
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága

Vizsgálati Osztály XII.
1033 Budapest, Huszti út 42-44.; Tel: 4309-700; Fax: 4309-720;

E-mail: kmbig@nav.gov.hu
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf.: 216.

Ügyintéző: Gazsó Péter p.őrgy. 
Tel: 06-1/4309-650

HATÁROZAT
a nyomozás megszüntetéséről

A költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen folytatott nyomozást, 

mivel a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján nem állapítható meg bűncselekmény
elkövetése, 

 megszüntetem.

A nyomozás során keletkezett 500 Ft bűnügyi költséget az állam viseli. 

A határozatot kézbesíteni kell:
- Andrásné Murányi Borbála feljelentő, dr. Poprádi Zsolt jogi képviselője útján
- Budakörnyéki Járási Ügyészség (Hivatkozási szám: G.3005/2017.)

A gyanúsított, a védő, a sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt az ügyészség vagy a nyomozó hatóság vele
közölt határozata ellen - ha e törvény kivételt nem tesz - a közléstől számított tizenöt napon belül a határozatot hozó
ügyészségnél, illetve nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő. A feljelentő kizárólag a feljelentés elutasítása miatt, a
vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban terjeszthet elő
panaszt. A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont
panaszt újból előterjeszteni nem lehet.

INDOKOLÁS

Andrásné Murányi Borbála jogi képviselője, dr. Poprádi Zsolt egyéni ügyvéd útján feljelentést tett költségvetési csalás
bűntett  elkövetésének  gyanúja  miatt,  az  alábbiak  szerint.  A  feljelentő  szerint  Pomáz  város  önkormányzatának
képviselőtestülete  133/2016.  (VII.6.)  számú  határozatával  rendelkezett  a  Pomázi  Mátyás  Király  Általános  Iskola
multifunkcionális  sportpályájának  felújításáról,  építéséről.  A sportpálya  felújításának  költsége bruttó  25.200.000 Ft
volt, amelyből 5.200.000 Ft-ot a Pomázi Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozott, a fennmaradó 20.000.000
Ft-ot az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű projekten elnyert vissza nem
térítendő állami támogatásból fedezték, amelyet a Magyar Állam biztosított. 
A kivitelezési  munkákkal az Önkormányzat a Tactical  Word Bt-t bízta meg, amely cég a tényleges kivitelezésre a
Greenturf Sport Kft-vel szerződött. 
A feljelentés szerint a sportpálya ugyan elkészült, viszont sem a dréncsövezési munkálatokat, sem az ehhez közvetlenül
kapcsolódó föld- és egyéb munkálatokat nem végezték el, az Önkormányzat ennek ellenére a teljesítést leigazolta, és a
teljes munkadíjat kifizette a vállalkozó részére. 
A feljelentés szerint a dréncső-hálózat cseréjének elmaradását bizonyítja, hogy a beruházás építési naplójában egynapi
munkaként (2016. július 13-án, a munkaterület  átadásának napján) tüntették fel  az azzal  kapcsolatos munkálatokat
annak ellenére, hogy a dréncsövek cseréje, illetve az azzal kapcsolatos földkitermelés annál jóval több időt kellett, hogy
igénybe vegyen, az építési napló tanúsága szerint jelen lévő 5 fő munkás azt nem végezhette el ennyi idő alatt. A
feljelentő szerint, amennyiben a dréncső-hálózat lefektetése nem történt meg, nem történhetett meg a munkafolyamatok
közül a szűrőréteg készítése dréncső-körül, munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi munkával dréncsövek részére,
humuszkiszedés  gépi  erővel,  kiegészítő  kézi  munkával,  a  terepviszonyokból  adódó  föld  kitermelése,  ágyazati
szűrőréteg  készítése  zúzottkőből,  tükörkészítés  gépi  erővel,  kiegészítő  kézi  munkával,  valamint  a  tükör  teljes
felületének geotextíliával történő leterítése sem. A feljelentő szerint az el nem végzett munkák leigazolása, a hamis
igazolások alapján történő kifizetések, tehát a bűncselekmény elkövetése kizárólag bűnszövetségben volt lehetséges. A
feljelentés szerint az el nem végzett munkálatok összértéke 6.271.991 Ft, tehát ekkora vagyoni hátrány keletkezett a
Pomázi Önkormányzatnál és a központi költségvetésnél.
A költségvetési forrásból finanszírozott sportpálya felújítás során a feljelentő szerint a Tactical Word Bt. által adott
költségvetésben szereplő munkafolyamatok közül voltak, amelyek nem valósultak meg, ennek ellenére a kivitelezés
teljes  összegét  kifizették  a  vállalkozónak.  Fentiek  alapján  felmerült  a  költségvetési  csalás  bűntett  elkövetésének
gyanúja.
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A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében, aki költségvetésből
származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használ fel és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni
hátrányt okoz, bűncselekményt követ el. 

