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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: "Ez nem pánikkeltés?" 

Tisztelt Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész Úr!

 

A Miniszterelnökség 2022. március 10-én rendkívüli Kormányinfót tarott „Marad a benzinárstop és
biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon” címmel, amelyen Gulyás Gergely miniszter és
Hernádi Zsolt, a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója többek között arról beszélt: a Kormány felkérte
a  hatóságokat,  hogy  rémhírterjesztés  gyanújával  indítsanak  eljárást  azok  ellen,  akik  az  ellátás
akadozásáról írnak, beszélnek, illetve pánikot keltenek.

A büntetőtörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § szerint

„337. § *  (1) Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt a közveszéllyel összefüggésben
olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély
színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett
miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.    

(2) Aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly
módon  elferdítve  állít  vagy  híresztel,  amely  alkalmas  arra,  hogy a  védekezés  eredményességét
akadályozza  vagy  meghiúsítsa,  bűntett  miatt  egy  évtől  öt  évig  terjedő  szabadságvesztéssel
büntetendő.”

Ugyanakkor éppen a fent említett sajtóeseményen Hernádi Zsolt volt az, aki nagy nyilvánosság előtt
egy Mexikóban készült 2019-es fotóval illusztrálta, hogy állítása szerint Magyarországon az elmúlt
napokban még zacskóba is tankoltak a pánikvásárlók.

Mindezek alapján az alábbi kérdéseket kívánom feltenni Önnek:



 
1.     Nem gondolja-e, hogy Hernádi Zsolt fenti eljárása alkalmas lehetett pánik keltésére?
2.     Nem gondolja-e, hogy érdemes lenne megvizsgálni, hogy Hernádi Zsolt fenti eljárása
megvalósította-e a rémhírterjesztés büntetőjogi tényállását?

Budapest, 2022. március 11.

 

                                                                                               Tisztelettel:

 

                                                                                         Dr. Szabó Szabolcs
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