
dr. Polt Péter legfőbb ügyész úr 

Legfőbb Ügyészség 

1055 Budapest, Markó u. 16.  

 

 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr! 

 

Alulírott Szél Bernadett országgyűlési képviselő (hivatali cím: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.) a 

büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 376. § (1) bekezdése alapján feljelentést teszek 

ismeretlen tettesek ellen a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: 

Btk.) 376. §-ába ütköző hűtlen kezelés bűntette és a Btk. 305. §-ába ütköző hivatali visszaélés 

bűntette elkövetése miatt. 

1. Magyarország Kormánya az elmúlt hetekben „Magyarország előre megy, nem hátra” 

kampányszlogennel újabb „tájékoztatási kampányt” indított. 

A Kormányt – az Alaptörvényben meghatározott feladatköréből adódóan – megilleti a tájékoztatás 

joga és lehetősége. Ettől szükséges megkülönböztetni azonban az egyszerű, érzelmekre ható politikai 

propagandát. A mostani kampány – a kampányidőszak hivatalos kezdete előtt, a választási 

kampánytevékenység állami támogatásán kívüli körben, közpénzből folytatott tájékoztatásnak 

álcázva – a kormánypártok szavazatszerzési céljai mentén felerősíti a kormánypártok országgyűlési 

választási kampányának fő üzenetét, ekként megbontva a majdani jelölőszervezetek közötti 

esélyegyenlőséget. A konkrét, szükséges és célszerű tájékoztatási funkcióval nem bíró 

plakátkampány keretében „tájékoztatásként” átadott üzenet a kormányzati kommunikáció terméke, 

az „előre megy” üzenet pedig különösen a kampányfilm változatban1 egyértelműen szembeállítható a 

– narratíva szerint – „hátramenetet” jelentő Egységben Magyarországért pártszövetséggel (lásd a 

filmben az előválasztáson elindult öt ellenzéki politikus portréja alatt elhangzó, illetve feliratként 

kiírt „…Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Emlékszünk a múlt kudarcaira, a 

Gyurcsány-korszakban a munkanélküliség az egekben volt, csökkentették a nyugdíjakat, az ország a 

csőd szélére került, mégis vannak, akik visszafordulnának. Most előre kell mennünk (…) A kormány 

azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy! 

nem hátra” üzenet. Ez egy választási kampányban, a kampányfinanszírozási szabályoknak 

megfelelően természetesen legitim üzenet lehet egy kormányon lévő jelölőszervezet részéről, 

azonban kormányzati tájékoztatási tevékenységként elfogadhatatlan és jogszerűtlen. 

2. A Btk. 376. §-a alapján „[a]kit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó 

kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el”. Az idegen vagyon 

az ügyben a közvagyon, a kötelezettségszegés az okszerű, takarékos és a jogszabályoknak megfelelő 

gazdálkodás követelménye, a kár pedig a céltól elérő felhasználásból fakadóan az államot ért 

vagyoni kár. A forrás jogszerű felhasználása abban az esetben valósult volna meg, ha az valóban 

tájékoztatási célt szolgálna, jelen formájában viszont erre nem került sor, így a közpénzből történő 

többmilliárdos kampányköltés tényleges haszonévezője törvénysértő módon a két kormánypárt, 

                                                           

1 Magyarország előre megy! - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=r03GQ1Oc16w


akiknek politikai üzenetei így minden legális megoldásnál szélesebb körben jutnak el az 

állampolgárokhoz. 

A Btk. 305. §-a szerint a hivatali visszaélés bűntettét követi el az a hivatalos személy, aki azért, hogy 

jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét 

túllépi vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél. A tájékoztatásnak álcázott kampány ezt a 

tényállást is kimeríti: a jogsértés a saját politikai üzenetek közpénzből történő hatékony átadását, 

azaz jogtalan előnyt eredményez a Fidesz és a KDNP számára. 

Kérem Legfőbb Ügyész Urat, hogy indítson nyomozást a felvetett cselekményekkel összefüggésben. 
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