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Az ügy lényege:  

2010. évre V.L. I. r. vádlott vezetésével 48 cégből álló cégcsoport 

alakult ki, mely cégek jelentős része – így a váddal érintett 16 

gazdasági társaság is – egy vagy több szórakozóhely üzemeltetését 

látta el, más gazdasági társaságok a cégcsoport működéséhez 

szükséges logisztikai kisegítő tevékenységet végeztek.  

 

Az I. r. vádlott által kialakított struktúra lehetőséget biztosított arra, 

hogy cégjogi szempontból a gazdasági társaságok kizárólag 

többszörös áttétel útján legyenek az I. r. vádlotthoz köthetőek. Azok 

tulajdonosi szerkezete úgy került meghatározásra az I. r. vádlott által, 

hogy a holding cégek tulajdonosai hozzá szorosan kötődő családtagok 

legyenek. A gazdasági társaságok ügyvezetői az I. r. vádlottnak 

lekötelezett, már hosszú ideje neki dolgozó, az I. r. vádlott által 

megbízhatónak tekintett személyek voltak. 

 

A céghálózat tagjainak, cégjogi szempontú és a cégnyilvántartásban is 

rögzített képviselete, illetve tulajdonosi háttere azonban a tényleges 

működés során nem jelent meg. A gazdasági társaságok 

cégnyilvántartásban rögzített ügyvezetői a cégjogi szempontból 

irányításuk alatt álló gazdasági társaságok tényleges képviseletét, 

irányítását nem minden esetben látták el, feladatuk elsősorban a 

szükséges adminisztratív intézkedések – szerződések, adóbevallások 

és más dokumentumok aláírása – végrehajtására terjedt ki, a tényleges 

irányítási tevékenység helyett ugyanakkor alkalmanként más, az I. r. 

vádlott rendelkezéseinek megfelelő feladatot láttak el.  

 

A cégcsoport működésére a nagyfokú szervezettség volt jellemző, 

amelynek megvalósítása érdekében szigorúan meghatározott 

feladatkörök kerültek kialakításra. Az I. r. vádlott egy személyben 

döntött arról, hogy adott gazdasági társaságnak a bizalmasai közül ki 

lesz az ügyvezetője és arról is, hogy az adott gazdasági társaság által 

működtetett szórakozóhelyek korlátozott jogkörrel történő tényleges 

vezetését ellátó üzletvezetője ki legyen. 

 

 



Az I. r. vádlott 2010. júniusától annak érdekében, hogy minél 

nagyobb jövedelmet realizálhasson elhatározta, hogy az üzletekben 

keletkezett bevétel egy részét az adóhatóság elől eltitkolja; erről és 

ennek módjáról előre megállapodott T.J. II. r., Cs.A. III. r., D.R. IV. r., 

Ö.I. V. r., N.E. VI. r., P.Sz. VII. r., L.L. VIII. r. és T.G. IX. r. vádlottal. 

Ennek keretében meghatározta azt is, hogy az üzletvezetők milyen 

elvek mentén tartsák nyilván a bevételt. Az üzletvezetők a 

megbeszéléseket követő időszakban – ellenkező utasításig – az ott 

elhangzottaknak megfelelően voltak kötelesek eljárni, 

tevékenységüket a II. r., a III. r. és a IV. r. vádlottak ellenőrizték. 

Annak meghatározása, hogy adott időszakban a gazdasági 

társaságokra lebontva mekkora összeget szükséges bevételként a 

pénztárgépekben nyilvántartani és a könyvelésben szerepeltetni, az V. 

r., a VI. r., és a VII. r. vádlott feladata volt 2011. október 1. napjától. 

 

Tekintettel arra, hogy a könyvelésben az elért bevételek jelentős része 

nem szerepelt és a költségek egy részéről szintén nem állt 

rendelkezésre a számviteli törvényben előírt bizonylat, szükség volt a 

tényleges bevételek és kiadások nyilvántartása érdekében egy belső 

nyilvántartás bevezetésére. A társaság a tényleges készpénzes napi 

forgalomról egy, a könyveléstől eltérő összegű belső elszámolást, a 

cégcsoportban széleskörűen alkalmazott szóhasználat szerint ún. 

