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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: "Kettős mércét alkalmaz az ügyészség plakátügyben?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Nyilvánvalóan Ön is emlékszik arra, amikor Győrben 36 darab, összesen 44 ezer 784 forint értékű
MSZP-s európai parlamenti választási plakátot szedtek le és pakoltak be egy kisbuszba fideszes
aktivisták, már csak azért is, mert ezen ügyben büntetőfeljelentés is érkezett az ügyészséghez. A
tetten ért elkövetők egyike a rendőröknek úgy nyilatkozott, hogy a plakátokat ő távolította el és
azzal  a  céllal  helyezte  a  furgonjába,  hogy  azokat  szelektív  hulladéklerakóban  elhelyezze.
Büntetőeljárás  mégsem  indult,  mert  a  vádhatóság  szerint  mindez  fogalmilag  kizárja  a
bűncselekmény elkövetésének szándékát. Az ügyészség - elutasító határozatában - úgy érvelt: „a
lopás bűncselekményének gyanúja azért nem állapítható meg, mert ezt a bűncselekményt az követi
el, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa.”  Ebben az esetben
tehát ezt nem látta bizonyítottnak a vádhatóság, az MSZP-s plakátok eltávolításának semmilyen
következménye nem lett.

Éppen ezért rendkívül figyelemre méltó, hogy abban az esetben viszont, ha kormánypárti választási
plakátokról van szó, még ha mindössze 3 darabról is, a törvény teljes szigorával lép fel az ügyészi
szervezet!  Magyarán:  3  fideszes  tábla  tönkretétele  4650  forint  értékben  már  megalapozza  a
bűncselekmény gyanúját, sőt, dolog elleni erőszak miatt még minősített esetet is jelent!

Le kell szögezni: más jelölő szervezet választási plakátjait leszedni semmilyen körülmények között
nem elfogadható.

Azonban nem csupán nem elfogadható, de egyenesen a jogállamiságot és a tisztességes eljáráshoz
való alapjogot sértő az, ha a magyar ügyészi szervezet közel azonos tényállást ennyire különbözően
ítél meg.



Nagyon rossz az üzenete annak, ha nyilvánvalóvá teszik, hogy akár több tucat ellenzéki plakátokat
leszedni törvényes, de akár már néhány kormánypárti plakát levétele Btk. által szankcionálható.

Ez  nem  más  ugyanis,  mint  kettős  mérce  alkalmazása,  mely  különösen  a  vádhatóság  részéről
elfogadhatatlan!

A kifejtettekre tekintettel kérdezem:

1. Miért alkalmaz kettős mércét az ügyészség? Mivel magyarázza, hogy a két esetet ennyire
eltérően ítélnek meg?

2. Helyesnek tartja, hogy az ügyészség írásba adja, hogy akár több tucat ellenzéki plakátokat
leszedni  törvényes,  de  akár  már  néhány  kormánypárti  plakát  levétele  Btk.  által
szankcionálható?

Várom mihamarabbi válaszát.
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