
Napnyugtától napkeltéig ő uralta ezt a 

várost 
Megjelent: 2016. június 2. 

http://tldr.444.hu/2016/06/02/napnyugtatol-napkelteig-o-uralta-ezt-a-varost# 
„A Vizoviczki olyan volt itt, mintha ő lenne a Vatikán. 

Egy külön állam. Rá nem vonatkoztak a törvények, 

neki nem kellett figyelembe venni senkit, őt nem kérték számon. 

Elérte, amit akart, és a saját rendszerében ő volt az úr.” 

1989-ben bezárt a pesterzsébeti Világosság mozi. A csőd szélén támolygó magyar pártállam 

ott próbált spórolni, ahol csak tudott: az egész országban becsukták a veszteségesen működő, 

kisebb kulturális intézményeket. 

Egy csomó erzsébeti siratta a Világosságot, de nem mindenki. Egy 29 éves srác a mozitól 20 

perc sétára lévő Sárrét utcában, egy rozoga, egyszintes házban épp azt tervezgette, mihez 

lehetne kezdeni az üresen maradó épülettel. 

Nem volt tanult, de ravaszsága és esze miatt így is tisztelték és ismerték Budapesten, neve 

volt a taxisok között. A taxizás mellett kurvákat is futtatott, átlátta, hogyan működik a 

fővárosi szexipar. Fejpénzért fuvarozott vendégeket és lányokat a kezdetleges nightclubokba. 

Évek óta szeretett volna saját klubot nyitni, mert elege volt taxizásból, és megunta, hogy nem 

ő szakítja a nagy pénzt, csak egy lepukkant taxi kormánya mögül nézi, ahogyan a vendégek 

tele pénztárcával, kurvákat ölelve beözönlenek az éjjeli bárokba, aztán megkopasztva jönnek 

ki. 

A kiürített, lepusztuló mozi pont azt a lehetőséget hozta el, amit régóta várt. 1989 végén 

alapított egy céget, és felújította az épületet. 

ÍGY LETT A VILÁGOSSÁG MOZIBÓL RED PALACE NIGHTCLUB, ÉS ÍGY LETT 

VIZOVICZKI LÁSZLÓBÓL, A PITI TAXIS-STRICIBŐL VÁLLALKOZÓ. 

A Red Palace nagyon jól ment, de csak gyakorlópálya volt ahhoz képest, ami később 

következett. Vizoviczki 1992-ben megnyitotta új klubját, a Dolce Vitát, ami már a 

belvárosban, az V. kerületi Október 6. utcában működött, a Red Palace-nál sokkal nagyobb 

forgalommal. 

Az üzletet segítette az is, hogy a 90-es években még mai szemmel nézve is elképesztően 

liberális légkörben működtek itthon a szexuális szolgáltatók. A nightclubokat és a 

prostituáltakat is alig érintette állami szabályozás, a szabados légkör miatt pedig egész 

Európából ide jöttek az olcsó szexre és erotikára vágyó turisták. 

Édes élet az V. kerületben 



„Ha tudnám, hogy pontosan mit is csinált ilyen jól a Laci, akkor én is azt csináltam volna” - 

emlékezett Vizoviczki egyik régi embere. „Talán ő volt az első, aki felismerte, hogy 

érdemesebb inkább a rendőröket agyonfizetni, mint a védelmi pénzes köcsögökkel szóba 

állni. Hogy erre pénze honnan volt, azt nem tudom. De az tuti, hogy a rendőrséggel neki 

mindig is speciális volt a viszonya.” 

Üzletfelei és a kilencvenes évek belvárosi vendéglátósai azzal magyarázták Vizoviczki 

sikerét, hogy 

JÓBAN VOLT A RENDŐRÖKKEL, ÉS PÉNZZEL TÖMTE ŐKET. 

Varga István, Vizoviczki biztonsági főnöke és jobbkeze a mostani eljárásban tett 

vallomásában azt mondta, hogy főnöke a kilencvenes évek elején Földvári Péter néven 

rendőrségi besúgó volt. Többek szerint ez a kapcsolat akkor kezdődött, amikor 1990-ben 

Vizoviczkit még a pesterzsébeti Red Palace vezetőjeként bevitték a rendőrök, és üzletszerű 

kéjelgés elősegítése miatt eljárás indult ellene. A vállalkozót azonban titokzatos okból 

hamarabb kiengedték, mint az ellene valló lányokat, és komoly büntetést sem kapott. Az 

ügyet hivatalosan csak 1997-ben zárták le, de csak 30 ezer forintra bírságolták az akkoriban 

már a Belvárost uraló Vizót. 

Persze később, amikor tényleg súlyos maffiózókkal üzletelt, mindent megtett azért, hogy 

besúgó múltja titokban maradjon. 

Vizoviczki birodalma a 90-es évek második felében kezdett igazán növekedni. Egyre több 

helyet szerzett meg az V. kerületben annak ellenére, hogy ebben az időben nagyon 

megszaporodtak a vetélytársai is. 

1995 után ugyanis rengeteg olajvállalkozó próbálta a budapesti éjszakában tisztára mosni az 

olajszőkítésből szerzett milliárdjait. Éttermek, bárok, diszkók, nightclubok nyíltak, és a 

legtöbb mögött ott állt valamelyik olajos, aki két kézzel tolta a pénzt a vendéglátásba, hogy 

legalizálja a bevételeit. 

A kilencvenes évek elején az olajosok azt használták ki, hogy háztartási tüzelőolaj (azaz a 

hto) adója jóval kisebb volt, mint a gázolajé. A hto kiszőkítésével és gázolajként eladásával 

hatalmas vagyont lehetett felhalmozni, a rendőrség ugyanis évekig nem lépett fel érdemben 

az olajosok ellen. Még a VPOP hivatalos becslései szerint is kb. 1000 milliárdos kár érte 

ekkoriban az államot, de a valós számok valószínűleg ennél sokkal magasabbak. 

Az olajosok megjelenésével meg is indult a háború a fővárosi érdekeltségekért. A csapások 

azonban Vizoviczki helyeit valahogyan elkerülték. Új vetélytársai viszont komoly 

fenyegetésekkel találták szemben magukat. Az olajosok egyik leghatalmasabbja, Szűcs Attila 

Szépvölgyi úti Secret Night Clubjára például 1997. január 1-jén valakik páncéltörő rakétát 

lőttek. Ezt, és a korabeli hasonló akciókat a rendőrség nem kötötte Vizoviczkihez, az 

elkövetők kilétéről ma is csak találgatni lehet. 

http://index.hu/belfold/olajugyek01/


A legfontosabb barátság, ami a magyar alvilágban 

köttetett 

Minden új budapesti klub eggyel több riválist jelentett Vizoviczki számára, de mire elült a 

roham, mégis ő maradt állva. A Vizoviczki-birodalom növekedéséből látszik, hogy az 

olajosok megjelenésével Vizoviczkihez is rengeteg pénz áramlott, viszont ő maga nem vett 

részt az olajszőkítésben. 

RENGETEG VALLOMÁS SZERINT AZONBAN VIZOVICZKI ÖSSZEKÖTTETÉSBEN VOLT 

A LEGRETTEGETTEBB OLAJVÁLLALKOZÓVAL, PORTIK TAMÁSSAL. 

Az alvilágban sokan máig tényként kezelik, hogy Portikon keresztül áramlott olajos pénz 

Vizoviczkihez, és a vállalkozó ebből tudta kiterjeszteni a befolyását Budapesten. Ebből tudta 

finanszírozni a megvásárolt rendőrök barátságát, ebből tudta agyonnyomni a riválisait, és 

ebből szerzett meg a kilencvenes évek végére szinte minden fontosabb klubot a belvárosban. 

Arról azonban keveset tudni, hogy Portik és Vizoviczki csoportjában ki volt a vezető. 

Találgatások alapján Portik eleve részben Vizoviczki nevében került az Energolba, mások 

szerint viszont a 90-es években Portik magától találta meg Vizoviczkit az olajos pénzekkel, 

majd Vizoviczki fokozatosan levált az egyre terhesebbé váló segítőről. 

Portik Tamás az olajszőkítés központi cége, az Energol Rt. egyik vezetőjeként halmozott fel 

vagyont. Az Energolt 1994-ben alapították – Magyar Nemzet szerint a katonai titkosszolgálat 

fedőcégeként –, vezetői között pedig szinte kizárólag a magyar alvilággal kapcsolatban álló 

figurákat találunk. A vállalat csak két évig arathatott, hiszen 1996-ban már nyomozás indult a 

cég ellen, 1997-ben pedig elfogatóparancsot adtak ki Portikra és a többi cégvezetőre. Portikot 

azonban valaki figyelmeztette a veszélyre, ezért még azelőtt el tudott tűnni, hogy komolyan 

üldözőbe vette volna a rendőrség. 

Míg a többi energolost lecsukták, addig Portik egyedül rendelkezett a megmaradt pénzzel. 

A magyar hatóságok szerint 1996-ban Portik megrendelésére gyilkolták meg Prisztás József 

maffiózót, és ő volt a felbujtó az Aranykéz utcai robbantásnál meg a Seres Zoltán vállalkozó 

elleni merényletnél is. Portikot ezen kívül összefüggésbe hozták a Cinóber néven ismert 

Domák Ferenc 1996-os kivégzésével és Fenyő János meggyilkolásával is. Az ügyészség tehát 

kivétel nélkül minden fontos magyar maffiagyilkosságot Portik nyakába akar varrni. 

Pedig az alvilágban többen is úgy gondolják, hogy Vizoviczki egészen közel állhatott a ma 

Portikhoz kapcsolt gyilkosságokhoz. Az 1996-ban agyonlőtt Prisztás József például 

Vizoviczki érdekeit is sérthette, hiszen Prisztásnak is rengeteg vendéglátós érdekeltsége volt. 

Cinóber megölése mögött is Portikot tartja felbujtónak az ügyészség, de tulajdonképpen 

Cinóber is részben Vizoviczki pályáján mozgott: lányokat futtatott. Portikot Domák 

megölésében első fokon fel is mentette a bíróság. Hivatalosan Vizoviczkit senki nem kötötte 

soha ezekhez a leszámolásokhoz. 

http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/titkosszolgalati-fedoceg-volt-az-energol-rt-1210294
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Többen azt állították, hogy Vizoviczki rendőri és állambiztonsági kapcsolatainak egy része is 

Portiktól származik. Portiknak egészen biztosan voltak ilyen kapcsolatai, hiszen 15 éven át 

akadályozni tudta az ellene folyó nyomozásokat. 

Portik jól mozgatta rendőri és politikai kapcsolatait. 2003-ban váratlanul törölték az ellene 

kiadott elfogatóparancsot, és a vállalkozó legális üzletemberként térhetett vissza közéletbe. 

2008-ban még Laborc Sándorral az MSZP-s kormány titkosszolgálati vezetőjével is 

találkozott, és Laborc a beszélgetés leiratai szerint fideszes politikusok lejáratásával bízta 

meg őt. 

A találkozón elhangzottakból azonban az is kiderült, hogy 2008-ra Portik befolyása 

rengeteget gyengült. Félt attól, hogy 2010 után előveszik a gyilkosságokért, és számított arra 

is, hogy régi bizalmasai elfordulnak tőle. Több ismerőse szerint 2010-re el is szegényedett. 

Ez magyarázhatja, hogy miért nem hagyta el az országot annak ellenére, hogy tudta: nyomoz 

ellene a rendőrség. 

A mostani eljárásokban Vizoviczki László volt az egyetlen, aki hevesen tagadta, hogy jóban 

lenne Portik Tamással, pedig több vallomás szerint még a 2000-es években is egy csoportot 

alkottak a magyar alvilág tetején. Lehetséges, hogy a kétezres évek végére Vizoviczki is 

elfordult az egyre súlytalanabbá váló Portiktól. Ha az alvilágban tényleg mindenki tudta, 

hogy Portikot 2010 után kicsinálják, akkor logikus is, hogy Vizoviczki nem vállalt vele többé 

közösséget. 

Portikkal szemben Vizoviczki bizonyíthatóan hatalmas vagyont halmozott fel, 2010 után 

pedig birodalma megtartása érdekében látványosan barátkozni kezdett az új kormánypárttal: a 

Hajógyárin Szent István éjszakája néven tartott elektrobulit, kormánytagokkal szervezett 

segélykoncertet a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak, és a Fidelitas is rendszeresen 

Vizoviczki diszkóiban tartotta születésnapi bulijait. A Fidesszel viszont nem lehet igazán 

jóban lenni, ha az ember közben Portik Tamás barátja is. 

Tehát ha Vizoviczki kapott is segítséget a 90-es években Portiktól, a kétezres években már 

valószínűleg egyre kevesebb szüksége volt az olajvállalkozó fokozatosan kínossá váló 

támogatására. 

Az viszont egészen biztos, hogy Portik és Vizoviczki nem zavarták egymás üzleti 

érdekeltségeit. A 90-es években Portik is megszerzett belvárosi éttermeket, bárokat és 

nightclubokat, és Vizoviczki békén hagyta ezeket a helyeket, pedig minden más esetben 

kíméletlenül leszámolt a konkurenciával. 

„Azt hiszed, hogy terrorizálhatod a Váci utcát?” 

2000-ben már Vizoviczki volt a leghatalmasabb ember a Váci utcán, és ezt igyekezett is a 

környék tudtára adni. Ez látszik Vizoviczki egyik vetélytársa, Surnyák Mihály videóján is. 

Surnyák Mihály azért került összetűzésbe Vizoviczkivel, mert Vizo át akarta venni Surnyák 

Galamb utcai nightclubját, a Tropicalt. Surnyák viszont nem adta el. Surnyák Mihálynak volt 

https://www.youtube.com/watch?v=zHnZ6Xa7wl4


egy másik szórakozóhelye is, a Szövetség utcai White House, de ez már 1999-ben bezárt. 

Vallomásában a vállalkozó azt állítja, hogy a White House-t is Vizoviczki záratta be a 

nemzetbiztonsági kapcsolataival. 

Vizoviczki 2000 nyarán úgy akarta ellehetetleníteni a Tropicalt, hogy kivezényelte a 

bárjaiban dolgozó lányokat és kidobókat a Galamb utca sarkaira, és 

NEM ENGEDTÉK A JÁRÓKELŐKNEK, HOGY BEFORDULJANAK KLUB FELÉ. 

Surnyák felvételén látszik az is, hogy rendőrjárőrök annak ellenére sem tesznek semmit, hogy 

elég nyilvánvaló, mi történik. 

Vizoviczki minden éjjel kérkedett azzal, hogy érinthetetlen az V. kerületben. Éjjelente 

rendszeresen végigvonult a Váci utcán, a hozzá tartozó klubok és bárok biztonsági őreinek 

pedig vele kellett tartaniuk. Az ilyen menetelések végére már egész csapatnyi fegyveres 

kidobó verődött össze Vizo mögött, és így, csoportban járkáltak fel-alá a belvárosban. A 

rendőrök persze látták ezt is, de nem avatkoztak bele az ekkor már Vezérnek szólított 

Vizoviczki ügyeibe. 

Surnyák megpróbált az V. kerületi rendőrséghez fordulni. Vallomásában elmondta, hogy 

Vizoviczki testőrei fegyverrel vonultak fel ellene, de ennek sem lett következménye. 

Surnyák és Vizoviczki viszálya végül odáig fajult, hogy ismeretlenek felrobbantották 

Surnyák élettársának autóját. Surnyák Vizoviczkit vádolta, Vizoviczki szerint viszont 

Surnyák repítette a levegőbe a kocsit, hogy ráterelje a gyanút. Annyi biztos, hogy Vizoviczki 

ellen indult ugyan eljárás, de ekkor sem büntették meg. Sőt, a vallomások szerint a vállalkozó 

több millió forintot adott át egy magas rangú rendőrnek, hogy biztosan elővegyék Surnyákot 

a robbantás miatt. Neki később felelnie is kellett a rendőrség előtt. 

A rendőrök nem nyúltak hozzá 

Vizoviczki neve a rendőrségi dokumentumok szerint 1998 és 2002 között összesen hat 

nyomozásban merült fel. Ezek között volt emberölés, emberölés előkészülete, zsarolás, 

közveszélyokozás (valószínűleg ez volt a Surnyák-féle robbantás), rongálás és egy 

gazdálkodási kötelezettséget sértő bűncselekmény. 

De nyomozást csak az utóbbi két ügyben rendeltek el, az emberölés előkészülete miatt 

indított eljárást lezárták, a vállalkozó zsarolási és emberölési ügyénél pedig csak ennyi 

szerepel az adatbázisban: „operatív feldolgozás bizonyítékhiányos”. Ez általában azt jelenti, 

hogy a nyomozóknak sem sikerült elég bizonyítékot gyűjteniük ahhoz, hogy vádemelésig 

jusson az ügy. 

Az V. kerületi rendőrök nemcsak Vizoviczki riválisai, de még az alkalmazottai szerint is a 

vállalkozó zsebében voltak. A mostani ügy nyomozati iratai között vannak olyan vallomások, 

amik szerint a kerületi rendőrök több esetben még abban is segítettek Vizoviczki 



alkalmazottainak, hogy behajtsák a túlárazott, sokszor több százezer forintos számlákat a 

becsapott külföldi vendégektől az éttermekben. 

  

Vizoviczki elképzelése az volt, hogy minden helyet magának szerez meg a Váci utcában, és 

környékén. Az ezredfordulóra akkora lett a befolyása, hogy akik a belvárosban akartak 

szórakozóhelyet nyitni, többnyire engedélyt kellett kérjenek erre Vizoviczkitől is. A 

Régiposta utcai Brand New Bárt is egy ilyen engedélyezés során vette át a vállalkozó. Az 

egyik vallomás szerint az eredeti tulajdonosok bejelentették Vizónak, hogy szórakozóhelyet 

nyitnak, de ezt ő nem engedélyezte, helyette inkább átvette az üzletet. 

A kétezres években Vizoviczki bérbe vette a Hajógyári-sziget déli felét, és más kerületekben 

is terjeszkedett. Több bárt és diszkót nyitott a II. kerületben, megszerzett egy diszkót a XI. 

kerületi Fehérvári úton, a XIV. kerületben, bulikat tartott a Városligetben, a VI. kerületben 

pedig az övé lett a Moulin Rouge, a Café Incognito, egy fagyizó, és a Nyugati pályaudvar 

épületében is diszkót nyitott. 

Ebben a terjeszkedésben több tanú szerint is segített, hogy 2003-ban a rendőrség törölte 

Portik Tamást a körözött személyek listájáról, aki így legálisan is visszatérhetett az üzleti 

életbe. Többek szerint Portik ekkor döntötte el, hogy minden pénzét a vendéglátásba és a 

szórakoztatóiparba nyomja, ebből a summából pedig komoly összegek folyhattak 

Vizoviczkihez. 



Vizoviczki birodalma azonban a Hajógyári sziget diszkóival olyan nagyra nőtt, és annyi 

pénzt termelt, hogy ekkor már nem volt szüksége pénzügyi támogatásra. 

Ő VOLT A LEGGAZDAGABB A MAGYAR ALVILÁGBAN. 

Nem is számolta a pénzt: a vallomások szerint ellenőrizetlenül küldte a milliókat a lefizetett 

főrendőröknek. Mindig annyit küldött, amennyit kértek tőle, neki nem számított. Volt rendőr, 

akinek a válása után segített új lakást venni, mások plazmatévére kértek tőle, megint mások 

új autóra. Vizoviczki könnyen adott. 

A rendőrök meghálálták az adakozást: nemcsak az V. kerületben, hanem magasabb szinteken 

is elnézőek voltak Vizoviczkivel. A kétezres években például a K&H és a Citibank is 

többször jelezte a rendőrségnek, hogy Vizoviczkihez köthető bankszámlákon gyanús, nagy 

összegű pénzmozgásokat észlelt, amik akár pénzmosásra is utalhatnak. A Nemzeti Nyomozó 

Iroda Pénzmosás Elleni Osztálya azonban minden bejelentés után készségesen lezárta a 

vizsgálatot, mondván, hogy nem találtak bűncselekményre utaló jeleket. 

Majd, ha én megengedem 

Vizónak a kétezres évek közepére akkora hatalma lett Budapesten, hogy több klubtulajdonos 

szerint is azzal kérkedett, hogy a városban csak az nyithat diszkót, akinek ő engedi. 

A most zajló eljárás tanúi közül többen panaszkodtak arra, hogy Vizoviczki 2012-es 

letartóztatásáig nagyon nehéz volt érvényesülni a budapesti diszkópiacon. Vizoviczki ugyanis 

mindig hamar megtudta, ha nyílt egy új hely. A konkurenciát jelentő diszkókra és bárokra 

először általában vételi ajánlatot tett. 