„rajz”-ot készített. A rajzok tartalmazták az adott vendéglátóhelyen 

naponta keletkezett bevételek összesítését pultonkénti részletezésben, 

a készpénzben kifizetett kiadásokat időrendi sorrendben, a 

rendelkezésre bocsátott nyitó-váltó pénz és záró pénzkészlet összegét, 

a vendégek által ki nem fizetett fogyasztások, azaz tartozások 

összegét és a bevételből a központ részére leadott összegeket. 

 

A belvárosban üzemeltetett éttermek, fagylaltozók, illetve éjszakai 

bárok esetében a zárást követően az üzletvezető a pénztári zárószalag 

és a tényleges bevétel alapján elkészítette a napi „rajz”-ot, amelyet a 

bevétel megszámolása és a pénztárszalag megtekintése után a II. vagy 

a III. r. vádlott, továbbá alkalmanként a IV. r. vádlott ellenőrzött, majd 

a II. vagy a III. r. vádlott a „rajz”-ot, a pénztárszalagot, illetve a 

bevétel és a szórakozóhelyen hagyott váltópénz különbözetét 

beszállították egy budapesti ingatlanba. Azokat az V. r. vagy a VI. r. 

vádlott kapta meg, akik ismételt ellenőrzést követően az összes 

beérkezett pénzt központosították, és azokat az I. r., illetve a VII. r. 

vádlottal történő egyeztetést követően az V. r. és a VI. r. vádlottak 

újraosztották. 

 

A költségvetési csalási cselekmények elkövetése során okozott 

jogtalan vagyoni hátránnyal elért bevételek az I. r. vádlotthoz 

kerültek, a bűncselekménnyel elért anyagi haszonnal az I. r. vádlott 

szabadon rendelkezett. Az ügyben érintett üzletvezetők tudomással 



bírtak arról, hogy az általuk irányított szórakozóhelyek bevételének 

egy részét eltitkolják, valamint arról is, hogy költségeinek egy részét 

– így különösen a bérköltségeket – illegális módon fizetik ki, ennek 

ellenére a költségvetési csalás cselekményekhez szándékosan 

segítséget nyújtottak. 

 

A vádlottak 913.000 forinttól 670.126.000 forintig terjedő vagyoni 

hátrány okozásával károsították meg a költségvetést. 

Ezért őket a Fővárosi Törvényszék a 2017. április 28. napján 

kihirdetett ítéletével az alábbi bűncselekményekben mondta ki 

bűnösnek és a következő büntetéseket szabta ki: 

 

-V.L. I. r. vádlottat felbujtóként, különösen jelentős vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési csalás bűntette, 3 rendbeli felbujtóként, jelentős 

vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és 16 rendbeli felbujtóként, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 

vétsége miatt halmazati büntetésül 7 év börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá 

614.000.000 Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el vele szemben.  

 

-T.J. II. r. vádlottat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás bűntette, 20 rendbeli számvitel rendjének 

megsértése bűntette és 7 rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis 

magánokirat felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 5 év 

börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől 

eltiltásra ítélte, valamint 6 évre eltiltotta a gazdasági társaság 

ügyvezetői foglalkozásának gyakorlásától.  

 

-Cs.A. III. r. vádlottat jelentős vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás 

bűntette, 15 rendbeli számvitel rendjének megsértése bűntette és 5 

rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 2 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év 

próbaidőre felfüggesztette, továbbá 4 évre eltiltotta a gazdasági 

társaság ügyvezető foglalkozásának gyakorlásától is.  

