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• Nem tudta érvé-
nyesíteni tulajdon-
jogát, ezért perel a 
nagyrészt lerombolt 
egykori csíkszeredai 
iparvállalat, a Hame-
rock területén álló 
ingatlanjáért, amely-
ben jelentős beru-
házásokat végzett 
– jelezte egy csíksze-
redai vállalkozó, aki 
perben áll az egykori 
ipari területet csődel-
járás után megvásár-
ló tulajdonossal.

KOVÁCS ATTILA

S imon Szilárd az egykori 
Hamerock vállalat területé-
nek jelenlegi helyzetét be-

mutató írásunk után kereste meg 
szerkesztőségünket – ő az a csík-
szeredai vállalkozó, aki több bíró-
sági eljárásban is érintett az ipari 
területet csődeljárás után megvá-
sárló, majd az épületek többségét 
lebontató, Pethő József székelyud-
varhelyi üzletember vezette cég-
gel szemben. Pethő szerint a perek 
miatt, amelyeket a telekkönyvek-
be is jegyeznek, eddig nem tudott 
érdemben lehetséges befektetők-
kel tárgyalni a teljes ipari terület 
hasznosításáról.

Egy csalás története

A csíkszeredai vállalkozó az adás-
vételi szerződést, a számlát és a 
nyugtát is bemutatva elmondta, 
az érintett ingatlanrészt, a koráb-
bi kovácsműhely egyik részét és a 
hozzá tartozó területet még 2012-
ben vásárolta meg a Hamerock Me-
tall cégtől. Mint később kiderült, 
az ingatlanvagyon zárolva volt a 
hatóságok által, így nem lehetett 
volna eladni – ismertette. Noha a 
vételárat kifi zette, az ingatlan köz-
jegyző előtti átírása és hitelesítése 
nem történt meg, mert a cég képvi-
selői nem jelentek meg a megbeszélt 

időpontban, ugyanez még egyszer 
megismétlődött. Ezt követően egy 
ügyvédet bízott meg ezzel a feladat-
tal, de mint később kiderült, az nem 
hajtotta végre a megbízást. A vál-
lalkozó bírósághoz fordult, kérve 
az adásvétel törvényesítését, illetve 
rendőrségi feljelentést is tett csalás 
miatt. „A bíróság úgy döntött, hogy 
nem törvényesítheti az adásvételt, 
és közjegyzőhöz kell fordulni, mert 
csalás történt” – vázolta a fejlemé-
nyeket Simon Szilárd.

A bíróságon folytatódott

2014-ben a csődbiztos jelezte neki, 
hogy a Hamerock felszámolás alatt 

van, akkor bemutatta a megvásárolt 
ingatlanrész dokumentumait, és 
azt az ígéretet kapta, hogy amikor 
eladásra kerül az ipari terület, az ő 
területét leválasztják. Arról 2016-
ban értesült, hogy a volt iparválla-
latnak új tulajdonosa van, aki kéri 

tőle az ingatlan és terület árát, ezt 
viszont nem fogadta el, mondván, ő 
már egyszer kifi zette ezt. Elmondása 
szerint ezután kezdődtek a perek, ő 
a Hamerock felszámolása után meg-
kötött adásvételi szerződés érvény-
telenítését kérte, ezt elutasították, a 
székelyudvarhelyi cég pedig azért 
perel, hogy ő hagyja el a területet. 
Mint hozzátette, az általa megvásá-
rolt ingatlanban jelentős, több 
mint 300 000 euró értékű 
beruházást végzett, a cége 
által üzemeltetett kamionok 
és nehéz munkagépek javí-
tóműhelyét alakították ott 
ki. Azért is indított egy pert, 
hogy ha a székelyudvarhelyi cégé 
telekkönyvileg a teljes terület, ak-
kor a befektetett összeget fi zessék 
ki neki, de a bíróság két év után az 
értéket jóváhagyva úgy döntött, 
hogy a csődbiztostól kellett volna ezt 
kérnie, nem a jelenlegi tulajdonos-
tól – ismertette a vállalkozó. Simon 
szerint ha bírósági ítélet születik a 
cége kilakoltatásáról, akkor kényte-
len lesz leállítani a tevékenységét, 
a műhely hiányában nem tudja biz-
tosítani azokat az autódarukat és a 
szakszemélyzetet sem, amit minden 
közúti vagy vasúti baleset, vészhely-
zet esetén, ahol erre szükség van, 
cégének kell küldenie.