Egy akkoriban a budapesti vendéglátásban is mozgó vállalkozó így emlékszik vissza: 

„Aki elfogadta ezt a kevés pénzt, azokról úgy tudom, hogy általában ki lettek fizetve. 

Szavatartó ember volt egyébként a Vizoviczki, ha azt mondta, hogy ezért fizetek ennyit, te 

meg nem baszakodtál, hanem azt mondtad, hogy jó, akkor ki lettél fizetve. Gondolom, ő azt 

hitte magáról, hogy ő is csak egy sima, törvényes üzletember, és próbált is úgy viselkedni, 

mintha az lenne. Ha viszont valaki baszakodni kezdett vele vagy visszautasította vagy valami, 

akkor a Vizoviczki azt az embert elkezdte fenyegetni, odaküldte a rendőreit, a tűzoltóit meg 

mindenkit. 

AZ ILYEN EMBERT A VIZOVICZKI KICSINÁLTA.” 

A kétezres évek második feléből a legtöbb budapesti diszkótulajdonos komoly 

fenyegetésekre emlékszik. Bejárat előtt hagyott gázolajos kannáról, a diszkó előtt parkoló, 

gázolajos kannákkal megrakott Fordról, kézigránátról, és számtalan más hasonló üzenetről 

számoltak be. Ezek többségét be sem jelentették külön a rendőrségen, és amit igen, azokat 

sem sikerült soha Vizoviczkihez kötni, de mindenki az ekkoriban már a Hajógyári-sziget 

uraként is ismert vállalkozót sejtette a fenyegetések mögött. 



Vizoviczki mániájává vált, hogy ő legyen a budapesti éjjeli élet kizárólagos ura. Egyik 

vetélytársa vallomásában ez a visszaemlékezés szerepel: 

  

Egy másik vállalkozó így ezt mondta a korszakról: 

„Nyilvánosan azóta sem beszél erről senki, de ebben a bizniszben irtó súlyos volt a 

Vizoviczki hatalma. Te például azt mondod, hogy a Demszky meg a Tarlós Pista voltak a 

főpolgármesterek. De én meg azt mondom neked, hogy nem ők voltak, hanem a Vizoviczki 

László. 

NAPNYUGTÁTÓL NAPKELTÉIG Ő IRÁNYÍTOTTA A VÁROST.” 

A kétezres évek diszkóháborújának legemlékezetesebb ügye az Erzsébet-híd budai hídfőjénél 

lévő Romkert 2007-es felgyújtása volt. Ez a szórakozóhely is Szűcs Attila érdekeltsége volt, 

és áprilisban, pont a szezonnyitó előtti napon, éjjel riasztották ide a tűzoltókat. Az ügyben 

komoly nyomozás is indult, mert nemcsak több milliós kár keletkezett, de egy biztonsági őr is 

meghalt. 

A nyomozás hét évig nem hozott lényeges eredményt, 2014-ben viszont hirtelen őrizetbe 

vették a gyújtogatás miatt Tanyi Györgyöt, a 90-es évek legrettegettebb verőemberét. Tanyira 

valószínűleg a 2012-ben induló Vizoviczki-ügy vallomásai terelték a gyanút. Az éjszakai élet 

szereplői úgy tudják, hogy Tanyi 2008-2009 környékéig biztosan Vizoviczkinek dolgozott, ez 

pedig felvetette a gyanút, hogy Vizo rendelte meg a Romkert felgyújtását is. 

Rendőrök a DJ-pultnál 

A kétezres évek második felében Vizoviczki több riválisának azért kellett diszkókat bezárnia, 

mert hatósági ellenőrzések lehetetlenítették el őket. Volt, hogy hajnali kettőkor, a buli 

közepén állított be több tucat rendőr egy-egy ilyen szórakozóhelyre, mondván, keresnek 

valakit. Esetleg tűzoltók jöttek, hogy ellenőrizzék a tűzcsapokat és a menekülési útvonalakat. 

A tulajdonosnak mindegy volt: ha fel kellett kapcsolni a villanyt, akkor vége volt a bulinak, 

és komoly bevételektől esett el a klub. 

Az ilyen ellenőrzések többsége mögött Vizoviczki Lászlót és az emberei által lefizetett 

rendőröket sejtették. 

http://index.hu/belfold/2014/02/23/tanyi_gyorgyot_gyanusitjak_a_romkert_felgyujtasaval/


Vizoviczki a kétezres években ilyen nyomásgyakorlással szerezhette meg a HOME nevű 

diszkót, a Hajógyári-szigeten lévő Dokk Bisztrót, a XI. kerületi Medúzát, és több III. kerületi 

helyet is. A diszkók korábbi tulajdonosainak többsége ezek után kiszorult Budapestről. 

A HOME eredeti vezetői próbáltak ellenállni Vizoviczkinek, nagy bulikat szerveztek a 

diszkóba. 2004-ben például a brit Nick Warren lépett volna fel, de Vizoviczki rendőri 

kapcsolataival megakadályozta a bulit. Ezt a vállalkozó be is ismerte a vallomásában. 

  

Ez a nyomás később sem enyhült: 2010-ben például az Eiffel téri Mix klub nyitóbulijára 

állított be hatvan rendőr, kutyákkal. A Mixszel az volt Vizoviczki baja, hogy az Eiffel tér 

másik oldalán, a Nyugati épületében működött a Bank majd Retopolis nevű Vizoviczki-

diszkó, a Mix pedig konkurenciát jelentett ennek a helynek. A Mix tulajdonosa így vallott 

arról az éjszakáról: 

  



A mostani eljárásban nyilvánosságra is került egy felvétel, amin Vizoviczki egyik embere 

razziákat rendel meg a rendőröktől a konkurens diszkókba. A lehallgatási jegyzőkönyvekben 

pedig több utalás is van arra, hogy Vizoviczki helyeire annak ellenére sem járnak a rendőrök, 

hogy egyébként sok bejelentés érkezik a kapitányságokra a szigetről és a belvárosból is. 

Néhány vallomás szerint a Hajógyárit Vizoviczki annyira bebiztosította a III. kerületi 

rendőrein keresztül, hogy ha a szigeten bombariadó volt, nem is kellett kiüríteni minden 

diszkót, hogy ne legyen nagy a bevételkiesés. 

Ravasz és a rendőrök 

Vizoviczkit korrupt rendőri kapcsolatainak kialakításában és fenntartásában, nagy hatalmú 

testőre és jobbkeze Varga István segítette. 

Ő cselgáncsozó volt, a kilencvenes évek közepén kezdett Vizoviczkinál dolgozni. Portásként 

kezdte, de hamar vezető beosztásba került a Vizoviczki-birodalom biztonsági cégénél, a 

Bervaszolg Kft-nél. 

A most zajló ügyben is Varga István az, aki bizonyíthatóan adott át kenőpénzt rendőröknek, 

razziákat rendelt meg a konkurens diszkókba, és ő szállította Vizoviczkinek a rendőrségi 

információkat is a többi szórakozóhelyről. Vallomásai szerint ezt mind Vizoviczki 

megbízásából tette. 

Varga István ismerősei szerint nagyon közvetlen ember, remekül teremt kapcsolatokat, és köt 

hosszú, jövedelmező barátságokat. Nem világos, hogy voltak-e rendőri kapcsolatai, mielőtt 

Vizoviczkihez került, de ha nem, a szórakozóhelyeken akkor is könnyen ismerkedhetett 

rendőrökkel a kilencvenes években. Az alulfizetett budapesti rendőrök közül ugyanis nagyon 

sokan biztonsági őrként vagy kidobóként egészítették ki a jövedelmüket. A diszkó- és 

nightclub-tulajdonosok örültek, ha rendőr dolgozott náluk másodállásban, hiszen így sokkal 

könnyebben el lehetett simítani azokat a problémákat, amik miatt szolgálatos járőrt kellett 

kihívni. 

Az ilyen másodállások vállalását pár éve megtiltotta dolgozóinak a rendőrség, de Varga 

István így is sok rendőr barátot szerzett a kilencvenes években. Ezek a rendőrök pedig később 

emelkedtek a ranglétrán, így Varga és Vizoviczki keze is egyre messzebbre ért általuk. 

Egy pontig a rendőröknek is jövedelmező volt a Vargával fenntartott kapcsolat, és nem csak a 

kenőpénzek miatt. Ha Varga megtudott valami terhelőt egy rivális szórakozóhelyről vagy 

valamilyen alvilági csoportról, azt leadta a rendőröknek, akik így jól informáltnak és 

eredményesnek tűnhettek a kollégáik és a főnökeik előtt is. 

Vizoviczki egyik régi alkalmazottja így védte a vállalkozó összeköttetéseit: 

„EZT NEM IS LEHETETT MÁSHOGY CSINÁLNI. VAGY ÍGY, VAGY SEHOGY. 

El kell dönteni, hogy a rendőröknek fizet az ember vagy az ilyen Tanyi-féléknek. Mindig 

minden diszkóban találhat valamit a rendőr is meg a tűzoltó is, meg az ÁNTSZ-es is, amibe 



beleköthet, és ezek az emberek nem keresnek annyira jól, mint amennyit egy-egy faszságért 

lehúzhatnak a vendéglátósokról.” 

Hogy Varga és a rendőrök között kétirányú volt az információáramlás, az is bizonyítja, hogy 

K. Attila, a Vizoviczki vesztegetési ügyében megvádolt egyik főrendőr a vallomásában azt 

állította, hogy Varga István az ő titkos kapcsolata volt az alvilágban, és 2000 óta neki 

jelentett Ravasz fedőnéven. K. azt állította, hogy ezt igazolni is tudja egy, a munkahelyén 

lefoglalt, Ravasz feliratú mappa tartalmával, de erről csak akkor beszélhet, ha feloldják az 

anyag titkosítását. 

Varga Vizoviczkinek is azt mondta, hogy a rendőrség munkáját segíti. 

  

Vizoviczki beismerte, hogy több millió forintot adott át Varga Istvánnak minden hónapban 

azért, hogy Varga rendőröket vesztegessen meg. A vállalkozó szerint azonban ő csak azért 

csinálta ezt, mert a rendőrök zsarolták őt, hogy ha nem fizet, bezáratják a helyeit. Ezen kívül 

Vizoviczki szerint azért volt védhető a megkent rendőrök felhasználása a konkurencia ellen, 

mert a kétezres években olyan nemtelen támadások érték őt és az érdekeltségeit, hogy csak 

így tudta megakadályozni a cégcsoport ellehetetlenítését. 

A jó viszonyról az is sokat elmond, hogy Vizoviczki belvárosi alkalmazottai közt a 

kidobóktól a pultosokon át a hostessekig mindenki tudta, hogy a rendőrök a vállalkozó 

zsebében vannak, és Varga tartja velük a kapcsolatot. A tanúvallomások között olyan 

beszámoló is szerepel, ami szerint Varga Istvánnak még azt is megengedték az V. kerületi 

járőrök, hogy rendőrautóval gyorsuljon a városban. 

Csak a családban lehet megbízni 

Ahogy Vizoviczki új helyeket nyitott, úgy alapított új kft.-ket is, és tette egyre bonyolultabbá 

a szórakozóhelyeit irányító céghálót. A cél ezzel feltehetően az volt, hogy még könnyebb 

legyen a pénzmosás és a bevételek eltitkolása a cégcsoportban. A kft.-k kamattal adtak 



egymásnak kölcsön, és egymás között mozgatták az osztalékokat. A végére oda jutott a 

dolog, hogy még a kirendelt igazságügyi szakértő is követhetetlennek nevezte a céghálón 

belüli tényleges pénzmozgásokat. 

A cégháló kiépítésében Vizoviczki nagy segítséget kapott szerelmétől, F. Noémitől és a nő 

családjától. 

Vizoviczki László és F. Noémi 1993-94 körül ismerkedtek meg, mikor a dunaújvárosi lány 

Budapestre jött főiskolára, és hogy biztosítsa a megélhetését, Vizoviczki egyik klubjában 

kezdett dolgozni. F. Noémit ismerőseinek többsége gyönyörű lányként írta le. 

1995-ben Vizoviczki már F. Noémi anyjának dunaújvárosi lakásában mutatkozott be a 

családnak. 

Néhány évvel később F. Noémi szülei – D. Erika és F. György – feljöttek Budapestre, és a 

lányukkal együtt megjelentek tulajdonosként és ügyvezetőként a Vizoviczkihez köthető 

cégekben. Később Vizoviczkinél kapott munkát D. Erika új élettársa, Balogh József és az ő 

fia is. 

Vizoviczki ezzel párhuzamosan teljesen kivonult a cégek üzemeltetéséből, a kétezres évek 

második felében papíron már egyik kft.-ben sem volt tisztsége, csak tulajdona. 

2012-ben a Vizoviczki elleni vádakkal érintett cégháló tulajdonosi struktúrája nagyjából így 

nézett ki: 



  

A cégháló három részre osztható. A legfontosabb szórakozóhelyeket, azaz a Hajógyári-sziget 

diszkóit és a Moulin Rouge-t Vizoviczki tulajdonolta a CP-Investen és a Base-1 nevű 

vagyonkezelőn keresztül, de ő maga ezekben a cégekben sem viselt tisztséget. A második 

csoportba a belvárosi klubok, bárok, éttermek és néhány a Hajógyári-szigeten kívül működő 

diszkó tartozott. Az ezeket működtető cégek tulajdonosa - többnyire a Belvárosi Holding Kft-

n keresztül - F. Noémi volt. A harmadik csoportba az őrző-védő és pénzszállító cégek 

tartoztak, ezek tulajdonosa pedig F. Noémi apja, F. György volt. 

Vizoviczki azért vonult háttérbe, mert a kétezres évekre egyre többször merült fel a neve 

alvilági ügyekben. Hamar átlátta, hogy ha hozzá közel álló, megbízható és tiszta múltú 

embereket rak a cégek élére, akkor megtarthatja azokat az üzleti és politikai kapcsolatokat is, 

akik attól már ódzkodtak volna, hogy személyesen vele üzleteljenek. 

2009-ben Rogán Antal önkormányzata sem egy Vizoviczkihez közvetlenül tartozó cégnek 

adott el 
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hanem a F. Noémi és D. Erika Nárcisz Kft.-jének. Ettől függetlenül ugyanaz a cégcsoport 

használta a helyet, a megvásárolt ingatlan ugyanis a Kígyó utca és a Váci utca sarkán lévő 

házban van, aminek a Váci utcára néző felében működik a Carpe Diem nightclub. Erről pedig 

köztudott volt, hogy Vizoviczki László érdekeltsége. 

Mikor erről kérdeztük a belvárosi önkormányzatot, pont ezzel védekeztek: Rogán 

polgármestersége idejéből nincs tudomásuk olyan ingatlaneladásról, ami Vizoviczki nevéhez 

köthető. Ez szigorúan véve igaz is, hiszen Vizoviczki csak 2000-ig volt ügyvezető és 2002-ig 

tulajdonos a Nárciszban. A cég vezetője 2009-ben már D. Erika volt, a tulajdonos pedig F. 

Noémi és D. Erika. 

F. Noémi szállt be 2012-ben kisebbségi tulajdonosként az izraeli hátterű Álomsziget 2004 

Kft.-be is. Ez a vállalat akart óriáskaszinót nyitni a Hajógyári-szigeten, és innen bérelték 

Vizoviczki kft.-i a diszkók épületeit. Ez szintén olyan üzlet volt, amiben Vizoviczki neve 

nem mutatott volna jól. 

Hosszúhétvégézés a Hajógyárin 

De Vizoviczki birodalma nem csak a Vezér alvilági kapcsolatai miatt jelentett egyre nagyobb 

terhet Budapestnek. A Hajógyári-sziget diszkói gyakorlatilag drogelosztóként működtek a 

fővárosban. Vizoviczkiék még külön egészségügyi sátrat is állítottak fel a szigeten az 

alkoholmérgezett és drogos vendégek számára. Az ottani adatok szerint a sátorban ellátottak 

fele volt drogfogyasztó. 

A vallomásokban az is szerepel, hogy a sziget biztonsági főnöke nem szerette, ha az 

egészségügyi sátor alkalmazottai mentőt hívtak egy-egy súlyos állapotban lévő vendéghez. 

Többször győzködték is az ügyeletes nővért, hogy ha lehet, próbálja mentő nélkül megoldani 

a dolgot. 

Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint viszont így is nagyjából 400 alkalommal 

kellett kihívni a mentőket a szigetre a 2012 előtti 5 évben. 

Több tanú is azt vallotta, hogy a drogokat ugyan nem a pultból árulták a diszkókban, de 

szervezett árusítás folyt, a biztonságiak tudtával. Ebből rengeteg pénz áramolhatott be a 

dílerekhez, akárkik is voltak azok. 

A legtöbb diszkó mosdójában csak meleg víz volt, hogy a drogfogyasztóknak a kiszáradás 

ellen meg kelljen venniük a drága ásványvizet a pultból. A dílerek váltott műszakban 

dolgoztak, és azokat, akik nem voltak kapcsolatban Vizoviczki embereivel, kidobták a 

szigetről. 



„A szigeten még vasárnap délelőtt is buliztak az emberek. Kint már nagyban sütött a nap, 

bent meg még keményen szeleteltek. Alkoholtól ennyi ideig senki nem tolja. Mindenki tudta, 

hogy mi van ott, de egy csomóan pont a drog miatt jártak a Hajógyárira. 

AZ IS VONZÓ VOLT, HOGY A SZIGETEN BIZTONSÁGOS VOLT DROGOZNI, MINDENKI 

TUDTA, HOGY ODA ÚGYSE MENNEK BE A RENDŐRÖK” 

- mondta Péter, aki korábban maga is többször vásárolt drogot a szigeten. Szerinte ugyan 

lehetett hallani rémtörténeteket eltűnt, Dunába fulladt, összevert, holtan talált férfiakról és 

megerőszakolt, kórházban ébredő lányokról, de az ő ismeretségi körében nem volt senki, 

akinek ilyen brutális élménye lett volna. 

A drogot Portik Tamás is említette az Átlátszónak adott interjújában, mikor arról beszélt, 

hogy az ő és Vizoviczki ügyeiből származó bevételek nagy részét politikusok tették zsebre, 

ezért nem zargatta őket sokáig a rendőrség. 

„...elképzelhető az olajozás, elképzelhető, hogy Vizoviczki szórakozóhelyein csak az nem 

tudta, hogy drogot lehet szerezni, aki a holdon élt? Évtizedeken át? Aki Dokkban megfordult, 

mit látott? Kitágult pupillájú, sebes orrú fiatal politikusokat látott, újdonságok ezek? Évi 20-

25 milliárd forint forgalomról beszélünk. Hol a pénz maga szerint? A haszon legfeljebb 20-30 

százalékát tehettük zsebre. Golyófogónak hívtam magunkat: mi ülünk, ha baj van, ha még 

nagyobb, akkor minket lőnek szitává.” 

A Vizoviczki-ügy kirobbanása után az ügyészség a mentőszolgálat adatai alapján megkeresett 

több vendéget, akit drogtúladagolás miatt kellett ellátni, és tőlük is rögzítettek 

tanúvallomásokat. A kemény fogyasztók többsége „hosszúhétvégézni” járt a szigetre, ami azt 

jelenti, hogy csütörtök vagy péntek estétől vasárnap reggelig buliztak. 

Néhány vallomásból 2015 elején cikket közölt a Pestisracok.hu is. A cikk szerint heten haltak 

meg a szigeten drogtúladagolás miatt. Az egyik halottat például a legnagyobb és legfontosabb 

diszkó, a Studio padlóján találták meg. Vizoviczki irodája is ebben az épületben volt. 

2012 januárjában, Vizoviczki letartóztatása előtt néhány hónappal abból kerekedett országos 

botrány, hogy három fiatalt életveszélyes állapotban kellett kórházba szállítani a sziget 

bejáratánál lévő HÉV-állomásról. Arról akkor még nem volt szó, hogy a Hajógyárin bulizó 

fiúk pontosan hogyan is kerültek az állomásra, de az a hír terjedt, hogy a kidobók vitték ki 

őket a szigetről, hogy ne nekik kelljen hozzájuk mentőt hívni. 

