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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: "Hogyan ítéli meg a Gyurcsány Ferenc nevében 
folytatott, őt lejáratni kívánó, megtévesztő telefonos kampányt?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Számtalan  jelzést  kaptunk  arról,  hogy  ismeretlen  tettesek  magukat  Gyurcsány  Ferencnek,  a
Demokratikus  Koalíció  elnökének kiadva,  nagyszámú polgárt  hívnak föl  telefonon,  a  Covid-19
elleni  védőoltás  visszautasítása  mellett  érvelve.  Tekintve,  hogy a  DK politikusai,  élükön a párt
elnökével,  minden  lehetséges  alkalommal  arra  szólítják  föl  valamennyi  honfitársunkat,  hogy
oltassák be magukat, nyilvánvaló, hogy az ismeretlen telefonálók megtévesztik a fölhívottakat.

Mindez többféle bűncselekmény gyanúját is fölveti. Nem vitatható a cselekedet jogtalan volta, a
fölhívottak  tévedésbe  ejtése,  és  az  sem,  hogy  ezzel  a  telefonálók  kárt  okoznak  Gyurcsány
Ferencnek, a Demokratikus Koalíciónak, illetve az együttműködő hat ellenzéki pártnak egyaránt.
Tekintve továbbá, hogy a kormány és a kormánypártok hetek óta az oltásellenesség hamis vádjával
igyekeznek  lejáratni  az  ellenzéki  pártokat,  joggal  tehető  föl,  hogy  a  telefonálók  célja  a  vád
alátámasztásának  látszatával  politikai  hasznot  hajtani  a  kormánypártoknak,  márpedig  ebben  az
esetben megvalósulna a csalás törvényi tényállása.

A védőoltás ellen Gyurcsány Ferenc nevében történő érvelés joggal tekinthető ama valótlan tény
híresztelésének, hogy a pártelnök le kívánja beszélni a magyar polgárokat a bizonyítottan hatékony
védőoltások elfogadásáról, kockára téve ezzel életüket és egészségüket. Ez vitathatatlanul alkalmas
lenne  a  becsület  csorbítására,  és  minthogy  az  aljas  cél,  a  nagy  nyilvánosság  és  a  jelentős
érdeksérelem egyaránt nehezen cáfolható, mindezzel a rágalmazás minősített esete valósulna meg.

A telefonálók azt a való tényt, hogy az ellenzéki pártok elítélik a tudományosan nem igazolt hatású
vakcinák kormányzati alkalmazását, nagy nyilvánosság előtt oly módon elferdítve híresztelik, hogy



az ellenzék egyik befolyásos vezetője általában a védőoltások visszautasítása mellett kampányol. Ez
a  híresztelés  vitathatatlanul  alkalmas  lévén  a  járvány  elleni  védekezés  eredményességének
akadályozására,  megítélésem  szerint  azzal  az  Alkotmánybíróság  szabta  kitétellel  együtt  is
megvalósítja a különleges jogrend idején elkövetett  rémhírterjesztés bűntettét,  hogy magának az
elkövetőnek kell a való tényt elferdítenie.

Mindez  csak  három  példa  a  Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény  ama
rendelkezéseire,  amelyek  megsértése  a  félrevezető  telefonos  kampány  során  több-kevesebb
megalapozottsággal fölmerül.

Kérdezem ezek után önt:

1.  Lát-e  olyan,  a  BTK  által  üldözni  rendelt  bűncselekményt,  amit  ez  a  félrevezető  telefonos
kampány esetleg megvalósít? 

2.Amennyiben igen, kíván-e az ügyben eljárást indítani? 

Budapest, 2021. április 27.

Dr. Vadai Ágnes

Demokratikus Koalíció
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