A költségvetési  csalás  szándékos  bűncselekmény. A törvény a  szándékos  elkövetést  rendeli  büntetni,  az  elkövetői
tudattartalomnak  ki  kell  terjednie  a  jogszerűen  megszerzett  pénzeszközök  eredeti  céljára  és  arra,  hogy  a
pénzeszközöket  a  jóváhagyottól  eltérő  célra  fordítja.  A költségvetési  csalás  bűntett  elkövetése  esetében  a  vagyoni
hátrány okozását elkövetője előre látja, magatartásának e következményeit kívánja. 

A nyomozás során a bűncselekmény megállapításához kétséget kizáróan azt kellett volna bizonyítani, hogy a megítélt
és folyósított állami támogatást és önkormányzati forrást szándékosan, a kiírt pályázati céltól eltérően, tehát nem a
Pomázi Mátyás Király Általános Iskola multifunkcionális sportpályájának felújítására használták fel. A nyomozás során
vizsgálni  kellett  azt  is,  hogy  amennyiben  a  feljelentésben  említett  munkafolyamatokat  nem  végezték  el,  azok
szerződésszerű teljesítése ténylegesen kit terhelt, pontosan milyen munkafolyamatok nem kerültek elvégzésre, azokkal
összefüggésben milyen összegű vagyoni  hátrány keletkezett.  A tényállás  tisztázása érdekében az alábbi  nyomozati
cselekményeket hajtottuk végre.

Beszereztük  a  Pomázi  Önkormányzat  és  a  Tactical  Word  Bt.  között  létrejött  vállalkozási  szerződést,  amelyből
megállapítottuk, hogy az Önkormányzat a Tactical  Word Bt-t  bízta meg a Pomázi Mátyás Király Általános Iskola
területén található sportpálya felújításával. A vállalkozási szerződést 2016. július 13-án kötötték, a teljesítési határidő a
szerződéskötéstől számított 113. nap volt. 

Beszereztük a vállalkozás építési  naplóját,  amely szerint  a munkaterület  átadására 2016. július 13-án került  sor, a
munkálatokat  2016. augusztus 19-én fejezték be.  Az építési  napló tanúsága szerint  2016. július 29-én került  sor a
feljelentő által sérelmezett „ágyazati szűrőréteg készítése zúzottkőből” elnevezésű munkafolyamat elvégzésére, míg a
többi, a feljelentő által megnevezett munkafolyamat elvégzését – a Tactical Word Bt. által adott árajánlatban szereplő
azonos  megnevezésekkel  –  az  építési  napló  nem  tartalmazza.  Az  építési  napló  ugyanakkor  tartalmaz  olyan
munkafolyamatokat (pl. az alépítmény elkészítése, illetve a pálya szegélyezése), amelyek további, kisebb munkákat is
magukba foglalhatnak, így nem cáfolható, hogy a feljelentő által megnevezett munkák is ezen munkafolyamatok során
lettek elvégezve. Az építési napló nem tartalmazza azon személyek neveit, akik az építkezés során részt vettek, így ezen
személyek beazonosítása az építési naplóból  nem volt lehetséges.

