Polgárőrszövetségnek (IAPA)
megalakulása óta (2007) tagja vagyok.

Ha lazán kezelném az ügyet úgy gondolom itt meg is állhatnék. Két dolgot állít a vád: egyáltalán nem
adtam tanácsot és szakirányú végzettségem sincs. Ehhez képest lefoglaltak egy, a tanácsadás puszta
tényét kétséget kizáróan bizonyító okiratot, tehát valamilyen szintű tanácsadás egészen biztosan
történt, továbbá véletlenül pont nem igaz az sem, hogy nincs megfelelő, magas szintű szakirányú
végzettségem.

Tisztelt Bíróság!

Nem kívánom lazán kezelni az ügyet és részletesen ki kívánom fejteni, hogy pontosan mikor, milyen
tanácsokat adtam, milyen szakmai problémák merültek fel, azokra hogyan készültem fel és milyen
megoldásokra jutottam. Ehhez azonban nekem is szükségem van a Tisztelt Bíróság által az
Önkormányzattól már megkeresésben bekért anyagokra, hiszen évek távlatából kell felidéznem
ezeket az emlékeimet úgy, hogy az eltelt 5 évben én továbbra is a közbiztonság kérdéseivel
foglalkoztam és foglalkozom, járok számos rendezvényre. Ezzel nem az eljárást akarom elhúzni,
hanem csak annyi a szándékom, hogy ne csak a vádat, hanem a korábbi gyanúsítás szubjektív
állításait is megcáfoljam.

Nem csak hogy pusztán adtam tanácsokat, de igenis szükséges, érdemi, megfelelő újdonságerővel
bíró, magas szakmai színvonalú tanácsadást folytattam.

Amikor egy-egy beszámoló elfogadását javasoltam, azt nem úgy kell elképzelni, hogy Hunvald úr
odaadta nekem a beszámolót, megkérdezte, hogy „elfogadjuk-e avagy sem”, én pedig rávágtam, hogy
„Ja-ja fogadjuk el...”
Az ilyen mondatok mögött, amikor azt mondom, hogy a beszámoló elfogadását javasoltam, hosszú
tanulmányozás, elemzés, esetenként viták húzódtak, mikor nekem leginkább az ellenérveket kellett
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felsorakoztatnom és azt vizsgálni, hogy annak ellenére, hogy ilyen és ilyen érvek mentén kritizálom
az egyes anyagokat, mégis el lehet-e fogadni azt összességében, avagy sem.

Itt jegyezném meg, hogy felolvasásra került a tanácselnök asszony részéről az emlékeztetőm, melyről
korábban említést tettem. Ebben a felolvasásban azonban tévesen szerepelt egy nem idetartozó oldal,
melyet már amikor a tanácselnök asszony felolvasta, akkor sem értettem hogyan kerül az oda, hisz
sehogyan nem illeszkedik az általam adott havi anyagokba,sem témáját sem tartalmát tekintve

Korábbi vallomásomban említettem, hogy nem tudom megmondani, hogy tudtam-e K. úr megbízási
szerződéséről. Ez annyi pontosításra szorul, hogy amikor velem a szerződés megkötésre került, ez
nem volt hangsúlyos kérdés, tehát akkor nem tudom, hogy tudtam-e. Amire vissza tudok emlékezni
az még az, hogy a szerződéskötésem után volt szó arról, hogy korábban K. úrtól kapott részben azt a
területet lefedő tanácsokat Hunvald úr, mint ami az én feladatom lett, de annak hirtelen vége szakadt.
Még azt se részletezte Hunvald úr, hogy mi volt az oka a szerződésük felbontásának. Azt a tényt,
hogy aznaptól volt hatályos a szerződésem, amikor az övét felbontották, egészen biztosan nem
tudtam, ezt a sajtóból tudtam meg jóval a szerződésem megszűnése után.

Nem vettem át K. úrtól már megkezdett feladatokat, nem vettem át írásbeli dokumentumokat se. K.
úr életében abban az időben komoly változás következett be, okait és azt, hogy mi is a pontos
változás az MSZP-n belül sem ismertük, de nagyon hirtelen lemondott minden funkciójáról és
teljesen kilépett a politikai szintérről 2008 tavaszáig.

Itt kívánom megjegyezni, hogy a zuglói politikai együttműködés a koalíciós pártok és a polgármester,
Weinek Leonárd között a megválasztását követően folyamatosan elmérgesedett, én személyesen is
több kérdésben kerültem vele éles összetűzésbe, többször éreztem úgy, hogy szóbeli
megállapodásaink ellenére mást képvisel később. Ennek ott van jelentősége, hogy Weinek, akivel
nem tudtam együttműködni szinte semmilyen kérdésben az nekem, vagy K. Jenőnek, akivel még
rosszabb viszonya volt, ami a Testületi üléseken történt rendszeres adok-kapokban is megtestesült,
szóval ennek a két embernek miért intézte volna el, hogy Erzsébetvárosban munkát kapjanak?

Tisztelt Bíróság!

Nehéz, de láthatólag nem lehetetlen feladatra vállalkozom, amikor a 4-5 évvel ezelőtt szóban adott
tanácsaimat megpróbálom majd felidézni, felsorolni, néhányat közülük részletesebben ismertetni.
Kérem, hogy a részemre majd átadásra kerülő dokumentumok megvizsgálása után általam
elmondottak alapján, vizsgálja meg a T. Bíróság, hogy mi cáfolja vallomásom bármely elemét, illetve
mit bizonyít azoknak a tanúknak a vallomása, akiknek nem kellett tudnia még annak a tényéről sem,
hogy egyáltalán tanácsokat adok, nem hogy arról, hogy mikor és miket tanácsolok.
Kérem azt is értékelje a T. Bíróság, hogy az én valós tanácsadási munkámat, annak szakmai
színvonalát, értékét mennyiben teszi kérdésessé, hogy ugyan ebben az időben a zuglói és
erzsébetvárosi Önkormányzat polgármesterei a szomszédos kerület azonos politikai oldaláról vettek
igénybe tanácsadókat.

Budapest, 2012. november 28.

K-Cs. László


