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JELENTÉSTERVEZET

a Pegasus és azzal egyenértékű kémszoftverek használata tekintetében az uniós jog 
állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett hivatali 
visszásságoknak a kivizsgálásáról
(2022/2077(INI))1

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 226. cikkére,

– tekintettel a Pegasus és azzal egyenértékű kémszoftverek használatának kivizsgálásával 
foglalkozó vizsgálóbizottság felállításáról, valamint a vizsgálat tárgyáról, illetve a 
bizottság feladatairól, összetételéről és mandátumának időtartamáról szóló, 2022. 
március 10-i határozatára,

– tekintettel a Pegasus és azzal egyenértékű kémszoftverek használatának kivizsgálásával 
foglalkozó vizsgálóbizottság jelentésére (A9-0000/2022).

I. Kémszoftver használata az EU-ban

I.A. Lengyelország

1. Lengyelországban a kereskedelmi kémprogramok használata először 2021 
decemberében került széles körben a nyilvánosság elé. Veszélyeit csak úgy teljes 
mértékben megérteni, ha a teljes kontextust vizsgáljuk. A kereskedelmi kémszoftverek 
nem pusztán technikai eszközök, amelyeket elszigetelten és véletlenszerű helyzetekben 
használnak. Szerves és létfontosságú eleme egy olyan rendszernek, amelyet kifejezetten 
a polgárok korlátlan felügyeletére és ellenőrzésére terveztek. E rendszer jogi, 
intézményi és politikai építőköveit céltudatosan és módszeresen állították össze, hogy 
egy koherens és rendkívül hatékony keretet hozzanak létre. Ennek a gondosan 
megtervezett rendszernek a teljes képe csak úgy válik láthatóvá, ha felismerjük az 
összefüggéseket.

2. Lengyelországban a törvényes megfigyelés hatóköre szinte korlátlanul bővült. Az 
áldozatok jogai minimálisra csökkentek, a jogorvoslat pedig a gyakorlatban 
értelmetlenné vált. A hatékony előzetes és utólagos ellenőrzés, valamint a független 
felügyelet szinte teljesen megszűnt. A lengyel kormány tagjai és a párthoz hű szereplők 
közvetlenül vagy közvetve ellenőrzik a rendszeren belüli legfontosabb pozíciókat. A 
kémszoftverekkel összegyűjtött információkat a kormányt bírálók és az ellenzék ellen 
indított lejárató kampányokban használják fel a kormány által ellenőrzött állami médián 
keresztül. Minden biztosítékot felszámoltak, a kormánypártok teljes mértékben a 
kezükben tartják az irányítást, és az áldozatoknak nincs hová fordulniuk.

1 A jelentéstervezet azon a dokumentumon alapul, amelyben az előadó rögzítette megállapításait. Minden olyan, 
a vizsgálat során megnevezett személynek, akire nézve a vizsgálat hátrányos lehet, joga van ahhoz, hogy a 
bizottság meghallgassa. A Titkárság a következő címen érhető el: pega-secretariat@europarl.europa.eu

mailto:pega-secretariat@europarl.europa.eu
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A Pegasus megvásárlása

3. 2016 novemberében Beata Szydło volt miniszterelnök és jelenlegi európai parlamenti 
képviselő, valamint Witold Waszczykowski volt külügyminiszter vacsorán vett részt 
Benjamin Netanjahu, akkori izraeli miniszterelnök otthonában2. A következő év 
júliusában Szydło és Netanjahu találkozott a visegrádi országok kormányfőivel. 
Állítólag „az innováció és a csúcstechnológia területén” folytatott együttműködés 
megerősítéséről” és „a polgárok tágan értelmezett biztonságával kapcsolatos 
kérdésekről” tárgyaltak3. Nem sokkal e találkozó után, 2017-ben a lengyel kormány 
megvásárolta a Pegasust, miután Mateusz Morawiecki miniszterelnök, Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök és Netanjahu találkozott4. A kezdeti tagadás ellenére 2022 
januárjában Jarosław Kaczyński, a PiS vezetője megerősítette, hogy a lengyel kormány 
kémszoftvereket vásárolt5 6 7.

Jogi keret

4. 2014-ben az Alkotmánybíróság felülvizsgálta a rendőrségi törvényt és a polgárok 
megfigyelését szabályozó más hatályos törvényeket, amelyeket a lengyel alkotmánnyal 
összeegyeztethetetlennek ítélt8. Az Alkotmánybíróság végül ítéletet zárta le az ügyet, 
amely konkrét ajánlásokat tartalmazott és 18 hónapos határidőt írt elő a jogszabályi 
változtatások végrehajtására9. A 2015-ös választásokat követően az új kormány 
törvénymódosításokat vezetett be. Az 1990. évi rendőrségi törvény és egyes más 
törvények módosításáról szóló, 2016. január 15-i törvény (a továbbiakban: 2016. évi 
rendőrségi törvény) azonban nem orvosolta a törvény hiányosságait, ahogyan azt az 
Alkotmánybíróság kérte10. Ehelyett a 2016. évi rendőrségi törvény tovább gyengítette 
az amúgy is homályos rendelkezéseket, amelyek nem védik az állampolgárok jogait, 
illetve nem teremtenek megfelelő felügyeletet, és tovább növelte a lengyel törvényhozás 
és a jogállamiság közötti egyre mélyülő szakadékot. 

A 2016. évi terrorizmusellenes törvény

5. A 2016. évi rendőrségi törvény mellett a lengyel kormány 2016-ban elfogadta a külföldi 
állampolgárok megfigyelését szabályozó törvényt is, amelyet „terrorizmusellenes 
törvénynek” nevez. A törvény cikkei előírják, hogy a nem lengyel állampolgárokat 
hozzájárulásuk nélkül három hónapig megfigyelhetik, ha személyazonosságuk 

2 Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-
beaty-szydlo-z-premierem.html , 29 January 2022. 
3 Gazeta, https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-
beaty-szydlo-z-premierem.html , 29 January 2022.
4 Financieele Dagblad, ‘De wereld deze week: het beste uit de internationale pers.‘ 7 January, 2022.
5 Financieele Dagblad, ‘Liberalen Europarlement eisen onderzoek naar spionagesoftware‘, 12 January 2022.
6 Politico, https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-
campaign/ , 7 January 2022. 
7 Financial Times, https://www.ft.com/content/d8231ec7-5c44-42fc-b32e-30b851f1c25e , 8 February 2022.
8 Venice Commission Report June 2016, https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-
AD(2016)012-e .
9 https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-
za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
10 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28052298,jak-polska-kupila-pegasusa-nyt-kolacja-beaty-szydlo-z-premierem.html
https://fd.nl/economie/1426178/de-wereld-deze-week-het-beste-uit-de-internationale-pers-jye2ca7q4hQz
https://fd.nl/politiek/1426857/liberalen-europarlement-eisen-onderzoek-naar-spionagesoftware-jye2ca7q4hQz
https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-campaign/
https://www.politico.eu/article/kaczynski-poland-has-pegasus-but-didnt-use-it-in-the-election-campaign/
https://www.ft.com/content/d8231ec7-5c44-42fc-b32e-30b851f1c25e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)012-e
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
https://trybunal.gov.pl/en/hearings/judgments/art/8821-okreslenie-katalogu-zbieranych-informacji-o-jednostce-za-pomoca-srodkow-technicznych-w-dzialani
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
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„kétséges”, ami kiterjed a telefonok lehallgatására, ujjlenyomatok, biometrikus 
fényképek és DNS gyűjtésére, valamint az előre fizetett telefonkártyák kötelező 
regisztrálására11. A főügyész felelős a nem releváns anyagok megsemmisítésének 
elrendeléséért, és jelenleg Zbigniew Ziobro, a PiS igazságügyi minisztere tölti be ezt a 
tisztséget12 13.

A büntetőeljárási törvény

6. 2015 júliusában Lengyelországban bevezették a büntetőeljárási törvény módosításáról 
szóló törvényt, amely biztosítja, hogy a jogellenesen megszerzett bizonyítékokat ne 
lehessen büntetőeljárásban felhasználni. A törvényt azonban később, 2016 márciusában 
átdolgozták, hogy beillesszék a 168a. cikket is14. Ez a kiegészítés immár biztosítja azt, 
hogy a törvénysértő módon gyűjtött bizonyítékok vagy a „mérgező fa gyümölcse”, 
például a Pegasus használatával gyűjtött információk felhasználhatók a bíróság előtt15. 

A 2004. július 16-i távközlési törvény

7. A lengyelországi távközlésre vonatkozó törvény rendelkezik arról, hogy a rendőrség 
szabadon és bizonyos esetekben a munkavállalók részvétele nélkül is hozzáférhet a 
távközlési adatokhoz16. Ezt megteheti azzal a homályos indoklással, hogy 
„bűncselekményeket derít fel”. Az ügyész ezután dönt arról, hogy a továbbiakban ezen 
adatok kézhezvételekor hogyan jár el, és a törvény valóban jelentős hatáskörrel ruházza fel, ami 
politikai döntés, hiszen Ziobro ebben a szerepkörben van17 18.

Előzetes ellenőrzés

8. Bár Lengyelországban a megfigyeléshez elvileg bírói engedély szükséges, a 
gyakorlatban az engedélyezési eljárás már nem a visszaélések elleni védelmet szolgálja, 
hanem inkább a politikai célú megfigyelés jogszerűségének látszatát kelti. Nem 
tisztázódott egyértelműen, hogy a Pegasus eddigi áldozatai közül bármelyikük után 
kémkedtek-e bírósági engedéllyel. A megfigyelési műveletek bírósági engedélyezése 
iránti kérelmeket a különleges szolgálatok nyújtják be19. A kérelem elbírálásához a 
bíráknak csak a kérelmező (azaz a különleges szolgálatok) által szolgáltatott 

11 Act of 10 June 2016 on Anti-terrorism Operations, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf .
12 Act of 10 June 2016 on Anti-terrorism Operations, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf . 
13 EDRi, https://edri.org/our-work/poland-adopted-controversial-anti-terrorism-law/ , 29 June 2016.
14 Act of 11 March 2016 amending the Act - Code of Criminal Procedure and certain other acts
 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000437/T/D20160437L.pdf 
15 https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-
permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings 
16 Telecommunications Act of 16 July 2004 https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-
act-16-july-2004 .
17 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .
18 Helsinki Foundation for Human Rights, https://www.hfhr.pl/wp-
content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf , 28 April 2016 at pg. 
18 [hereinafter HFHR Report].
19 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000904/T/D20160904L.pdf
https://edri.org/our-work/poland-adopted-controversial-anti-terrorism-law/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000437/T/D20160437L.pdf
https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings
https://palestra.pl/en/palestra/issue/5-2016/article/article-168a-of-the-polish-criminal-procedure-code-as-a-permission-to-use-illegally-obtained-evidence-in-criminal-proceedings
https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-act-16-july-2004
https://www.dataguidance.com/legal-research/telecommunications-act-16-july-2004
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf
https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/HFHR_hand_out_Venice_Commission_Act_on_Police_FNL.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
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információk állnak rendelkezésére, és az ügyész az, aki eldönti, hogy melyik anyagok a 
releváns amelyet be kell nyújtani20. Az információk gyakran csupán összefoglaló 
jellegűek, néha még a célszemélyre vonatkozó legalapvetőbb részleteket (név, 
foglalkozás, a bűncselekmény, amellyel gyanúsítják) és az alkalmazandó megfigyelési 
módszereket sem tartalmazzák.

Utólagos ellenőrzés

9. A parlamenti felügyelet gyakorlatilag nem létezik Lengyelországban. Amikor a PiS 
2015-ben hatalomra került, elvetették azt a hagyományos rendszert, hogy az ellenzéki 
párt vegye át a Különleges Szolgálatok Parlamenti Felügyelőbizottságának (KSS) 
elnöki tisztségét, és a kormánypártok a PiS képviselőit, Waldemar Andzelt nevezték ki 
elnöknek, Jarosław Krajewski urat pedig elnökhelyettesnek21. A kormánypártoknak 
abszolút többségük van a bizottságban22. Ráadásul a Szejmben a kormánytöbbség 
elutasította a kémprogramok jogellenes használatával kapcsolatban felvetett vádak 
parlamenti kivizsgálására irányuló felhívásokat23 24 25 26 27. A Szenátus viszont, ahol a 
kormánypártok nem rendelkeznek többséggel, felállított egy vizsgálóbizottságot, de a szenátus 
nem rendelkezik a Szejm vizsgálati hatáskörével28.

Jelentéstétel

10. A 2016. évi rendőrségi törvény értelmében a rendőrségnek csak félévente kell jelentést 
benyújtania a bíróságoknak a távközlési, postai vagy internetes adatgyűjtések számáról 
és azok jogi indoklásáról (az emberi élet vagy egészség védelmével vagy a kutatás-
mentés támogatásával kapcsolódóan)29. Ezeket a jelentéseket csak utólag lehet 
elkészíteni, és nem hozzák nyilvánosságra. Ha a benyújtással kapcsolatban probléma 
merül fel, a bíróság 30 napon belül benyújtja válaszában a megállapításait, de nem 
rendelheti el semmilyen adat megsemmisítését, még akkor sem, ha a jogszabállyal való 
összeegyeztethetetlenséget állapít meg. Kritkával kell illetni, hogy ezek a felügyeleti 
intézkedések csak fakultatívak, nem kötelezőek30.

Jogorvoslat

20 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .
21 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS 
22 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS 
23 AP, https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-
b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422 17 January 2022. 
24 European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf at pg. 27.
25 AP, https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-
c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab, 23 December 2021.
26 The Guardian, ‘Polish senators draft law to regulate spyware after anti-Pegasus testimony‘, 24 January 2022.
27 Politico, https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-
scandal/ , 18 January 2022.
28 European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf at pg. 27, footnote 220. 
29 Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts at Art. 20c, 
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf .
30 HFHR Report at pg.4. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADKOMST&NrKadencji=9&KodKom=KSS
https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422
https://apnews.com/article/technology-canada-europe-toronto-hacking-b5f7e36e8b22611aa6bfc27c17024422
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf
https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab
https://apnews.com/article/technology-business-middle-east-elections-europe-c16b2b811e482db8fbc0bbc37c00c5ab
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-spyware-after-anti-pegasus-testimony
https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/
https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf%2525252520at%2525252520pg.%252525252027
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000147/T/D20160147L.pdf
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11. A lengyel ügyészség eddig nem indított vizsgálatot, annak ellenére, hogy számos 
bizonyíték van arra, hogy súlyos bűncselekményeket követtek el. Úgy tűnik, hogy csak 
Ewa Wrzosek ügyész ügyével foglalkoznak a bíróságok. Wrzosek eredetileg az 
ügyészséghez fordult, de miután hivatalosan elutasították az ügy felvételét, a bíróságon 
fellebbezhetett. 2022 szeptemberének végén a varsói kerületi bíróság (Mokotów) 
elrendelte, hogy az ügyész indítson nyomozást31. 

A nyilvánosság általi ellenőrzés

12. A független média a demokratikus fékek és ellensúlyok másik eleme, amely a 
nyilvánosság általi ellenőrzést gyakorolja. A kémszoftver használatának ügyében 
azonban a lengyel közszolgálati műsorszolgáltató, amely nagyrészt a kormánypártok 
ellenőrzése alatt áll, valójában bűnrészessé vált a törvénytelen megfigyelési botrányban, 
mivel nyilvánosságra hozta a több célpont, köztük Brejza szenátor okostelefonjáról 
szerzett anyagokat. A különleges szolgálatok megfigyelési művelete során szerzett 
információk nyilvánosságra hozatala önmagában bűncselekménynek minősül. Ennek 
ellenére sem a rendőrség, sem az ügyészség nem intézkedett.

Politikai ellenőrzés

13. Az egész láncolatban számos kulcspozíciót a kormánypártok tagjai vagy a hozzájuk 
lojális szereplők töltenek be. Kaminski belügyminisztert, aki a különleges szolgálatok 
koordinátora is volt, 2015-ben elítélték hatalommal való visszaélés miatt, és három év 
szabadságvesztésre ítélték32. Duda elnök azonban közvetlenül a 2015-ös parlamenti 
választások után rendkívül szabálytalan módon kegyelmet adott neki, amit többek 
között a lengyel legfelsőbb bíróság, az Európai Bíróság, a Velencei Bizottság és az 
Egyesült Államok külügyminisztériuma is elítélt. Ez aggályokat vet fel 
függetlenségével és semlegességével kapcsolatban. Kaminski úr nem volt hajlandó 
találkozni vagy együttműködni az Európai Parlament Pegasus használatának 
kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottsággal33. 

A célszemélyek

14. Az Associated Press és a Torontói Egyetem Citizen Lab kutatóinak nyomozása után 
kiderült, hogy 2019-ben legalább három személyt vettek célba Lengyelországban34. 
Ezek a célpontok Krzysztof Brejza ellenzéki szenátor, Roman Giertych ügyvéd és Ewa 
Wrzosek ügyész voltak, akiket a kormány által 2017-ben megszerzett Pegasus 
kémszoftverrel hekkeltek meg35. Bár a kormány megerősítette, hogy a szoftvert az NSO 
Group-tól vásárolták, hivatalosan nem ismerte el, hogy konkrét személyeket vettek 
volna célba. Az alább említett célszemélyek egyike ellen sem emeltek hivatalos vádat 

31 Wyborcza, https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-
sad-kaze.html , 28 September 2022. 
32 Reuters, https://www.reuters.com/article/uk-poland-president-pardon-idUKKCN0T62H620151117 , 
17 November 2015. 
33 EU Observer, https://euobserver.com/rule-of-law/156063 , 15 September 2022.
34 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/more-polish-opposition-figures-found-to-
have-been-targeted-by-pegasus-spyware , 17 February 2022.
35 Financieele Dagblad, ‘De wereld deze week: het beste uit de internationale pers.‘ 7 January, 2022.

https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-sad-kaze.html
https://wyborcza.pl/7,75398,28963729,pegasus-w-telefonie-ewy-wrzosek-prokuratura-odmowila-sad-kaze.html
https://www.reuters.com/article/uk-poland-president-pardon-idUKKCN0T62H620151117
https://euobserver.com/rule-of-law/156063
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/more-polish-opposition-figures-found-to-have-been-targeted-by-pegasus-spyware
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/more-polish-opposition-figures-found-to-have-been-targeted-by-pegasus-spyware
https://fd.nl/economie/1426178/de-wereld-deze-week-het-beste-uit-de-internationale-pers-jye2ca7q4hQz


PE738.492v03-00 8/58 PR\1267987HU.docx

HU

semmilyen bűncselekmény miatt, nem idézték be őket kihallgatásra, és nem kérték a 
politikai tisztséget betöltő célszemélyek mentelmi jogának felfüggesztését sem.

Krzysztof Brejza szenátor

15. Krzysztof Brejza szenátor az ellenzéki Polgári Platform párt kampányfőnökeként 
tevékenykedett, amikor kémszoftveren keresztül indított hekkertámadás áldozatává 
vált36. Brejza telefonját 33 támadás érte, miközben a Polgári Platform kampányát 
vezette 2019-ben; a támadások 2019. április 26-án kezdődtek és 2019. október 23-ig 
tartottak, tehát mindössze néhány nappal a választási ciklus vége után fejeződtek be37. 

Roman Giertych

16. Roman Giertychet a Pegasus kémszoftver segítségével vették célba a 2019-es 
parlamenti választások záró heteiben. 2019 szeptembere és decembere között Giertych 
ellen nem kevesebb, mint 18 alkalommal indítottak hekkertámadást, ezek többsége 
közvetlenül a 2019. október 13-i választási nap előtt történt. Akkoriban Donald Tusk 
ellenzéki vezető ügyvédjeként tevékenykedett. Ebben az időszakban Giertych Radek 
Sikorski volt külügyminisztert, jelenlegi európai parlamenti képviselőt is képviselte az 
Európai Néppártban (EPP). Sikorski egy olyan ügyet vitt, amely Kaczynski és 
szövetségesei érintettségét vizsgálta abban az illegális lehallgatásban, amelynek során 
lehallgatták és közzétették a miniszter beszélgetéseit38. 

Ewa Wrzosek

17. Ewa Wrzosek ügyész június 24. és 2020. augusztus 19. között 6 alkalommal esett 
áldozatául a Pegasus kémszoftverrel indított hekkertámadásnak39. Wrzosek tagja a Lex 
Super Omnia nevű, az ügyészség függetlenségéért dolgozó ügyészekből álló 
csoportnak. Az elnökválasztás lebonyolításának biztonságosságát vizsgálta a Covid19-
világjárvány közepette, amikor elvették tőle az ügyet, amelyet később ejtettek, őt pedig 
48 órás határidővel Srem városába küldték. A PiS főügyészének, Zbigniew Ziobrónak 
egyre bővülő hatásköre van arra, hogy bizonyos ügyekben ne emeljen vádat, vagy hogy 
a beosztott ügyészeket eltávolítsa az ügyektől40. Amikor Wrzosek visszatért Varsóba, 
kémszoftverrel indított támadás célpontja lett. A lengyel hatóságok a megszokott módon 
nem ismerték el, illetve nem tagadták felelősségüket41 42.

36 Haaretz, https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-
individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000, 5 April 2022. 
37 The Guardian, ‘More Polish opposition figures found to have been targeted by Pegasus spyware’, 17 
February, 2022.
38 AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-
8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e 21 December 2021.
39 AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-
8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e 21 December 2021.
40 European Commission Rule of Law 2022 Report, Poland Specific Chapter, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf at pg. 16.
41 AP, https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-
8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e , 21 December 2021.
42 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-
spyware-after-anti-pegasus-testimony , 24 January 2022.

https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2022-04-05/ty-article-magazine/nso-pegasus-spyware-file-complete-list-of-individuals-targeted/0000017f-ed7a-d3be-ad7f-ff7b5a600000
https://www.theguardian.com/world/2022/feb/17/more-polish-opposition-figures-found-to-have-been-targeted-by-pegasus-spyware
https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf
https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-spyware-after-anti-pegasus-testimony
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/24/polish-senators-draft-law-to-regulate-spyware-after-anti-pegasus-testimony
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További lehetséges célpontok

A Legfőbb Ellenőrzési Hivatal

18. A Legfőbb Ellenőrzési Hivatalnak (NIK) Lengyelország egyik legrégebbi 
intézményeként feladata a közkiadások védelmének és a közszolgáltatások 
irányításának biztosítása. Marian Banās jelenleg a testület vezetőjeként 
tevékenykedik43, és – annak ellenére, hogy a párt korábbi szövetségese volt – a 
jogállamiság eróziója ellen lép fel, és a PiS-kormány elszámoltathatóságát követeli 
ezekben a hekkelési ügyekben44. 

A PiS tagjai

19. Egyesek úgy vélik, hogy a Pegasust az az Alkotmánybíróságnak a PiS párt által 
bevezetett reformjaira válaszul indult utcai tüntetések vezetőinek és szervezőinek 
„megelőző lehallgatására” használták. Azonban nem csak a kormánypárt ellenfelei 
eshettek a Pegasus áldozatul. Adam Hofman, a PiS párt volt szóvivője is azt állítja, 
hogy saját munkatársai kémkedtek utána 2018-ban, így ő volt az egyik első célpont a 
kémszoftver beszerzését követően. Hofman, miután kizárták a PiS pártból, 
megalapította az R4S PR-céget45 46. Állítólag ez a lépés vihart kavart a kormánypártban, 
és Hofmant a megfigyelés célpontjává tette. Azt állítja, hogy a róla szerzett 
információkat később egy lejárató kampányban használták fel ellene. 

Kapcsolat a lejárató kampányokkal

20. Brejza szenátor heteken keresztül olyan lejárató kampány célpontja volt, amelyben 
kémszoftverek segítségével szerzett anyagokat használtak fel. Figyelemre méltó, hogy 
egy ilyen anyagot a közszolgálati televízión keresztül hoztak nyilvánosságra. Hogyan 
magyarázható, hogy egy közszolgálati műsorszolgáltató hozzáfér ilyen anyagokhoz? Ha 
a Brejza szenátor elleni Pegasus-hekkertámadás valóban nemzetbiztonsági ügy volt, 
ahogyan azt a kormány félig-meddig sugallni látszik, akkor egy titkos biztonsági 
művelet során megszerzett anyag kiszivárogtatása nagyon súlyos bűncselekmény. Az a 
tény, hogy a közszolgálati műsorszolgáltató is a kormánypárt befolyása alatt áll, inkább 
a kormánypártok által szervezett lejárató kampány irányába mutat.

