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Tisztelt Kiadó! Tisztelt Szerkesztőség! 

Ügyfeleim, a Belváros-Lipótváros Önkormányzata valamint a Belváros-Lipótváros 
Vagyonkezelő Zrt. képviseletében az alábbiak miatt fordulok Önökhöz. 

1. Az atlatszo.hu internetes portál 2012. február 16. napján cikket jelentetett meg „Belváros-
Lipótváros: Százmilliók csókos alvállalkozóknak" címmel. E cikk egyes megfogalmazásai 
sérelmesek ügyfeleim számára, mert a cikk egyes való tényeket hamis színben tüntet fel, 
illetve valótlanságot is állít, híresztel. 

2. Minderre figyelemmel kérem, hogy az atlatszo.hu Szerkesztősége - figyelemmel a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. tv. 12. íj
ában foglaltakra - az ilyen esetekre vonatkozó, korábban kialakult gyakorlatnak megfelelően, 
azaz az eredeti cikkel azonos helyen, valamint a cikkben írottakkal azonos nagyságú betűvel 
tegye közzé az alábbi helyreigazítást: 

„Helyreigazítás: A 2012. február 16. napján közzétett 'Belváros-Lipótváros: Százmilliók 
csókos alvállalkozóknak' című cikkünkben azt a hamis látszatot keltettük, hogy 
Belváros- Lipótváros Önkormányzata illetve a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. 
2006-2009 között a jogszabályok megkerülésével, személyes ismeretség alapján bízták 
meg a Bau Holding 2000 Zrt. építőipari céget ingatlanfelújításra, s juttattak a számára 
törvényellenesen százmilliókat. 
Valótlanul híreszteltük továbbá, hogy a Belváros- Lipótváros Önkormányzata illetve a 
Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. új favoritja a Szirt Építőipari Kft. 
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A valóság ezzel szemben az, hogy a Belváros- Lipótváros Önkormányzata illetve a 
Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. sem a Bau Holding 2000 Zrt.-t, sem a Szirt 
Építőipari Kft.-t, sem más építőipari céget nem részesít előnyben. 2006 óta nyolc, 
egymástól tulajdonosi szerkezetében teljesen független építőipari cég nyert el komolyabb 
összegű építőipari megbízást, továbbá legalább egy tucat vállalkozás kapott kisebb 
megbízást a Belváros- Lipótváros Önkormányzatától illetve a Belváros-Lipótváros 
Vagyonkezelő Zrt.-től. Ezen építőipari cégek mindegyike törvényes keretek között, 
közbeszerzési eljárás vagy pályázati eljárás során nyerte el az adott munkát. 

Valótlanul állítottuk továbbá, hogy a Pomo D'oro Étterem ingatlanegyüttese mintegy 
180 ezer forintos négyzetméteráron került a Belváros-Lipótváros Önkormányzatától az 
éttermet üzemeltető társaság tulajdonába 2008-ban. 

Ehhez képest a valóság az, hogy a Belváros-Lipótváros Önkormányzata a Pomo D'oro 
étterem konyhájának bővítéséhez szükséges hátsó udvari és pincehelyiségeket 
értékesítette 79 millió Ft-ért. Ezen helyiségeket a már meglévő Pomo D'oro éttermen 
kívül senki más nem tudta volna érdemben hasznosítani, tekintve, hogy nincsen utcai 
bejáratuk. 

Valótlanul állítottuk továbbá, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-nek 8-8 
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagja van, akik havonta közel 6 millió forintot 

A valóság ezzel szemben az, hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. 
igazgatóságának és felügyelőbizottságának 3-3 tagja van, megbízási díjuk pedig havonta 
összesen 1.939.800,-Ft." 

3. Felhívom a Szerkesztőség figyelmét arra, hogy a Polgári Perrendtartás 342.§ (2) bekezdése 
értelmében a határidőben kért helyreigazítás közlését csak akkor lehet megtagadni, ha a 
helyreigazítást kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható. 

Budapest, 2012. február 22. 

keresnek. 

Tisztelettel: 

MEZNERICS ÜGYVÉDI IRODA 
1026 Budapest, Hargita u. 1., II /3. 

Telefon/Fax: (+36) 1 201-2012, M o b i l : (+36) 30 9737093 
E-mail: meznerics@gmail.com 

mailto:meznerics@gmail.com
�����
atlatszo.hu
 2012.03.30.
2. oldal