A drog mellett a Hajógyári-szigethez több rejtélyes eltűnés és halálesetis kötődött. 2011 

decemberében például egy fiatal férfi holttestét találták meg az egyik diszkó bejáratától alig 

pár méterre. Miután Vizoviczkit őrizetbe vették, a rendőrség előtúrt még három emberölési és 

eltűnéses ügyet, amiket a szigethez tudtak kötni. Ezek közül kettő még 2006-ban indult: 

néhány hónapon belül két focista is eltűnt a szigeten. Egyikük holttestét nem sokkal az 

eltűnése után a Bem rakpartnál találták meg a Dunában, a másik férfiról mostanáig sem tudni 

semmit. 

https://atlatszo.hu/2015/03/02/ennel-a-nagysagrendu-penznel-nincsenek-partszinek-portik-tamas-ingatlanokrol-olajos-alvilagrol-politikai-kapcsolatokrol/
http://pestisracok.hu/vizo-birodalom-tundoklese-es-bukasa-hajogyari-sziget-az-orszag-legnagyobb-drogpiaca-volt/
http://hirtv.hu/ahirtvhirei/rejtett-kameraval-a-drogok-nyomaban-video-1042098
http://rtl.hu/rtlklub/fokusz/videok/347491


A 2011 decemberében talált holttest miatt per is indult, amiben emberöléssel vádolták a 

Hajógyári-szigeten lévő Dokk bisztró két biztonsági őrét, de a bíróság felmentette őket. 

Vörösiszappal Pintérék barátságáért 

Hogy Vizoviczki körül fokozatosan fogy a levegő, az már abból is érezhető volt, hogy 2012. 

májusi letartóztatása előtt a decemberi halálesetből és a januárban, a HÉV-megállóból 

elszállított túladagolt fiatalokból is országos balhé lett. Vizoviczki egyik üzletfele azt mondta 

a 444-nek, korábban nem lett volna lehetséges, hogy egy-egy ilyen ügyet úgy tálaljon az 

országos média, hogy közben már-már bűnbarlangként mutassák be a Hajógyári-szigetet. 

2012 elején viszont szaporodni kezdtek az erre utaló, egyre nyíltabb célzások a hírekben. 

A Portik-Laborc találkozó jegyzőkönyve szerint Portik tudta, hogy ha a Fidesz kerül 

hatalomra 2010-ben, akkor őt elő fogják venni. Ez alapján Vizoviczki is számíthatott az új 

kormány haragjára, ha nem sikerül időben eltávolodnia az egyre súlytalanabbá váló Portiktól 

és közelebb kerülnie a Fideszhez. 

Vizoviczki szimbolikus ügyekben igyekezett is az új kormánypárt mellé állni. 2010. 

augusztus 19-én magyaros arculatú gigabulit rendezett a szigeten Szent István éjszkája 

címmel, és buliztatta a Fidelitast is. 

2010 júniusában az árvízkárosultaknak rendezett segélykoncertet, a befolyó adományokat 

pedig 5 millió forinttal toldotta meg a saját zsebéből. A koncerten ingyen lépett fel többek 

között Sipos F. Tamás és Mága Zoltán, a vendégeket pedig olyan hírességek szolgálták ki, 

mint Debreczeni Zita és Szuper Levente. 

Nem sokkal később a vörösiszap-katasztrófa áldozatainak rendeztek segélykoncerteket a 

Hajógyárin. Ennek a fesztiválnak Hende Csaba honvédelmi miniszter volt a fővédnöke, de 

védnöke volt Bakondi György kormánybiztos, Ágh Péter, a Fidelitas elnöke, Bús Balázs 

Óbuda polgármestere, és a Magyar Vöröskereszt elnöke, Habsburg György is. Hende és Bús 

Balázs korábban azt mondták az Origónak, hogy a rendezvényre nem mentek el, bár a témáját 

fontosnak tartották. 

Portik és Vizoviczki ezt még nem tudták, de 2011-ben gyakorlatilag eldőlt a sorsuk. A 

rendőrség ugyanis ekkor állapodott meg az épp 12 éves fegyházbüntetését töltő Radnai 

Lászlóval.  

Radnai Portik társa volt az Energolban, de az olajos évek után szétváltak. Mikor Portik 1997-

ben lelépett a rendőrök elől, Radnai és társai előzetesbe kerültek. Végül büntetést is kaptak, 

de csak annyit, amennyit már előzetesben voltak. Az előzetesben ülő Radnaiék azt hitték, 

hogy Portik az ő pénzüket is őrzi, de mikor kijöttek, Portik nem tudott elszámolni a 

milliárdokkal. Emiatt végleg megromlott a viszonyuk. 

Radnait és társait, azaz a Conti Car csoportként elhíresült bandát a 2004-ben kezdődő 

kecskeméti maffiaperben újra elítélték – többek szerint Portik Tamás segítségével. Radnait 

kiáltották ki keresztapának az ügyben, és 2006-ban jogerősen 12 év fegyházat kapott. Ez a 

http://www.origo.hu/itthon/20120604-vizoviczki-laszlo-portreja.html


per volt a 2002 és 2006 közötti MSZP-kormányok nagy maffiapere, hasonló, mint amilyen 

most a Portik- és a Vizoviczki-per. 

Radnai már 2009-ben üzent a börtönből, hogy némi engedményért hajlandó lenne terhelő 

vallomást tenni Portikra. Erre azonban már csak 2011-ben, a Fidesz hatalomra kerülése után 

válaszolt a rendőrség. Ekkorra már Pintér Sándor volt a belügyminiszter, ő pedig bizalmasát, 

Horváth András nyugalmazott tábornokot bízta meg azzal, hogy indítson titkos nyomozást 

Portik és Vizoviczki ellen. 

Sándor István, az olajügyekben valló exrendőr 2000-ben, az olajozást vizsgáló parlamenti 

bizottság előtt azt mondta, hogy Radnai László Horváth András kapcsolata volt az olajosok 

között. Életszerű tehát, hogy 2011-ben a nyugalmazott tábornok korábbi forrására építse a 

nyomozást. 

A Népszabadság korábbi cikke szerint 2011-ben aláírtak Radnaival egy titkos megállapodást, 

ami arról szólt, mit kap a Portik és társai elleni vallomásaiért cserébe. Kiszivárgott hírek 

szerint a rab szabadságot és kegyelmet kért. Nem sokkal később ki is engedék, hivatalosan a 

romló egészsége miatt. 

RADNAI VALLOTT VIZOVICZKI ELLEN IS, 

azt mondta, hogy Portik olajos pénzeinek egy részét egészen biztosan Vizoviczki segített 

tisztára mosni. 

A helyzet tehát egyelőre az, hogy míg Portikék az MSZP-kormány idején segítettek börtönbe 

juttatni Radnaiékat, addig Radnai a Fidesz-kormány rendőrségének segít lesittelni Portikot és 

Vizoviczkit. 

A Vizoviczki-ügy 

Vizoviczki a rendőrein keresztül természetesen tudomást szerzett a Radnaival kötött alkuról, 

sőt, kihozták neki Radnai titkosított vallomását is. Egy lépéssel a nyomozók előtt járt, de nem 

tudta megtartani ezt az előnyt. 

Munkatársai szerint a vállalkozó 2011-re idegileg teljesen tönkrement. A folyamatos 

stressztől erőszakos lett, nem tudott koncentrálni, nem tudta megkülönböztetni a fontos 

dolgokat a nem fontosaktól, nem tudott a fontosakra figyelni, korábban hírhedt ravaszsága és 

megfontoltsága helyét pedig a meggondolatlan erősködés vette át. Üzleti ügyeiben egyre több 

problémát próbált erőből megoldani, és ez a hozzáállás jelent meg hatósági kapcsolataiban is. 

Ez lett Vizoviczki László veszte. 

„Szerintem az is csoda, hogy ezt eddig bírta aggyal. Elszakadt a valóságtól. Az emberei 

panaszkodtak, hogy órákig képes volt szerkesztgetni a programajánló újságját, a Flyerzt, de 

azzal meg nem foglalkozott, hogy reng alatta a föld. Minden betűtípusnak a legszebbnek 

kellett lennie, minden képnek a legjobb helyen kellett lennie, a diszkókban minden fénynek 

pont a legjobb időpontban kellett felvillannia, de a többit meg leszarta. 

http://nol.hu/belfold/csalassal-es-orgazdasaggal-gyanusitjak-a-portik-ugyek-koronatanujat-1505089


A FONTOS DOLGOKAT, A PÉNZEKET, A NYOMOZÁST MEG EZEKET LESZARTA.” 

Varga István a lefizetett rendőröktől megtudta azt is, hogy Pintér Sándor belügyminiszter a 

bizalmasát, Horváth András nyugalmazott rendőrtábornokot bízta meg a Portik és Vizoviczki 

elleni titkos nyomozással. 

Amikor pedig Horváth találkozót kért Vizoviczkitől, a vállalkozó kérkedett a megszerzett 

titkos információval. A tábornok fejéhez vágta, hogy tud a nyomozásról, és ismeri Radnai 

vallomását is, amiben a maffiózó őt és Portikot teszi a kilencvenes évek maffialeszámolásai 

mögé. Sőt, Vizoviczki elmondta, hogy kenőpénzes kapcsolata van a Nemzeti Nyomozó Iroda 

több magas beosztású dolgozójával. 

Horváth így tudta meg, hogy Vizoviczkinek beépített emberei vannak a rendőrségen, és 

ezután kezdeményezte is Vizoviczkiék lehallgatását és a gyanúba keveredett főrendőrök 

megfigyelését. 

Vizoviczki és társai ellen tehát a rendőri vezetők megvesztegetésének gyanúja miatt indult 

eljárás, emiatt engedélyezte a bíróság a telefonlehallgatásokat is. Ebben az ügyben 2012 

februárjára meg is született az ügyészség feljelentése. 

A nyomozásban keletkezett lehallgatások és a Vizoviczki letartóztatása után begyűjtött 

tanúvallomások alapján azonban felmerült annak gyanúja, hogy a Vizoviczkihez, F. 

Noémihez és D. Erikához köthető cégek bevételeket titkoltak el, ezért 2012 novemberében 

költségvetési csalás miatt újabb feljelentést tett az ügyészség. Így vált el a két ügy. 

Vizoviczkit és cégbirodalmának vezetőit 2012. május 30-án vitték el a rendőrök a Hajógyári-

szigetről. Egy napra rá őrizetbe vették a lefizetett rendőri vezetőket is. Júliusban őrizetbe 

vették Portik Tamást is. 

  



Az előzetesből leghamarabb Varga István szabadult, ő talán alkut kötött az ügyészséggel, 

mert jelenleg nem vádlott egyik ügyben sem, és a tanúvédelmi programba is bevették. Ő az 

ügyészség koronatanúja, a vallomásai gyakorlatilag mindenben megegyeznek az ügyészség 

vádirataival. 

Vizoviczkit felkészületlenül érte a letartóztatás, II. kerületi házában 420 millió forint 

készpénzt és vagy egy tucat ország valutáit találták meg a nyomozók. A vállalkozó azóta is 

előzetesben van. 

Vizoviczki László ügyében két tárgyalás folyik párhuzamosan. Az egyik Debrecenben, ahol 

vesztegetés a vád, a másik pedig Budapesten költségvetési csalás miatt. Míg a budapesti 

tárgyalás nyilvános, a debreceni nem, pedig ez az eljárás sokkal érdekesebb, hiszen itt magas 

rangú rendőrök mellett más hatósági személyeket, sőt akár politikusokat is beidézhet a 

bíróság. 

A debreceni ítélőtáblának azt kell eldöntenie, hogy Vizoviczki valóban megvesztegetett-e 

rendőröket azért, hogy rivális szórakozóhelyeket tegyenek tönkre és titkos információkat 

szivárogtassanak neki. Ebben az ügyben több magas rangú rendőr is vádlott, a részben 

valószínűleg a Vizoviczki fizetési listáján lévő nyomozók eltávolítása miatt kellett 

átszervezni 2012-ben a Nemzeti Nyomozó Irodát és az SZBO-t, azaz a BRFK szervezett 

bűnözés elleni osztályát. Azonban több rendőr is azt mondta, hogy még így is maradtak 

jócskán köztük olyanok, akik kapcsolatban álltak Vizoviczkivel. 

A másik tárgyaláson a fő vád a költségvetési csalás. Eszerint a Vizoviczki-birodalom cégei 

kettős könyvelést folytattak, a belvárosi éttermekben túlszámlázták a külföldieket, a 

Hajógyári-szigeten lévő diszkókban pedig nem ütötték megfelelően a pénztárgépeket, azaz 

bevételeket titkoltak el. Az ügyészség verziója szerint jórészt innen származott az a pénz, 

amit Vizoviczkiék a vesztegetésekre költöttek. Így függ össze a két ügy. 

Drogterjesztés nem merült fel vádként sem a debreceni, sem a budapesti tárgyaláson, így nem 

tudni azt sem, hogy mekkora bevétele származott ebből a cégbirodalomnak, vagy hogy ki 

terjeszthette a drogot Vizoviczki érdekeltségei körül. 

Vizoviczki igyekszik is menteni a bőrét, és ahol tud, együttműködik az ügyészséggel. Még 

Portik Tamás ellen is vallott, igaz, a bíró szkeptikusan fogadta a kitárulkozását. Vizo 

Portikkal ellentétben nem reklámozza azt sem, hogy milyen politikusok álltak vele 

kapcsolatban. Portik Tamás még Rogán Antalnak és Habony Árpádnak is nekiment, 

Vizoviczki viszont hallgat az ilyen ügyeiről. 

Portikot már el is ítélték, Vizoviczki tárgyalásai azonban még mindig húzódnak, és nem 

tudni, mi lesz a végük. A debreceni Vizoviczki-perben a Portik-pernél is súlyosabb dolgok 

merülhetnek fel anélkül, hogy ez nyilvánosságra kerüljön, hiszen az az eljárás titkos. 

És van egy csomó ember, akit teljesen elkerült a 

Vizoviczki-ügy 

https://www.youtube.com/watch?v=MD-gnWQGLWs
https://www.youtube.com/watch?v=ZqoKo7_FNdk
http://444.hu/2016/03/31/rohac-eletfogytiglanra-portikot-13-ev-fegyhazra-iteltek


2015-BEN LEZÁRTÁK A NYOMOZÁST 61 V. KERÜLETI RENDŐR ÜGYÉBEN. 

Az ügyészség szerint a velük kapcsolatos ügyek vagy elévültek, vagy nem bizonyíthatóak. A 

kerületi rendőrségen most is dolgoznak a Vizoviczki-ügyben gyanúba keveredett rendőrök, 

köztük parancsnokok is. Még egyszer: ezek az V. kerületi rendőrök. Azok, akik a vallomások 

szerint engedték Varga Istvánt járőrkocsival gyorsulni a Váci utcában, azok, akik segítettek 

behajtani a több százezer forintos számlákat, azok akik Surnyák Mihály videóján is 

szerepelnek. 

A Vizoviczki és társai ellen indult perekben nem vádlott sem F. Noémi, sem az apja, F. 

György. Nem vádolták meg P. Attilát sem, aki a Vizoviczki-cégcsoport könyvelőirodáját 

vezette 2011-ig. 

Nem vádlottak politikusok sem, holott a nyomozati dokumentumok szerint polgármesterek és 

jegyzők is kapcsolatban álltak a vállalkozóval, és Vizoviczki több emberének is voltak 

kapcsolatai a kerületi önkormányzatoknál. 

Egy rendőr, akinek személyesen is volt dolga Vizoviczkivel, így ítélte meg az ügyet: 

„ATTÓL MÉG, HOGY MOST LEHULLIK PÁR FEJ, NE HIGGYÉK, HOGY MINDEN FEJ 

LEHULLOTT. 

Mindenhová elvezetnek ezek a szálak. Ez metszőollós munka ott, ahol lángszórót kellett 

volna használni.” 

Erről szól cikksorozatunk következő része. 

 

http://hvg.hu/itthon/20150512_Tobb_tucat_rendor_uszta_meg_Vizo_ugyet


 

Vizoviczki ligájában nem számítottak a 

pártok, az ő pénzéből mindenki akart 
Megjelent: 2016. június 7. 

http://tldr.444.hu/2016/06/07/vizoviczki-ligajaban-nem-szamitottak-a-partok-az-o-penzebol-mindenki-akart 
tl;dr 

„Ja, hogy a Vizoviczki Laci maffiózó? És ez 2012-ig nem tűnt fel senkinek? Ne röhögtessenek 

már! Tudott erről mindenki. Ilyen szintre nem lehet úgy eljutni, hogy a rendőrség, az 

önkormányzatok vagy a kormány az ellenséged legyen. Azért nem tett senki semmit, mert 

mindenki jól járt a Laci pénzgyárával.” 

2012. május 26-án délután egy fekete terepjáró száguldott végig a Teréz körúton. Egy ősz 

hajú, ötvenes férfi ült benne, aki folyamatosan telefonált, és egyre idegesebb lett. Kollégája 

tajtékzott a vonal túlsó végén, ebből pedig a terepjárós is hamar megértette, hogy nagy gond 

van.  

„ÉN LESZAROM AZ V. KERÜLETI JEGYZŐT. KORRUPT GECI” 

– recsegett Varga István, Vizoviczki László biztonsági főnökének hangja a telefonból. A 

terepjáró sofőrje alig jutott szóhoz, Varga tovább magyarázott. 

„Nem probléma. Mondom, ha ki is adott engedélyt, akkor a polgármesteren kívül. A Rogán 

úr nem tudott róla. Na most, ha a Rogán úr nem tudott róla, és az ő számítását keresztbe 

húzták, akkor nagyon rábaszik a jegyző. Akkor úgy kibasszák onnan, mint a szart. 

AKKOR KIBASSZÁK, MINT A SZART.” 

A terepjáróban a Vizoviczki belvárosi vendéglátóhelyeit felügyelő T. József ült, és ekkor már 

több hete hallgatták a telefonját a Nemzeti Védelmi Szolgálat nyomozói. A beszélgetőtársát 

már a telefonhívás után néhány nappal, május végén elfogták, hónapokkal később pedig 

bevitték T. Józsefet is. 

De május 26-án délután még egyikük sem tudta, hogy a Vizoviczki-korszaknak napokon 

belül vége. 

Csak azt érezték, hogy fogy körülöttük a levegő. Olyasmi történt, amire az utóbbi 15-20 

évben nem volt példa: valaki keresztülhúzta Vizoviczkiék számításait az V. kerületi 

önkormányzatnál. 

Egy Vizoviczkival rivalizáló üzleti csoport szórakozóhelyet nyitott a Váci utcában. 

Az üzemeltetők korábban Vizoviczkihez képest szinte súlytalan üzletembereknek számítottak 

a belvárosban, most viszont néhány hónap alatt megszerezték a szükséges engedélyeket egy 

http://tldr.444.hu/


új bár megnyitásához, közvetlenül a Carpe Diem nightclubbal szemben. Vizoviczkiéknak 

nem sikerült megakadályozni az engedélyek kiadását, pedig magas szinten voltak barátaik az 

önkormányzatnál. 

Ez már a birodalom közelgő bukásának előszele volt: elfordultak Vizoviczkitől az V. kerületi 

önkormányzatban dolgozó segítői, akik 20 éven át egyengették az útját, és akik támogatása 

nélkül nem sikerült volna kiépítenie Magyarország történetének legnagyobb 

szórakoztatóbirodalmát. 

A Vizoviczki ellen folyó nyomozások irataiban, a telefonlehallgatásokban és a 

vallomásokban rengetegen beszélnek arról, hogy a vállalkozót az V. kerületi 

önkormányzatból sőt, a képviselőtestületből is segíthették évtizedeken át. 

Ezekről a kapcsolatokról azonban a most folyó perekben nem fog kiderülni semmi, ugyanis 

az ügyészség valamiért nem firtatta, kik, hogyan és esetlegesen miért cserébe támogatták 

Vizoviczkit. Sőt, az V. kerületet annyira nem érintik a perek, hogy még azt a nyomozást is 

megszüntették, ami a 61 belvárosi rendőr ellen folyt, akiket a korábbi gyanú szerint 

megkentek Vizoviczki emberei. Az ügyészség szerint a gyanúba keveredett rendőrök tettei 

már elévültek vagy nem is követtek el semmi rosszat. 

Ehhez képest a vállalkozó vetélytársai és alkalmazottainak többsége is úgy tudta, hogy az V. 

kerületi rendőrök között rengeteg lefizetett barátja volt a cégcsoportnak. Ők segítettek 

bezáratni a rivális bárokat, segítettek behajtani a túlárazott számlákat a turistáktól, és védték a 

cégbirodalmat a feljelentésektől. 

Ott csak egy rakás pénz van 

Vizoviczkit ugyan a legtöbben baloldali kötődésű vállalkozónak tartják, valójában azonban 

mindkét oldalon jócskán voltak barátai. Ahogyan egy régi üzletfele mondta: 

„AZ Ő LIGÁJÁBAN MÁR NINCSENEK PÁRTOK. OTT CSAK EGY RAKÁS PÉNZ VAN, 

AMIBŐL MINDENKI AKAR.” 