 

-D.R. IV. r. vádlottat bűnsegédként, különösen jelentős vagyoni 

hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, 3 rendbeli bűnsegédként, 

jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen 

elkövetett költségvetési csalás bűntette és 16 rendbeli folytatólagosan 

elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 

halmazati büntetésül 5 év 6 hónap börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 



-Ö.I. V. r. vádlottat bűnsegédként, különösen jelentős vagyoni 

hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, 3 rendbeli bűnsegédként, 

jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen 

elkövetett költségvetési csalás bűntette és 16 rendbeli folytatólagosan 

elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 

halmazati büntetésül 5 év 6 hónap börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

 

-N.E. VI. r. vádlottat bűnsegédként, különösen jelentős vagyoni 

hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, 3 rendbeli bűnsegédként, 

nagyobb vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen 

elkövetett költségvetési csalás bűntette  és 16 rendbeli folytatólagosan 

elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 

halmazati büntetésül 5 év börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, továbbá 

180.000 euró (56.124.000 forint) erejéig vagyonelkobzást rendelt el 

vele szemben.  

 

-P.Sz. VII. r. vádlottat bűnsegédként, különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, 

2 rendbeli, bűnsegédként jelentős vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás 

bűntette, nagyobb vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, 27 rendbeli 

számvitel rendjének megsértése bűntette és 14 rendbeli 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 

vétsége miatt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, 

valamint 6 évre eltiltotta a könyvelői foglalkozás gyakorlásától is.  

 

-L.L. VIII. r. vádlottat jelentős vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás 

bűntette, 5 rendbeli számvitel rendjének megsértése bűntette és 2 

rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 2 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év 

próbaidőre felfüggesztette, továbbá 4 évre eltiltotta a gazdasági 

társaság ügyvezető foglalkozásának gyakorlásától.  

 

-T.G. IX. r. vádlottat jelentős vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás 

bűntette, 6 rendbeli számvitel rendjének megsértése bűntette és 2 

rendbeli folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 2 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év 

próbaidőre felfüggesztett, valamint 3 évre eltiltotta a gazdasági 



társaság ügyvezető foglalkozásának gyakorlásától.  

 

-Sz.Z. X. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette 

és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 3 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, 

továbbá 5 évre eltiltotta a vendéglátóipari üzletvezetői foglalkozás 

gyakorlásától.  

 

-V.Z. XI. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, különösen 

nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és 2 rendbeli, 

bűnsegédként és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap 

börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől 

eltiltásra ítélte, valamint 6 évre eltiltotta a vendéglátóipari 

üzletvezetői foglalkozás gyakorlásától.  

 

-K.F. XII. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, jelentős 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 

vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év 

próbaidőre felfüggesztette, és 3 évre eltiltotta a vendéglátóipari 

üzletvezetői foglalkozás gyakorlásától. 

 

-G.M.D. XIII. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 10 hónap 

börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.  

 

-Ú.K. XIV. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, jelentős 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, bűnsegédként, 

üzletszerűen elkövetett nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési 

csalás bűntette és 2 rendbeli, bűnsegédként és folytatólagosan 

elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 

halmazati büntetésül 1 év 8 hónap börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre 

felfüggesztette, vlamint 3 évre eltiltotta a vendéglátóipari üzletvezetői 

foglalkozás gyakorlásától. 

 

-H.M.F. XV. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett, adóbevételt 

nagyobb mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt 



halmazati büntetésül 50 napi fizikai munkakörben végzendő 

közérdekű munka büntetésre ítélte.  

 

-M.Gy. XVI. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett, adóbevételt 

nagyobb mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt 

halmazati büntetésül 50 napi fizikai munkakörben végzendő 

közérdekű munka büntetésre ítélte.  

 

-K.I. XVII. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, jelentős 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 2 rendbeli 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 10 hónap 

börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. 

 

-K.Sz. XVIII. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette 

és bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 2 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 5 év 

próbaidőre felfüggesztette, és 5 évre eltiltotta a vendéglátóipari 

üzletvezetői foglalkozás gyakorlásától.  

 

-P.S. XIX. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, jelentős 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 2 rendbeli 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 8 hónap 

börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.  

 

-G.Sz.A. XX. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 300 óra fizikai 

munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte.  

 

-P.A. XXI. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett, adóbevételt jelentős 

mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt 

halmazati büntetésül 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.  

