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Tisztelt Nyomozó Hatóság!

Figyelemmel a „Büntetőeljárásról” szóló 1998. évi XIX. törvény 171. § (2) bekezdésében meghatá-
rozott feljelentési kötelességemre, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (további-
akban: Btk.) 345. §-a szerinti „hamis magánokirat felhasználása” bűncselekmény alapos gyanúja
miatt, ismeretlen tettes(ek) ellen, 

f e l j e l e n t é s t
teszek. 

Az alapos gyanút megalapozó történeti-, és jogi tényállás lényegi elemei a következőek: 

Folyó év február 22. napján az Országgyűlés plenáris ülésén A/9236 szám alatt kérdést intéztem a
Miniszterelnökséget  vezető  miniszterelnökhöz  "Milyen  tényleges  megbízásokat  lepleznek  a
korrupciógyanús számok? " címmel.

A felszólalásomra történő felkészülés során több alkalommal és részletesen tanulmányoztam Riz
Gábor  országgyűlési  képviselő  úr  aktuális  vagyonnyilatkozatát,  sőt,  a  szabatos  idézhetőség
esetleges szükségessége végett azt nyomtatott formában az ülésterembe is magammal vittem. 

Felszólalásomat  követően  azonban  az  jutott  a  tudomásomra,  hogy  a  szóban  forgó
vagyonnyilatkozat 11. lapját – mint később kiderült - ugyancsak folyó év február 22-én, a lementett
vagyonnyilatkozat  fájl  tulajdonságainak  naplótartama  szerint  9.33  perckor  kicserélték.  A
változtatásra  egyébként  semmilyen jelzés  nem utal  az  okiraton,  sőt  a  megváltoztatott  tartalmú
okiraton,  annak  kelteként  továbbra  is  január  17.  napja  van  feltüntetve,  akárcsak  az  eredeti
dokumentumon.  A  hamisítás  időpontjának  bizonyítása  végett  az  eredeti,  illetve  a  hamisított
vagyonnyilatkozatot CD lemezre írva mellékelten megküldöm Tisztelt Nyomozó Hatóság részére. 

Munkatársaim az eset kapcsán érdeklődtek az Országgyűlés illetékes bizottságánál, a Mentelmi
Bizottságnál, ahol első ízben azt a tájékoztatást kapták, hogy semmilyen változtatásra nem került
sor.  Később  egy,  a  jelen  feljelentésben  mellékelt  dokumentumot  küldtek  meg  munkatársaim
részére,  mely  arról  tanúskodik,  hogy  a  szóban  forgó,  Riz  Gábor  képviselő  egyéb  jövedelmeit
bemutató  lap,  a  11.  lap  cseréjére  valóban  sor  került.  Ezzel  kapcsolatosan  a  mai  napon  egy
nyilatkozat jelent meg a parlament.hu-n a képviselő oldalán (amely a vagyonnyilatkozat 11. oldalát
követően, pótlapként került betoldásra), amely a javítás tényét igazolja utólagosan. A nyilatkozat



dátumozása  2016.  február  22.,  amely  azt  engedi  feltételezni,  hogy  a  nyilatkozat  is  tegnap
keletkezett, azonban érthetetlen, hogy az eljárási szabályokkal szemben e nyilatkozat miért nem
került fel a honlapra az új vagyonnyilatkozattal (a javított példánnyal) együtt.    

Jóllehet, a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik a vagyonnyilatkozatban foglalt tények utólagos
javítását, azonban semmi esetre sem oly módon, hogy abból nem derül ki az eredeti dokumentumra
rávezetett módon a változtatás ideje, a változtatást kezdeményező személy ellenjegyzése, illetve a
változtatás tárgya. Az Országgyűlés hivatalos holnapján ugyanis folyó év február 22. napján Riz
Gábor  vagyonnyilatkozataként  egy  2016.  január  17-i  keltezésű  vagyonnyilatkozat  került
feltüntetésre,  azonban  kétséget  kizárólag  megállapítható,  hogy  abban  olyan  tények  és  adatok
szerepelnek, amelyeket a képviselő egészen február 22-ig elmulasztott feltüntetni.

A  fentiek  alapján  megalapozott  a  gyanú  arra  vonatkozólag,  hogy  bűncselekmény  elkövetésére
került sor. 

Kérem Tisztelt Nyomozó Hatóságot, hogy a büntető eljárást megindítani, az ügyet teljes körűen
megvizsgálni,  és  amennyiben  a  bűncselekmény  elkövetésének  alapos  gyanúja  beigazolódik,  a
büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezni szíveskedjék. 

Külön kérem, hogy a nyomozás elrendeléséről részemre tájékoztatást nyújtani szíveskedjék. 

Budapest, 2016. február 23. 
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Melléklet!

1 db CD lemez, melyen szerepel Riz Gábor vagyonnyilatkozatának mind a három változata, illetve
bizonyítékok a dokumentumok létrehozásáról.
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