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HATÁROZAT
a nyomozó hatóság nyomozást megszüntetőhatározata

elleni panasz elbírálásárőI

A költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatőságán 603001125212017.bíi. számon foiytatott

bűnügyben a nyomozó hatóság 2018. január 24. napjánkelt, 60300/í252-2ll2017.bü. szám(t, a
nyomozás megszüntetéséről sző|ő határozata elien dr. Hantz Péter feljelentő által bejelentett
panaszt a Be. 195. § (4) bekezdés II. fordulata alapján megvizsgáltam, és azt a költségvetési
csalás bűntette vonatkozásában a Be. 195.§ r.i) bekezdése alapjan - mint nem jogosulttÓl
szátmazót -,a szerzől, vagy szerzői joghoz kapcsolódó jo_eok megsértésnekr'étsége
vonatkozásában pedig a Be. 199. § (1) bekezdés b) pontja alapján

elutasítom.
A jelen határozatot azzal kézbesítem dr. Hantz Péter részére,hogy ellen a Be. 195. § (5)
bekezdés második mondata alapjan további jogon,oslatnak nincs helye , azonbanaszerzőivagy
szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésnek vétségevonatkozásában a Be. 199. § (2)

bekezdés a) pontja alapjánapanasz elutasítását követően, a jelen határozat közlésétől számított
60 napon belül pótmagánvádlóként léphet fel. A Be.230. § (1) bekezdése alapján a sértett - ha
pótmagánvádlóként kívan fellépni - jogi képviselője ítján a Budapesti lX. Kerületi
Ügyészségen(1081 Budapest, Csokonai utca 6.) vádindítványt nyújthat be. A Be.229. § (2)
bekezdése alaplán a sértett és jogi képviselője anyomozás iratait a fenti ügyészség hivatalos
helyiségóben megtekintheti.

INDOKOLÁS
Az

ügyben dr. Hantz Péter az alábbiak miatt tett feljelentést a Budapesti I. kerületi

Rendőrkapitányságon:

A feljelentés szerint

a 2012. éveben megalakult Nemzetközi
a kiirtőskalács népszenísítésére

Kürtőskalács Szaktestület megjelentetett a kürtőskalács kultúrtörténetéről egy könyvet, illetve
működtette a w:ww,kurtos.eu honlapot. A Szaktestület működési költségeit magánszemélyek,
többek között a feljelentő befizetéseiből fedezték. A könyv idegen nyelvú kiadását tewezték,
azonbana feljelentő a továbbiakban nem tudta magára vállalni a működtetési költségeket, ezért
a Szaktestületben részt vevő Háromszók Megyei Tanács turisztikai szervezetén, a Kovászna
Megye Turizmusáért Egyesületen kereszffil2016. évben pályázatot nyújtottak be a Bethlen
Gábor Alaphoz (1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám). A páIyázattal 600.000 forint

támogatást nyertek el könyvszerkesztésre, kiacásra és awww.kurtos.eu honlap szerkesztésére
és működtetésére.

A

feljelentés szerint a 600.000 Ft-os tán:ogatási összegből 250.000 forintot nem a
www.kurtos.eu honlap fejlesztésére fordí ottak, hanem a Wrvrry.kurlq§iqla honlap

kifejlesztés ére, így felmerül a költségvetésből ,zármazó pénzeszközjóváhagyott céltÓl eltérő
f elhas ználás ának g yanúj a.

www.kurtos.info honlap létrehozására,
működtetésére nincs szükség 250.000 forintra. ez az összeg erősen túIárazott. A feljelentő
szerint a w,ww.kurtos"info a honlapot a §,wu._.,uttos.eu honlap tarlalmának felhasználásával
hozták \étre, a honlap tartalmát másolták i:. melyre nem volt jogosultságuk a honlap
létrehozóinak, mely felveti a szerzői vagy szerzói joghoz kapcsolódó jogok megsértése vétség

Dr.HantzPéter

a feljelentésében leírta továbbá. hogy a

elkövetésének gyanúj át.

A feljelentós alapján a nyomozó hatóság 2OI7 . nájus 24. napjánfeljelentés-kiegészítést rendelt
el, majd 2017.június 20. napján a bűnügyet áttette a költségl,etést károsító búncselekmén1'
miatti nyomozás lefolytatására hatáskönel re:delkező Nemzeti _{dó- és \-ánÜir ata1 Középmagyarországi BűnügyiIgazgatőságáItoz, ame_i, a feljelentés-kieeé.zítéserednénl e alapján az
ügyben 2OI7.június 23.napjánanyomozást 6 300/1],<] ][r1-.rü. szánon elrendelte. majd azt
a 2018. január 24. napjánkelt határozatával * .<öltsé,eveiési csaiás búntette tekintetében a Be.

