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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)

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: "Hol marad a fellépés a vírustagadókkal és a járvány
elleni védekezés ellen kampányt folytatókkal szemben?"

Tisztelt Legfőbb Ügyész úr!
Szerencsére azt lehet tapasztalni nem csak a fővárosban, de országszerte is, hogy a lakosok betartják
a járványügyi szabályokat, felelősen viselkednek, melynek fontos része a korábban a Párbeszéd
által már javasolt tájékoztató reklámok, felhívások megjelentetése is.
Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy bizonyos személyek és csoportok a vírustagadást és ennek
az életeket veszélyeztető nézetnek a terjesztését tekintik legfőbb feladatuknak a védekezés
közepette. Az egyik leghírhedtebb vírustagadó propagandista az a dr. Gődény György, aki
egyébként a 2018-as országgyűlési választások előtt 150 millió forint állami támogatást vett fel
pártja finanszírozása céljából – ezt az összeget azóta sem fizette vissza az államnak, holott a
küszöbértéket el nem ért szavazatszámuk miatt kötelessége lett volna.
A Büntető Törvénykönyvben meghatározott rémhírterjesztés bűncselekményének gyanúját dr.
Gődény György tevékenysége alaposan felveti, hónapok elteltével is találkozni lehet mind
Facebook oldalán, mind weblapján, mind YouTube csatornáján a vírustagadó tartalmakkal.
Lakatos Tibor r. dandártábornok november 5-i levelében arról tájékoztatta Jeszenszki András
nyíregyházi képviselőt, hogy 144 esetben indítottak eljárást rémhírterjesztés miatt. Az ügyben a
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát nevezte meg illetékes szervként, azonban a
részükre eljuttatott kérdésekre még nem érkezett válasz. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy nem csak a
kamupárt általi költségvetés megkárosításáért, de a járvány elleni védekezés akadályozásáért sem
szankcionálták dr. Gődény Györgyöt. Az ügy fontossága miatt kérem, válaszoljon alábbi
kérdéseimre:

- Vizsgálták-e a dr. Gődény Györgyhöz köthető online platformokat és tartalmaikat
(Facebook, YouTube, weboldalak)?
- Jelezték-e a vélhető törvénysértést az Ügyészségnek, Nemzeti Nyomozó Irodának, a
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak és a Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központnak?
- Jelezték-e a Facebook-nak, a YouTube-nak, a Cloudflare-nek és a GiGaNet Internet
Szolgáltató Kft-nek, mint szolgáltatóknak, hogy a felületükön megjelenített tartalmak
vélelmezhetően folyamatosan és súlyosan megsértik a magyarországi és a nemzetközi
jogszabályokat, illetve a saját maguk által megalkotott felhasználási feltételeiket is?
- Tesznek-e lépéseket annak érdekében, hogy ezen felületek ne legyenek elérhetőek a
magyar állampolgároknak, amennyiben a jogsértések bizonyítást nyernek?
- Fordultak-e a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a vélhetően
törvénysértő
és
adatvédelmileg
is
aggályos
oltásellenes
aláírásgyűjtés
(https://alairasgyujtes.com/) miatt?
- Fordultak-e a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz a vélelmezhető
jogszabálysértések miatt?
A feltett kérdésekre mindannyiunk biztonsága, védelme és egészségének megőrzése érdekében
várom szíves válaszait, mert a sikeres járványügyi védekezés közös célunk.
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