Kutatást hajtottunk végre a Tactical Word Bt. székhelyén és irodájában, amely során lefoglaltuk a Tactical World Bt. és
a Greenturf Sport Kft. között létrejött vállalkozási szerződést és a hozzá tartozó árajánlatot, melyek szerint a Tactical
World  Bt.  a  rekortán  sportpálya  kivitelezésével  bízta  meg  a  Greenturf  Sport  Kft-t.  A  dokumentumokból
megállapítottuk, hogy a dréncső-hálózat cseréje nem tartozott a Greenturf Sport Kft. feladatai közé, ugyanakkor az
„ágyazati szűrőréteg készítése zúzottkőből, tükörkészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, valamint a tükör teljes
felületének  geotextíliával  történő  leterítése”  elnevezésű  munkafolyamatokat  a  Greenturf  Sport  Kft-nek  kellett
elvégezni.  A vállalkozási  szerződést  2016.  július  06-án  kötötték,  a  teljesítési  határidő  2016.  augusztus  15.  volt.
Lefoglalásra kerültek továbbá azon számlák is, melyek tanúsága szerint a Tactical World Bt. a Greenturf Sport Kft.-től
vásárolta meg a sportpálya felújításához szükséges dréncsöveket. Ezen számlák alátámasztják, hogy a Tactical World
Bt. beszerezte a szükséges dréncsöveket a felújításhoz. 

Tanúként hallgattuk ki a beruházás műszaki vezetőjét,  valamint a Greenturf Sport Kft.  azon alkalmazottait,  akik a
beruházás  idején  a  cég  alkalmazásában  álltak.  Azon  tanúk,  akik  érdemben  tudtak  nyilatkozni  a  munkavégzésről,
elmondták,  hogy nem tartozott  a  feladataik közé új  dréncső-hálózat  lefektetése,  egyúttal  elmondták azt  is,  hogy a
dréncsövezési  munkálatok  egy  ilyen  sportpálya  tekintetében  néhány  óra  alatt  elvégezhetőek  abban  az  esetben,
amennyiben elegendő munkás, illetve a megfelelő gépek rendelkezésre állnak.

Megkereséssel  éltünk  a  Greenturf  Sport  Kft.  irányába  a  sportpálya  kivitelezésével  kapcsolatos  valamennyi
dokumentáció beszerzése érdekében. A megkeresésre érkezett válaszból megállapítottuk, hogy a Greenturf Sport Kft.
kizárólag a sportpálya burkolatát  készítette el  és fektette le, ők a helyszínt már úgy vették át, hogy az a burkolat
lefektetéséhez készen állt. Fentiek alapján a Greenturf Sport Kft. részéről a sportpálya dréncsövezési munkálatairól
érdemben nyilatkozni nem tudnak.
Tanúként hallgattuk ki a beruházás műszaki ellenőrét, Bándi Jánost, és egy, a beruházásról érdemben nyilatkozni tudó
személyt (a továbbiakban: 1. számú tanú). A tanúk elmondták, hogy a sportpálya kivitelezése 2016. nyarán kezdődött
meg, és a tanév megkezdése előtt ért véget. A vallomások szerint a vállalkozási szerződésben szereplő műszaki tartalom
maradéktalanul megvalósult, és a dréncső-hálózat cseréje is megtörtént, mivel a korábbi állapottal ellentétben a pályán
nagy esőzések esetén sem áll a víz, illetve hideg időjárás esetén nem fagy fel a pálya. 
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A műszaki ellenőr elmondta, hogy a Pomázi Önkormányzat képviselőtestületének tagja, Andrásné Murányi Borbála
részben arra alapozza feljelentését, hogy az általános iskolában megtartott kerítésfestés alkalmával a résztvevő szülők
úgy észlelték, hogy a dréncső-hálózat nem lett lefektetve (a festésre egy közösségi oldalra feltöltött fényképek szerint
2016. augusztus 10-én került sor, a dréncsövezési munkálatok kezdete pedig 2016. július 8-án indult meg). Bándi János
szerint ekkorra azonban már elkészült a sportpálya betontükre, melyre két nappal később terítették rá a gumiőrleményt,
tehát ekkora már a dréncsöveknek a földben, a csatornahálózatra kötve kellett lenniük, ennélfogva azok már nem voltak
láthatóak. A műszaki ellenőr állítását az 1. számú tanú is megerősítette.