I.B. Magyarország

21. Magyarország volt az egyik első ország, amelyik belekeveredett az európai 
kémszoftverbotrányba. 2021-ben a Pegasus Project nyilvánosságra hozta, hogy számos 
magyar telefonszám szerepelt az NSO termék által potenciálisan feltörtként azonosított 

43 https://www.nik.gov.pl/en/about-us/ 
44 Politico, https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-
scandal/ , 18 January 2022. 
45 https://wyborcza.pl/7,173236,28015977,polish-state-surveilled-nearly-50-targets-with-pegasus-
spyware.html?disableRedirects=true 
46 Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/polityka/art4805251-hofman-usuniety-z-pis-decyzja-w-sprawie-hofmana , 
11 October 2014.

https://www.nik.gov.pl/en/about-us/
https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/
https://www.politico.eu/article/polish-leader-jaroslaw-kaczynski-under-fire-over-pegasus-hack-scandal/
https://wyborcza.pl/7,173236,28015977,polish-state-surveilled-nearly-50-targets-with-pegasus-spyware.html?disableRedirects=true
https://wyborcza.pl/7,173236,28015977,polish-state-surveilled-nearly-50-targets-with-pegasus-spyware.html?disableRedirects=true
https://www.rp.pl/polityka/art4805251-hofman-usuniety-z-pis-decyzja-w-sprawie-hofmana
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50 000 telefonszám között. Az Amnesty International azóta megerősítette47, hogy több 
mint 300 magyar esett áldozatul a Pegasusnak, köztük politikai aktivisták, újságírók, 
ügyvédek, vállalkozók és egy volt miniszter48.

A Pegasus megvásárlása

22. A magyar Belügyminisztérium 2017-ben vásárolta meg a Pegasust az NSO Group-tól, 
nem sokkal azután, hogy Orbán Viktor találkozott Mateusz Morawiecki lengyel 
miniszterelnökkel és Benjamin Netanjahu volt izraeli miniszterelnökkel49 50. A magyar 
Belügyminisztérium ezt csak 2021. április 8-án erősítette meg, amikor az Országgyűlés 
Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, Kósa Lajos elismerte, hogy a Fidesz-
kormány megvásárolta a Pegasust51 – Kósa azonban továbbra is kitartott amellett, hogy 
a kémszoftvert soha nem használták magyar állampolgárok ellen52.

Jogi keret 

23. Magyarországon a kémszoftverekre vonatkozó jogi eszközök a leggyengébbek közé 
tartoznak Európában53 54. A rendszer a polgárok megfigyelésére vonatkozóan az EJEE 
által meghatározott európai követelményeket és normákat és az EJEB döntéseit durván 
megsértve létezik55, annak ellenére, hogy a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy minden 
esetben jogszerűen jártak el, és teljes mértékben megfelelnek a törvényeknek56 57. 
Jelenleg a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a 
továbbiakban: törvény) szabályozza a kémszoftverek magyarországi használatát58, és ez 
sokkal inkább a kormány ellenőrzési és hatalmi eszköze, semmint az állampolgárok 
jogainak és magánéletének védelmét szolgáló eszköz. Nemcsak hogy nem írja elő a 
megfigyelt személyek értesítését, hanem kifejezetten előírja, hogy az engedélyező 
félnek nem szabad tájékoztatnia a célszemélyeket arról, hogy kémkednek utánuk.59 Az 
áldozatok kötelező értesítését az EJEB a Klass és társai kontra Németország ügyben60 

47 Euractiv, Hungary employed Pegasus spyware in hundreds of cases, says government agency’, 1 February 
2022.
48 DW, ‘Pegasus scandal: In Hungary, journalists sue state over spyware‘, 29 January 2022. 
49 Financieele Dagblad, De wereld deze week: het beste uit de internationale pers. 7 January, 2022. 
50 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021. 
51 DW, Hungary admits to using NSO Group’s Pegasus spyware’, 4 November 2021. 
52 DW, Hungary admits to using NSO Group’s Pegasus spyware’, 4 November 2021
53 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
54 DW, ‘Pegasus scandal: In Hungary, journalists sue state over spyware‘, 29 January 2022. 
55 See, inter alia, Roman Zakharov v. Russia [GC], no. 47143/06, ECHR 2015 39; Klass and others v. Germany, 
6 September 1978, § 50, Series A no. 28. 40; Prado Bugallo v. Spain, no. 58496/00, § 30, 18 February 2003; 
Liberty and others v. United Kingdom, no. 58243/00, § 62, 1 July 2008.
56 AP, https://apnews.com/article/technology-europe-hungary-malware-spyware-
ccacf6da9406d38f29f0472ba44800e0 , 4 November 2021.
57 Euractiv, Hungary employed Pegasus spyware in hundreds of cases, says government agency’, 1 February 
2022.
58 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf .
59 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Section 58. 
60 Klass and others v. Germany, 6 September 1978, § 50, Series A no. 28. 40. 
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egyértelműen kimondta, és a magyar kormány nem hajtotta végre ezt az ítéletet, 
ugyanúgy, mint Lengyelország és számos más uniós ország.

Előzetes ellenőrzés

24. A törvény értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) által 
kémszoftverekkel végzett megfigyelés az esetek többségében az igazságügyi miniszter 
engedélyéhez, egyes konkrét esetekben pedig a budapesti Fővárosi Törvényszék elnöke 
által kijelölt bíró engedélyéhez kötött61 62. E határozatok ellen nem lehet fellebbezni, és 
gyakorlatilag nincs felügyelet a folyamat felett63 64. 

Utólagos ellenőrzés

25. 2021 novemberében az ellenzék nyomására az Országgyűlés két bizottsága is 
meghallgatást tartott a kémszoftverek magyarországi alkalmazásáról és különösen arról, 
hogy a kormány állítólag politikai okokból állampolgárokat figyelt meg. Később arról 
számoltak be, hogy a kormány képviselői ragaszkodtak ahhoz, hogy minden 
megfigyelést a megfelelő csatornákon keresztül engedélyeztek, de nem voltak 
hajlandóak nyilatkozni arról, hogy újságírók vagy politikusok voltak-e a célpontok. Azt 
azonban nem lehet tudni, hogy pontosan mi hangzott el, mivel a kormánypárt 2050-ig 
titkosította az ülés jegyzőkönyvét.

Jogorvoslat

26. Amikor a Pegasus-botrány kirobbant Magyarországon, világossá vált, hogy az újságírók 
a kormány által leginkább célba vett csoportok közé tartoznak, bár a kormány ezt sem 
megerősíteni, sem cáfolni nem hajlandó. Ennek eredményeként 2022 elején egy hat 
újságíróból és aktivistából álló csoport jogi eljárást kezdeményezett Magyarországon 
mind az állam, mind a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
ellen. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) képviseli Csikász Brigitta, Dercsényi 
Dávid, Németh Dániel és Panyi Szabolcs újságírókat, valamint Adrien Beauduin belga-
kanadai PhD-hallgatót és aktivistát. A hatodik fél úgy döntött, hogy megőrzi 
névtelenségét. A TASZ az izraeli Eitay Mack izraeli ügyvéddel is együttműködik annak 
érdekében, hogy vizsgálatot kezdeményezzen az NSO Group-pal szemben a 
főügyésznél65. 

Politikai ellenőrzés

61 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Sections 56-58.
62 Europe’s PegasusGate: Countering Spyware Abuse - EPRS Report, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729397/EPRS_STU(2022)729397_EN.pdf , July 
2022 at pg. 20. 
63 Act CXXV of 1995 on National Security Services, 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/translated/doc/J1995T0125P_20200701_FIN.pdf at Sections 57 and 58.
64 European Commission Rule of Law Report 2022, 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/40_1_193993_coun_chap_hungary_en.pdf , at pg. 26.
65 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/jan/28/hungarian-journalists-targeted-with-pegasus-
spyware-to-sue-state , 28 January 2022.
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27. Magyarországon teljes és totális a megfigyelés alkalmazása feletti politikai ellenőrzés. 
Az Orbán vezette Fidesz-rezsim lehetővé tette, hogy könnyedén célba vehessenek 
ügyvédeket, újságírókat, politikai ellenfeleket és civil szervezeteket, anélkül hogy 
tartaniuk kellene a felelősségre vonástól. Ráadásul az összes magyar médiaorgánum 
felett gyakorolt ellenőrzésük lehetővé teszi számukra, hogy továbbra is a saját 
verziójukat tolmácsolják az igazságról, megakadályozva, hogy a nyilvánosság általi 
ellenőrzés nagy része, amit a média végez el, eljusson a magyar állampolgárokhoz.

A célszemélyek

28. Attól a pillanattól kezdve, hogy Magyarországon kirobbant a kémszoftverbotrány, 
teljesen világos volt, hogy a kormány intézkedései politikai indíttatásúak voltak. Arról 
számoltak be, hogy több mint 300 személy telefonszáma szerepelt a Pegasus Project 
megállapításai között66. Köztük volt legalább öt újságíró, tíz ügyvéd és egy ellenzéki 
politikus, valamint aktivisták és vezető vállalattulajdonosok67. Bár az, hogy a 
telefonszámok szerepelnek ezen a listán, nem feltétlenül jelenti azt, hogy a telefonokat 
fel is törték, mégis árulkodó betekintést nyújt az Orbán-kormány módszeres és 
szisztematikus tevékenységébe, és az alapvető jogokkal és a médiaszabadsággal 
kapcsolatos hozzáállásába. 2021 óta számos célpont esetében megerősítették, hogy 
sikeresen feltörték készülékeiket a kémszoftverrel.

Panyi Szabolcs

29. Panyi Szabolcs újságíró és szerkesztő telefonját a Direkt36-nál végzett munkája során 
törték fel. A Direkt36 a kevés megmaradt független magyarországi hírforrás egyikeként 
a kormánypárt egyik fő célpontja. Panyi jól ismert és elismert újságíró, így amellett, 
hogy közvetlenül magától Panyitól gyűjtöttek kulcsfontosságú információkat, a 
telefonján lévő kapcsolatok és források közül sokan értékes járulékos fogást 
jelenthetnek a kormány számára. 

Varga Zoltán

30. Varga Zoltán a Central Médiacsoport elnök-vezérigazgatójaként Magyarország 
legnagyobb megmaradt független hírportáljának, a 24.hu-nak a tulajdonosa. Miután az 
Orbán-kormány 2020-ban kezdeményezte a fő versenytárs, az Index.hu felvásárlását, 
Varga maradt „az utolsó ember”, aki dacol a kormánypárttal.

Adrien Beauduin

31. Adrien Beauduin 2018-ban tűnt fel az Orbán-rezsim radarján, amikor a Közép-európai 
Egyetemen (CEU) doktori tanulmányokat folytatott a társadalmi nemekről. Az 
intézményt Soros György alapította, és a kormány akkoriban megpróbálta eltávolítani 
az egyetemet Magyarországról, a társadalmi nemek tanulmányaival együtt68. Miután 

66Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/18/hungary-orban-spyware/ , 19 July 2021.
67 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021 and Washington Post, 
https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/18/hungary-orban-spyware/ , 19 July 2021.
68 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
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részt vett egy budapesti tüntetésen, Beauduin-t letartóztatták, ami kifejezetten politikai 
indíttatású lépésnek tekintendő, és vádat emeltek ellene egy rendőrtiszt elleni támadás 
miatt, amit hevesen tagad69. A beszámolók szerint lényegében semmilyen bizonyíték 
nem volt Beauduin ellen, az előterjesztett bizonyítékokat pedig szó szerint egy másik 
ügy rendőrségi tanúvallomásából másolták le70.

Patócs Ilona 

32. Patócs Ilona ügyvédnő 2019 nyarán vélhetően a Pegasus-megfigyelés áldozata lett, 
amikor is ügyfelét képviselte egy nagy horderejű, régóta húzódó gyilkossági ügyben71. 
Az általa használt mobileszköz típusa miatt azonban nem lehetett megerősíteni, hogy a 
hekkelés teljesen sikeres volt-e, illetve hogy pontosan mikor történt. Ügyfele, Hatvani 
István már hét év szabadságvesztést töltött le egy gyilkosságért, amiről Patócs azt 
állítja, hogy „politikai indíttatású” ítélet volt72. Annak ellenére, hogy később egy másik 
fél vállalta a felelősséget a gyilkosságért, a magyar fellebbviteli bíróság visszaküldte 
Hatvanit a börtönbe, hogy letöltse eredeti büntetését. Sok más ügyvéd telefonszáma is 
szerepelt a Pegasus potenciális célpontjai között, köztük Bánáti János, a Magyar 
Ügyvédi Kamara elnöke is73. Ezek a célpontok jól mutatják, hogy a kormány 
egyértelműen figyelmen kívül hagyja az ügyvédek és ügyfeleik közötti titoktartási 
kötelezettséget. 

További célpontok

33. A kormánypárt köréhez tartozó személyek is célpontjaivá váltak a kémszoftvernek. 
A független magyar Direkt36 hírportál 2021 decemberében számolt be arról, hogy Áder 
János köztársasági elnök, Orbán Viktor közeli szövetségese egyik testőrét is 
megtámadták a Pegasus kémszoftverrel. A Direkt36 újságírója és a kémszoftver 
áldozata, Panyi Szabolcs arról számolt be, hogy ez a fajta kémkedés elsősorban a 
magyar miniszterelnök növekvő paranoiájának köszönhető.

Kémszoftverrel foglalkozó vállalatok

34. A magyar kormány nemcsak a Pegasus kémszoftvert vásárolta meg és használta a saját 
népe ellen, hanem a hírszerzési piac más vállalatainak is otthont adott. A Black Cube 
egy izraeli magán hírszerző ügynökség, amely a Moszad, az izraeli hadsereg és az 
izraeli hírszerzés volt munkatársaiból áll74. Saját cégük honlapján „kreatív hírszerzési 
szolgáltatásként” nevezik magukat, amely „személyre szabott megoldásokat talál a 

69 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
70 The Guardian, https://www.theguardian.com/news/2021/jul/18/viktor-orban-using-nso-spyware-in-assault-on-
media-data-suggests , 18 July 2021.
71 Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-
magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/ , 31 March 2022. 
72 Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-
magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/ , 31 March 2022.
73 Direkt36, https://www.direkt36.hu/en/pegasus-celpontta-valt-a-vedougyved-amikor-fordulat-allt-be-
magyarorszag-egyik-leghirhedtebb-gyilkossagi-ugyeben/ , 31 March 2022. 
74 The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-
private-investigators , 7 October 2019. 
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komplex üzleti és peres ügyek kihívásaira”75. A Black Cube számos vitatott és 
nyilvánosságra került hekkelési ügyben volt érintett, többek között az Egyesült 
Államokban és Romániában76. Az is kiderült, hogy kapcsolatban állnak az NSO Group-
pal és a Pegasus kémszoftverrel. Miután a nyilvánosság felől nagy nyomás nehezedett 
az NSO-ra amiatt, hogy az ellenfeleik megfigyelése céljából felbérelte a Black Cube-t, 
Shalev Hulio, az NSO korábbi vezérigazgatója elismerte, hogy legalább egy ciprusi 
ügyben felbérelte a Black Cube-ot.

I.C. Görögország

35. Idén Görögországot leleplezések sorozata rázta meg, amelyek a kémszoftverek 
nyilvánvalóan politikai indíttatású használatát tárták fel. 2022. július 26-án Nikos 
Androulakis európai parlamenti képviselő és a görög ellenzéki PASOK párt vezetője 
panaszt tett a Legfelsőbb Bíróság ügyészségénél amiatt, hogy megpróbálták a Predator 
kémszoftverrel megfertőzni a mobiltelefonját77. A kémszoftverrel való fertőzési 
kísérletre akkor derült fény, amikor az Európai Parlament informatikai szolgálata 
ellenőrizte Androulakis telefonját78. A feltörési kísérletek akkor történtek, amikor 
Androulakis az ellenzéki párt vezetői tisztségére pályázott. E leleplezés nyomán 
reflektorfénybe kerültek a Thanasis Koukakis pénzügyi újságíró által korábban, 2022 
áprilisában és májusában benyújtott panaszok, amelyeket azért tett, mert a telefonját 
megfertőzték a Predatorral. Szeptemberben kiderült, hogy a korábbi infrastrukturális 
miniszter és a Syriza párt törvényhozója, Christos Spirtzis79 is célpontja volt a 
kémszoftvereknek. Még abban a hónapban az is kiderült, hogy a görög Nemzeti 
Hírszerző Szolgálat (EYP) állítólag két saját alkalmazottját vette célba kémszoftverrel80. 
November 5-én és 6-án a görög média nyilvánosságra hozott egy 33 célpontot 
tartalmazó listát, akiknek mindegyike kiemelt fontosságú személyiség volt81. A lista – 
amennyiben megerősítést nyer – a görögországi politika, üzleti élet és média 
megdöbbentő „ki kicsodáját” tartalmazza. A kémszoftverek e nagyszabású politikai 
felhasználásának hatása mérhetetlenül nagyobb, mint pusztán a listán szereplő 
személyek köre, mivel közvetve az összes kapcsolatuk és összeköttetésük is „belekerül” 
a kémkedési műveletbe, beleértve az uniós szervekkel meglévő kapcsolataikat is. A 
kémszoftverek nagymértékű elterjedtségére már a 2021-es Meta-jelentés is felhívta a 
figyelmet, amelynek melléklete 310, a Cytrox kémszoftvergyártó céghez kapcsolódó 
hamis weboldallinket említ, amelyek közül 42-t csak Görögországban hoztak létre a 
célpontok megtévesztésére82 83.

36. A kémszoftverek használatáról és az újságírók EYP általi megfigyeléséről szóló 
leleplezések egy nagyon nyugtalanító történetet mesélnek el a kapcsolatok, politikai és 
üzleti érdekek, szívességek és nepotizmus, valamint a politikai befolyás bonyolult és 

75 https://www.blackcube.com/ 
76 The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens , 
18 April 2022. 
77 Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader. 
78 Tagesspiegel. Griechenlands Watergate: Ein Abhörskandal bringt Athens Regierung in Not.
79 Reuters. One more Greek lawmaker files complaint over attempted phone hacking.
80 Efsyn. Targeting the disliked. 
81 Documento. Apocalpyse: They Watched - This Sunday in Document.
82 Meta. Threat Report on the Surveillance-for-Hire Industry. 
83 InsideStory. Who was tracking the mobile phone of journalist Thanasis Koukakis?
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átláthatatlan hálózatáról. Könnyű eltévedni a labirintusban. Néhány minta azonban 
kirajzolódik. A politikai többséget a közérdek helyett egyes érdekek érvényesítésére 
használják fel, nevezetesen úgy, hogy párttagokat és lojális szereplőket neveznek ki 
olyan kulcsfontosságú pozíciókba, mint például az EYP, az EAD és a Krikel. Eközben a 
kémszoftvereket – adott esetben a törvényes lehallgatással összekapcsolva – politikai 
hatalmi és ellenőrzési eszközként használják, amely az ország legfelsőbb politikai 
vezetésének kezében összpontosul. Az előzetes és utólagos ellenőrzési 
mechanizmusokat szándékosan meggyengítették, az átláthatóságot és az 
elszámoltathatóságot pedig megkerülték. A korrupció és csalás ellen küzdő kritikus 
újságírók vagy tisztviselők megfélemlítéssel és akadályoztatással szembesülnek, a 
visszaéléseket bejelentő személyek pedig nem kapnak védelmet.

37. A politikai célú kémkedés nem újkeletű Görögországban, de az új kémszoftver-
technológiák sokkal könnyebbé teszik a jogellenes megfigyelést, különösen a súlyosan 
meggyengített biztosítékok mellett. Más esetektől, például Lengyelországtól eltérően 
úgy tűnik, hogy a kémszoftverekkel való visszaélés nem egy szerves tekintélyelvű 
stratégia része, hanem inkább politikai és pénzügyi haszonszerzés céljából eseti 
jelleggel alkalmazott eszköz. Ez azonban ugyanúgy aláássa a demokráciát és a 
jogállamiságot, és tág teret enged a korrupciónak, miközben a jelenlegi viharos idők 
megbízható és felelős vezetést igényelnek.

Vásárlás

38. A kormány tagadja, hogy megvásárolta volna a Predator kémszoftvert84. Ha azonban 
nem a görög kormány volt az, akkor arra kell következtetni, hogy nem állami szereplő 
volt felelős Koukakis és Androulakis telefonjainak (megkísérelt) feltöréséért. Ez a 
görög törvények szerint bűncselekménynek minősül, és elvárható lenne, hogy a görög 
hatóságok azonnal és szigorúan kivizsgáljanak egy ilyen súlyos esetet. Eddig azonban 
nem indult rendőrségi vizsgálat, csak a panaszok nyomán kezdeményeztek ügyészségi 
vizsgálatot. Tárgyi bizonyítékot nem foglaltak le. Ráadásul nagyon valószínűtlen az a 
feltételezés, hogy a Predator-támadások mögött magánszereplők állnak, mivel nem 
magyarázza a célpontok kiválasztását.

39. Egy másik lehetőség, hogy a Predatort a Ketyak szervezeten keresztül szerezték meg, 
amely a korábbi EYP-főnök, Kontoleon által létrehozott különleges szervezet. A 
szervezet működése során bizonyos távolságot tart az EYP-től.

40. A görög ügyekben a Predator vevőjének és felhasználójának kilétére vonatkozó 
bizonyítékok hiányában nem lehet bizonyossággal megállapítani, hogy a kormány vagy 
más szereplő vásárolta-e meg a Predatort, és ha igen, hogyan. Elvileg azonban nem 
lehetetlen a kémszoftverek beszerzése vagy használata anélkül, hogy a kormányzati 
szervek közvetlenül megvásárolnák a szoftvert. A kémprogramokat megbízottakon, 
közvetítő cégeken vagy ügynökökön keresztül is meg lehet vásárolni, ahogy azt már 
más esetekben is láttuk, illetve a kémszoftverek szállítóival meg lehet állapodni 
bizonyos kémszoftverekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtásáról. Nincs kétség afelől, 
hogy szoros kapcsolatok és kölcsönös függőségi viszonyok voltak a kormányhoz, az 
EYP-hez és a kémszoftver-szolgáltatókhoz kapcsolódó egyes személyek és események 

84 Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader.

https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-commission-alarmed-by-new-spyware-case-against-greek-socialist-leader/
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között; ilyen szolgáltató különösen a Krikel, amely a kommunikációs és megfigyelési 
eszközök egyik kiemelt szállítója volt többek között a rendőrség és az EYP számára. 
Krikel szoros kapcsolatban áll a Mitsotakis miniszterelnök környezetéhez tartozó 
személyekkel.

Grigoris Dimitriadis

41. Dimitriadis a miniszterelnök, Mitsotakis unokaöccse, és 2022 augusztusáig az ő 
hivatalának főtitkára volt. Ebben a szerepében ő felelt az EYP-hez fűződő kormányzati 
kapcsolatokért.

Felix Bitzios

42. Felix Bitzios üzletembert belekeveredett a Piraeus Bankot érintő hatalmas botrányba, 
amikor is kiderült, hogy a bank megsértette a tőkekorlátozásokat. A vizsgálatok 
lezárásáig Bitzios vagyonát befagyasztották85. Bitziost előnyhöz juttatta az a 
törvénymódosítás, amelyet Mitsotakis miniszterelnök vezetett be nem sokkal azután, 
hogy 2019-ben hatalomra került. A vitatott módosítás időbeli korlátot állapított meg a 
vagyon befagyasztására vonatkozóan, lehetővé téve ezzel a befagyasztott vagyon 
felszabadítását legfeljebb tizennyolc hónap elteltével86. A Mitsotakis-kormány 
módosításának köszönhetően a Bitzios vagyonát fel lehetett szabadítani.

