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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: "Ön hogyan értelmezi a hazaárulás bűntettének Btk. 
258. § szerinti tényállását?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!
 
A Direkt36 oknyomozó cikke szerint orosz hackercsoportok évek óta kibertámadás alatt tartják a
magyar  Külügyminisztériumot.  Ez önmagában még nem volna különösebb újdonság,  a  modern
hírszerzés  leggyakrabban  alkalmazott  eszközeinek  egyike  a  kibertámadás.  Az  már  sokkal
meglepőbb,  hogy  „míg  a  magyar  szolgálatok  8-10  éve  még  állták  a  sarat,  a  külügy  mára
védtelennek  látszik  e  támadásokkal  szemben.  Az oroszok minisztériumi  belső  levelezéseket,  és
államtitkokat továbbító védett hálózatokat törtek fel jelentős számban.”
 
A kormány illetékeseinek, jelesül pedig Orbán Viktor miniszterelnöknek a támadásokról tudomással
kellett bírnia. Tudomással kellett bírnia mindenekelőtt azért, mert az ilyen támadást szinte lehetetlen
úgy véghez vinni, hogy fölismerhető nyoma ne maradna, de tudomással kellett bírnia azért is, mert,
mint  jeleztem,  általános  gyakorlat,  hogy  a  hírszerző  szervezetek  ezen  az  úton  szerzik  be
legfontosabb információik nagy részét. A kormány ehhez képest szervezetileg úgy alakította át a
magyar kibervédelmet, hogy az éppen ezeknek az átalakításoknak köszönhetően jó ideje tehetetlen
a támadásokkal szemben, a támadások tényét pedig eltitkolta a nyilvánosság és az ország előtt.
Természetesen értek ilyen orosz kibertámadások más országokat is, azok kormányai viszont éppen
ellenkezőleg válaszoltak erre. A cseh kormány például nem csak a nyilvánossághoz fordult, hanem
értesítette a támadás tényéről a szövetséges országok társszerveit is.
 
Legfőbb Ügyész Úr!
 



 
A Btk. 258. § (1) bekezdése szerint hazaárulást az a magyar állampolgár követ el, aki Magyarország
függetlenségének,  területi  épségének  vagy  alkotmányos  rendjének  megsértése  céljából  külföldi
kormánnyal  vagy  külföldi  szervezettel  kapcsolatot  vesz  fel  vagy  tart  fenn.  Magyarország
alkotmányos rendjének megsértését a kormány saját erőből is megoldotta, ehhez nem volt szüksége
külföldi  szervezettel  fenntartott  kapcsolatra,  ha  azonban  a  Direkt36  értesülése  helytálló,  az  azt
jelenti, hogy az oroszok már nem is a spájzban vannak, hanem a magyar külügyben és a magyar
kormányban – ami pedig az ország orosz csatlósállammá válásához vezető egyenes út,  és mint
ilyen, függetlenségének és szuverenitásának súlyos sérelme.
Aki tisztában van azzal, hogy az őrizetére bízott értékeket rendszeresen meglopják, és ezt nem csak
hagyja, de elő is segíti, majd pedig eltitkolja, az nem áldozat, hanem bűnsegéd. A kormánynak és a
kormányfőnek tudnia kellett, hogy az ország rendszeres orosz kibertámadás célpontja, erre pedig
úgy reagált, hogy előbb leépítette a kibervédelmet, majd ezt az egészet eltitkolta. Márpedig magyar
minisztériumi  levelezéseket,  sőt  államtitkokat  átengedni  az  oroszoknak  nem keleti  nyitás,  nem
gazdasági  alapokon  nyugvó  kölcsönös  kapcsolat,  hanem  egyoldalú  és  passzív,  de  a
(valószínűsíthetően  az  orosz  hírszerzés  szolgálatában  álló)  hackercsoportokkal  fenntartott
vitathatatlan kapcsolat. Erről is szól a Direkt36 oknyomozó cikke.
 
Mindez ennélfogva fölveti a Btk. 258. § (1) bekezdése szerint megvalósuló, (2) bekezdés b) pontja
szerint minősülő hazaárulás, tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel
fenyegetett bűntettének alapos gyanúját.
 
Kérdezem ezért legfőbb ügyész urat:
 

1. Indított-e hivatalból eljárást a cikk alapján állam elleni bűncselekmények - például 
hazaárulás - alapos gyanúja miatt?

2. Ha nem, kíván-e eljárást indítani jelen írásbeli kérdés nyomán, amint arra az elmúlt években 
nem ritkán sor került?

 
 
Budapest, 2022. március 29.
 

Tisztelettel:
 

Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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