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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Indokolt lenne-e büntetőeljárást indítani a legújabb 
kormányzati-pártpolitikai kampányok kapcsán?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

2021. július elején indult a kormány legújabb politikai plakátkampánya (az ún. emojis-kampány), 
amelynek keretében különféle hirdetési felületeken többek között Soros Györgyre, a szexuális 
propagandára, a Gyurcsány-korszakra és az illegális bevándorlásra vonatkozóan tesznek fel 
kérdéseket. Azt eddig is tudtuk, hogy a kormány ilyen jellegű kampányai valójában nem a 
kormányzati tájékoztatást, hanem egyértelmű pártpolitikai célokat szolgálnak, amellyel a Fidesz 
választói bázisát kívánják erősíteni, ill. megtartani. Ennek a pártpolitikai célnak a kétségtelen 
bizonyítéka a “Tart attól, hogy visszatér a Gyurcsány-korszak?” c. plakát (hirdetés), amely a Fidesz 
pártpolitikusainak rendszeresen visszatérő politikai és kampány szlogenje, de ugyanez elmondható 
pl. a Soros Györgyre vagy az illegális bevándorlásra utaló kérdések (politikai kampányelemek) 
tekintetében is. Ezek a pártpolitikai hirdetések azonban (kampányonként) milliárdos nagyságrendű 
közpénz kiadást jelentenek, ugyanakkor ütköznek a végrehajtó hatalom általános szervének a 
feladat- és hatáskörével. (Kormányzati tájékoztatást közpénzekből lehet finanszírozni, pártpolitikai 
propagandát azonban nem.)

A fentek alapján az eljáró, ill. a plakátkampány elindításáról döntést hozó kormánytagok részéről 
felmerülhet a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja. (Akit
idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének megszegésével vagyoni 
hátrányt okoz.)

Az uszító tartalmú emojis plakátok tekintetében pedig felmerülhet a közösség elleni uszítás 
bűntetténk gyanúja, ugyanis:



Aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport, illetve annak tagja ellen,
vagy a lakosság egyes csoportjai, illetve azok tagjai ellen - különösen fogyatékosságra, nemi 
identitásra, szexuális irányultságra tekintettel - erőszakra vagy gyűlöletre uszít, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kérdezem legfőbb ügyész urat, hogy a hivatkozott plakátkampány és a kapcsolódó nemzeti 
konzultáció körülményeit és tartalmát ismerve nem lát-e elegendő okot arra, hogy hivatalból 
büntető eljárást kezdeményezzen ismeretlen tettes ellen a közpénzek pártpolitikai célokra fordítása 
vagy a gyűlöletkeltő plakátok (hirdetések) miatt? Ha nem, azt kérem megindokolni.

A “körülmények” esetében a jelenleg is folyamatban lévő legújabb nemzeti konzultáció kérdéseit- 
és a kormány legújabb népszavazási kezdeményezésének az öt kérdését is értem, hiszen a 
pártpolitikai plakátkampány összefügg a másik két pártpolitikai kampánnyal.

Továbbá arra kérem Önt, hogy amennyiben a fentiekben jelzett bűncselekmények elkövetésének 
gyanújával még nincs folyamatban büntető eljárás, beadványomat tekintse feljelentésnek és 
intézkedjen a továbbiakról.

Várom megtisztelő válaszát!

2021. július 27.

Tisztelettel:

Dr. Hadházy 
Ákos
független 
képviselő

1