Jóhiszemű  vásárlóként perel
Vitatott tulajdonrész a volt Hamerock területén

Az egykori iparvállalatok helyén 
nagyrészt romok maradtak. 
Tulajdonvita a bíróságon

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :
     GECSE NOÉMI

Több ezren dolgoztak ott
A Hargita és Akác utcák által határolt területen működött egykori iparvál-
lalatok, az egykori Vasúti Építőanyag- és Gépgyártó Vállalat (IPICCF) és a 
szomszédos, Erdőgépesítési, Szállítási és Útépítési Egység (UMTCF) területét 
és ingatlanjait 2016-ban vásárolta meg egy székelyudvarhelyi cég, miután 
a csődeljárás alá került jogutódokat, a Hamerock Metall és UMTCF-HAR 
cégeket felszámolták az adósságok miatt. A két vállalat az 1970-es és ’80-as 
években több mint háromezer embernek biztosított munkát.

P Á V A  A D O R J Á N

P ert vesztett saját fi ával szemben 
Csép Éva Andrea, az RMDSZ 

Maros megyei parlamenti képviselő-
je, aki ellen rövid időre megvont tar-

tásdíja miatt emelt panaszt 
a gyermeke. A december-
ben meghozott, alapfokú 
bírósági ítélet szerint az 
RMDSZ – korábban elvált – 
politikusának kötelessége 
gyerektartásdíjat fi zetni 18 

éves, azaz immár nagykorú 
fi ának mindaddig, amíg az tanul, il-
letve betölti 26. életévét. A bíróságok 
portálján közzétett, a marosvásárhe-
lyi bíróság által kihirdetett ítélet sze-

rint Csép Éva Andreának havi jöve-
delme egyhatodát kell gyermekének 
folyósítania, ugyanakkor 1000 lejes 
perköltséget is köteles kifi zetni. 

„A tisztánlátás érdekében írom az 
alábbiakat. Közszereplőként, mun-
ka- és szociális ügyekkel foglalkozó 
szakpolitikusként nyíltan szeretném a 
közvéleményt tájékoztatni a Bazsi fi am 
által elindított bírósági eljárás ügyé-
ben, még akkor is, ha ez a téma teljes 
mértékben magánügy” – olvasható 
Csép Éva Andrea csütörtökön közzétett 
bejegyzésében. Ebben a családügyek-
kel is foglalkozó szakpolitikus – aki a 
bukaresti alsóház munka- és szociális 
ügyekért felelős szakbizottságának 
alelnöke – úgy fogalmaz, minden 
családban vannak gondok, még ott 
is, ahol harmónia van. „Van három 

gyermekem: egy lányom és két fi am. 
Mind nagykorúak már. Az élet úgy 
hozta, hogy pár évvel ezelőtt akkori 
férjemmel közös megegyezés alapján 
elváltunk. Ezt a döntést hosszú mér-
legelés előzte meg, főleg a gyerekek 
miatt” – ismertette az ügy hátterét a 
parlamenti képviselő. Hozzátette, mint 
minden válás esetében, a szülőnek 
nemcsak morális, hanem anyagi kö-
telezettségei is vannak a gyerekeivel 

szemben. „Mindezeket maximálisan, 
legjobb tudásom szerint teljesítettem 
a közös megegyezés alapján. Ezért 
mindenekelőtt egy dolgot kiemelnék, 
és elejét venném a további rosszindu-
latú spekulációknak is: nem követtem 
el törvénytelenséget. A rám eső anya-
gi kötelezettségeimnek az évek alatt 
mindig eleget tettem, a válást követően 
is” – jelentette ki az RMDSZ nőszerve-
zetében szociális és családügyekért 

felelős ügyvezető alelnöki tisztséget 
betöltő Csép Éva Andrea. A parla-
menti képviselő ugyanakkor elismeri, 
hogy tavaly augusztusban, „nevelési 
szándékkal”, valóban nem utalta át 
a megfelelő összeget Balázs fi ának. 
„Közben rájöttem, hogy ez nem járható 
út, ezért szeptemberben pótoltam az el-
maradást. Októberben azonban mégis 
megtörtént a feljelentés, és elindult a 
per, amelyet alapfokon elveszítettem. 
Nem kívánok fellebbezni, az ügyet ré-
szemről ezennel lezártnak tekintem, és 
kérek mindenkit, ezt tartsa tiszteletben 
gyerekeim, családom nyugalma érde-
kében” – szögezte le az RMDSZ politi-
kusa. Hozzátette, őszintén bántja, hogy 
ezt az ügyet nem tudták családon belül 
rendezni. „Mindezek ellenére büszke 
vagyok a fi amra, arra, hogy egy céltu-
datos, határozott felnőtt vált belőle” – 
zárta bejegyzését Csép Éva Andrea.

Pert vesztett fia ellen az RMDSZ parlamenti képviselője – nem fellebbez
• Facebook-bejegyzésben reagált csütörtökön Csép 
Éva Andrea parlamenti képviselő arra az általa elvesz-
tett perre, amelyet egyik fia indított ellene. A politi-
kus-anya közölte, nem kíván fellebbezni.

Csép Éva Andrea parlamenti képviselő

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE




