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Tisztelt Központi Nyomozó Főűgyészség!

Béres András, mint a Párbeszéd Magyarországért Párt elnökségi tagja (elérhetőség:
A Párbeszéd Magyarországért Párt levelezési címe, 1525 Budapest Pf 90) feljelentést
teszek közokirat-hamisítás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen az alábbiak szerint:
A Pest Megyei Kormányhivatal (Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztálya;
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.; ügyintéző: Vizer-Falus Andrea) a 2020. május 11.
napján kelt, PE-06/UT/00556-13/2020. ügyiratszámú határozatával a Star Park
Holding Zrt. (1146 Budapest, Szabó József utca 6.) - mint Építtető – kérelmére, a Sigen
Kft. (1149 Budapest, Egressy utca 23-25.), mint Tervező által készített S2019/11.
Tervszámú, 2019. május havi keltezésű fennmaradási és forgalomba helyezési
tervdokumentáció, a Borosvill Kft. (3349 Nagyvisnyó, Kenderes út 16.) 2019. július 19én kelt megvilágítás mérési jegyzőkönyv, a szakhatóságok, szakvéleményezők, a
közútkezelő nyilatkozata, valamint a helyszín megtekintése alapján a Budakalász
közigazgatási területén, a 4191 és 4192 hrsz.-ú ingatlanokon megépült útcsatlakozás,
a parkolóhelyek megközelítését biztosító belső út, illetve 834 db merőleges
parkolóhely fennmaradását és forgalomba helyezését a határozatban rögzített
feltételekkel engedélyezte. A határozatot mellékelten küldjük.
A határozatot Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott nevében és megbízásából Tóth
Sándor osztályvezető írta alá.
A határozat 3.2. pontja rögzíti, hogy Üröm Község Jegyzője a 6379-2/2020. számú
2020. május 12-én kelt szakhatósági állásfoglalásával a Budakalász 4191 és 4192
hrsz-ú ingatlanon parkoló fennmaradási és forgalomba helyezési engedélyezési
eljárás ügyében a szakhatósági hozzájárulást megadta. A jegyző végzését is
mellékeljük.
Üröm Község Jegyzőjének fenti számú szakhatósági állásfoglalásának (ügyintéző:
Légrádiné Balajti Edit, aláíró: Szabóné Bartholomaei Krisztina jegyző) keltezése az
okirat tanúsága szerint valóban 2020. május 12-ei.
Az állásfoglalás rögzíti, hogy az egy évig érvényes.
Az előadottakból kitűnően a Pest Megyei Kormányhivatal határozatának keltezése
valótlan, hiszen magában a határozatban is rögzítették a Jegyző szakhatósági
állásfoglalásának a keltét, az okirattal egyezően 2020. május 12. napjában jelölve azt
meg.
1

Ennek megfelelően a Kormányhivatal határozata nem keletkezhetett egy nappal
korábban, azaz 2020. május 11. napján.
A Btk. 343. § (1) bekezdése kimondja, hogy az a hivatalos személy, aki hivatali
hatáskörével visszaélve
a) hamis közokiratot készít,
b) közokirat tartalmát meghamisítja, vagy
c) lényeges tényt hamisan foglal közokiratba,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A 459. § (1) bek. 11. k) pontja rögzíti hogy hivatalos személynek minősül többek között
a fővárosi vagy megyei kormányhivatalnál közhatalmi feladatot ellátó vagy szolgálatot
teljesítő személy, akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működéséhez
tartozik.
A közokiratban foglaltakat az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni, így a
közokirat-hamisítás a közokirathoz fűződő közbizalmat sérti.
Tekintettel arra, hogy a közokiratoknak, így a kormányhivatali határozatoknak
nemcsak a konkrét tartalma, hanem a keltezése is rendkívül fontos, hiszen pl. ahhoz
fűződik a joghatályának beállta, azzal egyidejűleg keletkeznek a jogok és a
kötelezettségek egyaránt, elfogadhatatlan, és álláspontom szerint a Btk.-ba ütközik,
ha egy közigazgatási határozat valótlan keltezésű.
A fentiekre figyelemmel feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen a Btk. 343. § (1) bek.
c) pontjába ütköző, és aszerint minősülő közokirat-hamisítás bűntettének
megalapozott gyanúja miatt.
Kérem a T. Központi Nyomozó Főügyészséget, hogy az előadottakra figyelemmel
szíveskedjenek a nyomozást elrendelni.
Kérem, hogy amennyiben a feljelentés bármilyen okból történő kiegészítését tartják
szükségesnek, úgy azt szíveskedjenek jelezni felém.
A jelen fellebezésemhez másolatban csatolom a Pest Megyei Kormányhivatal
határozatát, valamint Üröm Község Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását.
Budapest, 2021 március 17.

Tisztelettel:
Béres András
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