43. A Santinomo nevű vállalatán keresztül Bitzios az Intellexa részvényeinek 35%-át 
birtokolta. 2022. augusztus 4-én azonban bejegyeztette valamennyi részvényének 
átruházását a Thalestrisre, az Intellexa anyavállalatára87. Ami figyelemre méltó, az nem 
csupán az átruházás bejegyzésének időpontja – mindössze néhány nappal azután, hogy 
az Androulakis elleni hekkertámadás napvilágra került –, hanem az a tény is, hogy az 
átruházásra állítólag 2020. december 18-án, azaz több mint 19 hónappal korábban került 
sor. Bitzios így visszamenőlegesen elhatárolódott az Intellexában szerzett 1/3-os 
tulajdonrészétől. Ennek ellenére Bitzios 2020 márciusától 2021 júniusáig helyettes 
vagyonfelügyelőként kapcsolatban volt az Intellexával.

Giannis Lavranos

44. Giannis Lavranos-t adócsalással vádolták. Lavranos ügyéről Koukakis újságíró 
tudósított.

Intellexa

45. A Predator kémszoftvert az Intellexa, egy többek között Cipruson, Görögországban, 
Írországban és Franciaországban is jelen lévő, kémszoftverszállítókból álló konzorcium 
értékesíti. A konzorciumot Tal Dilian hozta létre a Cipruson, aki korábban az izraeli 
védelmi erőknél futott be karriert. Második volt felesége, a lengyel állampolgárságú 
Sara Hamou központi figurája a bonyolult céghálózatnak. Tal Dilian máltai 
állampolgárságot is szerzett. A görög Külügyminisztérium, amely az exportengedélyek 

85 Lexocology. Cyprus court offers directions to bank on ambit of freezing injunction.
86 Financial Times. Greek law change viewed as backtracking on money laundering. 
87 Inside Story. Predatorgate: The second shareholder of Intellexa SA.

https://www.lexology.com/commentary/litigation/cyprus/ag-erotocritou-llc/cyprus-court-offers-directions-to-bank-on-ambit-of-freezing-injunction
https://www.ft.com/content/37512b46-06b4-11ea-9afa-d9e2401fa7ca
https://insidestory.gr/article/predatorgate-o-deyteros-metohos-tis-intellexa-ae
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elosztásáért felelős, kijelentette, hogy az Intellexa vállalatcsoportnak nem adtak ki 
exportengedélyt88. A görögországi székhelyű Intellexa vállalatok azonban állítólag 
Bangladesbe és legalább egy arab országba exportálták termékeiket89 90. Az Intellexáról 
szóló részletes ismertetést lásd a Kémszoftveripar című fejezetben.

Krikel

46. A Krikel a görög bűnüldöző és biztonsági hatóságok kiemelt beszállítója. A vállalat 
egyben az RCS Lab, egy megfigyelési szoftvereket értékesítő olasz cég görögországi 
képviselője is. Ezenkívül Giannis Lavranos állítólag 50%-os tulajdonosa a Krikelnek 
egy másik, Mexal nevű cégen keresztül91. Úgy tűnik azonban, hogy az állami 
hatóságokkal kötött számos szerződés ellenére sem lehet egyértelműen megállapítani, 
hogy ki a Krikel tényleges tulajdonosa. 

47. 2014-ben Giannis Lavranos cégét, az Ioniki Technikit eladták a londoni Tetra 
Communicationsnek. Ugyanebben az évben az Ioniki Techniki egyike annak a három 
vállalatnak, amely a Tetra kommunikációs rendszereket a görög Polgári Védelmi 
Minisztériumnak adományozta92. A Tetra adományát egy floridai székhelyű vállalat 
segítette elő, lehetővé téve a szabályos pályázati eljárások megkerülését. A görög 
kormánynak nyújtott adományt 2017-ben fogadták el. 2018-ban a Krikel 10,8 millió 
EUR összegű karbantartási és műszaki támogatási szerződést kötött. A Krikel nevében a 
Krikel ügyintézője, Stanislaw Pelczar írta alá a szerződést, de úgy tűnik, hogy Lavranos 
informálisan végig részt vett a tárgyalásokon93. A Krikel a görög Polgári Védelmi 
Minisztérium fontos beszállítója lett. 2018 óta hét szerződést kötött a görög 
kormánnyal, amelyek közül hat titkos94. 

48. A Krikel lett az olasz RCS Lab vállalat helyi képviselője is. 2021 júniusában az EYP a 
Krikelen keresztül95 lehallgatórendszert vásárolt az RCS Lab-tól96. Abban az időben 
Dimitriadis felelt a kormány és az EYP közötti kapcsolatokért. Egyes források szerint 
ezen új rendszer telepítése során történt az, hogy elveszett az Androulakis és Koukakis 
megfigyelésére vonatkozó információkat tartalmazó anyag, amit állítólag egy műszaki 
probléma okozott97. Más források azonban azt állították, hogy Kontoleon 2022. július 
29-én elrendelte az akták megsemmisítését98. 

88 Inside Story. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
89 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
90 Inside Story. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
91 There are several connections of interest here. Lavranos sold his in Athens based family home at a price below 
market value to Albitrum Properties in April 2021. The representative of Albitrum Properties during the sale was 
Felix Bitzios’ half-brother Theodoros Zervos. Albitrum is a Cypriot company and has as its shareholder Mexal 
Services Ltd. Mexal Services owns 100% of Eneross Holdings ltd. Eneross Holdings in addition owns Krikel. 
Giannis Lavranos’ registered office is at the same address as Eneross Holdings and Mexal Services in Cyprus. 
Lásd: InsideStory. Predatorgate’s invisible privates. and tvxs. G.Lavranos behind KRIKEL - How the deception 
of the Parliament was attempted [Revealing documents]. 
92 Inside Story. Predatorgate’s invisible privates.
93 Inside Story. Predatorgate’s invisible privates.
94 InsideStory. Predatorgate’s invisible privates. 
95 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament. 
96 Hellas Posts Engllish. The EYP supplier contaminates smartphones in Greece as well. 
97 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
98 Euractiv. Greek MEP spyware scandal takes new turn. 

https://insidestory.gr/article/oi-exagoges-spyware-apo-ellada-kai-kypro
https://insidestory.gr/article/oi-exagoges-spyware-apo-ellada-kai-kypro
https://insidestory.gr/article/oi-aoratoi-idiotes-ton-parakoloythiseon
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabr%C3%A1nos-p%C3%ADso-ap%C3%B3-tin-krikel
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabr%C3%A1nos-p%C3%ADso-ap%C3%B3-tin-krikel
https://insidestory.gr/article/oi-aoratoi-idiotes-ton-parakoloythiseon
https://insidestory.gr/article/oi-aoratoi-idiotes-ton-parakoloythiseon
https://insidestory.gr/article/oi-aoratoi-idiotes-ton-parakoloythiseon
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabra%25CC%2581nos-pi%25CC%2581so-apo%25CC%2581-tin-krikel
https://hellas.postsen.com/world/85357/The-EYP-supplier-%25E2%2580%2598contaminates%25E2%2580%2599-smartphones-in-Greece-as-well.html
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabra%CC%81nos-pi%CC%81so-apo%CC%81-tin-krikel
https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/greek-mep-spyware-scandal-takes-new-turn/
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49. Érdekes módon a Krikel alkalmazottait látták a Ketyaknál dolgozni, állítólag „önkéntes 
alapon”. A jelek szerint a Ketyak 40 millió EUR-s támogatást kapott az RRF-ből egy 
bizalmas pályázati eljárás keretében, a miniszterelnök titkos döntése alapján.

Bitzios és Lavranos érintettsége

50. Bitzios és Lavranos egyaránt aktívan részt vett a Krikel 2017-es létrehozásában. 2017 
októberében közösen intézkedtek arról, hogy Stanislaw Pelczar lengyel ügyvédet 
nevezzék ki a Krikel vagyonfelügyelőjévé99. Bitzios cégét, a Viniato Holdings Limited 
vállalatot a Krikel ezt követően 2018 januárja és augusztusa között mintegy 
550 000 EUR díjazásért tanácsadóként bérelte fel (noha a Krikel forgalma abban az 
évben csak 840 000 EUR volt)100. 

51. Bitzios és Lavranos a két kulcsfigurája annak az ügyletnek, amelynek keretében 
kommunikációs és megfigyelési anyagokkal látnak el olyan állami szerveket, mint a 
rendőrség és az EYP. Bitzios kulcsszerepet játszott a Predatort értékesítő cégben. Közel 
álltak Dimitriadishoz, és mindketten részesültek jövedelmező kormányzati 
szerződésekből. Előnyükre vált az új kormánynak a befagyasztott vagyonukat 
felszabadító törvénymódosítása. Megvolt az indítékuk arra, hogy kémszoftvereket 
vessenek be Koykakis ellen. Az üzleti érdekek, valamint a személyes és politikai 
kapcsolatok összefonódásából adódóan eléggé nyilvánvaló és nagy az 
összeférhetetlenség és a korrupció kockázata. Ráadásul a Predator görögországi 
beszerzésével és használatával kapcsolatban is kulcsfontosságú információkkal 
tudnának szolgálni.

Jogi keret 

52. Görögország elvileg meglehetősen szilárd jogi kerettel rendelkezik. A jogszabály-
módosítások azonban meggyengítették a legfontosabb biztosítékokat, a kulcspozíciókba 
politikai alapon kinevezett szereplők pedig akadályozzák az ellenőrzést és az 
elszámoltathatóságot.

Előzetes ellenőrzés 

53. Görögországban az eszköz kémprogrammal való megfertőzése bűncselekménynek 
minősül, amint azt a görög büntető törvénykönyv több cikke is előírja, többek között az 
információs rendszerek működésének akadályozásáról szóló 292B. cikk, valamint a 
levéltitok megsértéséről szóló 370. cikk. Ezen túlmenően a rosszindulatú szoftverek 
(beleértve a kémszoftvereket is) előállítása, értékesítése, szállítása, használata, 
behozatala, birtoklása és terjesztése a görög büntető törvénykönyv 292C. cikke 
értelmében szintén bűncselekménynek minősül101.

Jogalkotási tartalmú aktus 

99 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament.
100 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator spyware case. 
101 ICLG. Cybersecurity Laws and Regulation Greece 2022. 

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/o-glabra%CC%81nos-pi%CC%81so-apo%CC%81-tin-krikel
https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
https://iclg.com/practice-areas/cybersecurity-laws-and-regulations/greece#:~:text=ICLG%2520%252D%2520Cybersecurity%2520Laws%2520and%2520Regulations,and%2520investigatory%2520and%2520police%2520powers.
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54. A megfigyelések leleplezését követően Mitsotakis miniszterelnök változtatásokat 
javasolt az EYP működési keretében. Az egyik ilyen változás, hogy a kormány 2022. 
augusztus 9-én jogalkotási tartalmú aktust fogadott el. Aktualizálták a 3649/2008. 
törvény 9. cikkének (2) bekezdését, amely immár megköveteli, hogy az intézményekért 
és átláthatóságért felelős állandó bizottság véleményt nyilvánítson az EYP 
kormányzójának kinevezéséről102. Mivel azonban a kormánypárt jelenleg abszolút 
többséggel rendelkezik a parlament intézményekért és átláthatóságért felelős állandó 
különbizottságában, a bizottság támogatta Demiris úr kinevezését az EYP új 
kormányzójává, miközben az összes többi ellenzéki párt ellenezte a személyét103. 
Mellesleg az EYP második parancsnokhelyettese Dionüszisz Melitsiotis104, a 
miniszterelnök kabinetjének volt tagja, egy másik igazgatóhelyettese pedig Anastasios 
Mitsialis, a Nea Demokratia egykori tisztségviselője105. 

Utólagos ellenőrzés 

55. 2019 óta az EYP tevékenysége Kyriakos miniszterelnök közvetlen irányítása alatt áll, 
miután a Nea Demokratia 2019-es győzelmét követően törvénymódosítást vezettek 
be106.

56. A 2225/1994. sz. törvényben foglaltak szerint a közlések titkossága kizárólag 
nemzetbiztonsági esetekben és súlyos bűncselekmények kivizsgálása esetén oldható fel. 
A titkosság feloldását követően a törvény 5. cikke kimondja, hogy az ADAE 
tájékoztathatja a vizsgálat célpontjait, feltéve, hogy a vizsgálat célja nem sérül107. Az 
egyén azon jogát, hogy hozzáférjen az arra vonatkozó információkhoz, hogy az adott 
személy megfigyelés tárgyát képezte-e, a 2472/1997. sz. törvény határozza meg108. 
Amikor azonban 2021 márciusában az ADAE értesítette az EYP-t a Koukakis 
tájékoztatáshoz való jogáról, a kormány 2021. március 31-én azonnal benyújtotta a 
826/145. számú módosítást, amely megszüntette az ADAE azon lehetőségét, hogy 
értesítse az állampolgárokat a közlések titkosságának feloldásáról109. Ez lényegében 
megfosztja az egyént a tájékoztatáshoz való jogától. A módosítást rendkívül 
szabálytalan módon vezették be. Egy teljesen más témájú törvényben (a Covid-
intézkedésekkel kapcsolatos törvényjavaslatba) illesztették be, és nem tartották be az 
alkotmányban előírt határidőket110 111 112. Ezért nem volt megfelelő konzultációs 
folyamat.

102 Efsyn. What (does not) change with the Act of Legislative Content for EYP. 
103 Kathemirini. Themistoklis Demiris: His appointment to the management of EYP was approved by a majority. 
104 Ekathimerini. National security takes center stage. 
105 Greek City Times. Greek PM appoints new security and intelligence chiefs. 
106 Euractiv. Another Greek opposition lawmaker victim of Predator.
107 Constitutionalism. Contradiction of article 87 of Law 4790/2021 with the guarantees of the ECHR for 
safeguarding the confidentiality of communications. 
108 Dpa. Law 2472/1997 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data.
109 https://www.reportersunited.gr/8646/eyp-koukakis/
110 Hellenic Parliament. Constitution.
111 Hellenic Parliament. Rules of Procedure of the House.
112 Govwatch. Violation of the legislative process for amendments in law 4790/2021.

https://www.efsyn.gr/politiki/kybernisi/355051_ti-den-allazei-me-tin-praxi-nomothetikoy-periehomenoy-gia-tin-eyp
https://www.kathimerini.gr/politics/562011349/themistoklis-demiris-egkrithike-kata-pleiopsifia-o-diorismos-toy-sti-dioikisi-tis-eyp/
https://www.ekathimerini.com/news/243222/national-security-takes-center-stage/
https://greekcitytimes.com/2019/08/02/greek-pm-appoints-security-intelligence-chiefs/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/another-greek-opposition-lawmaker-victim-of-predator/
https://www.constitutionalism.gr/2021-04-07-rammos-gritzalis-papanikolaou-aporrito-epikinonion/
https://www.constitutionalism.gr/2021-04-07-rammos-gritzalis-papanikolaou-aporrito-epikinonion/
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/law_2472-97-nov2013-en.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-76/
https://www.hellenicparliament.gr/userfiles/ebooks/KtV-2019-GR/98/index.html#zoom=z
https://govwatch.gr/en/finds/violation-of-the-legislative-process-for-amendments-in-law-4790-2021/
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57. Az utólagos ellenőrzés lehetőségét tovább gyengíti az a tény, hogy Görögország még 
mindig nem hajtotta végre teljes mértékben a visszaéléseket bejelentő személyek 
védelméről szóló uniós irányelvet113.

A nyilvánosság általi ellenőrzés

58. Görögország az uniós tagállamok közül a leghátul helyen áll a World Press Freedom 
Index 2022-es listáján: 108. helyen van a 180-ból114. 2021-ben meggyilkolták Giorgos 
Karaivaz újságírót. A gyilkosság még mindig nem tisztázott. Az újságírók 
megfélemlítéssel és közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel (SLAPP) 
szembesülnek. Grigoris Dimitriadis115 közéleti részvételt akadályozó stratégiai pereket 
indított a Reporters United és az Efimerida ton Syntakton (EfSyn)116 hírügynökségek 
ellen, miután lemondásra kényszerült. Oikonomou kormányminiszter megpróbálta 
lejáratni a Politico riporterét, Nektaria Stamoulit, azt sugallva, hogy a 
kémszoftverbotrányról szóló cikkei politikai indíttatásúak voltak117. A Predator két 
áldozata, Koukakis és Malichoudis valóban kritikus módon számolt be korrupciós és 
csalási ügyekről, valamint a migránsokkal szembeni rossz bánásmódról. Athanasios 
Telloglou és Eliza Triantafillou beszámolt a kémszoftverbotrányról, és állítólag 
megfigyelés alá helyezték őket118.

Jogorvoslat 

Az Országos Átláthatósági Hatóság

59. 2022. július 22-én az Országos Átláthatósági Hatóság (EAD) vizsgálatot indított a 
Predator kémszoftver Polgári Védelmi Minisztérium és az EYP általi állítólagos 
beszerzésével kapcsolatban. Az ellenőrzés során a Görög Rendőrséget, az EYP-t, 
valamint az Intellexa és a Krikel vállalatokat vizsgálták. Az EAD 2022. július 10-én 
zárta le jelentését, de a jelentést előzetes jóváhagyásra átadta az EYP-nek. A 
Koukakisnak július 22-én megküldött hivatalos jelentés csak töredékét tartalmazta az 
EAD által elvégzett teljes ellenőrzésnek. A személyes adatok védelmének leple alatt az 
ellenőrzés során több nevet is kiszerkesztettek, többek között az EAD ellenőreinek, az 
EAD eredeti jelentését ellenőrző EYP-ügyésznek, valamint az érintett jogi személyek 
jogászainak és könyvelőinek nevét119.

60. Az EAD jelentése megállapította, hogy sem az EYP, sem a Polgári Védelmi 
Minisztérium nem kötött szerződést az Intellexával és a többi érintett nemzeti 
vállalattal. Megállapította továbbá, hogy nem vásárolták meg és nem használták a 
Predator kémszoftvert120. Az EAD azonban nem vizsgálta az Intellexa és a Krikel 
bankszámláit, sem a kapcsolt offshore cégeket. Ráadásul az NTA csak 2 hónap 

113 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/inf_22_3768 
114 https://rsf.org/en/index 
115 Tagesspiegel. .
116 EUobserver. Greece accused of undermining rule of law in wiretap scandal. 
117 https://www.ekathimerini.com/news/1191760/foreign-press-association-rejects-targeting-of-journalist-by-
govt-spox/
118 Heinrich-Böll-Stiftung. In conditions of absolute loneliness.
119 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case. 
120 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/inf_22_3768
https://rsf.org/en/index
https://euobserver.com/rule-of-law/156011
https://gr.boell.org/el/2022/10/24/se-synthikes-apolytis-monaxias
https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
https://insidestory.gr/article/apo-koykaki-androylaki-nea-tropi-ypothesi-predator
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elteltével látogatta meg az Intellexa és a Krikel irodáit, amikor a Covid miatt az 
alkalmazottak már otthon dolgoztak. Az EAD nem találkozott a szóban forgó vállalatok 
jogi képviselőivel sem121.

61. Az EAD vezetőségének függetlensége kérdéses. Az EAD nemrégiben azzal került a 
címlapokra, hogy a migránsok visszatoloncolásáról szóló jelentés elkészítésekor 
állítólag részrehajló volt a kormánypárt felé122. Az EAD igazgatója, Mitsotakis korábbi 
alkalmazottja nem találkozott a PEGA-val a 2022. novemberi helyszíni látogatás során.

A Görög Hírközlési Biztonsági és Adatvédelmi Hatóság (ADAE)

62. 2022 júliusában Nikos Androulakis megerősítette, hogy panaszt tett a Legfelsőbb 
Bíróság ügyészségénél, hogy állítólag 2021. szeptember 21-én célba vették a Predator 
kémszoftverrel. Androulakis panasza nyomán az ADAE 2022 augusztusában vizsgálatot 
indított, amely azzal kezdődött, hogy információkat szerzett be Androulakis távközlési 
szolgáltatójától.

Az intézményekért és átláthatóságért felelős bizottság 

63. 2022 júliusában az intézményekért és átláthatóságért felelős bizottság parlamenti 
meghallgatásra idézte be Kontoleont és az ADAE elnökét, Christos Rammost. A 
meghallgatás során Kontoleon elismerte, hogy az EYP nemzetbiztonsági okokból 
kémkedett Thanasis Koukakis után, de kijelentette, hogy nem tudott arról, hogy 
megkísérlik a Predatorral feltörni Androulakis készülékét. Giannis Oikonomou 
kormányszóvivő arról számolt be, hogy a görög hatóságok nem vették meg és nem 
használták a Predator kémszoftvert123.

Parlamenti vizsgálóbizottság 

64. A PASOK-KINAL párt javaslatát, hogy állítsanak fel egy vizsgálóbizottságot, amely a 
kémszoftverek állítólagos használatával foglalkozik124, 142 ellenzéki képviselő 
támogatta, míg a Nea Demokratia 157 képviselője tartózkodott125. Az ND-nek viszont 
abszolút többsége volt a vizsgálóbizottságban. A kétpárti elnökségre irányuló 
felhívásokat elutasították. Az ND határozta meg a munkaprogramot és a meghívandó 
tanúk listáját, és az ellenzéki felek által javasolt tanúk közül többet elutasított. A 
bizottságot 2022. augusztus 29-én hozták létre. A bizottság 2022. szeptember 7-én 
kezdte meg munkáját, amelyet 2022. október 10-én fejezett be. 

65. A kormánytöbbség a bizottságban elutasította Bitzios és Lavranos meghívását, viszont 
meghívta Stamatis Tribalist, a Krikel jelenlegi vezetőjét, valamint és Sara Hamou-t. 
Szeptember 22-én Tribalis tanúvallomást tett a parlamenti bizottság előtt. Tribalis 

121 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator Spyware case.
122https://www.politico.eu/article/greek-transparency-agency-report-data-breach-migration-european-
commission/ 
123 Reuters. Greek intelligence service admits spying on journalist - sources. 
124 Tovina. Interceptions: Committee of Inquiry to monitor Androulakis - Pasok’s proposal in detail. 
125 Tovina. Parliament: The examination for the attendances from 2016 was passed - With 142 ‘yes’. 
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https://www.reuters.com/world/europe/greek-intelligence-service-admits-spying-journalist-sources-2022-08-03/
https://www.tovima.gr/2022/08/22/politics/ypoklopes-eksetastiki-epitropi-gia-tin-parakolouthisi-androulaki-analytika-i-protasi-tou-pasok/
https://www.tovima.gr/2022/08/29/politics/vouli-psifistike-i-eksetastiki-gia-tis-parakolouthiseis-apo-to-2016-me-142-nai/
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nyilvánvalóan hamis információkat közölt Bitzios és Lavranos Krikelben való 
szerepvállalásáról, többek között azt állítva, hogy ő maga volt a Krikel tulajdonosa126.

66. Egy tanú – Sarah Hamou az Intelexától – azt állította, hogy nem tud személyesen 
megjelenni (bár Cipruson él), ezért engedélyezték, hogy írásban nyújtsa be válaszait. 
Mivel nem sikerült közös következtetéseket elfogadni, mindegyik fél saját jelentést tett 
közzé. Mintegy 5500 oldalnyi dokumentumot titkosítottak, köztük a jegyzőkönyveket és 
Hamou vallomását, bár a Parlament teljes hatáskörrel rendelkezik arra, hogy feloldja a 
titkosítást. Paradox módon a vizsgálóbizottság így az információk elfedésére szolgál, 
ahelyett, hogy hozzáférést biztosítana.

A célszemélyek 

67. A jelentés megírásának időpontjában 33 célpont nevét tartalmazó listát tettek közzé. 
Részletes elemzést még nem lehet végezni, és hivatalos vizsgálatokat sem indítottak 
még. Az eddig ismert néhány eset elemzése azonban meglehetősen világos képet ad a 
szóban forgó kérdésekről.