Vizoviczki a kétezres években baloldali kormány és baloldali városvezetés idején szerezte 

meg a legtöbb diszkóját, ehhez azonban az kellett, hogy 2002-ig, fideszes kormányzás alatt 

meg tudjon erősödni a fideszes vezetésű V. kerületben. 

http://hvg.hu/itthon/20150512_Tobb_tucat_rendor_uszta_meg_Vizo_ugyet
http://hvg.hu/itthon/20150512_Tobb_tucat_rendor_uszta_meg_Vizo_ugyet


  

Az olajozás idején, mikor a Vizoviczki-birodalom nagyon gyorsan növekedni kezdett, és 

ezelőtt, mikor Vizoviczki megalapozta kapcsolatait a rendőrségen, még Pintér Sándor volt az 

országos rendőrfőkapitány, a Vizoviczki számára két legfontosabb budapesti kerület, az V. és 

a III., a rendszerváltás után főleg fideszes vezetés alatt állt. Vizoviczki pedig mindkét 

városrészben zavartalanul intézte az ügyeit. Óbudán 1990 és 2006 között Tarlós István volt a 

polgármester, azóta a szintén fideszes Bús Balázs. Az V. kerületet 1990 és 94 között az 

SZDSZ-es Mihályi Gábor vezette, utána két cikluson át, 2002-ig a fideszes Karsai Károly 

volt a polgármester. 

KARSAI KÉT CIKLUSÁBAN LETT VIZOVICZKI A HELYI ÉJSZAKAI ÉLET KORLÁTLAN 

URA. 



Karsait a 2002 és 2006 közötti ciklusban a szocialista Steiner Pál követte, őt pedig Rogán 

Antal. 

Ez a cikk azt igyekszik összeszedni, hogy Vizoviczki hogyan is kötődött az V. kerület 

vezetéséhez. Mert ugyan az ügyészség közleményeiből ez nem derül ki, de 

● a belvárosi önkormányzat többször (még Rogán Antal polgármestersége idején is) 

kedvezményesen adott el ingatlanokat Vizoviczkihez köthető cégeknek, 

● az önkormányzat a kilencvenes évek elejétől 2012-ig több ingatlanát is áron alul adta 

bérbe a Vizoviczki-cégcsoportnak, holott a hivatalban is tudták, hogy a vállalkozóhoz 

köthető éttermekben és nightclubokban lehúzzák a vendégeket, 

● a lehallgatások alapján Vizoviczkiék remek kapcsolatban álltak Rónaszéki Lászlóval, 

a kerület jegyzőjével, és több önkormányzati hivatalnokkal is,  

● a vallomások szerint segítette Vizoviczkit egy korábbi képviselő, aki bár saját 

szervezetét képviselte az önkormányzatban, évekig támogatta a Fideszt, majd az 

MSZP-t is, 

● Vizoviczki élettársának az V. kerületi könyvvizsgáló, Szebellédi István segített volna 

Liechtensteinbe menekíteni a cégcsoport vagyonát Vizoviczki letartóztatása után. 

Szebellédi azóta öngyilkos lett. 

● Ezen felül Vizoviczki emberei a lehallgatásokban minden esetben a cégcsoport 

érdekeinek támogatójaként beszélnek Rogán Antal polgármesterről is, mondván, ha a 

jegyző esetleg ellenük is fordult, Rogán biztosan megbünteti majd. 

100 milliós kedvezmény, áron aluli bérlet 

Vizoviczki cégcsoportja bérelt és vett is ingatlanokat az V. kerületi önkormányzattól. A 

vállalkozó első belvárosi nightclubja, a Dolce Vita is önkormányzati bérleményben nyílt 

meg, még 1992-ben, az SZDSZ-es Mihályi Gábor polgármestersége idején. A Mihályi 

vezette kerület az Október 6. utca 5. számú ház egyik földszinti helyiségét adta használatba 

Vizoviczki cégének, és kiadták a szükséges működési engedélyeket. Nem érdekelt senkit, 

hogy Vizoviczki ellen alig 2 évvel korábban még eljárást indított a rendőrség üzletszerű 

kéjelgés elősegítése miatt. 

Kisberk Szabolcs Vérösvény című maffia-dokumetumfilmjében az egyik védett tanú azt 

mondja, hogy Vizoviczki „valami 70 ezer forintért” bérelte a helyiséget az önkormányzattól. 

Ha korábban ennyi is volt az ár, a Rogán-érában az önkormányzat szerint már többet kellett 

fizetnie a cégcsoportnak. 

A Dolce Vita helyiségét 2009 és 2012 között havi nettó 370 ezer és 535 ezer forint közötti 

áron bérelték. Ez 2300-3300 Ft/négyzetméter árat jelent. A Dolce Vita szomszédjában, 

szintén önkormányzati bérleményben működött Vizoviczkihez kötődő Nosztalgia étterem is. 

https://www.youtube.com/watch?v=-qfHuoabhsI


A helyiség bérleti díja a 2009-es havi nettó 523 ezer forintról ment fel 2012-re 593 ezerre. Ez 

négyzetméterenként 1600-1800 forint. 

Az ingatlan.com elemzése szerint 2009 és 2012 között ezen a környéken a kiadó vendéglátó-

helyiségek és üzletek átlagos négyzetméterára havi 4741 forint volt. 

A ROGÁN VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ ÖNKORMÁNYZAT TEHÁT JELENTŐS 

KEDVEZMÉNNYEL ADTA BÉRBE A HELYISÉGEIT A VIZOVICZKIHEZ KÖTHETŐ 

CÉGEKNEK. 

Vizoviczkiék aztán a 90-es évek második felében elkezdtek ingatlanokat vásárolni. 

Ekkoriban rengeteg pénz áramlott a birodalomba - több vallomás szerint Portik Tamás 

olajvállalkozótól. Ebből indult meg a terjeszkedés. 

A cégcsoport több ingatlant is vett a kerületi önkormányzattól, 30 százalékos bérlői 

kedvezménnyel. A legtöbb nagy ingatlanvásárlásuk idején a fideszes Karsai Károly 

irányította az V. kerületet, de a szocialista Steiner Pál és Rogán Antal idején is került 

önkormányzati ingatlan Vizoviczkihez köthető cégek kezébe. 

A nagy ingatlanvásárlási hullám 1997-ben kezdődött. Előtte Vizoviczki gyors egymásutánban 

több üzlet bérleti jogát is megvette a Váci utcában, megszerezte a Muskátli presszót, a 

Kecskeméti utcai Randevú sörözőt, majd átvette az éjszakában már akkor is ismert, több 

klubot üzemeltető Ribáry Kamillótól a Kecskeméti utcában lévő Aphrodité nightclubot és 

mellette a Gösser Sörözőt. 

Ribáry Kamilló erről így számolt be a Vizoviczki-ügyben tett vallomásában: 

  

A Kecskeméti utcában a 15. számú ház alsó három emelete szinte teljesen Vizoviczkiék 

tulajdonába került. Két lakást Ribáry Kamillótól vett meg a vállalkozó, kettőt 

magánszemélyektől, öt helyiséget pedig az önkormányzattól szereztek meg. Ebből kettőt úgy, 

hogy a lakásokat 1997. október 20-án egy Pelsöczi Csaba nevű férfinek és feleségének adta el 

az önkormányzat majd 10 nappal később Pelsöcziéktől vette meg az ingatlanokat Vizoviczki. 

Ezek után 2001-ben és 2002-ben szerzett meg rengeteg önkormányzati ingatlant a birodalom. 

Mindegyiket a Vizoviczki élettársa, F. Noémi tulajdonában álló Belváros Holding Kft. vette 



meg 30 százalékos kedvezménnyel. Majd ez a cég adta tovább a Vizoviczki-csoport 

ingatlankezelőjének, a CP-Investnek, ami már ténylegesen Vizoviczki tulajdona volt. Maga a 

vállalkozó így hivatalosan nem került közvetlen üzleti kapcsolatba az önkormányzattal. 

  

Mivel a cégcsoport minden ingatlanvásárlására kapott kedvezményt, a fideszes Karsai vezette 

önkormányzat csak 2001-ben és 2002-ben 

KB. 100 MILLIÓ FORINTTAL TÁMOGATTA A VIZOVICZKI-BIRODALOM ÉPÜLÉSÉT. 

Mindezt úgy, hogy 2000 óta sejthető volt: Vizoviczkivel nincs minden rendben. A vállalkozó 

neve előkerült az olajügyeket vizsgáló parlamenti bizottság előtt is. A meghallgatáson azt 

mondták Vizoviczkiről, hogy a belvárosban terjeszkedik, és hogy „az olajosok katonája”. 

De az V. kerületi önkormányzat is tárgyalt az V. kerületi éttermek, bárok túlszámlázásairól és 

a vendégek panaszairól. Ekkoriban több külföldi nagykövetség is tiltólistára tett egy rakás 

belvárosi vendéglátóhelyet, mert a személyzet átverte a külföldi turistákat. Az 

önkormányzatnak elég lett volna megnéznie ezeket a listákat, és rájött volna, hogy a 

Belvárosban jórészt Vizoviczkihez köthető klubok szerepelnek rajtuk. A téma még egy 

parlamenti felszólalásban is előjött, de ez sem akadályozta meg a helyi politikusokat, hogy 

több száz négyzetméternyi belvárosi ingatlant passzoljanak le Vizoviczkinek. 

http://www.parlament.hu/biz36/olaj/0011071.pdf


Közben a vállalkozó riválisai a Belvárost járó, kigyúrt Vizoviczki-kidobók és a vendégeiket 

zaklató lányok miatt idegeskedtek. Ezek a jelzések azonban lepattogtak Vizoviczki baráti 

rendőreiről. 

Tehát az V. kerületi önkormányzat vagy nem bánta, hogy Vizoviczkit segítette, vagy a 

képviselőknek gőzük se volt, kivel is üzletelnek valójában. Utóbbi azért sem valószínű, mert 

önkormányzati forrásaink szerint 

VIZOVICZKI EBBEN AZ IDŐBEN MÁR TÖBBSZÖR JÁRT BENN SZEMÉLYESEN IS A 

VÁROSHÁZÁN, 

pedig az ő nevén ekkor már nem volt hivatalosan olyan cég, ami a Belvárosban üzemeltetett 

vendéglátóhelyet. 

A Karsai-idők után Vizo V. kerületi terjeszkedése lelassult. Egyrészt azért, mert 2002-re már 

ő uralta a kerületi vendéglátást, másrészt azért, mert a kétezres évek elejétől már a Hajógyári-

sziget diszkóival és a VI. kerületi Moulin Rouge-zsal volt elfoglalva. 

2002 után is volt azonban két ingatlanprivatizáció, ami Vizoviczkihez köthető. 

A szocialista Steiner Pál polgármestersége idején, 2003-ban egy Germa-Lux Kft. nevű 

cégnek adott el az önkormányzat egy 127 négyzetméteres üzlethelyiséget a Vörösmarty tér és 

a Váci utca sarkán. A vételárból 30 százalékos kedvezményt kaptak, így fizetett a cég 44,5 

milliót az ingatlanért. 

Vizoviczki hivatalosan ugyan nem kapcsolódik a luxemburgi hátterű Germa-Luxhoz, de a 

cég ügyvezetője 1999 szeptemberétől 2003. augusztus 28-ig Cs. Attila volt, aki Vizoviczki-

ember. Pozíciói voltak a Vizoviczki-birodalom több cégében is, most pedig vádlott a 

Vizoviczki és társai ellen folyó adócsalási perben. 

CS. VALLOMÁSÁBAN AZ SZEREPEL, HOGY 1999-BEN SZEMÉLYESEN VIZOVICZKI 

KÉRTE FEL ARRA, HOGY LEGYEN A GERMA-LUX ÜGYVEZETŐJE. 

Cs. Attila épp azon a napon távozott az ügyvezetői székből, amikor a Vörösmarty téri 

ingatlant a Germa-Lux nevére írták a földhivatalban. Vizoviczkinek viszont később is köze 

volt a helyiségekhez, mert 2003 után az ő birodalmának egyik cége működtetett kocsmát és 

éttermet itt, egészen a vállalkozó letartóztatásáig. 

Még Rogán Antal vezetése alatt is adott el ingatlant az önkormányzat 2009-ben az F. Noémi 

tulajdonában lévő Nárcisz Kft.-nek a Kígyó utcában, Vizoviczki Carpe Diem nevű 

nightclubjának épületében. A Rogán irányítása alatt álló önkormányzat a Nárcisznak is 

megadta a 30 százalék bérlői kedvezményt a vételárból. 

Barátunk, a jegyző 

Vizoviczkiék kapcsolatban álltak a belvárosi önkormányzat több dolgozójával is, köztük 

magas rangú hivatalnokokkal. Egy-egy telefonnal el tudták simítani a legtöbb problémájukat. 



Visszaemlékezések szerint Vizoviczkiék ellenőrizték ezt is, hogy a Belvárosban milyen 

vendéglátós kap működési engedélyt, és aki nem tetszett nekik, azt rendőri és hatósági 

eszközökkel lehetetlenítették el. 

A kétezres évek közepén Vizoviczki már azt mondogatta, hogy Budapesten csak az nyithat 

szórakozóhelyet vagy bárt, akinek ő engedi. Riválisai szerint ez a megállapítás természetesen 

az V. kerületre is állt, sőt az V. kerületre állt leginkább. 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat lehallgatásaiban Vizoviczki emberei többször kérkednek az V. 

kerületi önkormányzati kapcsolataikkal. Látszik is, hogy jó viszonyban voltak a 

hivatalnokokkal, előre tudták, mikor érkeznek hozzájuk ellenőrök, és mindig tudták, mikor 

kinek kell telefonálni. 

De a cégcsoportnak a legmagasabb szinteken is voltak kapcsolatai. Varga István, Vizoviczki 

biztonsági főnöke a lehallgatásokban többször is említette, hogy a kerületi jegyző, Rónaszéki 

László mennyire jó barátja a cégcsoportnak. 

  

A kisebb engedélyezési ügyeket könnyen elintézték nála Vizoviczki emberei, de volt olyan is, 

amikor magának a főnöknek kellett beszélnie Rónaszékivel. 



  

Ebben az időben Rogán Antal vezette az V. kerületet. Ő azt mondta, nem ismeri Vizoviczki 

Lászlót, sosem találkozott és nem is beszélt vele. Az önkormányzatnál pedig azzal 

védekeznek Vizoviczki-ügyben, hogy nem üzleteltek Vizoviczkihez köthető cégekkel. 

A FENTI BESZÉLGETÉS SZERINT VISZONT RÓNASZÉKI LÁSZLÓ JEGYZŐ TISZTÁBAN 

VOLT VELE, HOGY A BELVÁROSBAN MŰKÖDŐ ÉTTERMEK ÉS BÁROK MÖGÖTT 

VIZOVICZKI LÁSZLÓ ÁLLT. 

A vállalkozó ebben az időben hivatalosan már nem kötődött a Belvárosban működő cégeihez: 

a kft.-k tulajdonosai Vizoviczki élettársa és anyósa voltak, az ügyvezető pedig a legtöbbnél T. 

József. (Rogán egyébként azt mondta, hogy T. Józsefet sem ismeri, pedig T. vezette a Rogán 

kerületében működő legnagyobb vendéglátós kft.-ket.) 

A fenti beszélgetésben főnökként emlegetett ember pedig minden bizonnyal Vizoviczki 

László. Ugyan a T. József irányítása alatt álló cégek többségének tulajdonosa hivatalosan F. 

Noémi volt, ő azonban ekkoriban még egyáltalán nem folyt bele a cégcsoport irányításába. A 

belvárosi bárok dolgozói is Vizoviczkit tekintették a főnöküknek vagy T. Józsefet, de F. 

Noémiről egyikük sem tudott semmit. 

Rónaszéki 1998-ban lett a kerület jegyzője, így hivatali ideje alatt végignézhette Vizoviczki 

László felemelkedését. Ha ő tudta, hogy F. Noémi cégei mögött Vizoviczki állt, akkor tudnia 

kellett azt is, hogy az önkormányzat 2000-ben, 2001-ben és 2009-ben is nagy értékű 

ingatlanokat adott el kedvezménnyel a rossz hírű vállalkozónak. 

A hivatalnokot kérdeztük arról, hogy valóban jó viszony fűzte-e őt a Vizoviczki-

birodalomhoz, de nem válaszolt. 

2012 tavaszán azonban, nem sokkal Vizoviczki letartóztatása előtt, valami elromlott a jegyző 

és Vizoviczkiék kapcsolatában. Ebben az időszakban már lehallgatták a vállalkozó 

beosztottjait, így jól rekonstruálható, mi történt. 

2012. március 30-án egyik beosztottja felhívta T. Józsefet, hogy Vizoviczki egyik riválisa 

éjszakai éttermet akar nyitni a Váci utcában, a Carpe Diem nightclubbal szemben. T. szólt 



erről Varga Istvánnak, Vizo biztonsági főnökének, hiszen ő ápolta a cégcsoport rendőrségi és 

hatósági kapcsolatait. Varga ekkora már más forrásból szintén értesült a dologról, de 

megnyugtatta T-t: az új hely biztosan nem nyit ki, hiszen nincsen engedélye, és nem is 

kaphat, mert lebeszélték ezt az önkormányzattal. 

Áprilisban többször is beszélt erről T. József Varga Istvánnal, de a lényeg mindig ugyanaz 

volt: Varga meg volt győződve arról, hogy az új hely nem kaphat engedélyt, ha meg esetleg 

engedély nélkül kinyit, akkor odaküldik a rendőreiket, hogy zárassák be. 

T-nek április végén egy László keresztnevű önkormányzati forrás szólt, hogy az új bár 

tulajdonosai voltak bent érdeklődni az önkormányzatnál, és azt hiszik, hogy el tudják intézni 

az engedélyt. De T. sem aggódott, László nevű kapcsolata ugyanis 

„MÁR LESZÓLT, HOGY EZT A HELYET NEM KÉNE KINYITNI.” 

Mivel Rónaszéki László nem válaszolt a kérdéseinkre, nem tudjuk azt sem, hogy ő volt-e a T. 

által emlegetett László. 

  

Aztán, május végéhez közeledve Varga önbizalma egyre alábbhagyott, egyre idegesebben 

beszélt az új bárról, és egyre kevésbé volt már biztos abban, hogy meg tudják akadályozni a 

hely kinyitását. 

Május 25-én Varga már azt mondta T-nek, hogy a bár valószínűleg kinyit, de engedélyük 

nincsen. Varga beszélt valakivel, aki - ha esetleg kinyit a hely, akkor - 

„KEDDEN BEMEGY, (ÉS) FÖL LESZ KÉRDEZVE A JEGYZŐ”. 

Május 26-én már Varga és T. is aggódott. Varga azt mondta, valószínű, hogy lefizették a 

jegyzőt, hogy kiadja az engedélyt. 



  

Rogán Antal polgármesterről azonban még ekkor is a cégcsoport támogatójaként beszéltek, 

úgy hitték, hogy Rogán majd elbánik a jegyzővel, amiért az keresztbe tett Vizoviczkiéknek. 

Az ügyről később nem esik szó a lehallgatásokban, Vargát május végén őrizetbe is vették a 

rendőrök. 

A rendőrség ekkor már Rónaszéki László ellen is nyomozott, mert a gyanújuk szerint a 

jegyző kenőpénzeket fogadott el belvárosi vállalkozóktól. Varga részben pont a Rónaszéki-

nyomozásra rálátó, lefizetett főrendőreitől szerezte az információit, sőt a rendőrségen többen 

úgy tudják, hogy 

RÓNASZÉKI LEHALLGATÁSÁT ELEVE VIZOVICZKIÉK KEZDEMÉNYEZTÉK A 

RENDŐR BARÁTAIKNÁL, HOGY LEGYEN VALAMIJÜK, AMIVEL MEGZSAROLHATJÁK 

A JEGYZŐT. 

Rónaszéki lehallgatásai alapján a jegyző és két helyi vállalkozó ellen emelt vádat az 

ügyészség. A vád szerint az egyik vállalkozó pénzt adott a másiknak, hogy a jegyzőn 

keresztül intézze el egy vendéglátási engedély kiadását. 

Rónaszéki ellen csak ezt a vádat hozták fel, 

A JEGYZŐ A VIZOVICZKI-ÜGYBEN NEM VÁDLOTT. 

Rónaszéki tárgyalása a Vizoviczki-ügytől elkülönítve folyt, de végül mind Rónaszékit, mind 

a vádlott vállalkozókat felmentették. Azt a bíróság is megjegyezte, hogy valóban korrupció 

állhat a háttérben, az erre vonatkozó információkat azonban törvénytelenül szerezték a 

nyomozók, mert engedély nélkül hallgatták le a jegyzőt. Így a lehallgatásokat nem lehetett 

használni a bizonyításban. Többek szerint a jegyző lehallgatásának törvénytelensége is azt 

bizonyítja, hogy a Rónaszéki elleni eljárást tényleg Vizoviczkiék kezdeményezték. 

