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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. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor kíván a "Pegasus" ügyben vizsgálatot 
elrendelni?" 

Tisztelt Biztos Úr!

Bizonyára Ön is értesült arról, hogy a „Pegasus” nevű kémprogram segítésével összesen 300 embert
figyeltek meg Magyarországon, köztük újságírókat, ügyvédet és városvezetőt is. A Telex és a 
Direkt36 által nyilvánosságra hozott információk alapján számos esetben a Kormánnyal szemben 
kritikus személyek megfigyelésére használták ezt a programot. Azt, hogy mi volt a megfigyelés 
legitim oka nem hozták nyilvánosságra és a Kormány nem adott magyarázatot a program 
használatára, azonban az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága nem tudott az ügy kivizsgálása
érdekében összeülni, mivel a kormánypárti többség jelezte, hogy az ülésen nem kíván részt venni.

A fentiekben említett kémprogram a telefon megfertőzése után (amely többek között a készülék 
sérülékenységeit használta ki) annak gyakorlatilag teljes tartalmához hozzáfért és arra is képes volt, 
hogy a kamera és a hangrögzítő bekapcsolásával bármikor, bármilyen információt 
összegyűjthessen. Ezzel az eszközzel az azt alkalmazók megfosztják a megfigyelt személyt attól, 
hogy maga dönthesse el, hogy kinek próbál betekintést biztosítani a magánéletébe, kivel kívánja 
megosztani a saját magáról szóló információkat. Tekintettel arra, hogy a politikailag 
kormánykritikus személyek megfigyelésére, pontosabban annak okaira a mai napig nem kaphattunk
választ, így nem csak azon személyek jogai sérültek, akiket valóban megfigyeltek, hanem minden 
egyes magyar állampolgáré. Ennek oka, hogy a szigorúan célhoz kötött megfigyeléstől való eltérés, 
illetve a megfigyelés túlzó módja, esetleg az engedélyek hiánya azt jelenti, hogy Magyarországon 
bárki teljeskörű megfigyelés áldozatává válhat úgy, hogy erről neki soha nem lesz tudomása. Ez 
pedig a magán- és családi életet, illetve a személyes adatok védelmét, mint intézményt korlátozza 
azok lényeges tartalmában. A megfigyelés ezen általános veszélye, a Szabó és Vissy kontra 



Magyarország ügyben hozott EJEB ítélet alapján önmagában is alapvető jogok korlátozásával járt a 
fentebb leírtak szerint akkor is, ha a konkrét személyek vonatkozásában megfigyelés nem történt.

Fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt Biztos Urat:

1) Mikor kíván az ügyben vizsgálatot elrendelni?

Amennyiben ezt még nem tette meg, abban az esetben kérem, hogy annak elrendeléséről azonnali 
hatállyal intézkedni szíveskedjék az ügy súlyossága és jelentősége miatt. Az ügy kivizsgálását arra 
való tekintettel is kérem, hogy hivatásom, foglalkozásom és az ezek során tanúsított politikai 
meggyőződésem következtében a „Pegasus” kémprogram potenciális áldozata lehetek.

2) Ön szerint a fentebb részletezett megfigyelés teljessége járhat-e a család- és magánélethez való 
jog lényeges tartalmának korlátozásával?

3) Ön szerint a fentebb részletezett megfigyelés összhangban van-e az Alaptörvényben és 
nemzetközi egyezményekben megfogalmazott alapjogi követelményekkel?
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