 

-H.A. XXII. r. vádlottat 3 rendbeli, bűnsegédként, üzletszerűen 

elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás 

bűntette és 3 rendbeli bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis 



magánokirat felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év 

8 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, valamint 3 évre 

eltiltotta a vendéglátóipari üzletvezetői foglalkozás gyakorlásától. 

 

-A.I. XXIII. r. vádlottat a bűnsegédként elkövetett, adóbevételt 

nagyobb mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás miatt emelt vád alól 

felmentette.  

 

-O.S. XXIV. r. vádlottat 1 rendbeli bűnsegédként, üzletszerűen 

elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás 

bűntette és 2 rendbeli bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis 

magánokirat felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év 

6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá 4 évre eltiltotta 

a vendéglátóipari üzletvezetői foglalkozás gyakorlásától.  

 

-N.Cs. XXV. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 

bűnsegédként és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt halmazati büntetésül 300 óra fizikai 

munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte.  

 

-K.N. XXVI. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett, adóbevételt 

jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt 

halmazati büntetésül 50 napi fizikai munkakörben végzendő 

közérdekű munka büntetésre ítélte.  

 

-Á.L. XXVII. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége (Btk. 345. §) miatt halmazati büntetésül 300 

óra fizikai munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte.  

 

-J.S. XXVIII. r. vádlottat a bűnsegédként elkövetett, adóbevételt 

jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás miatt emelt vád alól 

felmentette. 

 

-K.I.E. XXIX. r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett, 

nagyobb kárt okozó költségvetési csalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 

vétsége miatt halmazati büntetésül 300 óra fizikai munkakörben 

végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte.  



 

-T.Z. XXX. r. vádlottat a bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett kisebb 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, bűnsegédként, 

üzletszerűen elkövetett nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési 

csalás bűntette  és 2 rendbeli bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett 

hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vád alól 

felmentette. 

 

-S.F. XXXI. r. vádlottat a bűnsegédként elkövetett adóbevételt 

nagyobb mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt emelt 

vád alól felmentette. 

 

-R.A.J. XXXII. r. vádlottat a bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett 

kisebb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt emelt vád alól felmentette. 

 

-H.A.I. XXXIII. r. vádlottat a bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett 

nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és 

bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat 

felhasználásának vétsége miatt emelt vád alól felmentette. 

 

-V.É.A. XXXIV. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett, adóbevételt 

jelentős mértékben csökkentő adócsalás bűntette és bűnsegédként és 

folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt 

halmazati büntetésül 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek 

végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. 

 

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére 

fellebbezést jelentett be, amelyet a Fővárosi Fellebbviteli 

Főügyészség az alábbiak szerint tartott fenn: 

 

Indítványozta, hogy a másodfokú bíróság a XXIII. r., a XXVIII. r., a 

XXX. r., a XXXI. r., a XXXII. r. és a XXXIII. r., felmentett vádlottak 

vonatkozásában az elsőfokú ítéletet helyezze hatályon kívül és az 

elsőfokú bíróságot utasítsa új eljárásra, valamint súlyosabb minősítés 

megállapítására tett indítványt az I. r., a III. r., a IV. r., az V. r., a VI. r., 

a VIII. r., a XIV. r., a XV. r., a XVI. r., a XXV. r., a XXVII. r. és a 

XXIX. r. vádlottak vonatkozásában. Ezen túlmenően valamennyi 

vádlott büntetésének súlyosítását és a bűnszervezetben történő 

elkövetés megállapítását indítványozta. 

 

A vádlottak és védőik – a felmentettek kivételével – felmentés, 

valamint enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. 

 



A Fővárosi Ítélőtábla az ügyben 2018. július 4., 6., 11., 13., 

szeptember 19. és október 3. napján 9 órára tűzött ki nyilvános ülést a 

földszinti díszterembe. 

 

 

Megjegyzés: A nyilvános ülés júliusi és szeptemberi határnapjain 

iratismertetés, perbeszédek, felszólalások, majd október 3. napján 

határozathirdetés várható. 
 

Információ: Dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő 

Dr. Gulyás Márta sajtótitkár 

Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár 

06 (1) 268-4830 

sajto@fovitb.birosag.hu 

 