Rogán Antal épp akkor szabadult meg a jegyzőtől, amikor a Vizoviczki elleni eljárás is épp 

kezdett alakot ölteni: 2013. szeptember 2-án Rónaszéki hirtelen és érdemi indoklás nélkül 

távozott a hivatalából, és erről csak hetek múlva adott ki hivatalos tájékoztatást az 

önkormányzat. Nem sokkal később leváltották a kerületi rendőrkapitányt is, pont akkor, 

http://www.direkt36.hu/2016/06/02/felmentettek-a-belvarosi-korrupcios-per-vadlottjait/
http://mno.hu/exlex/elso-fokon-felmentettek-rogan-volt-jegyzojet-1345300
http://mno.hu/exlex/elso-fokon-felmentettek-rogan-volt-jegyzojet-1345300


amikor a Vizoviczki-ügy miatt arrafelé is szaglásztak a hatóságok, keresve Vizoviczkiék 

lefizetett rendőreit. 

Rónaszéki és a rendőrkapitány is puhára estek, előbbi pár hónapig tanácsadója volt egy V. 

kerületi önkormányzati cégnek, azóta pedig a VII. kerületnek dolgozik havi nettó 270 ezer 

forintért. Utóbbi pedig a BRFK osztályvezetője lett. 

A láthatatlan polgármester 

Rogán Antalnak feltettünk egy csomó kérdést erről az egészről, egészen pontosan ezeket: 

1. Ismeri-e Rogán úr Vizoviczki Lászlót, T. Józsefet és Varga Istvánt? Hányszor 

találkoztak, és hányszor beszéltek telefonon? Milyen ügyben? 

2. Kereste-e önt Vizoviczki László vagy valamelyik megbízottja 2012 első 5 hónapjában 

azért, hogy segítsen megakadályozni egy Váci utcai hely megnyitását? 

3. Tud-e arról, hogy Rónaszéki Lászlót keresték volna ugyanilyen ügyben? 

4. Tudja-e Rogán úr, hogy a polgármestersége idején adott-e el, és ha igen, milyen 

összegben és mekkora kedvezménnyel az önkormányzat ingatlanokat a Vizoviczki 

Lászlóhoz köthető cégcsoportnak? Mi szólt az ingatlaneladások mellett? 

5. Tudott-e arról, hogy a Vizoviczki-féle cégcsoport éttermeiben rendszeresen 

túlszámlázzák a külföldi vendégek fogyasztását? 

6. Vizoviczki cégei megbízhatóan, rendszeresen és pontosan fizették a bérleti díjaikat az 

önkormányzatnak? 

7. Kezdeményezett-e valaha Rogán úr jogszabály-módosítást Vizoviczki László érdekeit 

szem előtt tartva? 

8. Tisztában van-e azzal, hogy a Vizoviczki és társai ellen folyó büntetőügyek több 

tanúja is azt vallotta, hogy Vizoviczki ekkoriban azt reklámozta a tárgyalásain, hogy 

egy jogszabály-módosítás miatt hamarosan még jobb helyzetbe kerül Budapesten? 

9. Tudja-e, hogy a Vizoviczki László elleni büntetőügyekben született lehallgatási 

jegyzőkönyvek arra engednek következtetni, hogy jó volt a viszony Vizoviczki és ön 

között? Ez igaz? 

10. Tudta-e, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvekben Varga István többször hangoztatja, 

hogy Rónaszéki László, aki az ön jegyzője is volt, Vizoviczkiék barátja? 

11. Tudja-e, hogy a Vizoviczki László elleni büntetőügyekben született lehallgatási 

jegyzőkönyvek és vallomások szerint a Vizoviczki-féle cégcsoportnak több embere is 

volt az ön önkormányzatában? Igaz ez? 



12. Meghallgatták-e önt tanúként vagy gyanúsítottként a Vizoviczki és társai ellen folyó 

vesztegetési ügyben? 

Rogán a Miniszterelnöki Kabinetirodán keresztül ezt a választ küldte: 

„A KÉRDÉSEKBEN MEGFOGALMAZOTT ÖSSZES ÁLLÍTÁS HAZUGSÁG, HA EZEKET 

LEÍRJA, AZONNAL PERT INDÍTUNK ÖN ELLEN. 

Rogán úr az említett emberek egyikét sem ismeri, soha nem találkozott és nem beszélt velük. 

(...) Arra pedig szeretnénk emlékeztetni, hogy Vizoviczki urat és társait a polgári kormány 

vonta eljárás alá és tartoztatta le, míg a 444 kedvencének számító Bajnai kormány idején 

zavartalanul végezhették tevékenységüket.” 

Rogán Antalt többször említik Vizoviczki emberei a lehallgatásokban, az ügyészség viszont 

valamiért nem igazán firtatta a polgármester szerepét. A fenti válaszból nem derül ki az sem, 

hogy meghallgatták-e tanúként a Vizoviczki ellen folyó eljárásban. 

Az ügyészség a vádlottak vallomásainak felvételekor sem kérdezősködött az V. kerületi 

önkormányzat és a polgármester szerepéről. Közben viszont Bús Balázsról, a Vizoviczki-

birodalom szempontjából szintén kiemelten fontos III. kerület vezetőjéről igen. 

Itt egy részlet Vizoviczki László vallomásából: 

  

Ha az V. kerület és Rogán nem is kerül elő, a fenti válaszből következtetni lehet arra, hogyan 

járt el Vizoviczki a Belvárosban. Egykori alkalmazottai szerint Vizoviczki tényleg kereste a 

kapcsolatot a politikusokkal, megnyerő embernek tartotta magát, és okosan irányította a 

birodalmát: tudta, hogy a polgármesterekkel is megéri személyesen jóban lennie. 

Bús Balázs a 444 kérdéseire nem is tagadta, hogy többször találkozott személyesen is 

Vizoviczkivel, a polgármester azt mondta, hogy legtöbbször a Hajógyári-sziget diszkóival 

szemben érkezett zajpanaszokról egyeztettek. 

Igaz, Vizoviczki azt is mondta, hogy Bús Balázsnak nem kellett fizetnie az ő diszkóiban és 

éttermeiben: 



  

Ezt Bús Balázs tagadta. Azt írta: 

„AKI ENGEM ISMER, NAGYON JÓL TUDJA, HOGY NEM SZOKTAM SZÍVESSÉGET 

ELFOGADNI, 

az Önkormányzat gazdasági társaságai által üzemeltetett kávézókban, vagy rendezvényeken 

is rendezni szoktam a számláimat. Aki ismer, azt is tudja, hogy szabadidőmben nem a volt 

szigeti diszkókhoz hasonló szórakozóhelyekre szoktam ellátogatni.” 

Bús Balázs III. kerületi polgármestert egyébként sem tanúként sem vádlottként nem 

hallgatták ki a Vizoviczki és társai ellen folyó ügyben. Ha sem őt, sem Rogánt nem hallgatták 

ki, az mindenképp furcsa, hiszen még Ágoston Pétert, az V. kerületi Közterület-hasznosítási 

Társulás vezetőjét is beidézték, pedig ő csak egyszer szerepel a lehallgatásokban, és nem 

csinált semmi törvénytelent, csak tárgyalt Vizoviczki egyik emberével egy engedély 

kiadásáról. 

Vizoviczki kapcsolati hálójáról (és arról, hogy közvetlenül kapcsolatban állt-e Rogánnal) 

esetleg abból lehetne következtetni, ha Vizoviczki minden telefonhívása megismerhető lenne 

a lehallgatott időszakból, ez azonban nincs így. A lehallgatásokat a Nemzeti Védelmi 

Szolgálat készíti, és elkészültekor minden beszélgetés leirata titkos. Ezeket később áttekintik, 

és feloldják a titkosítást azokon a beszélgetéseken, amiket be akarnak csatolni a nyomozati 

iratok közé. Kérdeztük az NVSZ-t, hogy mi alapján válogatták le a beszélgetéseket, és 

mennyit hagytak ki. Nem adtak érdemi választ, csak az ügyészséghez irányítottak, de ott meg 

azt mondták, hogy folyamatban lévő ügyről nem adhatnak ki információt. 

Amikor elindult szórakozni, oda ment be, ahova akart, és 

sehol sem fizetett 

Vizoviczkiék belvárosi önkormányzati kapcsolatai közül még egy valakit azonosítottak név 

szerint a vallomásokban a vállalkozó alkalmazottai: Gerendás Józsefet. Egy alkalmazott így 

emlékezett rá: 



  

Gerendás József neve legutóbb a Direkt36 által feltárt prostitúciós ügyben merült fel. Segített 

megszervezni, hogy belvárosi, Hold utcai hoteljében fizető ügyfelei (köztük több politikus) 

prostituáltakkal találkozhassanak. 

Gerendás 1994-től 2010-ig volt tagja az V. kerületi önkormányzatnak. Minden választáson a 

saját egyesülete, a Belváros Jövőjéért Egyesület képviseletében került be a testületbe, de míg 

2006-ig a Fidesszel, az utolsó 4 évben a helyi MSZP-vel működött együtt. 1998 és 2002 

között a Vizoviczki üzletei szempontjából kiemelt fontosságú Közbiztonsági Bizottság 

elnöke volt. 

A nyomozati iratokban több vallomásban is előkerül a neve, mint Vizoviczki segítője, de 

2012 elejére vele is megromolhatott a cégcsoport viszonya, mert Varga István szerint 

Gerendás segített a rivális Váci utcai bár tulajdonosainak utat találni Rónaszéki Lászlóhoz, 

hogy megkaphassák az engedélyeiket. Vargát nagyon felidegesítette ez, mert T. Józseftől úgy 

tudta, hogy Gerendás Vizoviczki barátja, és sosem támadná hátba. Sőt, T. József még arról is 

beszélt Vargának, hogy Vizoviczki is adott kölcsönt Gerendásnak, hogy meg tudja nyitni a 

hoteljét. 

Vizoviczki emberei tehát úgy tudták, hogy a rivális vendéglátósok Gerendás segítségét 

kérték, aki jóban volt Rónaszékivel, és segített elintézni az engedélyt. Ez teljesen ugyanaz a 

szerkezet, ami a Rónaszéki elleni eljárásban lepleződött le: a vád szerint ott a Zizi Bár nevű 

hely tulajdonosai keresték meg Borzován János építési vállalkozót, aki jóban volt 

Rónaszékivel, Borzován pedig elintézte a jegyzőnél az engedélyt. 

Ezekről szerettük volna megkérdezni Gerendás Józsefet is, de többszöri megkeresésünkre 

sem reagált. 

Hogy Gerendás kapcsolódott a Vizoviczki-birodalomhoz, abból is látszik, hogy a kilencvenes 

években több, F. Noémihez köthető cégben ügyvezető volt egy Szirák Endre nevű vállalkozó. 

Szirák pedig 1998-ben Gerendás egyesületének jelöltje volt az önkormányzati választáson. Őt 

a fián keresztül próbáltuk elérni, de sajnos nem jeleztek vissza. 

Sztárkönyvvizsgálóból cinkos 

http://444.hu/2015/10/05/szexleaks-luxusprostitucio-repas-lajos/
http://www.direkt36.hu/2016/03/11/hogyan-nott-ossze-a-belvarosi-korrupcios-ugy-ket-foszereploje/


Vizoviczkiék az V. kerületi könyvvizsgálóval is összejátszottak. Rendőrségi dokumentumok 

szerint ugyanis Vizoviczki letartóztatása után Szebellédi István segített volna F. Noéminek és 

anyjának Liechtensteinbe menekíteni a Vizoviczki-vagyon egy részét, hogy azt ne tudják 

lefoglalni a magyar hatóságok. 

A családot figyelő nyomozók végül keresztülhúzták a tervet, és zár alá vették azt a vagyont 

is, amit ki akartak menekíteni. 

  

Érthetetlen, hogy Szebellédi miért ment bele egy ennyire rizikós ügybe. Az adótanácsadó már 

a hatvanas évei elején járt, rengeteg jól menő cége volt, több millós vagyont halmozott fel. 

Az V. kerületi mellett ő volt a könyvvizsgálója nagyjából 80 - nagy többségében fideszes - 

önkormányzatnak. A Páva Zsolt vezette pécsi és a Papcsák Ferenc vezette zuglói 

önkormányzat is több milliós tanácsadói megbízásokat adott Szebellédi cégeinek, az V. 

kerületnek például ők adták az önkormányzati ingatlanok kiárusításáról szóló 

szakvéleményeket is. 

A könyvvizsgáló nemcsak az V. kerületi önkormányzatok keresztül ismerhette 

Vizoviczkiéket, Szebellédi egyik cége ugyanis tulajdonos volt az Álomsziget Kft.-ben is, 

ahonnan Vizoviczkiék a Hajógyári-sziget csarnokait bérelték. 

Emellett 1998 óta a Szebellédi család érdekeltsége volt az V. kerületi Ambassador Étterem is 

a Dunakorzón, és ennyi éven át nem lehetett úgy éttermet üzemeltetni a Belvárosban, hogy a 

tulajdonos semmilyen kapcsolatba ne kerüljön Vizoviczki Lászlóval. 



Szebellédi István 2014. március 4-én, miután hosszan beszélt telefonon az egyik 

üzlettárásával és a fiával, lement zuglói háza pincéjébe, és vadászpuskájával fejbe lőtte 

magát. Nem tudni, miért lett öngyilkos. 

Az V. kerület ma 

Vizoviczki 2012-es letartóztatása óta nagyon megváltozott a főváros. Az V. kerületben ugyan 

még működnek Vizoviczki érdekeltségek, amiket most F. Noémi cége üzemeltet, de a 

kerületnek új urai vannak. 

Vizoviczki eltűnése után sorra nyíltak az új bárok és éttermek. Már nem összpontosul 

egyetlen vendéglátós kezében sem akkora hatalom, amekkora a Vezérnek volt, de néhány 

kisebb érdekcsoport meg tudott erősödni. 

A LEGTÖBBJÜK MÖGÖTT TERMÉSZETESEN MOST IS FELSEJLIK A POLITIKAI ELIT 

TÁMOGATÁSA. 

 



„Laci bácsi elintézte” - így vesztegette 

meg Rogán jegyzőjét Vizoviczki a 

koronatanú szerint 
Megjelent: 2016. július 15. 

http://444.hu/2016/07/15/laci-bacsi-elintezte-igy-vesztegette-meg-rogan-jegyzojet-vizoviczki-a-koronatanu-szerint 
Varga István Vizoviczki László biztonsági főnöke volt, az volt a feladata, hogy 

kapcsolatot tartson a lefizetett rendőrökkel, és hordja nekik a kenőpénzeket. Vizoviczki 

2012. május 31-i letartóztatása után Varga volt az, akit az ügyészségnek sikerült maga 

mellé állítania: hónapokon át szinte naponta vallatták, és az ő több száz oldalas 

gyanúsítotti vallomására alapozták a Vizoviczki és társai ellen felhozott vádakat. 

Zsebben a rendőrök 

Igaz, Vargát a többi vádlott többször is azzal vádolta a vesztegetési ügyben folyó 

budapesti és a korrupcióról szóló, debreceni tárgyaláson, hogy mindig pontosan azt 

mondja, amire az ügyészség éppen utasítja, de ebben, az első vallomásban még több 

olyan dolog is van, amit végül az ügyészség nem hozott fel a vádak között. 

Varga részletesen beszél a Hajógyári szigeten zajló drogterjesztésről is, de ez már 

valamiért nem szerepel a vádak között. 

Ezen kívül Varga hosszan beszámolt a lefizetett rendőrökről is, több tucat, főleg V. és 

III. kerületi rendőrt (köztük magas rangú vezetőket) is fotó alapján azonosított, elmondta 

kicsodák, és hogy mikor, mennyi kenőpénzt adott nekik azért, hogy Vizoviczki helyeit 

békén hagyják, a konkurenciát meg folyamatos razziákkal lehetetlenítsék el. 

Annak ellenére, hogy Varga rengeteg rendőrt azonosított, akiket az V. kerületi 

kapitányságról és a belvárosi rendőrösről ismert, és akiket megvesztegetett, az ügyészség 

végül nem emelt vádat egyik gyanúba keveredett belvárosi rendőr ellen sem, pedig 

korábban 61 rendőr ügyében indítottak nyomozást. 

A vallomás lesújtó képet ad a teljes budapesti rendőrségről, Varga rengeteget mesél 

arról, hogy miután a kilencvenes években a főváros rendőrei között híre ment, hogy aki 

Vizoviczki érdekeltségei környékén zaklatja a vendégeket, azt lefizetik, rengeteg járőr 

jött a külső kerültekből is a Hajógyári szigetre, vagy a Váci utcára, várva a kenőpénzt. 

Ezek a rendőrök többnyire Vizoviczki vendégeit zaklatták, megállították az ittas 

vezetőket, és több százezer forintot is elkértek azért, hogy ne indítsanak rendes eljárást 

az ügyben. 

Varga szerint Vizoviczki részéről bizonyos szinten védekezés volt, hogy egyre 

magasabb szintű rendőrökkel kereste a kapcsolatot, hiszen inkább egyszeri, nagyobb 

lefizetésekkel akarta leszerelni a vendégeket vegzáló, mutyizó kisrendőröket. 



Varga beszél a vallomásában az V. kerületi korrupciós kapcsolataikról is, és többször 

szóba hozza Rónaszéki Lászlót, aki 1998-tól 2013-ig volt az V. kerület jegyzője, azaz 

fideszes Karsai Károly, az MSZP-s Steiner Pál és Rogán Antal idején is. Az ő 15 éves 

jegyzősége alatt erősödött meg igazán a Vizoviczki-birodalom. 

Drága volt a jegyző 

Varga vallomásának legfontosabb része az, amiben az V. kerületi jegyző 

megvesztegetéséről beszél. Ezt mondja: 

  

Eszerint a jegyzőnek még közvetlenül a 2012-es elfogása előtti napokban is adott pénzt 

Vizoviczki. A szövegben szereplő átiratok pedig olyan kamuleveleket jelentenek, 

amikben Vizo emberei környékbeli lakók nevében feljelentgetik a rivális klubokat. 

Ezeket a terveik szerint elküldték volna Rónaszékinek, aki „baráti jegyző”, és ezért 

elrendeli majd a helyek bezárását. 

Varga korábban a Vizoviczki belvárosi helyeit üzemeltető T. Józseftől azt is hallotta, 

hogy Rónaszékinek 10 milliót kellett adni a teraszengedélyekért. A teraszok megnyitása 

nagyon fontos volt Vizoviczki belvárosi bárjainak, és többször sakkoztak is ezen az 

önkormányzattal. A birodalomról szóló cikksorozatunk 2. részében idéztük azokat a 

telefonbehallgatásokat, amik szerint Rónaszéki egy darabig 2012-ben visszatartotta a 

teraszengedélyeket, és ezeket csak egy Vizoviczkivel való találkozó után volt hajlandó 

megadni. 



Ez a találkozó volt az, amiről Varga az idézett szövegben beszél. 

Rogán Antal továbbra is azt állítja, hogy soha nem találkozott Vizoviczki Lászlóval, sem 

a cégvezetőivel. 

Rónaszékit Rogán 2013. szeptemberében küldte el a posztjáról, amikor már épp kezdett 

beindulni a Vizoviczki-nyomozás. 

A fő gond az volt, hogy Rónaszékit és Vizoviczkit is figyelte a rendőrség, amikor 2012 

tavaszán találkoztak. Vizoviczkit a cikksorozatunkban bemutatott Portik-Vizoviczki 

nyomozás keretében hallgatták le, Rónaszékit pedig azért, mert Vizoviczki utasította a 

lefizetett rendőreit, hogy figyeljék a jegyzőt. 

Vizoviczkiék a lehallgatások alapján azért akarták figyeltetni Rónaszékit, mert attól 

tartottak, hogy a jegyzőt más érdekcsoportok is megvesztegetik, és ezért engedélyt fog 

adni egy rivális klub megnyitására az V. kerületben. A telefonlehallgatások szerint 

Varga István 2012 tavaszán jórészt azzal volt elfoglalva, hogy ezt a klubnyitást a rendőri 

és önkormányzati kapcsolatain keresztül megakadályozza. 

Rónaszékit az ellene szóló temérdek vallomás és lehallgatás ellenére nem vádolták meg 

a Vizoviczki-ügyben. Később egy kisebb vesztegetés miatt indult ellene per, de abban 

felmentették, mondván, hogy törvénytelen volt a jegyző lehallgatása. 

 



 

Most mellényúlt a Fidesz, mert a 

Vizoviczki mindent tud 

 
Megjelent: 2016. július 25. 
http://tldr.444.hu/2016/07/25/most-mellenyult-a-fidesz-mert-a-vizoviczki-mindent-tud  

 

„Ha Vizoviczkit ellökik az asztaltól, 

nemcsak vádaskodni fog, hanem ha akarja, 

magával rántja az egész asztalterítőt is.”” 

