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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: "Rémhírterjesztés, uszítás, közveszéllyel fenyegetés?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Benkő  Tibor  honvédelmi  miniszter  és  Ruszin-Szendi  Romulusz  a  Magyar  Honvédség
főparancsnoka  2021.  augusztus  26-án  tartott  rendkívüli  sajtótájékoztatót  az  afganisztáni
kimenekítésről.  A  magyar  –  közszolgálatinak  nevezett  –  M1  televízió  közvetítette  a
sajtótájékoztatót, melyen Ruszin-Szendi Romulusz részéről a következő állítás hangzott el:

“Annyit tudok elmondani, hogy volt másik nemzet, akinek a repülőgép fedélzetén a menekített már
bombát szerelt a WC-ben.”

A magyar  RTL Klub  másnapi  híradójában  megpróbált  utánajárni  annak,  hogy  volt-e  alapja  a
főparancsok fentiekben idézett kijelentésének. A RTL híradójából az alábbiakat tudhattuk meg:

A híradó munkatársai érdeklődtek a NATO sajtóközpontjában, akik válaszul azt írták, hogy nem
tudják megerősíteni az incidenst. Ugyanis a NATO-szövetségesek feladata, hogy a repülőgépeik
fedélzetén jelzett eseteket kommentálják. Ilyen esetet eddig egyetlen kormány sem jelentett és a
nemzetközi sajtóban sem találták nyomát.

 

Amennyiben a főparancsnok idézett kijelentése megalapozatlan volt, felmerülhet a köznyugalom
elleni  bűncselekmények  elkövetésének  a  gyanúja,  úgymint  háborús  uszítás  /Btk.  331.  §  (1)
bekezdés/,  közösség  elleni  uszítás  /Btk.  332.  §  (b)  pont/,  rémhírterjesztés  /Btk.  337.  §/  vagy
közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §).

Kérdezem legfőbb ügyész urat, hogy mi az álláspontja a fentiekkel kapcsolatban?



 
Fennálhat-e  bármelyik  általam  megjelölt  bűncselekmény  elkövetésének  a  gyanúja  az  említett
főparancsnoki állítás kapcsán, figyelemmel arra, hogy azt mindeddig senki nem tudta megerősíteni?

Amennyiben fennáll bűncselekmény elkövetésének a gyanúja, kérem öntől a szükséges intézkedés
megtételét!

 

Várom megtisztelő válaszát!

 

2021. augusztus 30.
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