Thanasis Koukakis 

68. 2020 nyarán az EYP lehallgatta Thanasis Koukakis újságírót. Ez idő alatt pénzügyi 
témákról tudósított, többek között a Felix Bitziost érintő Pireusz/Libra-botrányról és a 
görög üzletember, Yiannis Lavranos állítólagos adócsalásáról, valamint a Mitsotakis-
kormány által bevezetett ellentmondásos banktörvényekről, amelyek akadályozzák a 
pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények büntetőeljárás alá vonását (a 
visszamenőleges hatály miatt tizenkét folyamatban lévő ügyet ejtettek)127. Koukakis az 
új személyazonosító igazolványok beszerzését is vizsgálta, amelyben Lavranos és 
Bitzios üzleti érdekeltséggel rendelkezett. Amikor Koukakis először megjelent a PEGA 
előtt, a tendert hirtelen visszavonták, az illetékes főtitkár pedig lemondott.

Nikos Androulakis

69. 2021. szeptember 21-én Nikos Androulakis, a balközép PASOK-KINAL vezetője és 
európai parlamenti képviselője a Predator kémszoftver célpontjává vált, amikor egy 
rosszindulatú linket küldtek a telefonjára128. Androulakis kapott egy szöveges üzenetet 
kapott, amelyben ez állt: „Legyünk egy kicsit komolyabbak, ember, sokat nyerhetünk”. 
Az üzenet egy linket is tartalmazott, amely a Predator kémszoftvert telepítette a 
telefonjára, de Koukakistól eltérően Androulakis nem kattintott rá a neki küldött 
linkre129.

70. Egy politikus megfigyelése rendkívül szokatlan, és a görög alkotmány rendelkezik a 
politikusok különleges védelméről. Az EYP tagadja, hogy bármi köze lenne a Predator 
szoftverrel folytatott megfigyeléshez. A kormány kezdetben azt sugallta,hogy állítólag 
külföldi hatalmak kérték Androulakis lehallgatását, illetve azt sejtette, hogy a Kínához 
fűződő kapcsolatokért felelős EP-bizottságban betöltött tagsága lehet az ok. E 

126 TVXS. G. Lavranos behind KRIKEL - How attempts were made to deceive the Parliament. 
127 Inside Story. Who was tracking the mobile phone of journalist Thanasis Koukakis.
128 InsideStory. From Koukakis to Androulakis: A new twist in the Predator spyware case.
129 Euractiv. EU Commission alarmed by new spyware case against Greek socialist leader. 
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hipotézisek egyike sem volt túl hiteles. A megfigyelés a közelgő választások politikai 
környezetében történt. A közvélemény-kutatások azt jelezték előre, hogy a Néa 
Demokratía elveszíti abszolút többségét. A PASOK lett volna az előnyben részesített 
koalíciós partner. 2021 őszén a PASOK vezető tisztségéért folyó versenyben négy jelölt 
indult, akik mindegyike más-más nézeteket vallott egy ilyen koalícióról. Androulakis 
állítólag nyitott volt az ötletre, de nem Mitsotakis miniszterelnöksége alatt. Egy másik 
jelölt, Andreas Loverdos korábban miniszterként dolgozott a Néa Demokratía-PASOK 
koalícióban, és azt gondolták róla, hogy ő támogatóbban áll ehhez a koalícióhoz. 
Ismerte Dimitriadist is. Manolis Othonas, egy másik jelölt jobbkeze, állítólag szintén 
azok közé tartozott, akik szorosabb kapcsolatban álltak a Néa Demokratíával és 
Dimitriadisszel. A többi állítólagos célpont listájának a Documento általi közzététele 
megerősíti a gyanút, hogy a megfigyelés politikai indíttatású volt. Egyik hipotézisre 
sincs bizonyíték, de fontos, hogy kivizsgáljuk, és lehetőség szerint felszámoljuk ezeket 
az utakat.

Stavros Malichoudis 

71. 2021. november 13-án az EFSYN újság nyilvánosságra hozta, hogy több, 
menekültügyekről tudósító újságírót állítólag lehallgatott az EYP. Az EYP egy belső 
dokumentumából kiderül, hogy az EYP elrendelte a görög újságíró, Stavros 
Malichoudis megfigyelését és a vele kapcsolatos adatgyűjtést130 131. Malichoudis egy 12 
éves szíriai gyermekről írt, akit arra kényszerítettek, hogy több hónapig a görögországi 
Kosz szigetén lévő fogolytáborban éljen132.

Christos Spirtzis 

72. 2021. november 15-én Christos Spirtzis korábbi infrastrukturális miniszternek és a 
Syriza párt törvényhozójának a telefonja ellen támadást indítottak a Predator 
kémszoftverrel133. 

Tasos Telloglou, Eliza Triantafyllou és Thodoris Chondrogiannos

73. Állítólag kémkedtek Tasos Telloglou és Eliza Triantafylou ellen az Inside Story 
számára végzett oknyomozó munkájuk során.

További célpontok 

74. 2022. október 29-én arról számoltak be, hogy más politikusokat is célba vettek a 
Predator kémszoftverrel, köztük egy olyan minisztert, aki nem volt jó viszonyban a 
miniszterelnökkel. Arról is érkezett hír, hogy a Néa Demokratía egy másik tagja is 
kapott egy linket, amely a Predator telepítésére szolgált134. Oikonomou kormányszóvivő 
azt nyilatkozta, hogy a cikkben nincsenek konkrét bizonyítékok135. 

130 Efsyn. Πολίτες σε καθεστώς παρακολούθησης από την ΕΥΠ 
131 Solomon. Solomon’s reporter Stavros Malichudis under surveillance for ‘national security reasons‘.
132 BalkanInsight. Greek Intelligence Service Accused of ‘Alarming’ Surveillance Activity. 
133 Ekathimerini. Former SYRIZA minister says he was targeted by Predator.
134 Ta Nea. Four illegal manipulations by suspicious center. 
135 Politico. Brussels Playbook: Lula wins in Brazil - Trick or trade - Grain deal woes. 
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75. 2022. november 5-én és 6-án a Documento egy olyan listáról számolt be, amely 33, a 
Predator kémszoftverrel megcélzott személy nevét tartalmazza136. Köztük volt számos 
magas rangú politikus, többek között a jelenlegi kormány tagjai, Samaras volt 
miniszterelnök, Avramopoulos volt uniós biztos, egy országos kormánybarát újság 
főszerkesztője, valamint Vangelis Marinakis hajótulajdonos, médiamogul és az 
Olympiakos és a Nottingham Forest labdarúgóklubok tulajdonosa környezetében lévő 
személyek. A lista nyilvánosságra kerülése nem csak a rajta szereplő kiemelt nevek 
miatt rendkívül nyugtalanító, hanem azért is, mert azt sugallja, hogy a kémszoftverekkel 
szisztematikusan és széles körben visszaélnek, és ez egy politikai stratégia része.

I.D. Ciprus

76. Ciprus a megfigyelési szektor fontos európai exportközpontja. Papíron szilárd jogi keret 
működik az országban, beleértve az uniós szabályokat is, de a gyakorlatban Ciprus 
vonzó hely a megfigyelési technológiákat értékesítő vállalatok számára. A 
közelmúltbeli botrányok azonban rontották az ország hírnevét, ezért az export jogi 
keretének szigorítására és a megfelelés javítására új jogalkotási kezdeményezéseket 
indítottak, amelyek várhatóan 2023-ban fejeződnek be.

77. Elvileg létezik egy jogi keret, amely meghatározza a magánjellegű közlések védelmét, a 
személyes adatok kezelését és az egyén tájékoztatáshoz való jogát. A gyakorlatban 
azonban amint a nemzetbiztonságra hivatkoznak, nincsenek egyértelmű szabályok a 
lehallgató eszközök használatára és a polgárok alkotmányos jogainak védelmére 
vonatkozóan. 

78. Úgy tűnik, hogy Ciprus nagyon szorosan együttműködik Izraellel a megfigyelési 
technológiák területén. Ciprus konzultált Izraellel és az Egyesült Államokkal jogi 
keretének reformjáról. Ciprus számos izraeli kémszoftvergyártó cég kedvelt célpontja.

Jogi keret

A kettős felhasználású termékekről szóló rendelet

79. A hatályos jogi keretekhez képest Ciprus a beszámolók szerint meglehetősen 
engedékeny a kémszoftverekkel foglalkozó vállalatoknak kiadott exportengedélyek 
tekintetében137. A vállalatok trükkökkel próbálják kijátszani a szabályokat. Ez azt 
jelenti, hogy a termék fizikai hardverét a termékre szoftver nélkül küldik a címzett 
országba138. Ezt követően az aktiváló szoftvert (más néven „licenckulcsot”) egy usb-
pendrive-on külön küldik el a célországba139. Egy másik módszer az, hogy kijelentik, 
hogy a terméket csak bemutató céllal exportálják, bár mellékelik a termék részletes 
leírását140. 

136 Documento, edition 6 November 2022.
137 InsideStory. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
138 InsideStory. Who signs the exports of spyware from Greece and Cyprus?
139 Philenews. This is how interception patents are exported from Cyprus. 
140 Philenews. Export of monitoring software confirmed. 
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80. Sok izraeli vállalat érkezik Ciprusra, hogy innen kezdje meg európai tevékenységét141. 
Különböző források arról is beszámoltak, hogy az ország mintegy 29 izraeli vállalatnak 
ad otthont142. A kémszoftverek kereskedelme és a diplomáciai kapcsolatok szorosan 
összefonódnak. Az izraeli vállalatok engedélyei kiadásának megkönnyítéséért cserébe 
Ciprus állítólag megkapta az e vállalatok által kifejlesztett és exportált termékek egy 
részét, például az NSO-tól a Pegasus kémszoftvert143, valamint a WiSpear-tól a 
kémszoftvereket144.

Előzetes ellenőrzés

81. A magánjellegű közlések titkosságának védelméről szóló 92(I)/1996. sz. törvény előírja, 
hogy a magánjellegű közlések megfigyelésének engedélyezése iránti kérelmet a 
Bírósághoz kell benyújtani145.

Utólagos ellenőrzés

82. Elvileg a magánjellegű közlések védelmének megsértése jogilag bűncselekménynek 
minősül. Valójában viszont ezt a törvénytelenséget gyakran a nemzetbiztonságra való 
hivatkozás mögé rejtik146. Nincs olyan jogi aktus, amely szabályozná, hogy a rendőrség 
vagy más hírszerző szolgálatok hogyan használják a lehallgatóeszközöket, ki 
szabályozza a lehallgatási eljárásokat, és hogyan garantálják a polgárok alkotmányos 
jogainak védelmét. Az idevágó rendeletek és jegyzőkönyvek jelenleg a képviselőházban 
vitára és jóváhagyásra várnak. Ezeket a rendelkezéseket egyelőre nem ellenőrzik147.

Jogorvoslat

83. Ciprus elnökének jelentős beleszólása van annak a bizottságnak a megalakításába, 
amely képes kritikus vizsgálatokat indítani a KYP tevékenységével kapcsolatban. 
Ezenkívül a bizottság megállapításait tartalmazó éves jelentéseket először az elnöknek 
küldik meg148.

A kémszoftveripar legfontosabb szereplői

84. Tal Dilian kulcsszerepet játszott számos ciprusi és görögországi fejleményben. 2017-
ben megkapta a máltai állampolgárságot149. Tal Dilian 25 éven át töltött be különböző 
vezetői tisztségeket az Izraeli Védelmi Erőknél, mielőtt 2002-ben nyugdíjba vonult a 

141 Philenews. Revelations in Greece: Predator came from Cyprus.
142 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022
143 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022.
144 Inside Story. Predator: The ‘spy’ who came from Cyprus. 
145 CyLaw. The Protection of Privacy of Private Communications (Interception and Access to Recorded Private 
Communications Content) Law of 1996 (92(I)/1996)
146 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
147 Philenews. Legal but uncontrolled interceptions. 
148 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
149 Government of Malta. Persons Naturalised Registered Gaz 21.12 
https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Government%20Notices/PublishingImages/P
ages/2018/12/GovNotices2112/Persons%20naturalised%20registered%20Gaz%2021.12.pdf 
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hadseregtől150. Dilian „hírszerzési szakértőként, közösségépítőként és több vállalkozást 
indító üzletemberként” kezdte meg pályafutását Cipruson, majd elindította az Aveledo 
Ltd.-t, amely később Ws WiSpear Systems Ltd., majd Passitora Ltd. néven vált 
ismertté151.

85. Cipruson Dilian szoros kapcsolatba került Abraham Sahak Avnival. Avni korábban az 
izraeli rendőrség különleges erőinél dolgozott különleges nyomozóként152. 2015 
novemberében egy 2,9 millió eurós ingatlanbefektetésnek köszönhetően ciprusi 
állampolgárságot és aranyútlevelet szerzett153. Avni megalapította a ciprusi NCIS 
Intelligence Services Ltd-t154, azt a céget, amely állítólag a világ legerősebb 
technológiaorientált vállalataival állt kapcsolatban155. Az NCIS Intelligence and 
Security Services 2014 és 2015 között biztonsági szoftvert szállított a 
rendőrkapitányságnak, 2015 és 2016 között pedig a Bűnügyi Elemző és Statisztikai 
Hivatal munkatársait oktatta156. A DISY (Dimokratikós Sinagermós) kormánypárt 
szintén a vállalat ügyfélköréhez tartozik. Állítólag Avni biztonsági berendezéseket 
szerelt fel a párt irodáiban157. Avni biztonsági berendezései mellett Dilian anyagait a 
Ciprusi Kábítószer-ellenes Ügynökségnek és a ciprusi rendőrségnek is eladták158.

86. Dilian és Avni között számos kapcsolat van. Dilian vállalata, a WiSpear ugyanabban az 
épületben van Lacarnában, mint Avnié, és a személyzet egy részén is osztoznak159. 
2018-ban a két férfi elindította a Poltrex vállalatot, amelyet később Alchemycorp Ltd.-
re neveztek át. A Poltrexnek Avnival közösen a Novel Towerben van a székhelye, és 
része az Intellexa Alliance-nek is160. A beszámolók szerint Avninak a DISY párthoz 
fűződő kapcsolatai készítették elő a terepet Dilian termékeinek tesztelésére161.

Dilian kémszoftverekkel felszerelt furgonja 

87. A Circles Technologies eladása és a WiSpear megalapítása után Tal Dilian 2019-ben 
elindította az Intellexa Alliance-t, amely a szervezet honlapja szerint egy „uniós 
székhelyű és szabályozott vállalat”, amelynek célja a hírszerző ügynökségek 
képességeit támogató technológiák fejlesztése és integrálása”162. Az Intellexa Alliance 
védjegye alá különböző megfigyelési szolgáltatók tartoznak, mint például a Cytrox, a 
WiSpear (később átnevezték Passitora Ltd.-re), a Nexa Technologies és a Poltrex Ltd. 
Ezek a Dilian szövetségébe tartozó különböző szállítók a megfigyelési szoftverek és 
szolgáltatások széles választékát teszik lehetővé, amelyeket az Intellexa felkínálhat és 

150 https://taldilian.com/about/ 
151 Opencorporates. Passitora ltd. 
152 ShahakAvni. About Shahak Avni. 
153 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
154 Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian. 
155 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
156 Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian. 
157 Tovima. The unknown “bridge” between Greece and Cyprus for the eavesdropping system. 
158 Inside Story. Predator: The “spy” who came from Cyprus. 
159 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
160 CyprusMail. Akel says found ‘smoking gun’ linking Cyprus to Greek spying scandal.
161 Inside Story. Predator: The “spy” who came from Cyprus.
162 https://intellexa.com/ 
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összekapcsolhat az ügyfelei számára163. Részletesebb információ a vállalati struktúráról 
a kémszoftveriparról szóló fejezetben olvasható. 

88. A Dilian elleni panaszok nyomán világossá vált, hogy az izraeli Go Networks a 
beszámolók szerint az írországi közös vállalati tulajdonon keresztül kapcsolatban állt az 
Intellexával. A korábbi vezető beosztású képviselőknek állítólag csúcsvezetői 
tisztségeket biztosítottak az Intellexánál164. A rendőrségi vizsgálat megállapította azt is, 
hogy a WiSpear számára „rádióinterfészen keresztül továbbított hangok vagy adatok 
kigyűjtésére tervezett lehallgató berendezésre” vonatkozó exportengedélyeket adtak 
ki165 166.

89. 2011-ben Avni céget alapított Michael Angelidesszel, a volt miniszter és jelenlegi 
helyettes főügyész, Savvas Angelides testvérével. Az S9S elnevezésű vállalatukat 2011. 
november 10-én jegyezték be a cégbíróságon167, Savvas Angelides korábbi ügyvédi 
irodájának segítségével168. Társulásuk azonban 2012-ben felbomlott. Mindazonáltal 
Savvas Angelides volt a felelős Avni és Dillian ellenőrzéséért a megfigyelő furgon 
esetében169. 

90. Az ellenzéki AKEL párt felháborodásának adott hangot a Dilian és munkatársai ellen 
indított eljárások megszüntetése miatt, és elítélte a jogi döntést, amelyre úgy tekintett, 
hogy a főügyész eltussolta az ügyet170. Végül is a ciprusi kormány állítólag Dilian 
cégétől vásárolt berendezéseket, és az egyik vádlott alkalmazott állítólag az NSO-nak 
dolgozott, és a KYP-nek adott utasításokat a Pegasus kémszoftver használatára 
vonatkozóan171. A vádakat ejtették, ami biztosította, hogy a Dilian cége és a ciprusi 
kormány közötti kapcsolatokra vonatkozó információk védettek maradjanak172. Ez a 
példa azt mutatja, hogy az egyének adatvédelmi jogainak a tömeges megfigyelést végző 
berendezések általi megsértése elleni védelem nem teljesen garantált. Bár papíron 
létezik jogorvoslat, a bírósági eredményeket a kormányzati beavatkozások 
befolyásolják, így az egyes áldozatok védtelenek maradnak.

Áttelepülés Görögországba 

91. A furgonnal kapcsolatos epizódot és a pert követően Dilian Görögországba helyezte át 
az Intellexa tevékenységét, bár ő soha nem hagyta el Ciprust, és még mindig ciprusi 
lakos. A Cipruson és Görögországban bejegyzett több természetes és jogi személy 
közötti közvetett kapcsolatok arra mutatnak rá, hogy megkönnyítették Dilian 
vállalkozásainak Athénba telepítését173. 

163 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire. 
164 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.
165 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 6. Published 2022.
166 Philenews. Export of tracking software from Cyprus. 
167 Politis. “Interceptions” file: Classified Police Report (2016) shows he knew everything about Avni
168 Press Release Deputy Attorney General of 10.08.2022 as acquired on the PEGA mission to Cyprus on 
02.11.2022.
169 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
170 Financial Mirror. Anger after ‘spy van’ charges dropped.Le
171 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
172 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
173 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire.

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
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92. A furgonügyben folytatott bírósági vizsgálatok fényében a közelmúltban tett 
tanúvallomások szerint Aleksandros Sinka ügyvédnek jelentős befolyása volt a 
Görögországba való áttelepülésre. Sinka – aki korábban kulcsszerepet játszott a 
jobbközép DISY pártban – láthatóan jó kapcsolatokat ápolt Diliannal és Avnival is174. 
Úgy tűnik, hogy Sinka a görög kormány korábbi főtitkárának, Dimitriadisnak az 
ismerőse is volt. Mindkét férfi az Európai Demokrata Diákok (EDS), az Európai 
Néppárt (EPP) diákszervezetének elnökségében töltött be tisztséget. 2003 és 2004 
között Sinka volt az elnök, Dimitriadis pedig az alelnök175. Dimitriadis állítólag 
bemutatta barátját, a görög üzletembert, Felix Bitziost Sinkanak, tekintettel Bitziosnak a 
ciprusi bíróságon régóta húzódó jogvitájára. Sinka viszont Harris Kyriakidis ügyvédet 
ajánlotta, hogy segítsen Bitziosnak a jogvitában. Kyriakidis ugyancsak jó kapcsolatokat 
ápolt a DISY-val176.

NSO Group és Ciprus 

93. Az Intellexa Alliance mellett állítólag Cipruson működött az NSO Group is. 2010-ben 
Tal Dilian Boaz Goldmannal és Eric Banounnal együtt elindította a Circles 
Technologies nevű céget, amely az SS7 sebezhetőségeit kihasználó rendszerek 
értékesítésére szakosodott177. Hat évvel később a Circles Technologiest valamivel 
kevesebb mint 130 millió dollárért eladták a Francisco Partnersnek, amelyből 
21,5 millió dollárt Dilian kapott. Ez a kaliforniai székhelyű magántőke-befektetési 
vállalkozás hasonlóképpen megszerezte az NSO Group 90%-át, aminek 
eredményeképpen a Circles Technologies és az NSO Group 2016. március 29. óta a Q 
Cyber Technologies Ltd. néven működő L.E.G.D Company Ltd. alatt egyesült178. 

94. Mindazonáltal helytelennek tűnik, hogy a ciprusi kormány tagadja a Pegasus exportját 
és fejlesztését. 2022. június 21-én Chaim Gelfad, az NSO tisztviselője kijelentette, hogy 
az NSO ciprusi és bulgáriai vállalatai hírszerzési szolgáltatásokat nyújtó szoftverekkel 
foglalkoznak179. Az ellenzéki AKEL párt által az Európai Parlamenthez eljuttatott 
dokumentum szerint az NSO Group a Pegasus kémszoftvert egyik ciprusi 
leányvállalatán keresztül egy Egyesült Arab Emírségekben működő vállalatnak 
exportálta. Úgy tűnik, hogy az egyik leányvállalat 7 millió dolláros számlát állított ki a 
szóban forgó vállalatnak nyújtott szolgáltatásokról180.

95. A jelentések szerint az NSO Groupnak Cipruson is volt egy aktív cége, amely állítólag 
egy ügyfélszolgálati központnak adott otthont. 2017-ben a limassoli Four Seasons 
Hotelben találkozót tartottak az NSO tisztviselőivel és szaúd-arábiai ügyfelekkel, hogy 
bemutassák nekik a Pegasus kémszoftver 3 verziójának legújabb képességeit. Ez a 
verzió rendelkezett az újszerű „zéró kattintás” képességgel, azaz anélkül meg tudott 
fertőzni egy eszközt, hogy egy linkre kellett volna kattintani, például egy nem fogadott 
WhatsApp-híváson keresztül. A szaúd-arábiai ügyfelek azonnal megvásárolták a 

174 Tovima. The unknown “bridge” between Greece and Cyprus for the eavesdropping system. 
175 EDS. 2003/2004 Bureau. 
176 Tovima. The unknown “bridge” between Greece and Cyprus for the eavesdropping system.
177 Amnesty International. Operating from the Shadows.
178 Amnesty International. Operating from the Shadows.
179 Report by Fanis Makridis. PEGA Mission to Cyprus on 01.11.2022.
180 Akel report. PEGA mission to Cyprus. 
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technológiát 55 millió euróért181 182. Itt kell megjegyezni, hogy egy évvel később, 2018. 
október 2-án a szaúdi rezsim megölte Jamal Khashoggit a törökországi szaúdi 
konzulátuson, miután a Pegasus segítségével megfigyelte őt és közeli hozzátartozóit.

Black Cube 

96. A Black Cube egy olyan cég, amely az izraeli hírszerző ügynökségek, például a Moszad 
volt tisztjeit alkalmazza. A vállalat hamis személyazonosságú ügynököket alkalmaz. A 
New Yorker szerint az NSO Group korábbi vezérigazgatója, Shalev Hulio azután 
bérelte fel a Black Cube-ot, hogy három ügyvéd – Mazen Masri, Alaa Mahajna és 
Christiana Markou – Izraelben és Cipruson beperelte az NSO-t és egy leányvállalatát183. 

A kémszoftverek Ciprus általi megvásárlása és felhasználása 

97. Amellett, hogy a ciprusi kormány kedvező exportkörnyezetet teremt a 
kémszoftvergyártó vállalatok számára, maga is vásárolt már kémszoftvereket. Állítólag 
maga is használt megfigyelőrendszereket. A jelentés írásának időpontjában még nem 
világos, hogy Ciprus mely esetekben használt hagyományos megfigyelési módszereket 
vagy kémszoftvereket.

Makarios Drousiotis, áldozat 

98. 2018 februárjától kezdve a ciprusi kormány állítólag kémkedett Makarios Drousiotis 
újságíró után. Ez a kémkedési ügy akkor kezdődött, amikor Drousiotis korábban a 
humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős ciprusi uniós biztos, Christos 
Stylianides asszisztenseként dolgozott, és amikor az Anastasiades elnök és olyan orosz 
személyek, mint például Dmitrij Rjbolovlev oligarcha közötti pénzügyi kapcsolatokat 
vizsgálta. Drousiotis szerint ez utóbbi szerepe miatt indult el ellene az első megfigyelési 
kísérlet184.