;..--:. io,.,:aiísától sem várható eredmóny-, míg aszerzői
_._ _. :,
\aga szerzór.loghoz kapcsoiódó.logok r,eg.e;ésnek vétségevonatkozásában a Be. 190.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján- mivel a cselekméi]\ nem bűncselekmény- megszüntette,
_

___:_,__r_____._, __.__

A nyomozó

hatóság határozata ellen dr. Hantz Péter feljelentő a 2018. február 13, napján a
nyomozó hatóságközponti emailcíméreküldött elektronikus levélben indokoiás nélkül panaszt
jelentett be azzal, hogy a panasz érdemi indokoiását néhány napon belül me_eküldi a nyomozó
hatóság részére,erue azonban nem került sor,

A panasz nem alapos.
A Be. 195. § (1) bekezdése értelmébena nyonlozőhatóság nyomozást megszüntető határozata
ellen az élhet panasszal, akire nézve ahatározat közvetlen rendelkezést tartalmaz. A Be. 195.§
(2) és (Za)bekezdése szerint a központi áIlamlgazgatási szervnek nem minősülő feljelentő nem
élhet panasszal,ha a bűncselekménynek nem sértettje.

Miután dr. Hantz Péter az áItala tett feljelentés alapján indult nyomozás tárgyát képező
költségvetési csalás bűntette
tekinthető, ezétt a nyomozó
határozata elleni panaszát
származőt- a Be. 195. § (8)

tekintetében - a Be. 51.§ (1) bekezdése alapján - sértettnek nem
hatóság 2018. január 24. napján kelt, a nyomozást megszüntető
ezen búncselekményvonatkozásában- mint nem jogosulttÓl

bekezdése alapján el kellett utasítani.

a

alapján a nyomozó hatóság
határozatát a költségvetést károsító bűncselekmóny tekintetében is, hivatalból felülvizsgáIta,
amely során megállapította, hogy a cselekmény vonatkozásbana nyomozó hatóság a szükséges
és releváns nyomozási cselekményeket (megkeresések, tanúkihallgatások) elvégezte, melyek

A kerületi ügyészség a Be. 28. § (4) bekezdésénekc)

pontj

eredménye alapját sem a támogatási összeg célról eltérő felhasználásáta, sem pedig az egyes
támogatási alpontok körében törlént eszköz- és szolgáltatás beszerzés tekintetében történt
tűlárazásra nem merült fel adat és mivel ekörben anyomozás esetleges folytatásától sem lenne
eredmény várhatŐ, anyomozás megsziintetésére törvényesen és megalapozottan került soí; a
határozatában a nyomozőhatőság az indokolási kötelezettségének eleget tett.

A

szerzői yagy szeTzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésnek vétségevonatkozásában a
nyomozás adatai szerint- ahogyan azt a feljelentő a 2017. július 13, napján történt
tanúkihallgatásakor maga is elmondta- a ww\k!It!o§.€u honlap, valamint a feljelentő által
korábban megjelentetett könyv tartalmi elemeinek a B]rywku,,t§§il}][a honlapra történt feltöltése
a feljelentő számára közvetlen vagyoni hátrán1, okozásával nem járt. A vagyoni hátrány, mint
törvónyi tényállási elem megvalósulásának hianyában a cselekmény befejezetti alakzatának
megvalÓsulása kizárt A kísérletistádium esetleges megvalósulásának vizsgálata során az
elkövető tudattartamára utaló adatok alapvető jelentőségűek, mivel a cselekmény kizárőlag

szándékosan- ezer),belül egyenes és eshetőleges szándékkal egyaránt- valósítható meg, azaz az
elkövető tudatának akár célzatosan, akár csak a belenyugvás szintjén át kell fognia azí, hogy
más vagy mások szerzőijogi védelem alatt álló szellemi termékéta forrás megjelölése néikül,
plaglzáIva a sajátjaként tüntet fel és ezzel a jogosultnak vagyoni hátránrr okoz vagv okoáat.

Az Alapkezelő által lefolytatott vizsgáIati eliárás adati szerint a páll,ázati

támogatásból
megjelentetett reklámbannereken és összesen i[) nyelr,en. ]00--100 példányban készítettún,
,:: ::.. ':. :: j::é: :ntornlációhordozóként a v,,,,,,,,r.kuríos.eu közhasznű honlap került
-:".___..::]. _:-.-;:_:,,_].:_. ., .. ...:.-.._ - __._,_ iionlap izemeltetőinekaz.eukiterjesztésűhonlap
e, a témában korábban a feljelentó által rn könyv plagizáIása állt volna szándékában, a
megjelenten kiadványokon nem az eredetí szelle mi termék hordozó honlap, hanem magával a
plagizálással létrehozott, .info kiterjesztésű rlebhely került volna feltüntetésre, Mindezek
alapján dr. Hantz Péter nyomozás megszüntetése elleni panasza e cselekmény tekintetében sem
foghatott helyt, azt el kellett utasítani.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam és a nyomo zó hatóság
nyomozást megszüntető határozata ellen bejelentett panaszt- a költségvetési csalás bűntette
vonatkozásában mint nem jogosulttóI származót. és szerzői yagy szeízői joghoz kapcsolódó
j

ogok megsértésnekvétsége tekintetében alaptaianság okán- elutasítottam.

Budapest, 2018. március 27.
dr. Dékány Eva sk.
kerületi vezetőhelyettes ügyész
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