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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képvi
selő-testülete 1124/2008.(VI.19.) sz. határozata alapján 
feljelentést tettem a Sibrik-Harmat-Kőbányai-Noszlopy utak 
által határolt terület rekultivációs munkáinál befogadott 
számlákkal összefüggésben ismeretlen tettes ellen a Btk. 
318.§ (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja 
szerint minősülő jelentős kárt okozó csalás bűntett elköve
tésének megalapozott gyanúja miatt. 
Fenti ügyben a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály a 01100/3345/2008.bü. 
ügyszámon nyomozati eljárást folytatott le. A nyomozati el
járás során meghallgatott tanuk és rendelkezésre álló doku
mentumok alapján megállapította, hogy többletkifizetésre nem 
került sor. A kiszámlázott, átutalásra került összeg az ere
deti szerződésben meghatározott összeghatáron belül van. Az 
ügyben kihallgatott személyek vallomása és a becsatolt ira
tok alapján megállapítást nyert, hogy a csalás törvényi té
nyállásában foglaltak nem valósultak meg. A benyújtott szám
lák az eredeti szerződés szerinti értékben kerültek kiállí
tásra és kifizetésre. 
Határozatában, tekintettel arra, hogy a Be. 19 0.§ (1) bekez
dés a) pontja alapján - figyelemmel a 190.§ (2) bekezdés el
ső mondatára - mivel a cselekmény nem bűncselekmény -a nyo-
mozást megszüntette. 
A határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése alapján panasz
nak van helye, amelyet a közléstől számított nyolc napon be
lül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz kell benyújtani. 
Fentiek alapján kérem a képviselőtestület döntését. 
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H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T : 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kép
viselő-testülete tudomásul veszi a BRFK X. kerületi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi 
Alosztály által 01100/3345/2008.bü. ügyszámon lefolyta
tott nyomozati eljárás végeredményét a - nyomozást 
megszüntető határozatát - elfogad ja annak törvényi hi
vatkozásait . 
A nyomozást lezáró határozat ellen a Be. 195.§ (1) be
kezdés nyújtotta panasz lehetőségével nem kíván élni. 

B u d a p e s t , 2 0 0 9 . j a n u á r 2 9 

V e r b / a i [ L a j o s 

Törvényességi szempontból látta 

dr. Neszteli István 
j egyző 
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BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztály 
Gazdaságvédelmi Alosztály 

Ügyszám: 01100/3345/2008.bü. 
Előadó : Stégner Beatrix r.ftzls. 
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HATÁROZ 

í-

B&wiíffi; d b E l ö a d ó . 

a nyomozás megszüntetéséről 

A Btk. 318. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő jelentős kárt 
okozó csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt Verbai Lajos Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere által tett feljelentés alapján ismeretlen tettessel 
szemben folytatott nyomozást a Be. 190.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, - figyelemmel a 190.§ 
(2) bekezdés első mondatára, 

- mivel a cselekmény nem bűncselekmény -
megszüntetem. 

A határozatot kézbesíteni kell: 
Verbai Lajos Polgármester Úr 
Budapesti X. és XVII. kerületi Ügyészség 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 

A határozat ellen a Be. 195.§ (1) bekezdése alapján panasznak van helye, amelyet a közléstől 
számított nyolc napon belül a határozatot hozó nyomozó hatósághoz kell benyújtani. 

INDOKOLÁS 

A fenti számú ügyben Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere, 
Verbai Lajos Úr feljelentése alapján hatóságunkon nyomozás elrendelésére került sor a Btk. 318.§ 
(1) bekezdésbe ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő jelentős kárt okozó csalás 
bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. 

A feljelentés adatai alapján a Sibrik-Harmat-Kőbányai-Noszlopy utak által határolt terület 
rekultivációja vonatkozásában 2004. szeptember 28. napján kelt jegyzőkönyvben a 
Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója, az alapbizonylatok, 
szállítólevelek, gépüzemnaplók alapján igazolta 2004. év vonatkozásában 37.743 m3 termőföld 
beszállítását 53.708.289.-Ft értékben. 

Ugyanezen a dátummal készült egy másik jegyzőkönyv is, melyben a megrendelő képviseletére 
nem jogosult harmadik személy 54.537 m3 termőföld szállítását ismerte el. 
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A két jegyzőkönyvben feltüntetett földmennyiség különbözete jelentős, 16.794 m3, melynek értéke 
az alap-ár figyelembe vételével 23.897.862.-Ft. 