Egyéb megjegyzések

99. Úgy tűnik, hogy Ciprus szilárd jogi kerettel rendelkezik a személyes adatok és a 
magánélet védelme, a megfigyelés engedélyezése és az export tekintetében. A 
gyakorlatban azonban láthatólag könnyű kijátszani a szabályokat, és szoros kapcsolat 
van a politika, a biztonsági ügynökségek és a megfigyelési szektor között. Úgy tűnik, 
hogy Ciprust a szabályok laza alkalmazása teszi olyan vonzóvá a kémszoftverek 
kereskedelme számára. Cipruson Oroszországnak, Törökországnak és az Egyesült 
Államoknak is jelentős stratégiai érdekei vannak. Továbbá úgy tűnik, hogy az Izraelhez 
fűződő szoros kapcsolatok különösen előnyösek a kémszoftverek kereskedelmét 
illetően. A kémszoftverekre vonatkozó exportengedélyek a diplomáciai kapcsolatok 
devizájává váltak.

181 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία.. Chapter 6. Published 2022.
182 Haaretz. Israeli Cyber Firm Negotiated Advanced Attack Capabilities Sale With Saudis, Haaretz Reveals. 
183 The New Yorker. How Democracies Spy on their Citizens. 
184 Makarios Drousiotis. Κράτος Μαφία. Chapter 5. Published 2022.
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I.E. Spanyolország

100. A Pegasus Project által 2021. júliusban közzétett leleplezések számos célpontot tártak 
fel Spanyolországban. Úgy tűnik azonban, hogy különböző szereplők és különböző 
okok miatt kerültek célkeresztbe. Széles körben úgy vélik, hogy Pedro Sanchez 
miniszterelnök, Margarita Robles védelmi miniszter és Fernando Grande-Marlaska 
belügyminiszter a marokkói hatóságok célpontjai voltak, hasonlóan a francia elnök és a 
kormány minisztereinek esetéhez185. Az áldozatok egy második csoportjának 
megtámadását „CatalanGate” néven emlegetik186. A célpontok között voltak katalán 
parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők, ügyvédek, civil társadalmi 
szervezetek tagjai, valamint az áldozatok családtagjai és munkatársai187. A 
„CatalanGate” megfigyelési botrányról először 2020-ban számoltak be, de csak 2022 
áprilisában derült fény a botrány nagyságrendjére, amikor a Citizen Lab befejezte 
mélyreható vizsgálatát. A vizsgálat eredményei szerint legalább 65 személy került 
célkeresztbe188. 2020 májusában a spanyol hatóságok elismerték, hogy a 65 áldozat 
közül 18-at bírósági engedéllyel figyeltek meg189. 

A kémszoftver megvásárlása

101. A Belügyminisztérium, a Spanyol Nemzeti Hírszerző Központ (CNI) és a rendőrség 
által korábban vásárolt különböző kémszoftverek, mint például a SITEL 2001-ben és a 
Hacking Team 2010-ben, széles körben nyilvánosságra kerültek190. A CitizenLab 
korábban arról is beszámolt, hogy Spanyolország a Finfisher egyik feltételezett ügyfele 
volt191. 2020-ban az El Pais című spanyol napilap arról számolt be, hogy Spanyolország 
üzletet kötött az NSO Grouppaé, és hogy a CNI rendszeresen használja a Pegasust192. A 
spanyol kormány állítólag a 2010-es évek első felében vásárolta meg a kémszoftvert 6 
millió euróért193 194. Ezenkívül az NSO egyik korábbi alkalmazottja megerősítette, hogy 

185 Le Monde, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/05/10/spain-fires-head-of-intelligence-
services-over-pegasus-phone-hacking_5982990_4.html , 10 May 2022. 
186 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022.
187 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 1.
188 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 1.
189 El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html , 5 May 2022. 
190 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 4 - 5.
191 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5.
192 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5. 
193 Politico, https://www.politico.eu/article/catalan-president-stronger-eu-rules-against-digital-espionage/ ,20 
April 2022. 
194 El Pais, https://elpais.com/espana/2022-04-20/el-cni-pidio-comprar-el-sistema-pegasus-para-espiar-en-el-
extranjero.html , 20 April 2022. 
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Spanyolországnak is van számlája a vállalatnál, annak ellenére, hogy a spanyol 
hatóságok nem kívánták kommentálni vagy megerősíteni a helyzetet195.

Jogi keret

102. A magánélethez való jogot az 1978. évi spanyol alkotmány 18. cikke védi, beleértve a 
„postai, távirati és telefonos közlések titkosságához való jogot” is196. Az olyan 
kémszoftverek, mint a Pegasus és a Candiru használata sérti a 18. cikket; e jog alól 
azonban kivételt képez az az eset, ha a bíróság engedélyezi a kémszoftver használatát197. 
Az alkotmány az I. rész 55. szakaszában további kivételekről is rendelkezik e jogok 
tekintetében, kimondva, hogy egyes szabadságjogok „a bíróságok részvételével és 
megfelelő parlamenti ellenőrzés mellett” felfüggeszthetők olyan személyek esetében, 
akik ellen fegyveres csoportokkal vagy terrorista szervezetekkel kapcsolatos 
tevékenység miatt nyomozás folyik198. 

103. A spanyol hírszerzés három fő ügynökségből áll. Az egyik a Nemzeti Hírszerző 
Szolgálat (CNI), amely a Védelmi Minisztérium irányítása alatt áll. A CNI igazgatóját a 
védelmi miniszter nevezi ki, és ő a miniszterelnök főtanácsadója a hírszerzéssel és a 
kémelhárítással kapcsolatos kérdésekben199. A második szerv a belföldi hírszerző 
ügynökség, a Terrorizmus és Szervezett Bűnözés Elleni Hírszerző Központ (CITCO). A 
harmadik és egyben utolsó szerv a Spanyol Fegyveres Erők Hírszerző Központja 
(CIFAS). A CIFAS is a Védelmi Minisztérium közvetlen felügyelete alatt van200 201.

Előzetes ellenőrzés

104. A Spanyolországban végzett megfigyelések nagy részét a CNI hajtotta végre, az a szerv, 
amely korábban számos megfigyelési botrányba keveredett202. A CNI-t a május 6-i 
11/2002. sz. törvény alapján hozták létre, amely felhatalmazza a CNI-t „biztonsági 
vizsgálatok” lefolytatására203. Az ilyen tevékenységek eszközei és korlátai azonban 
kevéssé tisztázottak204. A 11/2002. sz. törvény a CNI parlamenti, végrehajtói és 

195 The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens , 
18 April 2022. 
196 Constitution of Spain 1978, 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx , at Section 18.
197 Constitution of Spain 1978, 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx , at Section 18.
198 Constitution of Spain 1978, 
https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/titulo_primero.aspx , at Section 55.
199 https://www.cni.es/en/intelligence 
200 https://emad.defensa.gob.es/en/?__locale=en 
201Geneva Centre for Security Sector Governance report 2020, 
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/ParliamentaryOversightMilitaryIntelligence_jan2
021.pdf at pg. 40. 
202  Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 2.
203 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 5.5. 
204 OMCT, https://www.omct.org/en/resources/urgent-interventions/state-surveillance-on-journalists-politicians-
and-lawyers-in-spain , 4 May 2022. 
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törvényhozási felügyeletét is létrehozta205. A parlamenti felügyeletet a Spanyol 
Kongresszus 1995-ben létrehozott hivatali titkokért felelős bizottsága látja el206. A 
hírszerzési ügyekkel foglalkozó felhatalmazott bizottság gyakorolja a szerv végrehajtói 
ellenőrzését, és koordinálja a CNI hírszerzési tevékenységét207. Végül pedig a 
Képviselők Kongresszusának Védelmi Bizottsága gyakorolja a CNI törvényhozási 
felügyeletét208. Egy adott évre vonatkozóan az éves hírszerzési irányelv határozza meg a 
CNI hírszerzési prioritásait209.

Utólagos ellenőrzés

105. A CNI-t létrehozó törvények létrehozták a Képviselők Kongresszusának Védelmi 
Bizottságát is, amely felel a CNI számára kiutalt bizalmas pénzeszközök elosztásáért és 
a CNI-ről szóló éves jelentés elkészítéséért. A spanyol alkotmány azonban nem írja elő, 
hogy hozzáférést kell biztosítani a hírszerző szolgálatok munkájával kapcsolatos 
dokumentumokhoz vagy információkhoz, és ez a követelmény az átláthatóságról szóló 
törvény jogi keretéből is hiányzik. Ezért a CNI munkájának nagy része titokban marad 
és nem átlátható210. 

106. A hivatali titkokért felelős bizottságnak évente jelentést kell készítenie a hírszerző 
szolgálatok tevékenységéről, azonban amikor a CNI által végzett megfigyelés nyomán 
összehívták, több mint két év óta ez volt a testület első ülése. Paz Esteban, a CNI 
vezetője 2022. május 5-én megjelent a bizottság előtt, hogy bemutassa a bírósági 
engedélyeket arra a 18 áldozatra vonatkozóan, akiknek a megfigyeléséért a hatóságok 
felelősséget vállaltak211. A meghallgatás nem volt nyilvános, és az ülésen a 
jelenlévőknél nem lehetett semmilyen elektronikus eszköz212.

A nyilvánosság általi ellenőrzés

107. A „CatalanGate” botrány miatt a 2022. áprilisi napvilágra kerülése óta jelentős számú 
nyilvános vizsgálat indult. A spanyol média és a médiaorgánumok a civil társadalmi 
szervezetekkel közösen világszerte kiterjedt munkát végeztek a spanyolországi 
megfigyelési rendszer kivizsgálása és az áldozatok alapvető jogainak védelme 
érdekében Ezzel szemben egyes spanyol politikusok megpróbálták lejáratni a 
CitizensLab szervezetet, azt állítva, hogy módszereik nem megalapozottak, illetve hogy 

205 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 11.
206 Law 11/1995 May 11, https://www.boe.es/eli/es/l/1995/05/11/11/con .
207 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 6.
208 Law 11/2002 May 6, https://www.global-regulation.com/translation/spain/1451143/law-11-2002%252c-6-
may%252c-regulating-the-national-intelligence-centre.html at Article 11.
209On Balance: Intelligence Democratization in Post-Franco Spain, 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08850607.2018.1466588?scroll=top&needAccess=true , 
International Journal of Intelligence and Counter intelligence [2018] Vol 31 issue 4, 769-804 at pg. 776.
210  Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 2.
211 El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html , 5 May 2022.
212 El National, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html , 5 May 2022.
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politikai indíttatásúak. A CitizensLab egyik munkatársa, aki maga is katalán 
származású, a célpontok között volt, szüleivel együtt, akik politikailag egyáltalán nem 
aktívak213.

Jogorvoslat

108. Az államügyészi hivatal Sanchez miniszterelnök és Robles védelmi miniszter 
megfigyelésével kapcsolatban bírósági eljárást indított Madridban az Audienca 
Nacional, a spanyol nemzeti bíróság (SNC) előtt214. Jose Luis Calama bíró, a megbízott 
4. számú Központi Bíróság vezetője felelős a folyamatban lévő ügyért215. 2022. október 
13-án Calama bíró átadott egy kérdőívet mind Roblesnek, mind Grande-Marlaskának, 
amely tartalmazta azt a jogi forrásokkal megerősítendő kérést, hogy hogyan 
azonosították a Pegasus-fertőzéseket. Az Ügyészség és az Államügyészség is 
kérdéseket intézett a miniszterekhez216. 

109. A Sanchez és társai által Madridban indított ügy gyors ütemével ellentétben a katalán 
kémszoftverek áldozatai által Barcelonában indított ügyek lassan haladnak217 218. Az 
első ügyet a Pegasus két áldozata nyújtotta be 2020-ban a barcelonai 32. számú 
nyomozati bíróságon: Roger Torrent, a katalán parlament korábbi elnöke, jelenlegi 
vállalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint Ernest Maragal, Katalónia 
korábbi külügyi, valamint intézményi kapcsolatokért és átláthatóságért felelős 
minisztere, a barcelonai városi tanács jelenlegi ERC-elnöke219. Andreu Van Den Eynde 
az egyik ügyvéd, aki Torrentet és Maragallt képviseli ebben az ügyben, és maga is a 
Pegasus áldozata. Van Den Eynde kritizálta a bíróságokat, hogy következetesen 
késleltetik az eljárást és gyakorlatilag „megbénítják” az ügyet220. Az Omnium Cultural 
és a Népi Egység Pártja (CUP) szintén keresetet nyújtott be ugyanannál a barcelonai 
bíróságnál. Benet Salellas ügyvéd, aki mindkét ügyben érintett, azt állítja, hogy a 
spanyol kormány áll a célkiválasztás mögött221. 

110. Mivel az SNC joghatósággal rendelkezik valamennyi területen a legsúlyosabb 
bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekben, előfordulhat, hogy az ügyész az összes 
Pegasus-ügy egyesítését kéri222. Más szóval mind a spanyol kormányban dolgozó 

213 Dit Kan Geen Toeval Zijn, De Volkskrant podcast series by Huib Modderkolk and Simone Eleveld, 2022. 
214 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022. 
215 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022. 
216 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
217 El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/juez-barcelona-no-ve-base-imputar-empresa-pegasus-
espionaje_1_9068271.html , 9 June 2022. 
218 El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/investigacion-espionaje-independentismo-divide-languidece-
juzgados_1_9037282.html , 30 May 2022. 
219 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
220 El Diario, https://www.eldiario.es/catalunya/investigacion-espionaje-independentismo-divide-languidece-
juzgados_1_9037282.html , 30 May 2022.
221 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
222 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
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áldozatok ügyét, mind pedig a „CatalanGate” áldozatainak ügyét a madridi SNC 
tárgyalná. A katalán áldozatokat képviselő ügyvédek azt állítják, hogy nincs kapcsolat 
az esetek között, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy az elkövető minden megfigyelési 
ügyben ugyanaz volt223. 

111. A 65 katalán áldozathoz számos más, folyamatban lévő bírósági ügy is kapcsolódik. Az 
egyik ilyen ügyet Gonzalo Boye ügyvéd és Pegasus-áldozat indította el legalább 19 
áldozat nevében az NSO, annak három alapítója, Niv Karmi, Shalev Hulio és Omri 
Lavie, a Q Cyber Technologies és a luxemburgi székhelyű OSY leányvállalat 
ellen224225. A száműzetésben élő katalán szeparatisták megfigyelése miatt számos más 
uniós tagállamban is jogi lépések vannak folyamatban, többek között Franciaországban, 
Belgiumban, Svájcban, Németországban és Luxemburgban226.

Célpontok 

112. A katalán állampolgárok ellen kémszoftverrel indított támadások a beszámolók szerint 
már 2015-ben elkezdődtek, és 2017 óta nagy számban hajtottak végre ilyen 
támadásokat227. A 2020-as kezdeti médiafigyelem után a teljes botrány 2022 áprilisában 
robbant ki Európában a Torontói Egyetem CitizenLab-jelentésének közzétételével. 
Tekintettel arra, hogy a feltöréses támadások kezdete és az említett leleplezések óta 
jelentős idő telt el, számos célpontot nem lehetett azonosítani vagy tovább vizsgálni 
különböző tényezők miatt, többek között számos olyan célpontot, amely megszabadult a 
szóban forgó telefontól228.

113. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök, Margarita Robles védelmi miniszter és 
Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter 2021 májusa és júniusa között kerültek a 
Pegasus célkeresztjébe229. A feltöréses támadás részleteiről egyelőre kevés információ 
áll rendelkezésre, mivel azokat a kormány jelentette be, és nem a CitizenLab vagy más 
hasonló kutatószolgálat vagy oknyomozó újságírók vizsgálatának eredménye. Sánchez 
és Robles annak a két kormányzati ágnak a vezetői, amely a CNI-t, a spanyolországi 
megfigyelésekért felelős szervet felügyeli. Sánchez és Robles megfertőződött 
készülékei kormányzati tulajdonban voltak, és alkalmanként átvizsgálták ezeket az 
eszközöket, hogy van-e rajtuk kémszoftver230. Grande-Marlaskának a saját eszközét 
fertőzték meg231. Luis Planas mezőgazdasági minisztert, aki korábban diplomataként 
szolgált Marokkóban, szintén a kémszoftver célkeresztjébe került, de nem történt 

223 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022.
224 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/boye-catalangate-legal-offensive-
pegasus_751530_102.html , 3 May 2022.
225 Catalan News, https://www.catalannews.com/politics/item/catalangate-solid-evidence-points-to-perpetrators-
within-spanish-government-says-citizen-lab , 19 April 2022. 
226 Catalan News, https://www.catalannews.com/politics/item/catalangate-solid-evidence-points-to-perpetrators-
within-spanish-government-says-citizen-lab , 19 April 2022.
227 https://catalonia.citizenlab.ca/#targeting-puigdemont 
228  Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5.
229 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/catalangate-hands-judge-spain-national-
audience_750840_102.html , 2 May 2022. 
230 The Economist, https://www.economist.com/europe/spyware-in-spain-targeted-the-prime-minister-and-his-
enemies/21809099 , 7 May 2022. 
231 La Razon, 
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sikeres fertőzés. A hírek szerint a marokkói kormány lehet a felelős e 
célpontválasztásért, azonban ezt az információt nem erősítették meg232. 

114. Megerősítették, hogy összesen 65 katalán lett „zsoldos kémszoftverek” áldozata, 
továbbá 63-at a Pegasusszal, négyet a Candiruval, legalább két embert pedig 
mindkettővel megtámadták233. Legalább 51 személyt sikeresen megfertőztek234. A 
spanyol kormány nem volt hajlandó nyilatkozni arról, hogy felelősek-e más áldozatok 
megfigyeléséért is azon a 18 áldozaton kívül, akiknek megtámadását elismerték235. E 18 
személy többségét soha nem vádolták bűncselekménnyel, mégis felkerültek erre a 
listára. Robles védelmi miniszter folyamatosan a hivatali titkokról szóló törvényre 
hivatkozott, ahelyett hogy kifejtette volna, mi volt az oka az említett konkrét célpontok 
megfigyelésének236. Mind a 65 katalán célpont valamikor kapcsolatban állt a 
Spanyolországon kívül élő katalán szeparatistákkal.

Az Európai Parlament képviselői

115. Az egyik legfontosabb csoport, amelyről kiderült, hogy a célpontok közé kerültek, a 
függetlenségpárti katalán európai parlamenti képviselők. Mindegyiküket kémszoftverrel 
hekkelték meg közvetlenül vagy közvetve, amit a CitizenLab relációs célkiválasztásnak 
nevez237: Diana Riba i Giner, Antoni Comín i Oliveres, Jordi Solé, Carles Puigdemont, 
és Clara Ponsati.

Katalán politikusok 

116. Roger Torrent, a katalán parlament korábbi elnöke, jelenlegi vállalkozáspolitikai és 
munkaügyi miniszter az elsők között jelentkezett a 2019-es WhatsApp Pegasus-
fertőzések áldozataként238. Nem sokkal később a függetlenségpárti Katalán 
Köztársasági Baloldal párt vezetője, Ernest Maragall és Anna Gabriel, aki korábban a 
Népi Egység Párt regionális parlamenti képviselője volt, szintén bejelentette, hogy a 
Pegasus áldozata lett239. 2010 óta hivatali idejük alatt vagy azt követően az összes 
katalán elnököt megtámadták kémszoftverrel240. A 65 célpont között nem kevesebb 
mint 12 ERC-tag volt, köztük a párt főtitkára, Marta Rovira, akinek eszközeit a 
CitizenLab szerint 2020 júniusában legalább kétszer feltörték. Rendkívül jelentős, hogy 

232 The Economist, https://www.economist.com/europe/spyware-in-spain-targeted-the-prime-minister-and-his-
enemies/21809099 , 7 May 2022. 
233  Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 1. 
234  Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg. 5.
235 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html 5 May 2022.
236 El Nacional, https://www.elnacional.cat/en/politics/spain-cni-admits-spying-catalan-independence-
judge_752448_102.html 5 May 2022. 
237  Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg.6.
238 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-
government-grade-spyware , 13 July 2020.
239 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg.5.
240 Artur Mas (after leaving office), Carles Puigdemont (relational targeting), Joaquim Torra (while in office), 
Pere Aragones (infected while serving as Torra’s Vice President). https://catalonia.citizenlab.ca/ 
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mind Gabriel, mind Rovira Svájcban élt a 2017-es népszavazást követő megfigyelés 
idején. 

Civil társadalmi szervezetek

117. Jordi Domingo volt az egyik első katalán aktivista, aki a jelentések szerint 2020-ban 
célkeresztbe került. Bár a katalán függetlenség támogatója, a Guardian értesülései 
szerint Domingo úgy vélte, hogy téves célpont. Tekintettel arra, hogy nem játszott 
jelentős szerepet a 2017-es eseményekben, úgy véli, hogy a célpont egy azonos nevű 
ügyvéd volt, aki közreműködött Katalónia alkotmányának kidolgozásában241. 

Jogászok

118. Gonzalo Boye számos magas rangú katalán közszereplőt képviselt, köztük Puigdemont 
és Torras volt elnököket242. 2020 januárja és májusa között öt hónapon át maga is a 
Pegasus áldozata volt243. Boye-t ebben az időszakban nem kevesebb mint 18 
alkalommal vették célba olyan szöveges üzeneteken keresztül, amelyek civil társadalmi 
szervezetek vagy neves hírügynökségek tweetjeiként jelentek meg244. A CitizenLab 
2020. október 30-án legalább egy sikeres fertőzést megerősített. A fertőzés mindössze 
48 órával azután történt, hogy az egyik ügyfelét letartóztatták245. Boye célba vétele 
megkérdőjelezte az ügyvédi titoktartási kötelezettség megtámadásának jogszerűségét. 

119. Andreu van den Eynde i Adroer-t 2020. május 14-én sikeresen megfertőzték a Pegasus 
kémszoftverrel246. A feltöréses támadás akkor történt, amikor Raul Romeva és Oriol 
Junqueras ügyvédjeként tevékenykedett a Legfelsőbb Bíróság előtt folyó perükben. 

120. Hasonlóképpen Jaume Alonso-Cuevillas neves ügyvéd is megfertőződött, miközben 
olyan kiemelt katalán személyiségeket képviselt, mint Carles Puigdemont. A CitizenLab 
azonban nem tudta meghatározni a sikeres fertőzés pontos dátumát.

I.F. Más tagállamok

121. A nemzeti hatóságok eddig nagyon kevés hivatalos információt osztottak meg az 
országaikban a kémszoftverek beszerzéséről és használatáról, illetve az ezeket 
szabályozó költségvetési szempontokról vagy jogi keretről. A szállítók és az 
exportengedélyeket kiállító országok (különösen Izrael) nem osztanak meg 
információkat az ügyfelekről. A PEGA által 2022. július 15-én elküldött kérdőívre csak 
Ausztria, Lengyelország és Ciprus válaszolt, de többnyire nagyon általános, sőt kitérő 
módon.

241 The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2020/jul/13/phone-of-top-catalan-politician-targeted-by-
government-grade-spyware , 13 July 2020.
242 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
243 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
244 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
245 https://catalonia.citizenlab.ca/ 
246 Citizen Lab CatalanGate Report, https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-
operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/, 18 April 2022 at pg.10. 
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122. A különböző forrásokból származó információk összerakásával azonban 
rekonstruálható egy részleges kép, és azonosíthatók azok a problémák, amelyek 
aggodalomra adnak okot és további vizsgálatot érdemelnek.

123. Nagy biztonsággal feltételezhető, hogy a hatóságok minden tagállamban így vagy úgy, 
de használnak kémszoftvereket. A kémszoftvereket be lehet szerezni közvetlenül, illetve 
megbízotton, közvetítőn vagy ügynökön keresztül. Előfordulhat az is, hogy a szoftver 
tényleges megvásárlása helyett konkrét szolgáltatásokra kötnek megállapodásokat. 
Kiegészítő szolgáltatások is nyújthatók, például a személyzet képzése vagy szerverek 
biztosítása. Fontos tudatosítani, hogy a kémszoftverek beszerzése és használata nagyon 
költséges, több millió euróra rúg. Sok tagállamban azonban ezek a kiadások nem 
szerepelnek a rendes költségvetésben, és így elkerülhetik az ellenőrzést.

