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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: "Kíván-e eljárást indítani az elhíresült Pegasus 
kémszoftver ügy kapcsán annak kiderítésére, hogy jogszerűen használták-e Magyaroszágon 
ezt az eszközt újságírók, politikusok, vállalkozók és ügyvédek megfigyelésére?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Sajtóhírek szerint évekkel ezelőtt elkezdték használni magyar célszemélyek ellen is az NSO nevű
izraeli kibercég, okos telefonok feltörésére alkalmas kémprogramját, a Pegasust, és a célpontként
kiválasztott  emberek  között  voltak  tényfeltáró  újságírók,  ügyvédek,  politikusok,  valamint
médiacégeket  is  tulajdonló  üzletemberek,  illetve  az  ő szűkebb környezetük.  A Pegasus  annyira
komoly kiberfegyvernek számít, hogy az NSO csak az izraeli védelmi minisztérium engedélyével
adhatja el más kormányoknak. Hivatalosan csak terrorizmussal és szervezett bűnözéssel gyanúsított
személyek ellen lehetne bevetni, de a tényfeltáró projekt kiderítette, hogy az NSO ügyfelei legalább
10  országban  használják  újságírók,  jogvédők,  ellenzéki  politikusok,  ügyvédek  és  üzletemberek
ellen. Magyarországon is több mint 300 célpontot tártak fel az újságírók.

Ezen tények ismeretében, kollégája, a francia legfőbb ügyész a napokban vizsgálatot rendelt el a
francia újságírókat ért kibertámadások miatt.

Amennyiben a fenti ügyet Legfőbb Ügyész Úr hivatalból nem kívánja megvizsgálni, úgy kérem,
hogy  jelen  kérdésemet  tekintse  akár  ismeretlen  tettes  elleni  feljelentésnek,  hiszen  súlyosan
sérülhettek  magyar  állampolgárok  egyetemes  emberi  jogai,  a  lehetséges  elkövetők  pedig
cselekedetükkel  súlyos,  akár  állam  elleni  bűncselekményt  is  megvalósíthattak.  Arról  nem  is
beszélve, hogy ha a gyanú beigazolódik, akkor a modernkori magyar politikatörténet legnagyobb
botrányának szemtanúi vagyunk.

A fentiekre tekintettel kérdezem Legfőbb Ügyész Urat:



Nem gondolja úgy, hogy Magyarországon is eljárást kellene indítania hivatalból egy olyan ügyben,
amelyben  megalapozott  gyanú  merült  fel  azzal  kapcsolatban,  hogy  magyar  újságírókat,
politikusokat és ügyvédeket törvénytelenül figyeltek meg 2018 óta több alkalommal?

Tisztelettel várom válaszát.
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