A  Pomázi  Önkormányzat  rendelkezésünkre  bocsátotta  a  munkálatok  alatt  készült  fényképfelvételeket.  A
fényképfelvételek  tanúsága  szerint  a  vállalkozó  rendelkezett  olyan  gépekkel,  amelyekkel  az  árkok  kiásása,  a
földmennyiség kitermelése és mozgatása reálisan elvégezhető egy munkanap alatt. A fényképeken látszik, hogy az
árkok  nem  kézi  kitermeléssel  készültek,  hanem  munkagéppel,  megfigyelhető  a  geotextil,  valamint  a  dréncsövek
fektetése, a lefektetett dréncsövek egy része, továbbá néhány, a pálya tükréről készült fényképen felfedezhetőek az
árkok nyomai is. 

A munkavállalók tanúvallomásai, valamint az Önkormányzat által küldött fényképfelvételek alapján megállapítottuk,
hogy a feljelentéssel ellentétben a dréncsövezési munkálatok elvégezhetőek voltak egy nap alatt, illetve a kivitelező
rendelkezésére álltak a munkálatok elvégzéséhez szükséges gépek is.
Tekintettel azonban arra, hogy a fényképek alapján nem volt megállapítható, hogy a felvételek melyik napon, melyik
munkafázisban készültek, további nyomozati cselekményeket hajtottunk végre.

Tanúként hallgattuk ki Radványi Leventét, aki a Tactical Word Bt. képviseletében a sportpálya felújítási munkálatok
vezetője volt.  Radványi Levente elmondta,  hogy a feladatai  közé tartozott a munkafolyamatok felügyelete.  A tanú
elmondta, hogy viszonylag rövid idő állt rendelkezésükre a munkálatok elvégzésére, mivel az iskola szerette volna, ha
a  tanévkezdésre  elkészül  a  pálya,  és  az  alvállalkozó,  a  Greenturf  Sport  Kft.  is  csak  később  tudta  átvenni  a
munkaterületet,  ezért  egy helyi  vállalkozót kértek fel  a  dréncső-árkok kiásására,  a dréncsövek elhelyezésére.  Ez a
vállalkozó a munkálatok megkezdése előtt pár nappal visszamondta a dréncsövezési munkákat. Ezt követően jelezték
az Önkormányzat felé, hogy veszélybe kerülhet a kivitelezési határidő. Ekkor a polgármester, Vicsi László felkérésére
egy másik,  helyi  vállalkozó végezte el  a dréncsövezési  munkálatokat,  akit  a  tanú nem tudott  megnevezni.  A tanú
elmondása  szerint  a  dréncsöveket  a  Greenturf  Sport  Kft-től  szerezték  be,  a  beszerzéssel  kapcsolatos  szállítólevél
másolatát a hatóság rendelkezésére bocsátotta. 
Radványi Levente elmondta, hogy a sportpálya régi burkolatának megbontását követően látható volt, hogy ott egy jól
funkcionáló tükörfelület található, amelyben a dréncsövek elhelyezése után egy jó alapréteg kapható. A tanú elmondta,
hogy a feljelentéssel ellentétben a kitermelt földet nem kellett elszállítaniuk, tárolniuk, mivel nem keletkezett olyan
mennyiségű kitermelt földanyag.
Radványi Levente elmondása szerint az emiatt kiesett földmunkákat egyéb földmunkákkal- és kiegészítő munkákkal,
egyéb  különböző  méretű  tükörfelületek  kialakításával,  szegélyek  kialakításával,  a  pálya  körüli  védőoszlopok
elhelyezésével, a futókör salakos felületének komplett cseréjével, illetve a szerződésben szereplő rekortán felületen
felüli rekortánozott terület kialakításával pótolták. Radványi Levente elmondása szerint a pálya dréncső-hálózatával
semmilyen  probléma  nem tapasztalható,  amelyet  a  pálya  tökéletes  működése  is  bizonyít.  A tanú  elmondta,  hogy
tudomása szerint a pályát egy Európai Uniós ellenőrző bizottság is megszemlézte, és annak minőségét példaértékűnek
titulálta.

