
 

Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/18096.

Benyújtás dátuma: 2022-01-27 13:49

Parlex azonosító: 3FNVD37Y0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Szilágyi György (Jobbik) 

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. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kíván-e a kormány azonnali hatállyal leállítani 
minden olyan megfigyelést, amelyet Völner Pál rendelt el, kivizsgálva azok jogszerűségét, és a 
vizsgálat eredményéről tájékoztatni a nyilvánosságot?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

 

Mint köztudott, az elmúlt évtized egyik legnagyobb leghallgatási botrányát szellőztette meg egy
nemzetközi összefogás  keretében dolgozó oknyomozó újságírókból  álló csoport.  Ebből kiderült,
nemcsak Azerbajdzsán, Bahrein, Kazahsztán, hanem Magyarország, egészen pontosan fogalmazva
Magyarország Kormánya is folytat illegális megfigyelést saját állampolgárai ellen az izraeli NSO
Group Pegasus nevű kémszoftverrel/kémfegyverrel.

Miután  a  tagadás  értelmét  veszítette,  Ön  sietve  leszögezte,  hogy  Völner  Pál,  az  Igazságügyi
Minisztérium államtitkára, a T. Miniszter Asszony közvetlen beosztottja hagyta jóvá az aláírásával a
megfigyeléseket. A közelmúltban nyilvánosságra került Völner-botrány napvilágra került nyomozati
anyagai egyértelműen arra árulkodnak, hogy az államtitkár és a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar
vezetője  nem  sajnált  tekintélyt  és  befolyást  latba  venni,  legyen  szó  egy  a  bűnszervezettel
kapcsolatban  álló  személy  iskolai  előremeneteléről,  vagy  éppen  egy  a  külső  nyomásnak  és
elvárásnak nem engedő bíró munkahelyi eltávolításáról. 

A fentiek alapján azt gondolom, életszerű azt feltételezni, hogy a szervezet befolyása kiterjedhetett
honfitársaink – köztük újságírók,  ellenzéki  politikusok,  polgármesterek stb.  –  minden jogalapot
nélkülöző megfigyelésének elrendelésére is.

Kíván-e a kormány azonnali hatállyal leállítani minden olyan megfigyelést, amelyet Völner
Pál  rendelt  el,  kivizsgálva  azok  jogszerűségét,  és  a  vizsgálat  eredményéről  tájékoztatni  a



 
nyilvánosságot?

Magam részéről erre bíztatom a T. Miniszter Asszonyt, mert Illyés Gyulát idézve, növeli, ki elfödi a
bajt. Kérem, ne megúszni akarják az újabb botrányt, hanem vállalják annak minden ódiumát!

 

Várom megtisztelő válaszát!
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