● Ez itt a Vizoviczki Lászlóról szóló cikksorozatunk harmadik része. 

● Az első cikkben arról írtunk, hogyan lett Vizoviczki 20 év alatt a budapesti éjszaka 

egyedüli ura. 

● A másodikban arról, hogy milyen fontos politikai kapcsolatai voltak az V. kerületben, 

és hogy ezeket a kapcsolatokat a nyomozás során valamiért senki nem firtatta. 

● Ez a cikk azt mutatja be, mi történt Vizoviczki birodalmával a Vezér letartóztatása 

után, és azt, hogy kik erősödtek meg azóta a vendéglátásban. 

 

Pár perccel fél hét előtt kinyílt a II. kerületi Rend utca közepén álló, hatalmas, bekamerázott 

erődítménynek kinéző ház garázsának elektromos ajtaja, és egy fekete Mercedes GL terepjáró 

fordult ki az esős, szeles és hideg januári időbe. 

Az autó a Mammut II. parkolóházába hajtott, ahol Vizoviczki László kiszállt a hátsó ülésről, 

a testőrével felliftezett a 3. emeletre, és bement a Bacardi Bárba. 

Egy idős, ősz hajú, kopaszodó férfi várta az egyik asztalnál, szürke öltönyben. Vizoviczki 

azért hívta ide, mert ismerős terepen akart beszélni vele, és a Bacardi Bár az övé volt. 

2012. JANUÁR 5-ÉN ESTE HÉTKOR VIZOVICZKI LÁSZLÓ TÁRGYALÓASZTALHOZ ÜLT 

HORVÁTH ANDRÁS NYUGALMAZOTT RENDŐR DANDÁRTÁBORNOKKAL. 

Horváthot néhány hónappal korábban bízta meg Pintér Sándor belügyminiszter, hogy 

folytasson titkos nyomozást Portik Tamás ellen. 

Horváth egy kamu ürüggyel kért találkozót Vizoviczkitől, de mindketten tudták, mi az igazi 

oka annak, hogy ezen a hideg januári estén egy asztalhoz ültek. 

Horváth Portik ellen nyomozott, és a fülébe jutott, hogy Vizoviczkinek érdekellentéte lehet az 

olajmaffiózóval. A tábornok szerette volna rávenni Vizoviczkit, hogy valljon Portik ellen, 

mert azzal egészen biztosan elkaphatta volna az energolost. A rendőrségen ekkor már évek 

http://tldr.444.hu/2016/06/02/napnyugtatol-napkelteig-o-uralta-ezt-a-varost
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óta tudták, hogy Vizoviczki a kilencvenes években segíthetett tisztára mosni Portik olajos 

milliárdjait. Horváth ezeket az információkat szerette volna kicsalogatni Vizoviczkiből. 

Vizoviczki viszont nem akarta segíteni a Portik elleni nyomozást. Más miatt egyezett bele a 

találkozóba: számon akarta kérni Horváthot, valóban nyomoz-e ellene a Nemzeti Védelmi 

Szolgálat. Vizoviczki lefizetett rendőrei ugyanis a találkozó előtt néhány nappal kihozták a 

Nemzeti Nyomozó Irodából Radnai László, a kecskeméti maffiaperben elítélt conti-caros 

keresztapa vallomását, amiben Portik és Vizoviczki 90-es évekbeli ügyei szerepelnek. A 

papíron a Nemzeti Védelmi Szolgálat, azaz az NVSZ pecsétje volt. Vizoviczki tudta, hogy 

Horváth az NVSZ segítségével nyomoz Portik után, ezért a találkozón meg akarta tudni, hogy 

tényleg ő is a célszemélyek között van-e. 

De Radnai vallomása ekkor még államtitoknak minősült, így Vizoviczki nem szerezhette meg 

azt legálisan. 

Horváth végig tagadott, azt mondta, nem tudja, Vizoviczki milyen vallomást emleget. (Pedig 

Radnai vallomását tényleg maga Horváth vette fel, az NVSZ pedig az infókért cserébe 

szabadságot ígért Radnainak.) 

Vizoviczki egyre idegesebb lett, végül megvádolta Horváthot, hogy csak azért egyezkedett 

Radnaival, mert jóban van vele. Az olajozások idején valóban elterjedt, hogy a Pintér Sándor 

országos rendőrkapitány bizalmasának számító Horváth András legfőbb kapcsolata az 

olajosok között maga Radnai László. 

Ezen a vádon viszont Horváth akadt ki. Azzal védekezett, hogy pár rendőr le akarja járatni őt, 

ezért terjesztik, hogy bizalmas kapcsolatot tart fenn Radnaival. 

Így ért véget a találkozó, 

SEM VIZOVICZKI, SEM HORVÁTH NEM KAPTA MEG, AMIÉRT JÖTT. 

Haraggal váltak el. 

Vizoviczki ugyan nem volt hajlandó együttműködni a Portik elleni nyomozásban, de Horváth 

legalább megtudta, hogy Vizoviczkinek nagyon magas beosztású emberei vannak a 

rendőrségen, hiszen csak főrendőrök hozhatták ki neki Radnai titkosított vallomását. Ez pedig 

elég volt ahhoz, hogy Vizoviczki ellen is titkos nyomozást indítson. 

Vizoviczki óvatlanul leleplezte a rendőrségi kapcsolatait Horváth előtt, és ha ez nem lett 

volna elég, még meg is sértette a tábornokot. Így szinte biztosra vehette, hogy ha ellene még 

nem is nyomoznak, ezután majd fognak. 

A találkozó után Vizoviczki mégis folytatta a szokásos csütörtöki programját: kivitette magát 

a Hajógyári-szigeten lévő irododájába, hogy személyesen felügyelje a csütörtöki bulikat és a 

készülődést a hétvégére. 

Öt hónappal később, 2012. május 31-én is csütörtöki készülődés uralta a szigetet: az első 

nyári hétvége állt a diszkók előtt. 



Délután azonban a Terrorelhárítási Központ csapatszállítói fordultak be a H-hídról a 

Hajógyárira. Keresőkutyákkal jöttek, és mindegyik diszkót átkutatták. Vizoviczki Lászlót 

bilincsben vezették el, de magukkal vitték Varga Istvánt, a cégcsoport biztonsági főnökét, és 

a sziget kiadásainak ellenőrzésével foglalkozó D. Luciát is. 

Később kiszálltak Vizoviczkiék V. kerületi ingatlanjaihoz is, az Október 6. és a Mérleg utca 

sarkán lévő könyvelőirodában minden iratot lefoglaltak. Vizoviczki anyósa, N. Erika és 

barátnője, Ö. Istvánné így beszéltek telefonon a házkutatásról: 

  

A félelmüknek volt is alapja, a rendőrség ugyanis eredetileg csak azért nyomozott Vizoviczki 

után, mert a gyanú szerint a cégcsoport magas rangú rendőröket vesztegetett meg. Viszont a 

2012-es májusi házkutatások idején lefoglalt iratok alapján vádat emeltek bevételeltitkolás és 

adócsalás miatt is. Ebben az ügyben pedig már N. Erika és Ö. Istvánné is a vádlottak közé 

került, 30 társukkal együtt. 

4 éve ítélet nélkül 

Vizoviczki László ellen 2012 vége óta két eljárás folyik, de sem a vesztegetés, sem az 

adócsalás ügyében nem született még elsőfokú ítélet sem. Ehhez képest Portik Tamást már a 

Prisztás-gyilkosságban és az Aranykéz utcai robbantás szervezésében is bűnösnek mondták 

ki, pedig őt csak Vizoviczki után 2 héttel tartóztatták le. 

A nyomozást ismerő rendőrök azt mondták a 444-nek, hogy 

A VIZOVICZKI-ÜGY ELEVE NEM VOLT ÚGY ELŐKÉSZÍTVE, AHOGYAN A PORTIK 

ELLENI VÁDAK. 

Valószínűleg azért, mert a rendőrség eredeti célpontja egyedül Portik Tamás volt, Vizoviczki 

és társai ellen csak a rosszul sikerült januári találkozó után kezdték meg a tényleges 

adatgyűjtést Horváth András emberei. 

Portik sarokbaszorítására tehát megvolt Pintérék terve, de Vizoviczkiéra nem. Ezért 

Vizoviczki ellen mindvégig félgőzzel ment a nyomozás: a rendőrség nem is nagyon próbálta 

meg felderíteni a vállalkozó politikai kapcsolatait, és még a latartóztatása után is alig 



kérdezték ezekről. Ezen kívül a rengeteg vallomás ellenére nem jártak utána annak sem, hogy 

Vizoviczkiéknek közük volt-e a szigeten folyó drogterjesztéshez. 

Ugyanígy sikerült a Vizoviczki elleni vádemelés is, a gazdasági ügyben több vádpont is elég 

rozoga, és több vádlott azt állítja, hogy a debreceni ügyben sem olyan nehéz sarokba szorítani 

az ügyészséget, akik a teljes vádat lényegében egyetlen ember, Varga István, Vizoviczki 

biztonsági főnökének és rendőrségi kapcsolattartójának tanúvallomására alapozták. Az 

őrizetbevételeket sem gondolta túl a rendőrség: Vizoviczkit bevitték, de a birodalom legtöbb 

kulcsembere, köztük a több, bevételeltitkolással vádolt céget tulajdonló F. Noémi, Vizoviczki 

élettársa kinn maradt, és vádat sem emeltek ellene. 

Vizoviczki volt beosztottjai közül többen is úgy gondolják, F. Noémit azért hagyták békén, 

hogy 

„LEGYEN MIVEL FOGNI A FŐNÖKÖT”, 

és hogy Vizoviczki nehogy elkezdjen olyanokat mondani, amiket nem szabad”. 

Pintér bizalmasa ül minden bizonyítékon 

A Vizoviczki és Portik ellen induló nyomozások több szempontból is sokat használtak a 

Fidesz vezető köreinek. Az eljárásokat ugyanis ürügyként használhatták arra is, hogy egy 

helyre gyűjtsék a 90-es évek legkomolyabb bűntényeiben keletkezett összes bizonyítékot és 

dokumentumot. 

A nyomozások hátterében kivétel nélkül az újonnan létrehozott NVSZ és a Nemzeti 

Nyomozó Iroda (NNI) állt. Az NVSZ-t 2011 elején hozták létre, közvetlenül a 

belügyminiszter felügyelete alá rendelve, széles hatáskörrel rendelkező belbiztonsági 

titkosszolgálatként. 

Az NVSZ főigazgatója a Pintér bizalmasának számító dr. Bolcsik Zoltán vezérőrnagy lett. 

Bolcsik egyébként korábban azzal szerzett magának országos hírnevet, hogy ő irányította a 

móri mészárlás utáni nyomozást. Ez az a nyomozás, ami alapján vádat emeltek Kaiser Ede és 

Hajdú László ellen, és el is ítélték őket, később viszont meg kellett semmisíteni az ítéletet, 

mert kiderült, hogy nem ők voltak az elkövetők. 

Kezdetben az NNI vezette a Portik elleni nyomozást, de már 2012-ben is mindenki úgy tudta 

a rendőrségen, hogy a háttérből az NNI munkáját is Horváth András és az NVSZ, méginkább 

a háttérből pedig Pintér Sándor belügyminiszter irányítja. Vizoviczki vesztegetési ügye után 

az NNI-t szép lassan le is építették, a ugyanis szervezet vezető beosztású rendőrei is 

érintettek voltak a korrupciós ügyben. 

De a lényeg, hogy a rendőrség a nyomozások miatt begyűjthette az összes bizonyítékot és 

hivatalos iratot, ami az olajozások idején meg 90-es évek nagy maffialeszámolásaiban és a 

budapesti vendéglátós-háború ügyeiben keletkezett. Abban az időszakban, aminek nagyobb 

részében éppen Pintér Sándor volt az országos rendőrfőkapitány. 



„Nem lennék meglepve, ha majd egyszer jönne a hír, hogy beázott a bizonyítékraktárba, vagy 

hogy villám csapott az irattárba, és kigyulladt” - mondta egy magas beosztású ex-rendőr. „De 

persze nem is kell ilyesmit csinálni. Már önmagában az is hatalmas dolog, hogy minden cucc 

ott van, egy helyen a Bolcsikék keze ügyében. 

ÉS UGYE, KI TUDJA, HOGY MI VAN AZOKBAN A CUCCOKBAN? BÁRMI LEHET.” 

Leleplezem a baloldali maffiát, csak engedjenek el 

Hogy az ügyészség mégis inkább együttműködni szeretne Vizoviczkivel, nem pedig 

leszámolni vele, az abból is látszik, hogy miután egy évig tartották előzetesben, és 2013 

májusában a vállalkozó beismerő vallomást tett, hazaengedték házi őrizetbe. Aztán 

hazaengedték egy hónapra 2015-ben is, majd idén is úgy döntött a bíróság, hogy a vállalkozó 

hazamehet, igaz, most 250 milliós óvadékért. 

Vizoviczki tudta, hogy az irányítása nélkül elkezdett szétesni a birodalma, ezért a 

legfontosabb célja mindvégig az volt, ha hazamehessen az előzetesből, és visszavehesse – 

legalább informálisan – a cégei irányítását. 

Egy év előzetes után már tényleg bármit hajlandó lett volna mondani, csak hogy kiengedjék: 

2013-ban majd egy évnyi tagadás után részletes beismerő vallomásokat tett, és üzletelni 

kezdett az ügyészséggel. 

2013 szeptemberében alkut ajánlott. Az erről szóló levelében azt írta, hogy segít lebuktatni a 

Budapestet 2002 és 2010 között uraló baloldali maffiát, és annak vezetőjét, aki polgármester 

és országgyűlési képviselő is volt ebben az időszakban. Az ajánlatban azonban fenyegetőzik 

is, jelzi, hogy 

A 2010 ÉS 2012 KÖZÖTTI IDŐSZAKRÓL MÉG SOKKAL TÖBBET TUD, 

és rengeteg kapcsolata már a Fidesz-érából származik. 

A politikai erőviszonyokat érezve azt írta, hogy ezekről a fideszes ügyekről nem, csak a 2010 

előtti baloldali mutyikról szeretne beszélni, de ha nem fogadják el az ajánlatát, akkor 

kénytelen lesz felhozni az újabb, fideszes ügyeket is. A levelében többször utal arra is, hogy ő 

politikai irányultságát tekintve kifejezetten jobboldali. 



  

A leveléből úgy tűnik, hogy korábban baloldali politikusokra nézve terhelő információkat 

adott át az ügyészségnek, de ha ez így is van, nem tudni, hogy az ügyészség mit kezdett 

ezekkel az adatokkal. Komoly eljárás eddig nem indult olyan baloldali politikus ellen, akire 

ráillik Vizoviczki leírása. 

Vizoviczki alkuajánlatát hivatalosan nem fogadták el. 

Az ügyészség mindenáron szerette volna elérni azt is, hogy Vizoviczki tanúskodjon a Portik 

Tamás ellen zajló perekben, és adjon át Portikra terhelő információkat. Tekintve, hogy 

valósuínűleg már Horváth András dandártábornok is ezzel kereste meg 2012 elején, 

Vizoviczki 4 teljes évig ellenállt a nyomásnak. Tudta, hogy 

HA BESZÉLNI KEZD PORTIKRÓL, AKKOR PORTIK IS BESZÉLNI KEZD RÓLA, 

és az valószínűleg mindkettejük számára a legrosszabb forgatókönyv lett volna. 

Vizoviczki végül 2016 márciusában megtört, és bevitette magát az Aranykéz utcai robbantás 

tárgyalására Portik ellen tanúskodni. Igaz, ez a vallomás sem teljesen az volt, amit az 

ügyészség hallani akart, Vizoviczki továbbra is tagadta, hogy valaha is Portik pénzét mosta 

volna, nem hozott fel semmilyen konkrétumot, csak pletykaszintű, erőtlen vádakat 

puffogtatott az olajmaffiózó ellen. 

Később még a bíró is utalt arra, hogy a vallomástételkor kicsit kilógott a lóláb, hiszen 

Vizoviczki korábbi vallomásaiban folyamatosan tagadta, hogy bármi köze lenne Portik 

Tamáshoz, márciusban viszont, mikor már kisebb-nagyobb megszakításokkal 4 éve volt 

előzetesben, hirtelen rájött, hogy mégis ismeri Portikot, és tanúskodni is tud ellene. Minimum 

gyanús, hogy nem csak azért tett-e vallomást, mert ezért jutalmat, esetleg házi őrizetet remélt. 



De bármi is volt az indítéka, három hónap múlva úgy döntött a bíróság, hogy 250 milliós 

óvadékért újra házi őrizetbe helyezhetik a vállalkozót. 

De ekkorra már bejátszhatott a döntésbe egy másik indok is: Vizoviczki egyik korábbi 

üzletfele azt mondta, hogy azért jött pont most a házi őrizetről szóló döntés, hogy 

„NEHOGY A LACINAK IS MEGJÖJJÖN A KEDVE ÚGY BETÁMADNI A ROGÁNT, MINT 

AHOGYAN A PORTIK TOMI CSINÁLJA”. 

Portik Tamás többször is beszélt arról bíróság előtt, hogy ismeri Rogán Antalt, és egy 

alkalommal még át is adott neki 10 millió forintnyi eurót, cserébe azért, mert segített áron 

alul ingatlanokat szerezni az V. kerületben. 

Rogán tagadja, hogy köze lenne Portikhoz, és ennek a cikksorozatnak a 2. részében nem 

ismerte el azt sem, hogy kapcsolatban állt volna Vizoviczki Lászlóval, vagy az ő 

strómanjaival. Ez azért érdekes, mert Rogán 8 évig volt az V. kerület polgármestere, így ha 

tényleg nem ismeri Vizoviczkiékat, akkor a kerületében működő legnagyobb vendéglátó-

hálózat tulajdonosait nem ismeri. 

Bírósági forrásaink is érzékeltették, hogy Vizoviczki házi őrizetbe helyezése mögött volt 

politikai akarat. Sőt volt olyan is, aki azt mondta, hogy talán még óvadék nélkül is 

hazaengedték volna a vállalkozót. 

Vizoviczki néhány nappal a házi őrizetről szóló döntés után igyekezett is meghálálni a 

jóindulatot, ügyvédjén keresztül közleményt juttatott el a Fidesz-frakció revolverújságjának, 

a Pesti Srácoknak arról, hogy Rogán még csak látásból se ismerheti őt, hisz sosem 

találkoztak. 

A közlemény azt is jelzi, hogy megváltozott a viszony Vizoviczki és a Pesti Srácok között. A 

Vezér 2012-es letartóztatása után a Pesti Srácok – ügyészségi szivárogtatások alapján –

rengeteg cikket közölt a nyomozásról. Bennfentes információikkal akkoriban egyedüliként 

formálták a nyomozás megítélését a nyilvánosságban. A narratívájuk megfelelt az 

ügyészségének: cikkeikből teljes egészében kihagyták, hogy Vizoviczki behálózta az V. 

kerületet is, és még Rogán vezetése alatt is rengeteg szálon kötődött az önkormányzathoz. 

De akkor cinkos a hatóság vagy béna? 

Erre a kérdésre sajnos nem lehet egészen konkrét választ adni, de az tény, hogy az elmúlt 

hónapok történései alapján minimum alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy 

A VIZOVICZKI ELLENI ELJÁRÁST POLITIKAI ÉRDEKEK IS BEFOLYÁSOLJÁK. 
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Az eljárás időegyenesén látszik, hogy Vizoviczkit többször is mintha jutalmazták volna a 

házi őrizet elrendelésével. 2013-ban egy évnyi előzetes után pont azután engedték haza, 

miután végre megtört, az ügyészségnek is megfelelő beismerő vallomást tett, és terhelő 

információkat adott át baloldali politikusokról. 

A mostani házi őrizet elrendelése pedig 2 hónappal a Portik elleni tanúvallomás után történt, 

pont azokban a hetekben, amikor a legerősebb volt Rogán Antalon a Portik Tamás vádjai 

miatti nyomás. 

Vizoviczki egyik közeli ismerőse szerint a vállalkozó elleni eljárás olyan, mint egy 

„pávatánc”. 



A magyar állam hatóságai és Vizoviczki csak táncolnak egymás körül, mindkettőnek 

szüksége lenne a másikra, de nem bíznak egymásban. Mindkét fél tudja, hogy a másik 

komolyan ártani tudna neki, és ezt próbálják elkerülni. 

„EZ MÁR DIPLOMÁCIA.” 