Vicsi László polgármester kihallgatása alkalmával megerősítette, hogy ő egyezett meg Radványi Leventével arról, hogy
a  kevesebb  földmunka  miatt  a  fenti  kiegészítő  munkálatokat  elvégzi  a  Tactical  Word  Bt.  Az  uniós  ellenőrzéssel
kapcsolatban  úgy  nyilatkozott,  hogy  mivel  az  ellenőrök  mindent  rendben  találtak  külön  iratot  nem  küldtek  az
önkormányzat részére.

Annak megállapítása érdekében, hogy ténylegesen ki végezte el a dréncsövezési munkálatokat, megkerestük a Pomázi
Polgármesteri  Hivatalt,  amelynek  tájékoztatása  szerint  Gerdán  Lászlót  kérték  fel  a  munkák  elvégzésére.  A
Polgármesteri Hivatal tájékoztatása tartalmazza, hogy a beruházás építési naplójában, a 2016. július 13-án megjelölt
munkálatok ténylegesen 2016. július 08-án történtek, hogy az építkezés a tanévkezdésre befejeződjön. A Polgármesteri
Hivatal  válasza  mellékleteként  fényképfelvételeket  is  küldött,  amelyeken látható  a  sportpálya  dréncső-hálózatának
kivezetése. A dréncsövek kivezetésével a felfogott víz a Rákóczi utcán található nyílt árokba folyik.

Tanúként hallgattuk ki a dréncsövezést elkészítő Gerdán László egyéni vállalkozót, aki elmondta, hogy a munkálatok
elvégzésére a polgármester, Vicsi László kérte fel, mivel akkoriban egy másik projekt megvalósításán már Pomázon
dolgozott. Gerdán László elmondta, hogy a felújítást végző vállalkozónak szüksége volt egy gépre, amellyel árkokat
tudnak ásni a sportpálya területén, hogy abba csöveket helyezhessenek le. A tanú elmondása szerint 2016. július 08-án
jelent meg a sportpálya területén a tulajdonában lévő JCB 3CX típusú kotró-rakodógéppel, amellyel kiásta az árkokat,
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egy olyan területen, amelyen elmondása szerint addig nem voltak csövek lefektetve. A tanú elmondta, hogy az árkok
kiásását társadalmi munka keretein belül végezte a Pomázi Önkormányzat részére, ebből kifolyólag nem is készült
dokumentáció a munkálatokról. A tanú szerint ő kizárólag az árkokat ásta ki, a csövek lefektetésében nem működött
közre, arról nincs tudomása, hogy azt ki végezte. Gerdán László szerint az árkok kiásása néhány órát vehetett igénybe.