A nyomozás során tanúként hallgattuk ki a Kőbánya-Gergely Kft. vezetőjét, eljáró képviselőjét Dr. 
Vass Barnabást, aki vallomásában elmondta, hogy tudomása szerint a kifizetés az elsőként készült 
jegyzőkönyv alapján történt. Arra vonatkozóan, hogy a később készült, második jegyzőkönyv 
felvételére a nagyobb mennyiséggel milyen okból, és milyen körülmények között került sor, 
nyilatkozni nem tudott. 

Tanúként hallgatta ki hatóságunk továbbá a BARUH Bt. képviseletében Rózsahegyi Andrást. 
Nevezett elmondta, hogy a jelzett területen a földmunkálatok elvégzésével lettek megbízva, 
illetőleg a termőföl beszállításával. 

A szerződést a cége a Kőbánya-Gergely Kft-vel kötötte meg, de csak miután a Kőbányai 
Önkormányzat azt előzetesen jóváhagyta. A szerződést 2003. július 29. napján kötötték meg, az 
Önkormányzat képviselő-testületi döntését követően. 

Rózsahegyi András az elé tárt, két különböző termőföld mennyiséget tartalmazó, de azonos napon 
2004. szeptember 28-án készült jegyzőkönyvvel kapcsolatban elmondta, hogy azok csak 
mennyiségileg térnek el egymástól, azonban a kifizetett összeg nagyságát ez nem befolyásolta. A 
szerződésben lefektetett összeg került kifizetésre. 

Elmondása szerint Dr. Vass Barnabás által aláírt jegyzőkönyv részletesen taglalja, hogy milyen 
feladategységek lettek elvégezve, a m3-ben elszámolt termőföld terhére. Mivel lehetőségük a 
számlázást illetően csak termőföld vételre és elterítésre volt (1423.-Ft/m3 értékben), de a 
munkálatok során felmerült az igény más munkaegységek elvégzésére is (pl.: parkoló, rézsű 
kialakítás), ezért az egyéb munkaegységek díját átkonvertálták a m3 föld értékévé. 

Ilyenképpen a parkoló kialakításához beszállított murva értéke 5.581 m3 termőföld értékével, míg 
a sóder ágyazat beszállításának díja 1.333 m3 termőföld értékével egyenlő. 

Az ily módon történő átszámításokat követően, az összes nem termőföld tétel átkonvertálásra 
került termőföld tétellé. Abban az esetben, ha ezen tételeket összeadjuk tizedes pontossággal, akkor 
összegszerűen megegyezik a Nóvák Gyula által aláírt jegyzőkönyvben feltüntetett mennyiséggel, 
illetve annál 3.735 m3 mennyiséggel több, összesen 58.272 m3. 

Ezen eltérés oka, hogy a jegyzőkönyvben megjelölt 2004. augusztus 25. napját követően 2004. 
szeptember 28. napjáig még beszállításra került 3.735 m3 termőföld. 

Ha ezzel a számértékkel kiegészítjük a Novak Gyula által aláírt jegyzőkönyvet, akkor 
összegszerűségében a 2 jegyzőkönyv számértéke forint pontossággal megegyezik. 

Ezen levezetés alapján megállapítható, hogy Novak Gyula által aláírt jegyzőkönyv és dr. Vass 
Barnabás által felvett jegyzőkönyv, valamint az időközben beszállított 3.735 m3 mennyiségű 
termőföld számszakilag azonos összegű kifizetést tartalmaz. Ezen adatok, és számítások alapján 
megállapítható, hogy többlet kifizetésre nem került sor. A kiszámlázott, átutalásra került összeg az 
eredeti szerződében meghatározott összeghatáron belül van. 
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Az ügyben kihallgatott személyek vallomása, és a becsatolt iratok alapján megállapítást nyert, hogy 
a csalás törvényi tényállásában foglaltak nem valósultak meg. A munkálatokat mindvégig 
folyamatos ellenőrzés alatt végezték előzetes jóváhagyás alapján, a benyújtott számlák az eredeti 
szerződés szerinti értékben kerültek kiállításra, kiszámlázásra, és kifizetésre. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a feljelentett cselekmény nem bűncselekmény, ezért tekintettel 
a fentiekre a rendelkező részben foglaltak szerint a nyomozás megszüntetése felöl határoztam. 

Budapest, 2009. január 23. 1 
Dm-Szakonyi Edina r.őrnagy 

bűnügyi osztályvezető ^ 
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