Viszont ez alapján nem világos, hogy ha az állam tényleg nem tudja, mit tegyen 

Vizoviczkival, akkor miért kellett ellene egyáltalán eljárást indítani. Erre a legtöbben azt 

mondták, hogy a Fidesznek, azon belül is főleg Pintér Sándornak mindenképp kellett egy 

nagy maffiaügy, amivel bebizonyíthatja, hogy rendet tud vágni az országban, és oda tud 

csapni a baloldali kapcsolatokkal rendelkező maffiának. (Az NVSZ megtornáztatása, és a 

maffiagyilkosságok bizonyítékainak központi összegyűjtése csak ráadás volt.) 

És ebbe, az elsősorban Portik ellen indított nyomozásba keveredett bele Vizoviczki is. 

„DE A FIDESZ A VIZOVICZKIVAL ELSZÁMOLTA MAGÁT, MERT EZ AZ EMBER 

MINDENT, DE MINDENT TUD” 

– mondta egy Vizoviczkit is ismerő exrendőr. „Portik Tamásról még el lehet hitetni, hogy 

MSZP-s bűnöző, mert ő 2010 után kicsit begubózott, és nem ápolta a kapcsolatait. De a 

Vizoviczkiről nem. Ő sokkal beágyazottabb, sokkal több kapcsolata van a jobboldalon. Meg 

eleve, az V. kerületben szinte minden az övé volt 15 évig. Nála szórakoztak a politikusok, és 

nemcsak bal-, hanem jobboldaliak is. Mondják azt is, hogy felvételei vannak. A 

Vizoviczkinek tényleg voltak jobboldali barátai, és ő, ha ellökik az asztaltól, nemcsak 

vádaskodni fog, hanem ha akarja, magával rántja az egész asztalterítőt is.” 

Nézze, az én fiamat megmérgezték 

Vizoviczki azért akart az eljárás elejétől fogva minél hamarabb szabadulni és visszavenni a 

cégei irányítását, mert a letartóztatása után kiéleződött az ellentét F. Noémi családja, és a 

cégbirodalom kiadásainak ellenőrzésével foglalkozó D. Lucia között, ez pedig a csoport 

működését is veszélyeztette. 

Vizoviczki az első hónapokban többször üzent, hogy D. Lucia maradjon irányító szerepben és 

segítse a munkáját két testőr, akiket termetük miatt mindenki csak „szekrényeknek” nevezett. 

A vállalkozó azt szerette volna, ha D. Lucia tovább felügyeli a pénzügyeket. 

F. Noémi családja viszont mindenképp el akarta távolítani D. Luciát, aki korábban többször 

megvádolta a családtagokat azzal, hogy lopják a főnök pénzét. D. Lucia ugyanilyen vádakat 

hozott fel a legtöbb üzletvezetővel szemben, és emiatt nem volt kedvelt ember a cégcsoport 

dolgozói közt. Az F. Noémi és az anyja körül szerveződő kör így néhány hónap alatt 

kiszorította. 

A hatalmi harcok és a Vizoviczki letartóztatása utáni fejetlenség viszont jócskán megtépázta 

a cégbirodalmat. 



A cégcsoport irányítását a telefonlehallgatások szerint D. Lucia kiszorítása után F. Noémi 

anyja, N. Erika ragadta magához. 

Az anyós irányításával F. Noémi az V. kerületi könyvvizsgáló, Szebellédi István segítségével 

megpróbálta külföldre menekíteni a megmaradt Vizoviczki-vagyon egy részét, de N. Erika 

olyan pénzeket is biztonságba akart helyezni, amiket a család még Vizoviczki elől is titkolt. 

N. Erika és élettársa például úgy adott el egy badacsonytomaji nyaralót egy régi 

ismerősüknek, hogy az adásvétel előtt ők utalták át a vevőnek a nevetségesen alacsony 

vételárat, amit aztán a vevő hivatalosan kifizetett nekik. A házban N. Erikáék holmijai 

maradtak, és a vevő kulcsot sem kapott az ingatlanhoz. A nyomozók ráadásul rengeteg 

készpénzt is találtak ebben a nyaralóban. 

N. Erika élettársa nem tudott reagálni a pénzzel kapcsolatos kérdésekre, mikor a nyomozók 

erről faggatták: 

  

Viszont amíg a család a vagyon eltüntetésével volt elfoglalva, a diszkók és az éttermek 

küszködtek. 

Megszaporodtak a rendőri razziák és a hatósági ellenőrzések is.Valószínűleg maradtak a 

cégcsoport fizetési listáján lévő rendőrök a budapesti rendőrségen, viszont az eljárás miatt 

nagyon rizikós lett volna tovább kivételezni Vizoviczki diszkóival, éttermeivel és bárjaival, 

így a hatóságok barátságára és a megmaradt beépített emberekre rendőrségen, a NAV-nál, az 

ÁNTSZ-nél, az önkormányzatoknál vagy a tűzoltóságnál már nem lehetett számítani. 



A belvárosi éttermekben ez azt jelentette, hogy rizikósabbá vált lehúzni a külföldi 

vendégeket, a diszkókban pedig azt, hogy nem lehet többé háborítatlanul drogozni a szigeten, 

már bármikor beállíthatnak razziázni a rendőrök. 

MINDENHOL ROHAMOSAN ESTEK A BEVÉTELEK. 

Közben a fegyelem is lazult, rengeteg pénz tűnt el, az alkalmazottak még berendezési 

tárgyakat is elvittek a diszkókból. 

Nagyon fontos volt, hogy a család találjon egy embert, aki Vizoviczkihez hasonlóan képes 

fegyelmet tartani, van vendéglátási tapasztalata, és személyesen tudja vezetni diszkókat, 

EZ AZ EMBER HORVÁTH SÁNDOR – BECENEVÉN SANKA – VOLT. 

Horváth korábban dolgozott Vizoviczkinek, VIP-menedzser volt több diszkóban a szigeten. 

Akkori élettársa is Vizoviczkinek dolgozott, ezért vállalt ő is munkát a diszkókban, hogy 

többet lehessenek együtt. A kapcsolatnak azonban vége lett, és Sanka is elment még azelőtt, 

hogy Vizoviczkit letartóztatták volna. Egy ideig a saját éttermét vezette, és külföldön is 

dolgozott. 

Horváth cége, a Leitzo Hungary hivatalosan 2013 elején vette át Vizoviczki családjától a 

Hajógyári-sziget diszkóinak bérleti jogát. Májusra nagyrészt hitelekből gatyába rázta a 

helyeket, majd nagy reklámkampánnyal harangozta be, hogy „a Vizoviczki-korszaknak 

mostantól vége”, és új menedzsmenttel drogmentes szórakozás kezdődik a szigeten. 

Sanka a telefonlehallgatások szerint viszont már korábban feltűnt a szigeten, és több dolgozó 

is azt mondta, hogy Vizoviczki letartóztatása után nem sokkal már ő vitte az ügyeket. 

Vizoviczki anyósa egy alkalommal úgy beszélt Horváthról a telefonban, hogy „hoztam egy 

srácot régről, aki próbál segíteni”. 

Az anyós és Horváth Sándor anyja pedig már 2012 júliusában (tehát Vizoviczki letartóztatása 

után másfél hónappal) arról beszélgettek telefonon, hogy Sanka felügyeli a pultosokat, és 

hogy Horváthot is behívták tanúskodni Vizoviczki-ügyében. Horváth anyja pedig a 

jegyzőkönyvek szerint arra kérte N. Erikát, hogy beszéljen a lányával, F. Noémivel, mert el 

kell dönteni, hogy Sanka meddig dolgozzon még a Hajógyárin. 

Horváth anyja a jegyzőkönyv szerint azt mondja, hogy van valaki, aki a Fidesz miatt nem 

vállalhatja el az ügyvitelt, de nem mondja meg, ki az. 



  

Kérdeztük erről Horváth M-et, de azt mondta, hogy ő ilyet soha nem mondott N. Erikának. 

Szerinte valaki meghamisította a felvételeket vagy a jegyzőkönyvet. Jelezte azt is, hogy őt 

soha nem hallgatták ki a Vizoviczki-ügyben tanúként sem, márpedig ha tényleg annyira 

benne lenne, amennyire a lehallgatások mutatják, akkor szerinte biztosan behívták volna. 

Horváth Sándor igyekezett a magyar médiában tisztára mosni a sziget diszkót, de a vezetése 

alatt ugyanaz, a Vizoviczki által összállított csapat dolgozott, ami korábban is. 

De a váltás így is sikeres volt, az új üzemeltető tiszta neve és a reklámkampány megnyugtatta 

az embereket, 2013 májusában és júniusában újra sorok kígyóztak a Hajógyári sziget 

bejáratánál. Sanka több lapnak is nyilatkozott az új éráról, mindenhol hangsúlyozta, hogy 

szakítani akar Vizoviczki örökségével. 

„VIZOVICZKI ÉRTSE MEG, HOGY VÉGE” 

- virított akkoriban több újság címlapján is Horváth üzenete. A vállakozó arról is többször 

beszélt, hogy a híresztelések ellenére ő nem Vizoviczki strómanja, nem egyeztette le a 

Vezérrel, hogy átveszi a szórakozóhelyeit. 

Ez az idill egészen 2013. július 15-ig tartott, amikor is 

A 32 ÉVES SANKA VÁRATLANUL MEGHALT. 

A Bors azt írta, hogy a halála előtt Horváthnak négy napig komoly gyomorpanaszai voltak, 

hasmenéssel, hányással. A férfi a lap szerint orvoshoz is hiába ment, nem tudtak segíteni 

rajta. Halála napján anyjával épp a kórházba készültek, de már túl késő volt. 

Horváth anyja a mai napig azt állítja, hogy a fiát megmérgezték, és hogy korábban nem 

voltak ilyen emésztési gondjai. 

A HírTV Sanka halála után beszámolt arról, hogy a rendőrség szerint kizárt a mérgezés, az 

eset után 4 nappal pedig megírta a Magyar Nemzet, hogy a boncolás szerint a férfi halálát 

„rekeszizomsérv-kizáródás” okozta. 

http://www.borsonline.hu/aktualis/sandor-vizoviczki-engedelye-nelkul-vette-at-a-diszkokat/66245
http://mno.hu/belfold/nem-mergezes-okozta-horvath-sandor-halalat-1173621


Horváth anyja szerint azonban a többi gyereke még Sanka halála után is kapott halálos 

fenyegetéseket, amik szerint, ha nem hagyják ott a Hajógyárit, ugyanaz történik velük, mint a 

testvérükkel. 

Horváth anyja nem akart konkrétumokat mondani arról, hogy kit gyanúsít a mérgezéssel, 

csak azt ismételgette, hogy a fia „bűnözők közé keveredett” a Hajógyári szigeten. 

Maga Vizoviczki nem volt jóban Horváth Sándorral, a cégcsoport régi alkalmazottai 

mindannyian azt mondták, hogy Horváthnak már akkor is voltak súrlódásai a főnökkel, mikor 

először dolgozott a Hajógyárin. Az viszont a telefonlehallgatások alapján látszik, hogy 

Horváth anyja, aki egy időben talán mindenkinél jobban rálátott a sziget ügyeire, közvetlen 

viszonyban volt Vizoviczki anyósával. 

Horváth halála után Vizoviczki élettársa vette át Horváth cégének irányítását. F. Noémi 

hivatalosan 2013. június 13-án (tehát Horváth halála előtt egy hónappal) szerzett többségi 

tulajdont Horváth cégében, a Leitzo Kft.-ben, de a bíróságnak csak július 16-án, 

AZAZ HORVÁTH HALÁLÁNAK MÁSNAPJÁN NYÚJTOTTÁK BE AZ EGY HÓNAPPAL 

AZELŐTTRE DÁTUMOZOTT TULAJDONÁTRUHÁZÁSI PAPÍROKAT, 

rajtuk Horváth aláírásával. 

Furcsa az is, hogy a Horváth Sándor haláláról beszámoló cikkekben kivétel nélkül az 

szerepelt, hogy a cégeket Sanka anyja és nővére viszik tovább. F. Noémi tulajdonrészéről 

júliusban még nincs szó, annak ellenére, hogy a családnak ekkor már egy hónapja tudnia 

kellett volna róla, hogy F. Noémi tulajdonosként megjelent a Leitzo Kft.-ben. 

Pont ezért több régi dolgozó és Horváth ismerősei is arról pletykáltak, hogy Sanka aláírását 

valaki odahamisította a tulajdonátruházásról szóló papírokra. 

Belép az állam 

Horváth halála után már csak két hónapig tartottak nyitva a sziget diszkói, aztán szeptember 

közepén egy nagy záróbulival örökre lehúzták a rolót. A sziget déli részét ugyanis nem 

sokkal ezután visszavásárolta az állam az izraeli beruházótól, akiktől korábban Vizoviczkiék 

is bérelték a diszkóépületeket. 

A területekért majdnem 4 milliárd forintot fizettek az Álomsziget Kft.-nek, ami ilyen jó 

pénzért szívesen adta el az ingatlanokat, hiszen Horváth halálával nem lehettek biztosak 

abban, hogy a legnagyobb bérlőjük rendesen tud majd bérleti díjat fizetni nekik. Akkoriban 

ráadásul több ingatlanos szakértő is sokallotta a vételárat, főleg ahhoz képest, hogy az 

Álomsziget ennyire kiszolgáltatott helyzetben volt, (Nemcsak Horváth halála miatt, de ekkor 

már a szigetre tervezett kaszinó koncessziós díjai miatt is perben állt a beruházó az 

állammal.) 

A kormány határozatban döntött a visszavásárlás mellett. Eszerint azért kellett államosítani a 

területet, hogy „a Hajógyári-szigeten széleskörű aktív és passzív rekreációt elősegítő – 

http://www.origo.hu/gazdasag/20130920-visszavasarolja-az-allam-az-alom-szigetet.html


elsődlegesen kulturális és sportcélú – lakossági kikapcsolódás, szabadidős tevékenység 

eltöltésének lehetőségeit biztosító közösségi tér kerüljön létrehozásra”. A sziget déli részén 

azóta sincs semmi, és nem látszik az sem, pontosan milyen tervei vannak a kormánynak a 

hasznosításra. Kisebb vállalkozások működnek itt, itt van például az a 2012 decemberében 

nyitott konditerem is, ahová Orbán Ráhel jár. 

A fejlesztési tervekről kérdeztük a hasznosításért felelős Miniszterelnökséget is, de csak 

annyit mondtak, hogy 

„A HAJÓGYÁRI SZIGETTEL KAPCSOLATOS KONCEPCIÓ VÉGLEGES VERZIÓJA 

KIDOLGOZÁS ALATT VAN, A KORMÁNY MÉG NEM TÁRGYALTA”. 

Többen arról pletykáltak, hogy a szigeten Andy Vajna fogna valamilyen beruházásba, de a 

Vajna kaszinós cégének feltett kérdéseinkre a kormánybiztos határozottan tagadta, hogy 

bármi köze lenne a sziget jövőjéről szóló tervekhez. 

2013 szeptemberében a cégcsoport egyik régi dolgozója, az azóta az adócsalási ügyben 

megvádolt V. Zoltán, becenevén Dexter egy sajtóközleményben búcsúzott el a sziget 

vendégeitől az egész cégcsoport nevében. Ebben arról is írt, hogy Vizoviczki igazából soha 

nem adta át a diszkókat senkinek, mert a helyeket mindvégig az általa összerakott csapat 

üzemeltette. „Legfeljebb PR-szempontok szerint volt kommunikálva, hogy 

tulajdonosváltozás volt.” 

Viszont ha igaz, amit Dexter írt, akkor Horváth Sándor elsősorban mégsem Vizoviczkinek 

állhatott útjában, hanem valaki másnak. Pont ezért a dolgozók között ekkoriban olyan 

elméletek keringtek, amik szerint a Vizoviczkit egyszerűen csak félreállította valaki, mert 

ennek a valakinek a Hajógyári-szigetre vagy Vizo éjszakai birodalmára fájt a foga, és ez az 

ember vagy érdekkör volt az is, aki megmérgezte Horváthot, már ha egyáltalán valóban 

megmérgezték. 

Annyi biztos, hogy a Hajógyári-sziget a mostani állapotában nem sok bevételt termel. A 

legtöbb bérlőt még 2013-ban kidobták. 

F. Noémi és a romok 

A megszűnő rendőri védelem és a folyamatos razziák a Hajógyári-szigeten kívüli Vizoviczki-

helyeket is tönkretették. Az V. kerületben mostanra mindegyik bár és étterem bezárt, pedig 

több, F. Noémi tulajdonában álló cégnek most is van hatályos vendéglátóengedélye. A 

belvárosban egyedül a Dolce Vita és a Carpe Diem nightclubok maradtak meg. 

2014-es mérlege szerint a Dolce Vita 3 milliós nyereséget, a Carpe Diem viszont több mint 

17,5 milliós veszteséget termelt. 

A klubokon kívül egy diszkó maradt F. Noémi tulajdonában, a XI. kerületi Fehérvári úton 

lévő UP! The Club. Itt dolgozik több volt Vizoviczki-alkalmazott is, köztük több olyan, aki 

tanú vagy vádlott a most folyó perekben. 

http://hvg.hu/itthon/20130930_V_Laszlo_hajogyari_sziget_megszunes


Megmaradt a Vizoviczki-birodalom programajánlója is, a Flyerz magazin, aminek kiadója a 

Médiahatóság nyilvántartása szerint továbbra is az F. Noémi és az anyja tulajdonában lévő 

Freee Impressum Kft. Az Átlátszónak azonban Vizoviczki egyik régi rendezvényszervező 

embere azt mondta, hogy a Flyerzt átvette a fönök egyik testőre, Hirsch Imre cége. A cikk 

szerint az új kiadó szeretne szakítani Vizoviczki örökségével. 

Ennek ellenére a Flyerznél a mai napig dolgoznak korábbi Vizoviczki-emberek, és Hirsch 

Imre több cégben is üzlettársa F. Noéminek. A csoport ismerői szerint a főnök továbbra is F. 

Noémi, Hirsch ugyanis „nem az a cégvezető típus”. 

A Flyerz előnye, hogy iszonyatosan nagy tömegeket képes megmozgatni, van egy félmilliós 

Facebook-oldaluk is. Ráadásul a Flyerz az a márkanév, amit talán a legkevésbé járattak le a 

Vizoviczki ellen indított eljárások. Vizoviczki maga is rengeteg energiát fektetett bele a 

programkiadvány felépítésébe, nem véletlen, hogy most úgy tűnik, 

EZ LETT A CSOPORT KÖZPONTI CÉGE. 

Az újság már nemcsak Vizoviczki-bulikat reklámoz, az UP! nem is tudná egyedül megtölteni 

a programajánlót. A Flyerz által meghirdetett eseményekből azonban az is látszik, hogy a régi 

csapat rendezvényszervezéssel is foglalkozik, hozzájuk kötődik például az idén nyárra is 

meghirdetett siófoki Coronita Tábor, ami még mindig a Hajógyári-sziget leghíresebb 

szórakozóhelyének nevét viseli. 

A Flyerz a partiszervezésen túl már street fooddal is foglalkozik, a Balaton Soundon és az 

EFOTT-ton már nemcsak reklámkiadványként, hanem büféként is ott voltak. 

F. Noémi a megmaradt vállalatok mellé 2014-ben alapított 3 új céget is, de az egyiket már 

tavaly el is adta egy Pajer Károly nevű vállalkozónak. Mérlegei alapján a három cég közül 

2014-ben egyik sem végzett érdemi tevékenységet. 

A demokratikus budapesti éjszaka 

A Vizoviczki-csoport befolyása tehát nem tűnt el teljesen a főnök 2012-es letartóztatása után 

sem, de rengeteget gyengült. Vizoviczki eltűnésével hatalmi vákuum alakult ki a budapesti 

vendéglátás tetején. 

A szakmában a legtöbben úgy gondolják, hogy az állam is okult Vizoviczki példájából, és 

már soha nem fogják engedni, hogy egyetlen személy, vagy egyetlen érdekcsoport ekkora 

hatalmat szerezzen a piacon. 

„OLYAN, MINT A VIZOVICZKI, ITT MÁR NEM LESZ. Ő 20 ÉVIG KONKRÉTAN AZT 

CSINÁLT, AMIT AKART, MÉG A RENDŐRSÉGNEK SEM FELELT. 

Most is ügyeskedhetsz, de az utolsó szót a nagy rendőrök meg a politikusok mondják ki. 

Ellenük nem mehetsz.” 

https://atlatszo.hu/2016/06/20/egykori-testorehez-kerult-vizoviczki-programajanlo-magazinja-a-flyerz/


Vizoviczki letartóztatása óta több, kisebb érdekcsoport erősödött meg a budapesti 

vendéglátásban. Ezek viszonylag jól elkülönülnek, általában a célközönségük sem ugyanaz. 