Folytatólagosan tanúként hallgattuk ki a feljelentőt, aki úgy nyilatkozott, hogy az általa a feljelentésben meghatározott
elkövetési értékről, illetve a sportpályával kapcsolatos esetleges problémákról részletesen Pásztor Lajos tud nyilatkozni.
A feljelentő elmondta, hogy a pálya alatt a dréncsövezés működik, de álláspontja szerint ez az a cső, amit 30 évvel
korábban fektettek le. Erről a beruházás idején folyamatosan munkát végző tanároktól, szülőktől értesült. Az általa
korábban elmondottakat annyival kívánta még kiegészíteni, hogy Bándi János felügyelte az önkormányzat részéről a
beruházást, aki  azonban nem volt  jelen végig,  így nem is tudta ellenőrizni  a dréncsövezés elvégzését. A feljelentő
elmondása szerint ezért Bándi János az önkormányzat részéről figyelmeztetésben részesült. 

Tanúként hallgattuk meg Bándi Jánost, aki előadta, hogy a naplót 2016. július 13. napján nyitotta, ezen a napon értesült
arról, hogy a sportpályán a munkálatok már 2016. július 08-án megkezdődtek. Abba beírta, hogy a dréncsövezés már
elkészült, mivel észlelte, hogy azok be vannak kötve a csapadékelvezető árokba. Elmondása szerint azért nem volt
végig a helyszínen, mert abban az időszakban az önkormányzat több beruházást végzett párhuzamosan és több helyre is
el kellett látogatnia.

Tanúként  hallgattuk  ki  Pásztor  Lajost,  aki  előadta,  hogy a  munkálatok  idején  a  Pomázi  Mátyás  Király  Általános
Iskolába járt három gyereke, illetve a felesége is ott dolgozott. Elmondása szerint 2016. nyarán társadalmi munkát
végeztek az iskolában a felújítás idején. 2016. őszén kezdett el terjedni egy pletyka a szülők között, miszerint nem lett
befejezve a pálya és elmaradhatott a dréncsövezés.  A dréncsövezés idején ő nem volt a helyszínen, de pár nappal
később igen, és a személyes véleménye szerint a pályán nem végezhették el a dréncsövezést, mert a pálya belső felülete
gyakorlatilag  érintetlen  volt.  Elmondása  szerint  az  építési  naplóval  ellentétben  egy  nap  alatt  nem  lehetett  volna
elvégezni a dréncsövezést. A naplóban nem szerepelt a föld kitermelése és visszapótlása és a pálya alapozása sem.
Véleménye szerint a 96-os dréncsövezés maradt a pálya alatt, azért működik csak a vízelvezetés. 
A feljelentésben szereplő elkövetési  értékkel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy azt úgy állapították meg, hogy a
Tactical Word Bt. árlistájában szereplő azon tételek értékét adták össze, amelyek szerintük nem valósultak meg. Pásztor
Lajos elmondása szerint a pályán nem áll a víz, a dréncsövezés működik, de szerinte a már közel 30 éves dréncső van a
földben. Pásztor Lajos nem tudott olyan szülőt megnevezni, aki a feljelentésben foglaltak szerint a dréncsövezés idején
a pálya mellett dolgozott volna, elmondása szerint lehetséges, hogy a szülők ekkor az iskola másik oldalán dolgoztak,
ahonnan nem látszik a pálya. 

A  nyomozás  feladata  annak  tisztázása  volt,  hogy  a  feljelentő  által  el  nem  végzettnek  állított  munkafolyamatok
megvalósultak-e vagy sem, azaz a pályázati támogatást a pályázatban írt célra fordították-e. A Greenturf Sport Kft.
munkavállalói,  az árkokat kiásó Gerdán László egyéni  vállalkozó tanúvallomásai,  valamint az Önkormányzat által
küldött  fényképfelvételek  alapján  megállapítható,  hogy  a  feljelentéssel  ellentétben  a  dréncsövezési  munkálatok
elvégezhetőek  voltak  egy  nap  alatt.  A nyomozás  során  megállapítottuk,  hogy  a  munkálatokat  nem egy  nap  alatt
végezték  el,  mivel  a  sportpálya  felújítását  már  2016.  július  08.  napján  megkezdték.  A beszerzett  adatok  alapján
megállapítható, hogy a munkálatok elvégzéséhez a kivitelezőnek a szükséges idő és a kivitelezéshez nélkülözhetetlen
gépek is a rendelkezésre álltak.