124. Az NSO Group által szolgáltatott információkból tudjuk, hogy a Pegasust legalább 
tizennégy uniós országban értékesítették, amíg két országgal fel nem bontották a 
szerződést. Nem tudni, hogy melyik ez a két ország, de általános a feltételezés, hogy 
Lengyelországról és Magyarországról van szó. Amíg azonban az NSO Group vagy az 
izraeli kormány nem tesz hivatalos nyilatkozatot a szerződés felmondásáról, addig nem 
lehet ellenőrizni, hogy ez igaz-e. 

125. További információkkal szolgál a 2013-as ISS World (Intelligence Support Systems – 
hírszerzési támogató rendszerek) vásár, más néven „A lehallgatók bálja” résztvevőinek 
listája. Portugália és Luxemburg kivételével az összes jelenlegi uniós tagállamot 
szervezetek széles köre képviselte, beleértve a helyi rendőrségi erőket is247. Az elmúlt 
években az NSO Group lett az esemény fő támogatója, de a szponzorok listáján szerepel 
még az Intellexa, a Candiru, az RCS és sokan mások is248.

126. A tagállamok nem csupán a kereskedelmi kémszoftver-szállítók ügyfelei, hanem 
különböző más szerepeket is játszanak a kémszoftver-kereskedelemben. Egyesek 
otthont adnak a kémszoftver-szállítóknak, mások a pénzügyi és banki szolgáltatások 
kedvelt célpontjai, megint mások pedig állampolgárságot és tartózkodási engedélyt 
kínálnak az iparág főszereplőinek.

127. A kémszoftvereket nyilvánvalóan a bűnüldöző szervek is használják, nem csak a 
hírszerzési ügynökségek. Nincs információ a kémszoftverek használatával megszerzett 
anyagokról, valamint arról, hogy ezeket hogyan lehet felhasználni és hogyan használták 
fel a bűncselekmények felderítésére, kivizsgálására és büntetőeljárás alá vonására az 
uniós rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében. Nagy kérdőjelek vannak 
azzal kapcsolatban, hogy ezek az anyagok mennyire elfogadhatók a bíróságok előtt az 
uniós rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében, beleértve az Europolt és az 
Eurojustot is.

Hollandia

128. A holland kormány 2017-es koalíciós megállapodása kimondja, hogy a holland 
rendőrség nem szerezhet be kémszoftvereket olyan szolgáltatóktól, amelyek „kétes 

247 https://wikileaks.org/spyfiles/docs/ISS-2013-Sche2013-en.pdf
248 https://www.issworldtraining.com/iss_europe/sponsors.html
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rezsimeknek” szállítanak termékeket; később pontosítják, hogy ezek „az emberi jogok 
vagy a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésében bűnös országok”. A holland 
rendőrségnek a kémszoftverek beszerzése előtt meg kell kérdeznie a szolgáltatót, hogy 
szállított-e az EU vagy az ENSZ által szankcionált országokba, és ellenőriznie kell, 
hogy a szolgáltató székhelye szerinti ország rendelkezik-e olyan exportellenőrzési 
rendszerrel, amelynek keretében az emberi jogokat az exportengedélyezési eljárás során 
értékelik. Ezt az értékelést rendszeres időközönként megismétlik. Megjegyzendő, hogy 
ez a korlátozás csak a rendőrség által beszerzett kémszoftverekre vonatkozik. A 
hírszerző szolgálatokat nem említik meg külön. A kormány szerint a rendőrség 2019 óta 
használ hekkerszoftvert, bár a hatóságok nem említik, hogy milyen típust249. Úgy tűnik, 
hogy az NSO Group és Pegasus nevű kémszoftvere nem felel meg a fent említett 
előírásoknak, és végképp nem felelt meg azelőtt, hogy Izrael 2021 decemberében 
megszigorította exportszabályait250. Nem kapunk betekintést a rendőrség és a hírszerző 
szolgálatok által a kémszoftverrendszer megvásárlására és használatára fordított 
kiadásokba. 

129. 2022. október 4-én kiderült, hogy 2019 novemberében a holland védelmi minisztérium 
megállapodást készült aláírni a Tal Dilian tulajdonában lévő WiSpear céggel, amely 
korábban felvásárolta a Predator kémszoftver gyártóját, a Cytroxot251. Nem világos, 
hogy a szerződést aláírták-e, és a holland védelmi minisztériumnak átadtak-e 
kémszoftvereket.

Belgium

130. A The New Yorker lapnak adott interjújában egy volt izraeli hírszerzési tisztviselő 
elárulta, hogy a belga rendőrség a Pegasust használja műveletei során252. Válaszul a 
belga rendőrség kijelentette, hogy „nem ad tájékoztatást a nyomozáshoz és a 
küldetésekhez használt technikai és/vagy műszaki eszközökről”. 2021 szeptemberében 
Vincent Van Quickenborne igazságügyi miniszter megemlítette, hogy a Pegasust a 
hírszerző szolgálatok „jogszerűen használhatják”, de nem kívánta megerősíteni, hogy a 
belga hírszerző szolgálat az NSO ügyfele-e, vagy használ-e kémszoftvereket bűnözők 
ellen253.

Németország

131. 2021 szeptemberében jelentették, hogy a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) 
2020 végén megvásárolta a Pegasust. Itt fontos megjegyezni, hogy a német jog a 
kémszoftverek használatának két formáját különbözteti meg254: hozzáférés az összes 
információhoz (Online-Durchsuchung255) és hozzáférés csak az élő kommunikációhoz 

249 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/23/ntwoorden-op-kamervragen-over-het-
gebruik-van-hacksoftware-zoals-pegasus-in-nederland
250 https://www.gov.il/en/departments/news/mod-tightens-control-of-cyber-exports-6-december-2021
251 https://oparatiritis.com.cy/2022/10/04/e-mail-wispear-disy-netherlands/
252 https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens
253 https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/algemeen/van-quickenborne-duldt-gebruik-controversiele-
spionagetool-pegasus/10329450.html
254https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Ermittlungsunterstuetzung/Technologien/QuellentkueOnlinedurchsu
chung/quellentkueOnlinedurchsuchung_node.html
255https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100b.html
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(Quellen-TKÜ256). Mivel az eredeti Pegasus szoftver az eszközön lévő összes 
információhoz hozzáférhetett, nem csak az élő kommunikációhoz, törvénysértő lenne, 
ha a BKA használná. A BKA ezért felkérte az NSO-t, hogy írjon egy forráskódot, hogy 
a Pegasus csak ahhoz férhessen hozzá, amit a törvény megenged. Az NSO kezdetben 
elutasította ezt257. Csak újabb tárgyalások után egyezett bele ebbe az NSO, így a BKA 
egy módosított változatot szerzett be258. A szoftvert állítólag 2021 márciusa óta vetik 
be. A BKA által vásárolt változatban bizonyos funkciókat blokkoltak a visszaélések 
megakadályozása érdekében, bár nem világos, hogy ez a gyakorlatban hogyan működik. 
A BKA jelentést írt erről a módosított változatról, amely továbbra is titkosított marad259. 

A Finfisher használata

132. 2012-ben és 2013-ban a német szövetségi rendőrség (BKA) és a berlini rendőrség 
(LKA) egymástól függetlenül vásárolt FinFisher kémszoftvert (erről a kémszoftverről 
bővebben a kémszoftveriparról szóló fejezet számol be). A BKA itt is, akárcsak a 
Pegasus esetében, felszólította a vállalatot, hogy a FinFisher kémszoftvert úgy fejlessze 
ki, hogy az ne férjen hozzá a készülék összes adatához, csak az élő kommunikációhoz, 
hogy az megfeleljen a német törvényeknek. 

Málta

133. A kémszoftver-kereskedelem több kulcsfigurája egy vállalkozást jegyzett be Máltán, 
vagy máltai útlevelet szerzett, de úgy tűnik, hogy valójában nem ott laknak, és láthatóan 
a cégeik sem aktívak. Eddig a kémszoftver-kereskedelem néhány kulcsszereplőjét 
sikerült azonosítani: Tal Dilian, Anatoly Hurgin, Felix Bitzios, Stanislaw Szymon 
Pelczar, Peter Thiel.

Franciaország

Franciaországi áldozatok

134. 2021 nyarán a Pegasus Project több olyan esetet is nyilvánosságra hozott, amikor a 
Pegasus kémszoftverrel Franciaországban próbálták meg feltörni eszközöket260. Ez a 
kiszivárgott adatkészlet Emmanuel Macron elnök telefonszámát, valamint kabinetje 14 
tagjának telefonszámát tartalmazta261 262. A kriminalisztikai elemzések eredményei 
megerősítették, hogy több miniszter telefonja meg volt fertőzve a Pegasus 
kémszoftverrel263.

Kémszoftverrel foglalkozó vállalatok Franciaországban

256https://www.gesetze-im-internet.de/stpo/__100a.html
257https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/spaeh-software-pegasus-deutschland-101.html
258https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/spaeh-software-pegasus-smartphone-103.html
259 https://fragdenstaat.de/anfrage/mit-bka-abgestimmter-prufbericht-zur-pegasus-software/
260 The Guardian. Pegasus spyware found on journalists’ phones, French intelligence confirms. 
261 The Guardian. Spyware ‘found on phones of five French cabinet members’. 
262 Euractiv. France’s Macron targeted in project Pegasus spyware case. 
263 The Guardian. Spyware ‘found on phones of five French cabinet members’.

https://www.theguardian.com/news/2021/aug/02/pegasus-spyware-found-on-journalists-phones-french-intelligence-confirms#:~:text=Pegasus%25252520spyware%25252520found%25252520on%25252520journalists%25252527%25252520phones%2525252C%25252520French%25252520intelligence%25252520confirms,-This%25252520article%25252520is&text=French%25252520intelligence%25252520investigators%25252520have%25252520confirmed,international%25252520television%25252520station%25252520France%2525252024.
https://www.theguardian.com/news/2021/sep/23/spyware-found-on-phones-of-five-french-cabinet-members
https://www.euractiv.com/section/digital/news/frances-macron-targeted-in-project-pegasus-spyware-case/
https://www.theguardian.com/news/2021/sep/23/spyware-found-on-phones-of-five-french-cabinet-members
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135. Franciaország is otthont a kémszoftveriparnak. A NexaTechnologies, amely Tal Dilian 
Intellexa Alliance csoportjának része, egy 2000-ben alapított francia kibervédelmi és 
hírszerzési vállalat264. A Nexa Technologiest az Amesys korábbi vezetői irányítják. Az 
Amesyst 1979-ben alapították265, és a Cerebro nevű program értékesítéséről ismert, 
amely képes nyomon követni az áldozatok elektronikus kommunikációját, például az e-
mail címeket és telefonszámokat266. 

Írország

136. Írország az a tagállam, ahol a botrányokba keveredett legfontosabb kémszoftvergyártó 
cégek némelyikét bejegyeztek, főként az adótörvényei miatt. 2022. szeptember 20-án a 
The Currency, egy oknyomozó újságírást végző ír kiadó feltárta, hogy mind a Thalestris 
Limited, az Intellexa anyavállalata, mind maga az Intellexa székhelye Írországban van, 
és egy Balbriggan városában lévő ügyvédi irodában van bejegyezve. Figyelemre méltó, 
hogy a Thalestris Limited írországi bejegyzésére irányuló kérelmet 2019 novemberében 
nyújtotta be egy cégalapítási szakértő, mindössze 12 nappal azután, hogy a ciprusi 
hatóságok nyilvánosságra hozták a Dilian és a cége, a WiSpear ellen folytatott 
büntetőeljárást. Maga Tal Dilian, az Intellexa elnök-vezérigazgatója nem szerepel az ír 
vállalati dokumentumokban, de állítólag második felesége, Sara Hamou mind a 
Thalestris, mind az Intellexa igazgatójaként van megnevezve267.

Luxemburg

137. Luxemburgban kilenc, az NSO Grouphoz közvetlenül kapcsolódó szervezet működik, 
amint azt az Amnesty International 2021 júniusában nyilvánosságra hozta268. Az a tény, 
hogy Jean Asselborn külügyminiszter kezdetben csak két, az országban székhellyel 
rendelkező NSO vállalatról tudott269, és hogy a kilenc vállalat (például a Triangle 
Holdings SA, a Square 2 SARL és a Q Cyber Technologies SARL) nevéből nem derül 
ki azonnal a kapcsolat az NSO csoporttal, azt mutatja, hogy a luxemburgi átláthatatlan 
üzleti struktúrák lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy a nyilvánosságtól teljesen 
elzárva működjenek. 

Olaszország

138. Eddig nem érkezett jelentés arról, hogy az olasz hatóságok esetleg kémszoftvereket 
vásároltak volna. Romano Prodi volt miniszterelnököt és bizottsági elnököt leszámítva, 
aki után a marokkói titkosszolgálatok a Pegasus szoftverrel kémkedtek, nem jelentettek 
magas szintű kémkedési eseteket270. Romano Prodi az ENSZ Száhel-övezetért felelős 
különmegbízottjaként érdekes célpont lehetett volna Marokkó számára, figyelembe 

264 Bloomberg. Nexa Technologies Inc. 
265 PitchBook. Amesys. 
266 Le Monde. Vente de matériel de cybersurveillance à l’Egypte : la société Nexa Technologies mise en examen
267 https://thecurrency.news/articles/95068/an-address-in-north-dublin-e20m-in-spyware-sales-and-no-tax-inside-
the-predators-irish-lair/
268 https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/4182/2021/en/
269 https://www.luxtimes.lu/en/luxembourg/us-blacklists-luxembourg-linked-spyware-firm-
6182a606de135b9236d2210e
270 https://www.washingtonpost.com/world/2021/07/20/heads-of-state-pegasus-spyware/

https://www.bloomberg.com/profile/company/515208Z:US#xj4y7vzkg
https://pitchbook.com/profiles/company/120530-71#overview
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/11/28/vente-de-materiel-de-cybersurveillance-a-l-egypte-la-societe-nexa-technologies-mise-en-examen_6103924_4408996.html
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véve a nyugat-szaharai vagy algériai magas rangú személyiségekhez fűződő lehetséges 
kapcsolatait.

Ausztria

139. Az Osztrák Nemzeti Tanács (az alsóház) írásbeli kérdéseire válaszolva Karl Nehammer 
volt belügyminiszter kijelentette, hogy Ausztria nem volt az NSO ügyfele271. Sebastian 
Kurz volt kancellár azonban szoros kapcsolatban áll az NSO Group alapítójával, egy 
nagy kémszoftver-szolgáltató, a DSIRF pedig Ausztriában működik.

Észtország

140. A beszámolók szerint Észtország is érdeklődött az NSO Group Pegasus 
kémszoftverének megvásárlása iránt. 2018-ban került sor az első tárgyalásokra 
Észtország és az NSO Group között, amelyek eredményeként Észtország 30 millió 
dolláros előleget fizetett a megfigyelési szoftverért272. 

Litvánia

141. Anatolij Hurgin, orosz-izraeli állampolgár, volt izraeli katonai mérnök és az NSO-val 
együtt a Pegasus társfejlesztője, állítólag tulajdonosa egy litván cégnek, az UAB 
„Communication technologies” nevű, „a konnektivitás és a távközlési szolgáltatások” 
területén működő vállalatnak273. 2015-ben máltai arany útlevelet is szerzett274.

Bulgária

142. Bulgáriában a kettős felhasználású termékekről szóló uniós rendeletben meghatározott 
„kettős felhasználású” kategóriába sorolt termékek exportellenőrzését és 
exportengedélyezését a Gazdasági Minisztérium, pontosabban az exportellenőrzéssel és 
a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásával foglalkozó tárcaközi 
bizottság ellenőrzi275. A jelenlegi gazdasági és ipari miniszter Nikola Sztojanov276. A 
bolgár hatóságok a mai napig tagadják, hogy exportengedélyt adtak volna az NSO 
Groupnak277. Az NSO-csoport korábbi magántőke-befektető tulajdonosa, a Novalpina 
Capital azonban hangsúlyozta, hogy az NSO-termékeket Cipruson és Bulgárián 
keresztül is exportálják az EU-ból278 279 280. E két állítás ellentmond egymásnak.

271 Responses by former Minister of Interior Karl Nehammer to Member of National Council Nikolaus Scherak, 
22 September 2021, Reference 2021-0.580.421
272 The New York Times. Israel, Fearing Russian Reaction, Blocked Spyware for Ukraine and Estonia
273 https://rekvizitai.vz.lt/en/company/communication_technologies/anatoly_hurgin_direktorius/
274 https://timesofmalta.com/articles/view/bought-maltese-passport-given-right-to-vote-through-false-
declaration.744429
275 Republic of Bulgaria. Ministry of Economy and Industry. Interministerial Commission for Export Control 
and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction. 
276 Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. 
277 POLITICO. Pegasus makers face EU grilling. Here’s what to ask them. 
278 Amnesty International. Novalpina Capital’s response to NGO coalition’s open letter (18 February 2019). 
279 Access Now. Is NSO Group’s infamous Pegasus spyware being traded through the EU? 
280 https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/novalpina-capital-claims-nso-group-received-export-
licences-from-bulgaria-cyprus-but-both-states-deny-claims/

https://www.nytimes.com/2022/03/23/us/politics/pegasus-israel-ukraine-russia.html
https://www.mi.government.bg/en/themes/interministerial-commission-for-export-control-and-non-proliferation-of-weapons-of-mass-destruction-198-338.html
https://www.mi.government.bg/en/themes/interministerial-commission-for-export-control-and-non-proliferation-of-weapons-of-mass-destruction-198-338.html
https://www.gov.bg/en/Cabinet/CABINET-MEMBERS/Nikola-Stoyanov-Minister-of-Economy-and-Industry
https://www.politico.eu/article/pegasus-makers-testify-in-eu-parliament-heres-what-to-ask-them/
https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/0210/2019/en/
https://www.accessnow.org/is-nso-groups-infamous-pegasus-spyware-being-traded-through-the-eu/
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I.G. Uniós intézmények

Az Európai Bizottság megtámadása

143. A Forbidden Stories és az Amnesty International 2021. júliusi leleplezései nyomán a 
Bizottság felállított egy „házon belüli szakértőkből álló külön csoportot”, amely 2021. 
július 19-én belső vizsgálatot indított azzal a céllal, hogy „ellenőrizze, hogy a Pegasus 
célba vette-e a Bizottság munkatársainak és a testület tagjainak eszközeit”281. 2021. 
november 23-án az Apple hivatalos értesítést küldött Reynders biztos és „további 
bizottsági alkalmazottak” készülékeire arról, hogy „államilag támogatott támadók 
célpontja” voltak, és készülékeik veszélybe kerülhettek282. 2022. április 11-én a Reuters 
arról számolt be, hogy 2021 novemberében Didier Reynders igazságügyi biztost és 
legalább négy bizottsági alkalmazottat célba vettek a Pegasus szoftverrel283.

144. A Bizottság szerint „ezeket a jelzéseket nem lehet teljes bizonyossággal egy konkrét 
elkövetőhöz rendelni”. A Bizottság úgy véli, hogy a vizsgálat jelenlegi megállapításait 
nem tudja részletesebben kifejteni, mivel „ezek felfednék az ellenfelek előtt a Bizottság 
vizsgálati módszereit és képességeit, és ezzel súlyosan veszélyeztetnék az intézmény 
biztonságát”. A közös, átfogó téma, amellyel a Bizottság két ismert célpontja, Reynders 
biztos és Věra Jourová biztos kabinetjének egyik tagja284 foglalkozik, a jogállamiság. A 
PEGA feltette a kérdést, hogy ezek a körülmények összefügghetnek-e, amire válaszul a 
Bizottság kijelentette, hogy „nem áll rendelkezésére elegendő információ ahhoz, hogy 
végleges következtetéseket vonhassunk le a földrajzi helymeghatározás és a Pegasuson 
keresztül történő esetleges eszközfertőzési kísérlet közötti kapcsolatról”285.

145. A PEGA bizottsággal folytatott párbeszéd során a Bizottság többször is kifejtette, hogy 
Reynders biztos készülékének a Pegasus szoftverrel történő feltörése nem járt sikerrel, 
látszólag lekicsinyelve annak súlyosságát, hogy egy biztost vettek célba. A Bizottság 
(egyik tagja) elleni bármilyen – sikeres vagy sikertelen – feltörési kísérlet azonban 
nagyon súlyos politikai tény, amely befolyásolja a demokratikus döntéshozatali 
folyamat integritását.

Kiberbiztonsági intézkedések 

146. Miután megpróbálták feltörni Reynders biztos telefonját, és a Bizottság munkatársainak 
több készülékén is fertőzöttségi mutatókat találtak, a Bizottság 2021 szeptemberében 
mobil „végpontérzékelési és -reagálási” (EDR) megoldást telepített az összes vállalati 
telefonra. 

A korábbi görög biztos és Tanácsban ülésező képviselők megtámadása

281 Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the rapporteur - 25 July 2022
282 Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the rapporteur - 25 July 2022
Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the PEGA committee - 9 September 2022
283 https://www.reuters.com/technology/exclusive-senior-eu-officials-were-targeted-with-israeli-spyware-
sources-2022-04-11/
284 https://pro.politico.eu/news/148627 
285 Response letter by Commissioners Hahn and Reynders to the PEGA committee - 9 September 2022,

https://pro.politico.eu/news/148627
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147. November 6-án a Documento című görög napilap terjedelmes listát közölt azokról az 
emberekről, akiknek készülékein állítólag Predator-nyomokat találtak; köztük volt 
Dimitris Avramopoulos is, aki 2014 és 2019 között európai biztos volt, és a Néa 
Dimokratía politikusa286. Nem világos, hogy a testület tagjaként került-e célkeresztbe, 
és hogy ki állt a támadás mögött, de a célpontok hosszú listáját figyelembe véve – 
köztük számos politikus, a Néa Dimokratía és az ellenzék részéről egyaránt – a 
legvalószínűbb hipotézis az, hogy a miniszterelnök környezetéből érkezett a parancs.

148. Ez az eset tehát azt mutatja, hogy a (volt) biztosok, beleértve a kollégáikkal folytatott 
kommunikációjukat is, bármikor célpontokká válhatnak belpolitikai okokból, amikor a 
támadás a saját a tagállamukból érkezik. Ráadásul a Documento által közzétett 
célpontok listáján több jelenlegi kormányminiszter is szerepel, köztük a 
külügyminiszter és a pénzügyminiszter is. Ezek a miniszterek egyben a Tanács tagjai is, 
akik az EU külpolitikájáról és pénzügyi politikájáról döntenek. Ezért egyetlen fertőzött 
telefon is alkalmas lehet arra, hogy valós időben lehallgassák a Bizottság és a Tanács 
összes ülését.

II. Kémszoftveripar 

149. Az Európai Unió vonzó helyszín a megfigyelési technológiák és szolgáltatások, ezen 
belül a kémszoftverek kereskedelme számára. Egyrészt potenciális ügyfélként ott 
vannak a tagállamok kormányai. Másrészt az „uniós szabályozás” fogalma a globális 
piacon hasznos minőségi címkeként szolgál. Az EU belső piaca biztosítja a szabad 
mozgást és a kedvező nemzeti adórendszereket. A közbeszerzési szabályok a 
nemzetbiztonságra hivatkozva megkerülhetők, a kormányok pedig meghatalmazottakat 
vagy közvetítőket használhatnak, így az állami hatóságok által vásárolt kémszoftvereket 
nagyon nehéz felderíteni és bizonyítani. Az EU szigorú exportszabályokat ír elő, de 
ezeket könnyen meg lehet kerülni, mivel a tagállamok a szándékosan laza nemzeti 
végrehajtással versenyelőnyre törekszenek, az Európai Bizottság általi végrehajtás pedig 
gyenge és felületes. És valóban, minden olyan alkalommal, amikor Izraelben 
megszigorították az exportengedélyek rendszerét, számos vállalat Európába, különösen 
Ciprusra helyezte át exportrészlegét287 288. Ráadásul a kémszoftveripar számos 
személyisége uniós állampolgárságot szerzett, hogy szabadon működhessen az EU-ban 
és az EU-ból kiindulva.