Abban a menő étteremláncok tulajdonosaitól kezdve a legkisebb kocsmák csaposaiig 

mindenki egyetért, hogy Vizoviczki letartóztatása után szabadabb lett a piac, és sokat javult a 

színvonal is. 

„A Vizo a régi rendszer embere volt. Ez meg már az új rendszer. Nem értette, hogy anélkül is 

meg lehet gazdagodni, hogy 1 millióért adod a gulyást és 100 ezerért a pezsgőt, aztán 

megfenyegeted a vendéget, hogy megvered. Ebbe a mai világba a Vizoviczki már nem való.” 

A komoly vendéglátós csoportokat akármeddig lehetne sorolni, már csak a nagy számukból is 

látszik, hogy mennyit kedvezett a versenynek Vizoviczki meggyengülése. A piacon nagy 

névnek számít a már Vizoviczki idejében is vendéglátózó Leroy-csoportot összefogó 

Lefkovics György, idősebb Szini Béla és Medgyessy Péter veje, ifjabb Szini Béla, de vannak 

olyan, a semmiből előtörő és hamar sikeressé váló kocsmafranchise-ok is, mint a körúti 4-es 

6-os kocsmákat üzemeltető Legjobbkocsma-hálózat, vagy a VII. kerület jól menő 

romkocsmái. 

Ezek a vállalkozók már nem küldenek egymásra verőembereket, nem masíroztatnak kigyúrt 

kopaszokat a Váci után. Ha vannak is nézeteltéréseik, azokat maguk között, a nyilvánosságot 

kerülve rendezik le anélkül, hogy ezzel az egész budapesti vendéglátásnak ártanának. Az 

egyik, neve elhallgatását kérő vállalkozó így foglalta ezt össze: 

„EZ EGY CIVILIZÁLT ORSZÁG, ÉPPEN ITT VOLT AZ IDEJE, HOGY A 

VENDÉGLÁTÓSOK IS ELKEZDJENEK CIVILIZÁLTAN VISELKEDNI. 

Nem kell lehúzni senkit, nem kell fenyegetni senkit, dolgozni kell, aztán vagy bejön, vagy 

nem.” 

A megkérdezett vendéglátósok mindegyike azt mondta, hogy ma nagyon fontos, hogy a 

rendőrséggel jó viszonyban legyenek. Azt senki nem ismerte be, hogy neki magának 

lennének magas rangú rendőr támogatói, de szigorúan név nélküli nyilatkozataikban a 

riválisaikat gyakran vádolták azzal, hogy komoly rendőri kapcsolataik vannak. 

Pont emiatt néhányan még olyanokat is mondtak, hogy Vizoviczki után „a rendőrök vették át 

az éjszakát”. 

Hasonló a helyzet a politikai kapcsolatokkal is: a rivális helyekről mindenki tudni véli, hogy 

ki áll mögöttük, de saját magáról természetesen mindenki azt állítja, hogy politikai pártfogók 

nélkül érte el a sikereit. 

A legnagyobb V. kerületi vendéglátósok mögött azért felsejlenek politikai kapcsolatok. A 

Leroy-csoportot összefogó Lefkovics György a cégein keresztül több ingatlant is megszerzett 

az Október 6. Utca, a Zrínyi utca és a Bazlika körül. Szerzett tulajdonrészt a TG Italianóban, 

a Bobban, a Tokioban és az Ötkertben is, ahol még Orbán is tartott megbeszélést 

fidelitasosokkal. Lefkovicsnak volt köze a Laci!Pecsenye! nevű helyhez, és az egy időben 

Habony Árpád egyik kedvenc találkahelyénak tartott, igényes és drága borkínálatáról híres 



Innio-hoz is. A hozzá köthető éttermek és bárok többségében azonban nem ő végzi a napi 

teendőket, nem ő az üzemeltető, hanem valamelyik üzlettársa. Lefkovics általában az 

ingatlant biztosítja. 

Több, Lefkovicshoz kötődő cég is bérlői kedvezménnyel vett ingatlanokat az V. kerületi 

önkormányzattól, a Figyelő pedig 2014-ben arról írt, hogy a vállalkozó az MSZP-s Steiner 

Pállal és Rogán Antallal is jó viszonyban volt, amikor a politikusok az V. kerület 

polgármesterei voltak. 

Lefkovicsnak még egy világörökségi területet szabályellenesen megkárosító építkezést is 

elnézett a Rogán vezette önkormányzat. 

A Leroy-csoport Vizoviczki letartóztatása előtt is aktív volt, de nem nagyon merészkedett 

Vizoviczki területeire, ahogyan Vizoviczki sem zavarta Lefkovicsék köreit. Igaz, Vizoviczki 

az egyik vallomásában megvádolta az Ötkert tulajdonosait azzal, hogy rendőrségi razziát 

próbáltak rendelni a Hajógyári szigetre. 2009-ben pedig a vallomások szerint Tanyi György 

Vizoviczki megbízására kormányzott bele egy gázolajos kannákkal megrakott, és gázolajjal 

lelocsolt Suzukit a MOM Leroy-ba. Igaz, ekkora már Lefkovics hivatalosan eladta a 

tulajdonrészét a bárt üzemeltető cégben. 

Varga István, a Vizoviczki-ügy koronatanúja így meséli el az ügyet a vallomásában: 

  

A Leroy-csoporthoz tartozó belvárosi éttermek és bárok sikere jórészt abban állt, hogy 

Lefkovics hamar felismerte ugyanazt, amit Vizoviczki is: hogy az V. kerületben eléggé olcsó 

szezonális teraszt nyitni. Az ehhez szükséges közterületet olcsón ki lehet bérelni az 

önkormányzattól. A terasznyitás így sokkal jobban megéri, mint egy-egy bár vagy étterem 

belsejének költséges felújítása. 

Lefkovics az utóbbi években több vendéglátós érdekeltségét is eladta, de továbbra is jelentős 

erőt képvisel a szakmában. 

Lefkovicsék, a két Szini Béla és a nyerőgépezés betiltása miatt a tönk szélére kerülő körúti 

bárokat felvásárló Legjobbkocsma-hálózat mellett több ezer közepes és kicsi vendéglátós cég 

vagy cégcsoport működik Budapesten, és Vizoviczki bukása után ez a paletta még színesebbé 

vált. Az összes csoportot ebben a cikkben lehetetlen felsorolni, az viszont beszédes, hogy már 

http://figyelo.hu/cikk_print.php?cid=410442-alig-ismerik--megis-o-budapest-kiralya


a régi Vizoviczki helyek körüli házak telekkönyveit böngészve is találtunk két olyan, 

nagyobb vendéglátóst, 

AKIK MÖGÖTT HABONY ÁRPÁD ÉS ROGÁN ANTAL BEFOLYÁSA SEJLIK FEL. 

Az egyik az ukrán Eduard Uszikov, aki az utóbbi években hatalmas élelmiszer-ipari 

cégbirodalmat épített fel Magyarországon, de a hírekbe leginkább azért került be, mert 

Ő HABONY ÁRPÁD ELŐZŐ BARÁTNŐJÉNEK APJA. 

A vállalkozót korábban Rogán Antallal is hírbe hozták, de Rogán erre mindenkit beperelt, aki 

azt állította, hogy ismeri Uszikovot. A 444 is lehozta a helyreigazítást, miszerint Rogán nem 

ismeri az ukránt. 

Uszikov kelet-magyarországi székhelyű élelmiszeripari cégeinek többsége már felszámolás 

alatt áll, most Budapesten nyomul, főleg az V. kerületben. Több ingatlant is megszerzett az 

Október 6. utca elején, a korábbi Vizoviczki-éttermek szomszédjában, de van egy 314 

négyzetméteres ingatlana a Sas utcában is. 

Uszikov nem közvetlenül a vendéglátásban utazik, az érdekeltségeit összefogó Giant 

Hungary egy ingatlankezelő cég. A vállalatnak iszonyatos, több mint 5 milliárd forintos 

ingatlanvagyona van, jórészt az V. kerületben. Ezeket a helyiségeket adják bérbe, többek közt 

éttermeknek is, és ezekből a bérleti díjakból komoly bevételeket szerez a cég. 

A kerületi vendéglátósok közül többen ingatlanos cégektől bérlik a helyiségeiket. Vizoviczki 

bukása után, ahogyan felpezsdült a belvárosi vendéglátás, úgy ment egyre jobban az 

üzlethelyiségeket bérbeadó vállalkozásoknak is. Valószínűleg Uszikov is ezért szállt be a 

bizniszbe. 

„Könnyebb most minden. Bérelni is könnyebb, mert már tudjuk, hogy ki lehet termelni a 

bérleti díjat, és nem jönnek durva védelmi pénzekért a nyakunkra” - mondta egy helyi 

kocsmáros. „Persze bérelni is olyantól érdemes, akiről tudod, hogy be van kötve a megfelelő 

helyekre. Úgy egyszerűbb az élet.” 

A piac tisztulását mutatja az is, hogy több külföldi is belépett a helyi vendéglátásba, és még 

terjeszkedni is tudtak. Korábban nagyon kevés külföldi tulajdonú hely tudott megmaradni, 

mert a kerületet felosztó csoportok a helyismerettel és befolyásos pártfogókkal nem 

rendelkező külföldieket tudták a leghamarabb kicsinálni. 

Az egyik külföldi csoport, ami Vizoviczki letartóztatása után megerősödött Budapesten, 

grúziai zsidó vállalkozókból áll. Ehhez a körhöz tartozik Lika Kriheli is. Ő és több rokona is 

ismerőse Rogán Cecíliának a Facebookon, tehát kapcsolatban állhatnak a Rogán-családdal, és 

ez a pletyka terjed róluk a piacon is. 

Krihelire igazából teljesen véletlenül akadtunk, az hívta fel rá a figyelmet, hogy az egyik cége 

tavaly Perfetto Italian Kitchen néven olasz éttermet nyitott a Kecskeméti utca 8-ban, 

közvetlenül Vizoviczki egyik rég bezárt sörözője mellett. Az ingatlan Kriheli egyik 

rokonának tulajdona. 

http://444.hu/2015/06/25/matt-lila-bentley-vel-jar-egy-budai-elitiskolaba-a-titokzatos-ukran-husmilliardos-fia
http://444.hu/2015/07/14/helyreigazitas-21


A Perfetto Italian Kitchen ugyan tavaly veszteséges volt, de a Facebookjukon azt írják, hogy 

hamarosan nyitnak egy éttermet a Bajcsy-Zsilinszky úton is. 

Kriheliéknek ezen kívül van éttermük az V. kerületi Zrínyi utcában és a Gozsdu Udvarban is. 

A Zrínyi utcai 292 négyzetméteres helyiséget ugyanaz a rokoni tulajdonban álló 

ingatlankezelő birtokolja, ami Kecskeméti utcait is. 

Kriheliék nemcsak a Kecskeméti utcában települtek régi Vizo-érdekeltség közelébe, hanem 

az Október 6. utcában is, Itt az egyik cégük 2012 tavaszán megszerzett a 4-es számú házban 

egy olyan helyiséget, ami közvetlenül a régi Vizoviczki-központ szomszédjában van. 

A helyiség egy 217 négyzetméteres utcafronti üzlet (pincével), az a helyiség, ahol most a Pad 

Thai Wokbár működik. Ők Kriheliktől bérlik a helyet. 

A ház másik oldalán működött a Vizoviczki-cégcsoport központja. Itt volt a könyvelőiroda és 

az őrző-védő cég is, ezen kívül több Vizoviczki-cég székhelye ide volt bejelentve. F. Noémi 

cége itt egy (pincével együtt) 670 négyzetméteres üzlethelyiséget bérelt Rogán 

önkormányzatától, 

MINDÖSSZE 128 EZER FORINT PLUSZ ÁFA HAVIDÍJÉRT. 

A bérletet néhány héttel Vizoviczki letartóztatása előtt mondta fel az V. kerület, a cégcsoport 

vezetői el is kezdtek új irodákat keresni az ide bejegyzett cégeknek. 

Most mát több korábbi Vizoviczki-alkalmazott is úgy gondolja, hogy ez a váratlan 

szerződésbontás azért jött, mert Rogán önkormányzatában ekkor sejtettek meg valamit a 

Vizoviczki elleni titkos nyomozás súlyosságáról. 

De Kriheliék Október 6. utcai ingatlana más miatt is érdekes: az ingatlant birtokló céget egy 

Vadnai Gábor nevű vállalkozótól vették. 

Vadnai is nagy játékos volt a kilencvenes évek végén: vádlott volt az Energol-perben, 1998-

ban Ignácz István dandártábornok, az Országos Rendőr-főkapitányság akkori bűnügyi 

főigazgatója pedig név szerint is említette, mint olyan vállalkozót, akinek köze lehetett a 

kilencvenes évek végi robbantásos merényletekhez. Vallott Vadnai ellen az Aranykéz 

utcában felrobbantott Boros József Tamás is. Vadnai később tanú volt a kecskeméti 

maffiaperben, vallott a conti-car-os nehézfiúkra. A neve szerepelt a conti-car-osok 

halállistáján is, 2003-ban, a maffiaper ítélethirdetésének évében pedig valakik kézigránátokat 

dobtak Vadnai autókereskedésére. 

2010-BEN MÉGIS KEDVEZMÉNNYEL VEHETTE MEG AZ OKTÓBER 6. UTCAI 

INGATLANT ROGÁN ANTAL ÖNKORMÁNYZATÁTÓL VADNAI CÉGE, A VADNAI & 

SONS KFT. 

Csak 45,7 millió forintot kellett fizetniük, az önkormányzat ugyanis adott nekik 19,5 millió 

forint bérlői engedményt, pedig előtte csak 4 hónapig bérelték a helyiséget. 



Rendőrségi forrásaink szerint egyébként „majdnem teljesen biztos”, hogy Vadnai ismerte 

Vizoviczkit, bár arra nem találtunk bizonyítékot, hogy kettejük között üzleti kapcsolat lett 

volna. 

Kérdeztük az V. kerületi önkormányzatot, és Rogán minisztériumát is, hogy jó ötlet volt-e 

Vadnainak ekkora kedvezménnyel ingatlant eladni, de nem válaszoltak. 

És Vizoviczkivel mi lesz? 

Budapesten többen is rettegnek Vizoviczki visszatérésétől, de egyelőre nem tudni, hogy ez 

mikor jön el. Az látszik, hogy Vizoviczki mindkét tárgyalásán komoly mellényúlások és 

fekete lyukak vannak a vádiratban és a felderítésben is. Nem is csoda, hogy a tárgyalások 

indulása után mindkét vádirat elég hamar inogni kezdett. 

Ráadásul Vizoviczki már majdnem 4 éve ül előzetesben, így ha a tárgyalásain nem ítélik el, 

vagy 4 évnél rövidebb büntetést kap, akkor még az is előfordulhat, hogy az államnak kell 

majd kárpótlást fizetnie. 

Viszont ha Vizoviczkit kiengedik, az azt jelenti, hogy beérett a taktikája: mindig nagyon 

előzékeny volt az ügyészséggel és a vele hírbe hozott kormánypárti politikusokkal szemben. 

Portikkal ellentétben ő soha nem kezdett ugrálni, pedig már csak abból fakadóan is, hogy 20 

éven át tevékenykedett Budapest kiemelten fontos kerülteiben, valószínűleg több magas 

rangú fideszes kapcsolata is van. Őket nemhogy nem leplezte le soha, de a 2013-as 

alkuajánlatát leszámítva még csak célzást sem tett a létezésükre. 

És bár a saját nevével valószínűleg még hosszú évekig nem szerezheti vissza a korábbi 

pozícióit, Vizoviczki nem koldusként kel majd fel a vádlottak padjáról. F. Noémi és a köré 

szerveződő emberek most is egy rendesen működő cégbirodalmat visznek, és a Vizoviczki-

család anyagi biztonságát sem tudta igazán megrengetni az eljárás. Ez látszik abból is, hogy 

mennyire nem okozott gondot a vállalkozónak a 250 milliós óvadék kifizetése. 

 

 



Vizoviczki László vallott Portik ellen 

Megjelent: 2016. szeptember 30. 

http://444.hu/2016/09/30/vizoviczki-laszlo-vallott-portik-ellen 
Bírósági dokumentumok szerint Vizoviczki László 2015-ben fontos információkat és 

bizonyítékokat is adott át a Nemzeti Nyomozó Irodának (NNI) a 90-es évek 

maffialeszámolásaival kapcsolatban. A Nemzeti Nyomozó Iroda egy 2015 júniusában 

kelt levélben még a Vizoviczki költségvetési csalási ügyében eljáró bírót is tájékoztatta 

arról, hogy a vállalkozó vallomást tett a maffiaügyekről, és ez a vallomás „jelentősen 

segítette” az NNI eljárásait. 

  



A maffialeszámolásokat 2015-ben már bíróság előtt tárgyalták: az Aranykéz utcai 

robbanással, valamint Domák Ferenc (Cinóber) és Fenyő János meggyilkolásával több 

embert is vádoltak. Az elsőrendű vádlott Jozef Rohác volt, a harmadrendű pedig Portik 

Tamás, aki az ügyészség szerint mindhárom merénylet felbujtója volt. 

Az Aranykéz utcai robbantásban Rohácot és Portikot is bűnösnek találta a bíróság, 

mindketten börtönbe kerültek. Vizoviczki személyesen is megjelent és tanúvallomást tett a 

Portik-ügy egyik tárgyalásán, de akkor kifejezetten súlytalan dolgokat vágott Portik fejéhez, 

így valószínűsíthető, hogy az NNI-nek adott nyilatkozataiban ennél a nyilvános vallomásánál 

messzebbre ment. 

Bírósági dokumentumok szerint Vizoviczki elsősorban a felbujtó, azaz Portik Tamás ellen 

szolgáltatott terhelő információkat a nyomozóknak. 

Bár a rendőrség nem árulta el, hogy ezek milyen információk voltak, több jel mutat arra, 

hogy Vizoviczki tényleg súlyos dolgokat mondhatott. 

Az egyik jel, hogy mikor Vizoviczki először prezentálta az ajánlatát, hogy információkat ad 

át a 90-es évek leszámolásairól, és magára vonatkozóan is beismerő vallomást tesz, az NNI, a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat és Pintér Sándor belügyminiszter különmegbízottja, Horváth 

András nyugalmazott rendőr tábornok is támogatta a megállapodást. Pedig Vizoviczki 

megkérte az árát: azt akarta, hogy a vallomásaiért cserébe számítsák be a büntetésébe az 

eddig előzetesben töltött idejét, és tárgyalás nélkül engedjék el. A megállapodás végül 

valószínűleg csak azért nem valósult meg ebben a formában, mert az ügyészség húzta a 

száját. Az nem tetszett nekik, hogy mire Vizoviczki megtette az ajánlatát, ők már 

benyújtották a Vizoviczki elleni vádiratot, így értelemszerűen nem akarták tárgyalás nélkül 

elengedni. 

A másik jel pedig az, hogy mikor nyáron Vizoviczkit 250 milliós óvadék ellenében házi 

őrizetbe helyezték, a vállalkozó kérte, hogy ne kelljen nyomkövetőt viselnie, mert az akár 

életveszélybe is sodorhatja. 

  

Vizoviczki és védője akkor is hivatkoztak a hatóságokkal folytatott együttműködésre, amikor 

nyáron kezdeményezték, hogy a bíróság engedje ki az előzetesből, és helyezze házi őrizetbe a 

vállalkozót. Az ügyvéd azt mondta a házi őrizetet elrendelő meghallgatáson, hogy Vizoviczki 

szökése már csak az NNI-vel való együttműködése miatt is kizárt. 

Eredetileg is ez lehetett Pintérék célja 



Valószínűsíthető, hogy Horváth András nyugalmazott rendőr tábornok (akit Pintér megbízott 

a 90-es évek maffialeszámolásainak felderítésével) eleve arra akarta rávenni Vizoviczkit, 

hogy valljon Portik ellen. Rendőrségi beszámolók szerint Horváth ezért találkozott 

Vizoviczkivel 2012 januárjában a Mammutban, de Vizoviczki akkor nemcsak elzárkózott az 

együttműködés elől, hanem meggondolatlanul le is leplezte, hogy magas rangú rendőr 

informátorai vannak. A feldühített Horváth ezután indította meg a nyomozást Vizoviczki 

ellen is. 

Most viszont úgy tűnik, hogy Vizoviczki összesen 38 hónapos (bírósági ítélet nélküli) 

előzetes letartóztatása és 13 hónapos házi őrizete meghozta a sikert, mert a vállalkozó végül 

megtört annyira, hogy valljon Portik ellen. 

(A cikksorozatban használt grafikákat Tamás Bence Gáspár készítette.) 

 