Megállapítottuk, hogy a Tactical Word Bt. beszerzett dréncsöveket, erről rendelkezésre áll a szállítási szerződés. Ezt
támasztotta alá Radványi Levente tanúvallomása is.

A nyomozás során beszereztük a sportpálya-felújítás építési naplóját és a Pomázi Önkormányzat és a Tactical World Bt.
által a felújításról megkötött szerződést. Beszereztük továbbá a Tactical World Bt. és alvállalkozója, a Greenturf Sport
Kft. szerződését. A beszerzett dokumentumokban kisebb ellentmondások találhatóak. A sportpálya felújításáról szóló
szerződést az Önkormányzat és a Tactical World Bt. 2016. július 13-án, míg a Tactical World Bt. és alvállalkozója, a
Greenturf Sport Kft. a szerződést korábban, 2016. július 06-án írta alá. A beszerzett építési napló szerint a munkálatokat
2016. július 13-án kezdték meg, azonban Gerdán László tanúvallomása szerint  a földmunkákat  2016. július 08-án
végezte el. Ezek az ellentmondások azonban nem cáfolják a dréncsövezési munkálatok elvégzését.

A Pomázi Önkormányzat által megküldött fényképek alapján megállapítható, hogy az árkok nem kézi kitermeléssel
készültek, hanem munkagéppel, megfigyelhető a geotextíl, valamint a dréncsövek fektetése, a lefektetett dréncsövek
egy része, továbbá néhány, a pálya tükréről készült fényképen felfedezhetőek az árkok nyomai. A fényképek alapján
nem cáfolható, hogy a feljelentő által kifogásolt munkafolyamatok megvalósultak.  
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Azonban sem az építési napló adatai, sem a kihallgatott tanúk vallomásai alapján nem sikerült azonosítani azt a konkrét
személyt,  aki  a dréncsövek fektetését  elvégezte.  A rendelkezésre álló adatok szerint  a  dréncsövezéshez az árkokat
Gerdán  László  készítette  el.  Mivel  a  pálya  alapja  jó  állapotban  volt,  nem  volt  indokolt  nagy  mennyiségű  föld
kitermelése és cseréje, mindössze a dréncső árkokat kellett kiásni, majd a csövek lefektetését követően a megfelelő
módon visszatemetni. Ezt követően a szűrőrétegeket, betontükröt és a gumi burkolatot a Greenturf Sport Kft. készítette
el.  Az  alapozási  munkálatok  leegyszerűsödésére  tekintettel  Radványi  Levente  egyeztetett  a  polgármesterrel  a
felszabaduló költségkeret vonatkozásában. Mivel kevesebb földmunkára volt szükség, a polgármester a fennmaradó
keretre tekintettel a pálya körüli védőoszlopok elhelyezését, a sportpálya körüli futókör salakos felületének komplett
cseréjét,  a  szerződésben szereplő rekortán felületen felüli  rekortánozott  terület  kialakítását  kérte.  Ezen munkálatok
következtében  a  sportpálya  fejlettebb,  jobban  kihasználhatóbb  lett.  Ezen  kiegészítő  munkák  is  maradéktalanul
megfeleltek a pályázati céloknak.