150. Sok esetben a „zsoldos kémszoftver” gúnynév tűnik pontosnak. Az ágazat nem 
rendelkezik nagyon szigorú etikai normákkal, a legvéresebb diktatúráknak és a 
barátságtalan szándékú, gazdag nem állami szereplőknek egyaránt értékesít. A 
kémszoftverek áldozatainak listája mondja el a valódi történetet, nem pedig a szállítók 
brosúráiban szereplő üres emberi jogi ígéretek. Még a Pegasus Project által leleplezett 
esetek után is: 2021-ben a Cellebrite bejelentette, hogy felhagy az oroszországi 
értékesítéssel, amikor kiderült, hogy kémszoftvereit Putyin-ellenes aktivisták ellen 
használták. 2022 októberében azonban vannak arra utaló jelek, hogy a Cellebrite-ot még 

286 Documento, edition 6 November 2022.
287 Makarios Drousiotis. State Mafia. Chapter 6. Published 2022.
288 Haaretz. Cyprus, Cyberspies and the Dark Side of Israeli Intel. 

https://www.haaretz.com/israel-news/2019-12-26/ty-article/.premium/cyprus-israel-spies-arab-world-cyber-something-wrong/0000017f-dc27-df9c-a17f-fe3f7fc20000
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mindig használja Putyin289. Ez egy jövedelmező, virágzó és kétes hírű piac, amely sok 
kalandort vonz. Mégis eladhatják termékeiket az USA és az EU demokratikus 
kormányainak, ami a tisztesség látszatát kelti. Mindazonáltal azon állítások ellenére, 
hogy a kémszoftverek használata teljesen jogszerű és szükséges, a kormányok feltűnően 
szégyenlősek, amikor beismerik, hogy rendelkeznek kémszoftverekkel. A 
kémszoftverek megvásárlásához néha megbízottakat, közvetítőket vagy ügynököket 
vesznek igénybe, hogy ne hagyjanak nyomokat. Az iparág nagy éves eseménye az ISS 
World vásár, amelyet „The Wiretappers' Ball” (A lehallgatók bálja) névvel is illetnek. 
Az éves európai kiadásnak Prága ad otthont. Az ISS World és a fegyveripari vásárok 
kiállítói között jelentős átfedés van.

Sebezhetőségek

151. A szoftverek sebezhetőségei nélkül nem lehetne kémszoftvereket telepíteni és bevetni. 
Ezért a kémszoftverek használatának szabályozása érdekében a sebezhetőségek 
felfedezését, megosztását és kihasználását is szabályozni kell290. A digitális rendszerek 
védelmének a NIS2-irányelv és a kiberrezilienciáról szóló jogszabályjavaslat által 
megkövetelt és ösztönzött megerősítése ellenére szinte lehetetlen sebezhetőségek nélkül 
rendszereket fejleszteni. 

Távközlési hálózatok

152. A távközlési szolgáltatók jelentős szerepet játszanak a törvényes és jogellenes 
kémkedés folyamatában. A mesterséges intelligencia, a big data technológia és a 
kvantumszámítás modern korszakát éljük, ugyanakkor egy SS7 nevű nemzetközi 
távközlési protokollt használunk, és nagyban erre támaszkodunk. Ezt a protokollt 1975-
ben fejlesztették ki, és ma is használják. Ez a rendszer szabályozza a telefonhívások 
irányítását és számlázását, valamint lehetővé teszi a fejlett hívási funkciókat és a rövid 
szöveges üzenet szolgáltatást (sms)291. Az SS7 hálózaton keresztül le lehet hallgatni a 
telefonhívásokat, el lehet olvasni az sms-eket és azonosítani lehet a földrajzi helyzetet, 
valamint megfertőzhetik az áldozat készülékét olyan kémszoftverekkel, mint a Pegasus, 
a Predator stb.292

NSO Group

153. A Pegasus kémszoftvert az NSO Group gyártja. Az NSO Group-ot 2010-ben alapította 
Shalev Hulio, Omri Lavie és Niv Karmi, és olyan technológiát fejleszt, amely segíti a 
licenccel rendelkező kormányzati és bűnüldöző szerveket a terrorizmus és a bűnözés 

289 https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-10-21/ty-article/.premium/russia-still-using-
israeli-tech-to-hack-detainees-cellphones/00000183-eb6c-d15c-a5eb-ff6cf86e0000
290 Ot van Daalen, intervention in PEGA 27 October 2022; 
EDRi Paper: Breaking encryption will doom our freedoms and rightshttps://edri.org/wp-
content/uploads/2022/10/EDRi-Position-Paper-Encryption.pdf
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/coordinated-vulnerability-disclosure-policies-in-the-eu
291 https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/Signaling-System-7#:~:text=SS7 was first adopted 
as,up to and including 5G.
292 https://www.kaspersky.com/blog/how-to-protect-from-pegasus-spyware/43453/
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felderítésében és megelőzésében293. Az NSO Group legismertebb terméke a Pegasus 
kémszoftver. 2011-ben vezették be a globális piacra294 295.

Vállalati struktúra, átláthatóság és átvilágítás

154. 2010. január 25-én az NSO Group elindította első vállalatát Izraelben. Ezt a vállalatot 
NSO Group Technologies Limited néven jegyezték be. Az NSO Group egyrészt az első 
bejegyzett vállalat neve, másrészt a más joghatóságokban létrehozott különböző 
vállalatok gyűjtőneve. Ez az elsőként alapított vállalat az NSO Group védjegy 
birtokosa296.

Exportellenőrzések

155. Mivel a Pegasus kémszoftver kettős felhasználású technológiának minősül, ezért kiviteli 
engedélyre van szüksége. Az NSO Group vállalatai Izraelben, Bulgáriában és Cipruson 
szerzik meg az exportengedélyeket297. A legtöbb ilyen engedélyt az izraeli hatóságok 
adják ki298. Izrael nem részes fele a Wassenaari Megállapodásnak, de kijelenti, hogy 
annak egyes elemeit beépítette a 2007. évi 5766. számú nemzetvédelmi 
exportellenőrzési törvénybe299. A védelmi minisztérium (MOD) védelmi 
exportellenőrzési ügynöksége (DECA) felelős a forgalmazási és kiviteli engedélyek 
kiadásáért300. A Pegasus Project leleplezéseit és az NSO tiltólistára kerülését követően a 
jogosult országok listáját 102-ről 37-re csökkentették, amelyeknek mindegyike 
végfelhasználói/felhasználói igazolást kell aláírnia301. Az átvilágítási eljárás során Izrael 
automatikusan úgy tekinti, hogy az összes uniós tagállam megfelel az uniós 
előírásoknak, így nem végez további vizsgálatokat az egyes országok esetében. A két 
uniós tagállammal kötött szerződések felmondásáról szóló döntés azonban arra utal, 
hogy az EU az átvilágítás szempontjából már nem tekinthető egyetlen jogalanynak.

Pereket, tiltólistára vételt és befektetői konfliktusokat előidéző etikátlan magatartás 

156. 2021 júliusában a Novalpina Capital három társalapítója közötti konfliktus elkezdte 
rányomni bélyegét az NSO Group üzletmenetére, és végül a befektetők úgy döntöttek, 
hogy megfosztják a magántőke-befektetési vállalkozást az irányítástól302. 2021. 
augusztus 27-én az amerikai Berkeley Research Group (BRG) tanácsadó cég átvette a 
magántőkealapot, és kritikus vizsgálatokat indított az NSO Group tevékenységének 
jogszerűségével és az amerikai tiltólistázásnak való megfelelésével kapcsolatban. A 
2022. májusi BRG-vizsgálatokat az NSO Group vezetősége akadályozta303. A BRG 
egyik vezetője kijelentette, hogy az NSO Group-pal „gyakorlatilag nincs” 

293 NSO Group. About us. 
294 NYTimes. The Battle for the World’s Most Powerful Cyberweapon. 
295 Hulio S., NSO Never Engaged in Illegal Mass Surveillance, The Wall Street Journal, 24 February 2022
296 Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group’s corporate structure.
297 Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group’s corporate structure. P. 62. 
298 Amnesty International. Operating from the shadows. Inside NSO Group’s corporate structure.
299 European Parliamentary Research Service. Europe’s PegasusGate. Countering spyware abuse.
300 Amnesty International. Novalpina Capital’s reply to NGO coalition letter (15 April 2019) and Citizen Lab 
letter (06 March 2019)
301 European Parliamentary Research Service. Europe’s PegasusGate. Countering spyware abuse.
302 Financial Times. Private equity owner of spyware group NSO stripped of control of €1bn fund. 
303 Financial Times. NSO Group keeping owners ‘in the dark’, manager says.

https://www.nsogroup.com/about-us/
https://www.nytimes.com/2022/01/28/magazine/nso-group-israel-spyware.html
https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/0436/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/doc10/0436/2019/en/
https://www.ft.com/content/d88518dd-7c66-48b2-b3e5-c765ebe720ab
https://www.ft.com/content/3323ae3a-6ace-43f2-a6e5-c0ee9b65b6b9
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együttműködés, mivel az NSO Group nyomást gyakorolt annak érdekében, hogy 
folytassák az értékesítést a vitatott emberi jogi helyzetű országokba304. 2022. április 25-
én a Novalpina két korábbi irányító partnere keresetet nyújtott be a luxemburgi 
bírósághoz a BRG ellen, amelyben a Novalpina Capital irányító partnerként való 
visszahelyezését és a BRG által hozott valamennyi döntés felfüggesztését sürgetik305. A 
luxemburgi bíróság elutasította ezeket a követeléseket, és a BRG továbbra is az NSO 
Group-ot ellenőrző alapot irányítja306. 

Black Cube

157. A Black Cube egy izraeli magán hírszerző ügynökség, amely a Moszad, az izraeli 
hadsereg és az izraeli hírszerzés volt munkatársaiból áll307. Saját cégük honlapján 
„kreatív hírszerzési szolgáltatásként” nevezik magukat, amely „személyre szabott 
megoldásokat talál a komplex üzleti és peres ügyek kihívásaira”308. A Black Cube 
számos vitatott és nyilvánosságra került hekkelési ügyben volt érintett, többek között az 
Egyesült Államokban és Romániában309. A Black Cube vezetői konkrétan bevallották, 
hogy kémkedtek a román Nemzeti Korrupcióellenes Igazgatóság volt főügyésze, Laura 
Kövesi után310. Kövesi jelenleg az első európai főügyész, aki az Európai Ügyészség 
(EPPO) élén áll. Állítólag Daniel Dragomir, egy volt román titkosügynök volt az a 
személy, aki megbízta a Black Cube-ot a munkával311. 

Intellexa Alliance

158. Az Intellexát 2019-ben alapította Cipruson Tal Dilian. Dilian különböző vezetői 
pozíciókat töltött be az Izraeli Védelmi Erőknél, mielőtt „hírszerzési szakértőként, 
közösségépítőként és több vállalkozást indító üzletemberként” kezdett volna karriert312. 
A honlapja szerint az Intellexa Alliance egy „uniós székhelyű és szabályozott vállalat”, 
amelynek célja a hírszerző ügynökségek képességeit támogató technológiák fejlesztése 
és integrálása. Az Intellexa Alliance védjegy alá több vállalat is tartozik, amelyek 
megfigyelési technológiákat szállítanak:

 Cytrox, WiSpear (később átnevezték Passitora Ltd-re)

 Nexa Technologies (az Amesys egykori vezetői üzemeltetik)

 Poltrex

304 The New Yorker. How democracies spy on their citizens.
305 Letter to Mr Jeroen Lenaers and his Vice Chairs. 
306 Luxembourg Times. Top five stories you may have missed. 
307 The New Yorker, https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-
private-investigators , 7 October 2019. 
308 https://www.blackcube.com/ 
309 The New Yorker, https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens , 
18 April 2022. 
310 Balkan Insight. Intelligence Firm Bosses Plead Guilty in Romania Surveillance Case. 
311 Haaretz. Black Cube CEO Suspected of Running Crime Organisation. Revealed: The Romania Interrogation. 
312 Tal Dilian. About. 

https://www.luxtimes.lu/en/luxembourg/top-five-stories-you-may-have-missed-62b5e395de135b9236e0be80
https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-private-investigators
https://www.newyorker.com/news/annals-of-espionage/the-black-cube-chronicles-the-private-investigators
https://www.blackcube.com/
https://www.newyorker.com/magazine/2022/04/25/how-democracies-spy-on-their-citizens
https://balkaninsight.com/2022/02/08/intelligence-firm-bosses-plead-guilty-in-romania-surveillance-case/
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2020-10-26/ty-article-magazine/.premium/interrogation-revealed-black-cube-ceo-suspected-of-running-crime-organization/0000017f-dbda-d3ff-a7ff-fbfac4940000
https://taldilian.com/about/
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WiSpear és Cytrox 

159. 2013-ban Tal Dilian egy ciprusi bejegyzésű céget alapított Aveledo Ltd. néven, amely 
később Ws WiSpear Systems Ltd. néven vált ismertté, majd Passitora Ltd. néven313. A 
ciprusi Limassolban működő Wispear főként olyan berendezéseket és szoftvereket 
értékesít, amelyekkel mobiltelefonjukon keresztül személyek helymeghatározását és 
nyomon követését lehet elvégezni. A Forbes magazinnak adott interjújában Dilian a 
WiSpear szoftver képességeit a 9 millió dollárt érő fekete furgonját bemutatva 
magyarázta el, amely 500 méteres hatótávolságon belül képes feltörni eszközöket. 
Ezenkívül a WiSpear rendelkezik olyan berendezésekkel, amelyek képesek a Wi-Fi 
hálózatokon áramló adatok kifürkészésére314. Az e termékekkel kapcsolatos nyilvános 
botrányok miatt az Intellexa fő üzleti tevékenységét Ciprusról Görögországba helyezte 
át.

Amesys és Nexa Technologies 

160. Az Amesys és a Nexa Technologies szintén az Intellexa Alliance része, és nem mentes a 
vitáktól, amint azt a Franciaországról szóló fejezetben említettük.

Poltrex 

161. A Poltrex 2018 októberében indult, és a vállalat egyedüli részvényese a Brit Virgin-
szigeteken bejegyzett Intellexa Ltd. volt. Az izraeli Shahak Avnit – a ciprusi NCIS 
Intelligence Services Ltd.315 alapítóját és Tal Dilian munkatársát – 2019 
szeptemberében jegyezték be a Poltrex igazgatójaként. 2019 októberében Avni és Dilian 
is társigazgató lett, a Poltrex neve pedig Alchemycorp Ltd-re változott. A Poltrex 
átnevezése ellenére a vállalat székhelye továbbra is a Novel Towerben volt – ugyanott, 
ahol a WiSpear címe is316. 

Candiru

162. A Candiru egy másik izraeli bejegyzésű cég, amely kémszoftvertermékeket gyárt. A 
vállalatot 2014-ben alapította Ya'acov Weitzman és Eran Shorer. Mindkét alapítónak 
van múltja az IDF 8200-as katonai hírszerző egységében, és mindketten az NSO Group 
korábbi alkalmazottai voltak317. Isaac Zack, az NSO Group korábbi befektetője lett a 
Candiru legnagyobb részvényese. A vállalat számítógépek és szerverek feltörésére 
szolgáló kémszoftvereket értékesít318. Az egyik projektjavaslat nyilvánosságra hozott 
információi kiemelik, hogy a Candiru az egyidejű fertőzések száma alapján értékesíti 
berendezéseit. Vagyis aszerint, hogy a kémszoftverrel egy adott pillanatban hány 
célpont célozható meg. Például 16 millió dollárért az ügyfél korlátlan számú kísérletet 

313 Open Corporates. Passitora Ltd. https://opencorporates.com/companies/cy/HE318328 
314 Haaretz. As Israel Reins in Its Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer is Building a New Empire. 
315 Philenews. FILE: The state insulted Avni and Dilian. 
316 CyprusMail. Akel says found ‘smoking gun’ linking Cyprus to Greek spying scandal. 
317 Haaretz. ‘We’re on the U.S. Blacklist Because of You’: The Dirty Clash Between Israeli Cyberarms Makers
318 Haaretz. Cellphone Hacking and Millions in Gulf Deals: Inner Workings of Top Secret Israeli Cyberattack 
Firm Revealed.

https://opencorporates.com/companies/cy/HE318328
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/1532049/fakelos-i-politeia-ypethalpe-abni-kai-ntilian
https://cyprus-mail.com/2022/08/18/akel-says-found-smoking-gun-linking-cyprus-to-greek-spying-scandal/
https://www.haaretz.com/israel-news/2021-12-17/ty-article-magazine/.highlight/were-on-the-u-s-blacklist-because-of-you-the-clash-of-israeli-cyberarms-firms/0000017f-f195-dc28-a17f-fdb72e9a0000
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2020-09-07/ty-article/.premium/mobile-spytech-millions-in-gulf-deals-top-secret-israeli-cyberattack-firm-reve/0000017f-e1eb-d568-ad7f-f3eb36390000
https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2020-09-07/ty-article/.premium/mobile-spytech-millions-in-gulf-deals-top-secret-israeli-cyberattack-firm-reve/0000017f-e1eb-d568-ad7f-f3eb36390000
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tehet a kémszoftver célba juttatására, de egyidejűleg csak 10 eszközt célozhat meg. Egy 
ügyfél további 1,5 millió dollárért 15 újabb készüléket vásárolhat meg319. 

Tykelab és RCS Lab

163. 2022 augusztusában a Lighthouse jelentése arról számolt be, hogy az RCS Lab-hoz 
tartozó, római székhelyű Tykelab cég több tucat telefonhálózatot használt, gyakran a 
Csendes-óceán déli részén található szigeteken, hogy titkos „nyomkövető csomagok” 
tízezreit küldje szét a világon, olyan országok lakosait célozva meg, mint maga 
Olaszország, Görögország, Macedónia, Portugália, Líbia, Costa Rica, Nicaragua, 
Pakisztán, Malajzia, Irak és Mali. A Tykelab a globális telefonhálózatok 
sebezhetőségeit használja ki, amelyek lehetővé teszik harmadik felek számára, hogy 
lássák a telefonhasználók tartózkodási helyét, és adott esetben lehallgassák a hívásaikat, 
anélkül, hogy a készülékeken bármilyen nyomát hagynák az illetéktelen 
behatolásnak320. 2022 júniusában mindössze két nap alatt a vállalat a világ szinte 
minden országában kifürkészte a hálózatokat321. Honlapja szerint a Tykelab „egyesíti 
húszéves tapasztalatát a törzshálózati távközlési megoldások tervezése, megvalósítása 
és karbantartása terén, valamint nagy szakértelemmel rendelkezik a menedzselt 
szolgáltatások, az ügyfélalapú rendszerintegráció és a mobilalkalmazások fejlesztése 
terén.”322 

Hermit kémszoftver

164. Az RCS Lab kifejlesztette a Hermit nevű kémszoftvert, amely a telefon mikrofonjának 
távoli aktiválására, valamint hívások rögzítésére, üzenetek, hívásnaplók, névjegyek és 
fényképek elérésére használható323. 2022 júniusában a Google fenyegetettségelemző 
csoportja felfedte, hogy kormányzati támogatással rendelkező szereplők az RCS Lab 
kémszoftverét használva a célpont internetszolgáltatóin keresztül hatástalanították a 
célpont mobil adatkapcsolatát. A hatástalanítás után a támadó rosszindulatú linket 
küldött sms-ben, amelyben arra kérte a célpontot, hogy telepítsen egy alkalmazást az 
adatkapcsolat helyreállításához. A Google szerint ez az oka annak, hogy a legtöbb 
alkalmazás mobilszolgáltatói alkalmazásnak álcázta magát. Ha az internetszolgáltató 
bevonása nem lehetséges, az alkalmazások üzenetküldő alkalmazásoknak álcázzák 
magukat. Az RCS Lab kémszoftverével megcélzott áldozatok Olaszországban és 
Kazahsztánban voltak324, és Romániában is megtalálták a kémszoftver nyomait325. 

DSIRF – Az információkutatást és kriminalisztikát támogató döntés

165. Az osztrák igazságügyi minisztérium által nemrégiben büntetőeljárás alá vont vállalat a 
DSIRF GmbH (LLC)326, egy 2016-ban alapított, bécsi székhelyű, liechtensteini 

319 CitizenLab. Hooking Candiru. Another Mercenary Spyware Vendor Comes into Focus.
320 https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
321 https://euobserver.com/digital/155849
322 http://www.tykelab.it/wp/about/
323 https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
324 https://blog.google/threat-analysis-group/italian-spyware-vendor-targets-users-in-italy-and-kazakhstan/

325 https://www.lighthousereports.nl/investigation/revealing-europes-nso/
326 DSIRF is an abbreviation for “Decision Supporting Information Research and Forensic”

https://citizenlab.ca/2021/07/hooking-candiru-another-mercenary-spyware-vendor-comes-into-focus/
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anyavállalattal rendelkező osztrák cég, amely azt állítja, hogy „küldetésre szabott 
szolgáltatásokat nyújt az információkutatás, a kriminalisztika, valamint az adatvezérelt 
hírszerzés területén a technológiai, kiskereskedelmi, energetikai és pénzügyi szektor 
multinacionális vállalatai számára”327. A DSIRF nyilvánvalóan nem állami 
szereplőknek értékesíti termékeit.

FinFisher

166. Fontos megemlíteni ebben a jelentésben a FinFisher, az egykori müncheni székhelyű 
kémszoftvergyártó cég elleni bűnügyi nyomozást és a vállalat csődjét. A FinFisher egy 
2008-ban alapított, eredetileg a „Gamma” márkanév alatt működő brit céghálózathoz 
erősen kötődő céghálózat. A FinFisher „teljes informatikai behatolási portfólióként” 
népszerűsítette kémszoftvereit, és szoftverét a világ több tucat országában használják328, 
köztük 11 uniós tagállamban329 és 13 „nem szabad” országban330.

III. Az Európai Unió reagálási képessége

167. A kormányok hatékony kémszoftverekkel vették célba az uniós polgárokat. Ez 
veszélyezteti a demokráciát és az egyes polgárok jogait. Az Uniónak van hatásköre arra, 
hogy fellépjen ezekkel a fenyegetésekkel szemben, bár nagyon kevés. Viszont ha a 
tagállamok a „nemzetbiztonságra” hivatkoznak, az EU alapvetően kiesik a játékból. A 
tagállamok egyoldalúan határozzák meg a nemzetbiztonságot, és bármikor magukra 
zárhatják az ajtót. E jogi korlátok mellett politikai okai is vannak az EU passzivitásának. 
Az Európai Bizottság mint az uniós Szerződések őre egyre visszafogottabb, ha az uniós 
jog érvényesítéséről van szó331. Ez nem a jogi korlátok miatt van így, sokkal inkább egy 
politikai döntés. A Bizottság hajlamos arra, hogy hatáskörét a lehető legszűkebben 
értelmezze. Amikor a jogállamiság és az alapvető jogok durva megsértésével 
szembesülünk, ez az álláspont nagyon problematikussá válik. Fennáll a kockázata 
annak, hogy a szubszidiaritás és a kizárólagos nemzeti hatáskörök tiszteletben tartása a 
büntetlenséget alapozza meg. Az alábbiakban megvizsgáljuk, hogy az uniós 
intézmények milyen hatáskörökkel rendelkeznek. A Parlament, a Bizottság és a Tanács 
hatáskörébe tartozik és feladata is a jogalkotás, a szabályozás és a végrehajtás, és ezt 
határozottan és ambiciózusan kell tenniük, demokráciánk védelmét a rövid távú 
politikai megfontolások elé helyezve.