A  nyomozó  hatóság  minden  szükséges  és  lehetséges  nyomozási  cselekményt  elvégzett,  a  sportpálya  felújítása
vonatkozásában kizárólag az nem volt megállapítható, hogy egyetlen konkrét munkafolyamatot, a dréncsövek földbe
történő elhelyezését ha nem a Tactical Word Bt. vagy a Greenturf Sport Kft., akkor mely további alvállalkozó végezte
el.  Radványi  Levente  és  Gerdán  László  tanúvallomása  ugyanakkor  a  feljelentő  által  hiányolt  munkafolyamatok
elvégzését támasztja alá, mivel Radványi Levente a rendelkezésünkre bocsátotta a Greenturf Sport Kft. által a Tactical
Word  Bt.  részére  kiállított,  a  dréncsövek  beszerzéséről  szóló  szállítólevelet,  Gerdán  László  vallomása  pedig
alátámasztja azt, hogy a dréncsövek lefektetéséhez szükséges árkokat is kiásták, és fényképek mutatják a lefektetett
dréncsöveket. 

A fentiek alapján nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a feljelentő által megnevezett munkafolyamatokat
valóban hiányosan végezték volna el,  mivel  a dréncsövek tényleges lefektetését  elvégző személyt ugyan nem volt
lehetséges  beazonosítani,  ugyanakkor  az  említett  tanúk  vallomásai  alapján  a  dréncsöveket  beszerezték,  és  a
lefektetésükhöz szükséges árkokat is kiásták. 

Radványi  Levente  tanúvallomása  alapján  megállapítottuk,  hogy  a  dréncsövezéshez  kapcsolódó  egyéb,  kiesett
munkálatokat  –  figyelemmel arra,  hogy a sportpálya régi  burkolatának megbontását  követően egy jól  funkcionáló
tükörfelületet,  alapréteget  találtak,  tehát  a  tükörfelületet  nem kellett  elkészíteni  –  más munkálatokkal  pótolták.  Az
azonban nem állapítható meg, hogy a kiesett földmunkák értéke pontosan mekkora volt, illetve az sem, hogy a kiesett
munkálatok pótlására elvégzett  többletmunkálatok értéke pontosan mekkora volt,  így nem állapítható meg minden
kétséget kizáróan, ahogy nem is cáfolható, hogy ennek következtében kevesebb értékű munka elvégzésére került-e sor,
mint  amekkora  értékű  munkáról  a  szerződést  megkötötték.  Ennek megfelelően  sem bizonyítani,  sem cáfolni  nem
lehetséges, hogy a pótmunkák elvégzésének eredményeként érte-e vagyoni hátrány az Önkormányzatot és a központi
költségvetést.

A fentiekre  tekintettel,  a  beszerzett  információk  alapján  nem bizonyítható  és  nem is  cáfolható  a  Btk.  396.  §  (1)
bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  és  a  (3)  bekezdés  a)  pontja  szerint  minősülő  költségvetési  csalás  bűntett
elkövetése  annak  ellenére,  hogy  a  bűncselekmény  bizonyításához  szükséges,  a  fentiekben  részletesen  kifejtett
valamennyi lehetséges és szükséges nyomozati cselekményt elvégeztük, valamennyi tisztázatlan körülményt feltártunk,
vagy megpróbáltunk feltárni.

Mivel a fentiek alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, továbbá a Be. 34. § (2) bekezdése alapján a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe utalt más bűncselekmény gyanúja sem állapítható meg, a rendelkező részben
foglaltak szerint a nyomozás megszüntetéséről határoztam.

Határozatom az alábbi jogszabályhelyeken alapszik:
A határozat rendelkező része a Be. 398. § (1) bekezdés c) pontján alapul. A határozat elleni panasztételi jogról a Be.
369. § (1) – (3) bekezdése valamint a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi
készültségről  szóló  2020.  évi  LVIII.  törvény 193.  §  (4)  bekezdése  rendelkezik.  A bűnügyi  költséggel  kapcsolatos
rendelkezés a Be. 402. § (1) bekezdésén alapszik.

Budapest, kmf.

Ragályiné dr. Karlovitz Kinga
pénzügyőr őrnagy

osztályvezető
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