Európai Bizottság

168. Az Európai Bizottság a kémszoftverbotrányra adott válaszában eddig arra szorítkozott, 
hogy levélben kért felvilágosítást Lengyelország, Magyarország, Spanyolország és 
Görögország kormányától. Úgy tűnik azonban, hogy a Bizottság e bátortalan 
figyelmeztetését nem követi további intézkedés. Igaz ugyan, hogy szigorúan véve a 

327 https://dsirf.eu/about/
328https://citizenlab.ca/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/ - 
https://wikileaks.org/spyfiles4/customers.html
329Belgium, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Romania, Slovakia, Slovenia, 
Spain
330Angola, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Ethiopia, Gabon, Jordan, Kazakhstan, Myanmar, Oman, Qatar, Saudi 
Arabia, Turkey
331 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3994918

https://citizenlab.ca/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/
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Bizottság nem rendelkezik hatáskörrel a nemzetbiztonság területén. Ahogy azonban arra 
maga a Bizottság is rámutat ezekben a levelekben, a „nemzetbiztonság” nem 
értelmezhető az európai jogszabályok és szerződések alóli korlátlan kivételként, és nem 
válhat a törvényen kívüliség területévé.

169. Az Egyesült Államokkal ellentétben a Bizottság eddig nem végezte el sem a helyzet 
elemzését, sem az európai piacon működő vállalatok értékelését. Nincs szól semmilyen 
kézzelfogható jogi kifogás egy ilyen elemzés elvégzése ellen.

170. Az Unió igenis rendelkezik számos olyan jogszabállyal, amely szabályozási eszközként 
szolgálhat a kémszoftverek tekintetében. A polgárok jogait védő jogszabályok mellett, 
mint például az adatvédelemről és a magánélet védelméről szóló jogszabályok 
(általános adatvédelmi rendelet, elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv), léteznek 
az exportra (a kettős felhasználású termékekről szóló rendelet) és a közbeszerzésre 
vonatkozó jogszabályok is. A Bizottság által végzett jogérvényesítés azonban gyenge. A 
Bizottság inkább annak ellenőrzésére szorítkozik, hogy egy tagállam helyesen ültette-e 
át az uniós jogszabályokat a nemzeti jogba. Ez azonban nagyon keveset mond a 
tényleges helyzetről. Így a kettős felhasználású termékekről szóló rendelet 
végrehajtásáról készített bizottsági jelentés332 láthatóan azt a következtetést vonja le, 
hogy a végrehajtás jó úton halad, miközben számos bizonyíték van arra, hogy a 
végrehajtás a gyakorlatban gyenge és hiányos, sőt egyes országokban szándékosan az. 
A kettős felhasználású termékekről szóló rendeletben meghatározott szabályok ellenére 
Ciprus a jelek szerint vonzó exportközpont lett a kémszoftverek szállítói számára. 
Megfelelő és érdemi végrehajtás nélkül az uniós jogszabályok csupán papírtigrisek, 
amelyek tág teret engednek a kémszoftverek jogellenes használatának.

Európai Parlament

171. Az Európai Parlament felállította a PEGA vizsgálóbizottságot, amely a hatáskörének és 
megbízatásának keretei között gondosan és hatékonyan dolgozik. Nincs azonban 
hatásköre arra, hogy tanúkat idézzen be vagy eskü alatt kihallgassa őket, és nem fér 
hozzá a minősített információkhoz. Nem rendelkezik olyan teljes körű vizsgálati 
hatáskörrel, mint a legtöbb nemzeti parlament. Ezenkívül a PEGA tanácskozásain 
gyakran érezhető a nemzeti kormányok befolyása, ami esetenként akadályozza az 
alapos, teljesen független és objektív vizsgálatokat. Elég cinikus helyzet, hogy az 
Európai Parlament nem rendelkezik teljes körű vizsgálati hatáskörrel, amikor saját 
képviselői közül néhányan jogellenes megfigyelés áldozatai.

Európai Tanács és Miniszterek Tanácsa

172. Bár a nemzeti kormányok azt állítják, hogy a kémszoftverbotrány tisztán nemzeti ügy, 
valójában az Európai Unió Tanácsa tárgyalta az ügyet, a nemzeti kormányok pedig úgy 
döntöttek, hogy közösen válaszolnak az Európai Parlament kérdőívére333. Ezzel teljes 
mértékben elismerték, hogy ez valójában a Tanács hatáskörébe tartozik. A felelősség 
azonban nem egy olyan étlap, amelyről szabadon válogathatunk: nem lehet az, hogy 

332 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A434%3AFIN&qid=1662029750223
333 Draft letter from General Secretariat of the Council to the Delegations, 26 September 2022.
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szelektíven csak az eljárási kérdésekkel foglalkozunk, az érdemi kérdésekkel viszont 
nem.

173. Az Európai Tanács mindeddig nem reagált nyilvánosan vagy érdemben a botrányra. 
Néhány tagjának érdeke fűződik az ügyhöz, mivel ők maguk is bűnrészesek lehetnek a 
törvénytelen feltöréses műveletekben, vagy egyszerűen csak azt szeretnék, hogy az EU 
gyenge és erőtlen maradjon ezen a területen. A Tanács tétlensége és az együttműködés 
hiánya nem sok jót ígér a jövőbeli szabályozási kezdeményezések tekintetében. A 
Tanács ugyan jogalkotó, de lehet, hogy nem szívesen szabályozza saját tagjait.

174. Még ha végül be is bizonyosodna a jogellenes vagy bűnös magatartás, a nemzeti 
kormányok tagjait nem lehet felelősségre vonni vagy lemondatni uniós állásukról. Ez 
azt jelenti, hogy az ilyen cselekményekben bűnös személyek továbbra is büntetlenül 
ülhetnek az uniós szervekben és hozhatnak minden európai polgárt érintő döntéseket.

Europol

175. Az Europolt felkérték, hogy segítsen a ciprusi rendőrségnek és egy tudományos 
szakértőnek a Tal Dilian fekete furgonjában 2019-ben talált eszközök háromszintű 
kriminalisztikai vizsgálatának elvégzésében. A 2022. augusztus 30-i PEGA-
meghallgatás során az Europol ezt nem említette meg, annak ellenére, hogy a 
képviselők megkérdezték, hogy az Europolnak milyen szerepe van az EU-ban a 
kémszoftverek kivizsgálásában. Azóta ez nem került szóba.

176. Az Europol nem rendelkezik önálló műveleti hatáskörrel, és nem járhat el az érintett 
tagállam(ok) beleegyezése és együttműködése nélkül. Ez problémát jelent, amikor 
egyértelmű bizonyíték van bűncselekményekre – például számítógépes bűnözésre, 
korrupcióra és zsarolásra –, de a nemzeti hatóságok nem folytatnak nyomozást. Ez a 
probléma még súlyosabb, ha a tagállami hatóságok maguk is érintettek a 
bűncselekményekben. 

177. Az Europol azonban nemrégiben új hatásköröket kapott, amelyek lehetővé teszik 
számára, hogy proaktív módon nyomozást javasoljon, még akkor is, ha csak egy 
tagállamban elkövetett bűncselekményről van szó334, de eddig nem szívesen élt ezekkel 
a hatáskörökkel. Az Europol ápolni kívánja a kormányokkal fenntartott jó 
kapcsolatokat, mivel attól tart, hogy egy ilyen kezdeményezés az együttműködés 
megszakadásához vezetne más területeken.

178. 2022. szeptember 28-án a PEGA levelet írt az Europolnak335, amelyben arra kérte, hogy 
éljen az Europol-rendelet 6. cikke szerinti új hatáskörével336. Az Europol 2022. október 
13-án kelt válaszlevelében337 kijelentette, hogy „öt tagállammal vette fel a kapcsolatot 

334 Regulation (EU) 2022/991 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2022 amending 
Regulation (EU) 2016/794, as regards Europol’s cooperation with private parties, the processing of personal data 
by Europol in support of criminal investigations, and Europol’s role in research and innovation.
335 https://twitter.com/EP_PegaInquiry/status/1576855144574377984
336 “where the Executive Director considers that a criminal investigation should be initiated into a specific crime 
which concerns only one Member State but affects a common interest covered by a Union policy, he or she may 
propose to the competent authorities of the Member State concerned, via its national unit, to initiate, conduct or 
coordinate such a criminal investigation.”
337 File no 1260379. 
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annak megállapítása érdekében, hogy nemzeti szinten rendelkezésre állnak-e az 
Europol számára releváns információk, és hogy van-e folyamatban lévő vagy tervezett 
büntetőeljárás (illetve a nemzeti jog alkalmazandó rendelkezései szerinti egyéb 
vizsgálat). Az öt tagállam egyike időközben megerősítette az Europolnak, hogy az 
illetékes igazságügyi hatóságok felügyelete mellett büntetőeljárást indított, és ezt az 
Eurojust is ellenőrizte”. Nem tudni, hogy a levél melyik országokra vonatkozik, és azt 
sem, hogy a fent említett, egy tagállam által indított büntetőjogi vizsgálat arra irányul-e, 
hogy uniós tagállamok kormányai vagy harmadik országok visszaéltek a 
kémszoftverekkel.

179. Úgy tűnik, hogy az EU meglehetősen tehetetlen a nemzeti hatóságok esetleges 
bűncselekményeivel szemben, még akkor is, ha azok az EU-t érintik.

180. Paradox módon az Europollal ellentétben az USA aktívan vizsgálja a kémszoftverek 
használatát az EU-ban. 2022. november 5-én arról számoltak be, hogy az FBI Athénba 
látogatott, hogy megvizsgálja, „milyen messzire terjedt ki a jogellenes megfigyelés, és 
ki kereskedett vele”.338

Európai bíróságok

181. Az Európai Unió Bírósága (EUB) és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) fontos 
szerepet játszik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmében. 
Azonban csak panasz vagy a bírósági eljárás előtti szakaszban feltett kérdés alapján 
járhatnak el. Az eljárások nagyon hosszadalmasak, és egyedi esetekben kevés konkrét 
jogorvoslatot kínálnak. Az évek során a bíróságok tekintélyes ítélkezési gyakorlatot 
alakítottak ki, például a megfigyelésre vonatkozó normák megállapításával. Ezeknek a 
bíróságoknak azonban nincsenek eszközeik arra, hogy biztosítsák ítéleteik 
végrehajtását. Eddig egy panaszt nyújtottak be az EJEB-hez a kémszoftverek jogellenes 
használatával kapcsolatban339. A strasbourgi vagy luxembourgi bíróságokhoz vezető út 
azonban gyakran hosszadalmas, költséges és nehézkes, mivel előbb ki kell meríteni a 
nemzeti bíróságok előtti összes eljárási lehetőséget. Ez különösen akkor áll fenn, ha a 
nemzeti ügyészek vagy bírák nem fogadnak be vagy elutasítanak egy ügyet; az 
elfogadhatóságot értékelő vizsgálaton állított mércét nehéz megugrani.

Az EU egyéb szervei

182. Az Európai Adatvédelmi Testület, az európai adatvédelmi biztos, az uniós ombudsman, 
az Európai Számvevőszék és az Eurojust kevés hatáskörrel rendelkezik a kémszoftverek 
tagállami kormányok általi jogellenes használatának vagy kereskedelmének 
kivizsgálására vagy arra, hogy beavatkozzon ezekbe az ügyekbe. Néhány tagjuk 
valóban érintett lehet a származási tagállamukban kirobbant botrányokban és azok 
eltussolásában. Emellett ez hatással lehet ezen uniós szervek működésére és 
integritására is. Az Európai Ügyészség adott esetben beavatkozhat, ha az ügy bármilyen 
módon uniós pénzeket érint.

338 https://insidestory.gr/article/ti-ekane-i-epitropi-pega-gia-tis-ypoklopes-stin-athina?token=4U1KNVW1DQ
339 Appeal by Koukakis to the European Court of Human Rights, 27 July 2022. 
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INDOKOLÁS

Europe's Watergate

In summer 2021, the Pegasus Project, a collective of investigative journalists, NGOs and 
researchers, revealed a list of 50,000 persons who had been targeted with mercenary spyware. 
Among them, journalists, lawyers, prosecutors, activists politicians, and even heads of state. 
The most dramatic case may well be that of Jamal Khashoggi, the Saudi journalist, who was 
savagely murdered in 2018 for his criticism of the Saudi regime. However, there were also 
many European targets on the list. Some had been targeted by actors outside the EU, but 
others were targeted by their own national governments. The revelations met with outrage 
around the world. 

The scandal was quickly labelled "Europe's Watergate". However, rather than the political 
thriller "All the President's Men" about the burglary into the Watergate building in 1972, 
today's spyware scandal is reminiscent of the chilling movie "Das Leben der Anderen" (The 
Life of Others) depicting the surveillance of citizens by the totalitarian communist regime. 
Today's digital burglary with spyware is far more sophisticated and invasive, and hardly 
leaves any trace. The use of spyware goes far beyond the conventional surveillance of a 
person. It gives total access and control to the spying actors. Contrary to classic wiretapping, 
spyware does not only allow for real-time surveillance, but full, retroactive access to files and 
messages created in the past, as well as metadata about past communications. The 
surveillance can even be done at a distance, in countries anywhere in the world. Spyware can 
be used to essentially take over a smart-phone and extract all its contents, including 
documents, images and messages. Material thus obtained can be used not only to observe 
actions, but also to blackmail, discredit, manipulate and intimidate the victims. Access to the 
victim's system can be manipulated and fabricated content can be planted. The microphone 
and camera can be activated remotely and turn the device into a spy in the room. All the 
while, the victim is not aware of anything. Spyware leaves few traces on the victim's device, 
and even if it is detected it is nearly impossible to prove who was responsible for the attack.

The abuse of spyware does not just violate the right to privacy of individuals. It undermines 
democracy and democratic institutions by stealth. It silences opposition and critics, eliminates 
scrutiny and has a chilling effect on free press and civil society. It further serves to manipulate 
elections. The term "mercenary spyware" reflects very well the nature of the product and of 
the industry. Even failed attempts to infect a smart phone with spyware have political 
ramifications, and can harm the individual as well as democracy. Participation in public life 
becomes impossible without the certainty of being free and unobserved.

The spyware scandal is not a series of isolated national cases of abuse, but a full-blown 
European affair. EU Member State governments have been using spyware on their citizens for 
political purposes and to cover up corruption and criminal activity. Some went even further 
and embedded spyware in a system deliberately designed for authoritarian rule. Other 
Member State governments may not have engaged in abuse of spyware, but they have 
facilitated the obscure trade in spyware. Europe has become an attractive place for mercenary 
spyware. Europe has been the hub for exports to dictatorships and oppressive regimes, such as 
Libya, Egypt and Bangladesh, where the spyware has been used against human rights 
activists, journalists and government critics.
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The abuse of spyware is a severe violation of all the values of the European Union, and it is 
testing the resilience of the democratic rule of law in Europe. In the past years, the EU has 
very rapidly built up its capacity to respond to external threats to our democracy, be it war, 
disinformation campaigns or political interference. By contrast, the capacity to respond to 
internal threats to democracy remain woefully underdeveloped. Anti-democratic tendencies 
can freely spread like gangrene  throughout the EU as there is impunity for transgressions by 
national governments. The EU is ill equipped to deal with such an attack on democracy from 
within. On the one hand the EU is very much a political entity, governed by supranational 
laws and supranational institutions, with a single market, open borders, passportless travel, 
EU citizenship and a single Area of Security, Freedom and Justice. However, despite solemn 
pledges to European values, in practice those values are still considered very much a national 
matter. The spyware scandal mercilessly exposes the immaturity and weakness of the EU as a 
democratic entity. With regard to democratic values, the EU is built on the "presumption of 
compliance" by national governments, but in practice, it has turned into "pretence of 
compliance". The scenario of national governments deliberately ignoring and violating the EU 
laws, is simply not foreseen in the EU governance structures. The EU has not been equipped 
with instruments for such cases. The EU bodies have few powers, and even less appetite, to 
confront national authorities in case of transgressions, and certainly not in the delicate area of 
"national security". By intergovernmental logic, the EU institutions are subordinate to the 
national governments. However, without effective, meaningful supranational enforcement 
mechanisms, new legislation will be futile. Fixing the problem will require both regulatory 
measures and governance reforms.

The US is not spared from attacks on democracy from the inside, for example Watergate, and 
the siege of Congress on January 6th 2021, but it is equipped to respond forcefully. It has the 
powers to confront even the highest political leaders when they do not respect the law and the 
Constitution.

Indeed, following the 2021 revelations on spyware, the United States responded rapidly and 
with determination to the revelations of the Pegasus Project. The US Trade Department 
swiftly blacklisted NSO Group, the Department of Justice launched an inquiry, and strict 
regulation for the trade in spyware is in the pipeline. The FBI even came to Europe to 
investigate a spyware attack against a dual US-European citizen. Tech giants like Apple and 
Microsoft have launched legal challenges against spyware companies. Victims have filed 
legal complaints, prosecutors are investigating and parliamentary inquiries have been 
launched.

In contrast, with the exception of the European Parliament, the other EU institutions have 
remained largely silent and passive, claiming it is an exclusively national matter. 

The European Council and the national governments are practising omertà. There has not 
been any official response to the scandal by the European Council. Member State 
governments have largely declined the invitation to cooperate with the PEGA committee. 
Some governments downright refused to cooperate, others were friendly and polite but did not 
really share meaningful information. Even a simple questionnaire sent to all Member States 
about the details of their national legal framework for the use of spyware, has hardly received 
any substantial answers. Literally on the eve of the publication of this draft report, the PEGA 
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committee received a joint reply from the Member States via the Council, also without any 
substance.

The European Commission has expressed concern and asked a few Member State 
governments for clarifications, but only those cases where a scandal had already erupted at 
national level. The Commission has shared - reluctantly and piecemeal - information 
concerning the spyware attacks on its own Commission officials.

Europol has so far declined to make use of its new powers to initiate an investigation. Only 
after being pressed by the European Parliament, it addressed a letter to five Member States, 
asking if a police inquiry had started, and if they could be of assistance.

Europe's business

The abuse of spyware is mostly seen through the keyhole of national politics. That narrow 
national view obscures the full picture. Only by connecting all the dots, it becomes clear that 
the matter is profoundly European in all its aspects.

Although it is not officially confirmed, we can safely assume that all EU Member States have 
purchased one or more commercial spyware products. One company alone, NSO Group, has 
sold its products to twenty-two end-users in no fewer than fourteen Member States, among 
which are Poland, Hungary, Spain, The Netherlands and Belgium. In at least four Member 
States, Poland, Hungary, Greece, and Spain, there has been illegitimate use of spyware, and 
there are suspicions about its use in Cyprus. Two Member States, Cyprus and Bulgaria, serve 
as the export hub for spyware. One Member State, Ireland, offers favourable fiscal 
arrangements to a large spyware vendor, and one Member State, Luxemburg, is a banking hub 
for many players in the spyware industry. The home of the annual European fair of the 
spyware industry, the ISS World "Wiretappers Ball", is Prague in The Czech Republic. Malta 
seems to be a popular destination for some protagonists of the trade. A few random examples 
of the industry making use of Europe without borders:  Intellexa has a presence in Greece, 
Cyprus, Ireland, France and Hungary, and its CEO has a Maltese passport and (letterbox) 
company. NSO has a presence in Cyprus and Bulgaria and it conducts its financial business 
via Luxemburg. DSIRF is selling its products from Austria, Tykelab from Italy, FinFisher 
from Germany (before it closed down).

The trade in spyware benefits from the EU internal market and free movement. Certain EU 
countries are attractive as an export hub, as - despite the EU's reputation of being a tough 
regulator - enforcement of export regulations is weak. Indeed, when export rules from Israel 
were tightened, the EU became more attractive for vendors. They advertise their business as 
being "EU regulated", using, as it were, their EU presence as a quality label. "EU" grants 
respectability. EU membership is also beneficial for governments who want to buy spyware: 
EU Member States are exempt from the individual human rights assessment required for an 
export license from the Israeli authorities, as EU membership is considered sufficient 
guarantee for compliance with the highest standards. 

The sales side of the trade in spyware is opaque and elusive, but lucrative and booming. 
Company structures are conveniently, if not deliberately, complex to hide from sight 
undesirable activities and connections, including with EU governments. On paper the sector is 
regulated, but in practice it manages to circumvent many rules, not least because spyware is a 
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product that may serve as political currency in international relations. Spyware companies are 
established in several countries, but many have been set up by former Israeli army and 
intelligence officers. Most vendors claim they sell only to state actors, although backstage, 
some also sell to non-state actors. It is virtually impossible to get any information about those 
customers, or about the contractual terms and compliance. 

Trade in, and use of spyware fall squarely within the scope of EU law and case law. The 
purchase and sale of spyware is governed by i.a. procurement rules and export rules such as 
the Dual Use Regulation. The use of spyware has to comply with the standards of the GDPR, 
EUDPR, LED and e-Privacy Directive. The rights of targeted persons are laid down in the 
Charter on Fundamental Rights and international conventions, notably the right to privacy and 
the right to a fair trial, and in EU rules on the rights of suspects and accused. The abuse of 
spyware will in many cases constitute cybercrime, and it may entail the crimes of corruption 
and extortion, all of which fall within the remit of Europol. If European funds are involved, 
the European Public Prosecutor has the mandate to act. The abuse of spyware may also affect 
police and justice cooperation, notably the sharing of information and implementation of the 
European arrest warrant and the Evidence Warrant.

The abuse of spyware affects the EU and its institutions directly and indirectly. Amongst 
those targeted with spyware, there were members of the EU Parliament, of the European 
Commission and of the (European) Council. Others were affected as "by-catch", indirect 
targets. Inversely, some of the "perpetrators" also sit on the (European) Council. In addition, 
manipulation of national elections with the use of spyware, directly affects the composition of 
EU institutions and the political balance in the EU governance bodies. The four or five 
governments accused of abusing spyware, represent almost a quarter of the EU population, so 
they carry considerable weight in the Council.

Spyware as part of a system

Spyware is not a mere technical tool, used ad hoc and in isolation. It is used as integral part of 
a system. In principle its use is embedded in a legal framework, accompanied by the 
necessary safeguards, oversight and scrutiny mechanisms, and means of redress. The inquiry 
shows that these safeguards are often weak and inadequate. That is mostly unintentional, but 
in some cases, the system has - in part or in whole - been bent or designed purposefully to 
serve as a tool for political power and control. In those cases, the illegitimate use of spyware 
is not an incident, but part of a deliberate strategy. The rule of law turns into the law of the 
ruler. The legal basis for surveillance can be drafted in in vague and imprecise terms, so as to 
legalise broad and unfettered use of spyware. Ex-ante scrutiny in the form of judicial 
authorisation of surveillance can easily be manipulated and gutted of any meaning, in 
particular in the case of politicisation, or state capture of the judiciary. Oversight mechanisms 
can be kept weak and ineffective, and brought under control of the governing parties. Legal 
remedy and civil rights may exist on paper, but they become void in the face of obstruction by 
government bodies. Complainants are refused access to information, even regarding the 
charges against them that supposedly justified their surveillance. Prosecutors, magistrates and 
police refuse to investigate and often put the burden of proof on the victims, expecting them 
to prove they have been targeted with spyware. This leaves the victims in a Catch-22 
situation, as they are denied access to information. Government parties can tighten their grip 
on public institutions and the media, so as to smother meaningful scrutiny. Public or 
commercial media close to the government can serve as the channel for smear campaigns 
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using the material obtained with spyware. "National security" is frequently invoked as a 
pretext for eliminating transparency and accountability. All these elements combined form a 
system, designed for control and oppression. This not only leaves individual victims 
completely exposed and defenceless against an all-powerful government, it also means all 
vital checks and balances of a democratic society have been disabled.

Some governments have already reached this point, others are halfway there. Fortunately, 
most European governments will not go down this road. However, when they do, the EU in 
its current institutional and political set up, is not equipped to prevent or counter it. Spyware 
is the canary in the coal mine: exposing the dangerous constitutional weaknesses in the EU.

Secrecy

A major obstacle in detecting and investigating the illegitimate use of spyware is secrecy.

For most victims it is not possible to get any information about their case from the authorities. 
In many cases the authorities refer to national security grounds as justification for secrecy, in 
other cases they simply deny the existence of a file, or the files are destroyed. At the same 
time, prosecutors frequently refuse to investigate these cases, arguing that the victims do not 
have sufficient evidence. This is a vicious circle that leaves victims without recourse. 

Governments most often refuse to disclose whether they have bought spyware and what type. 
Spyware vendors equally refuse to disclose who their customers are. Governments often 
resort to middlemen, proxies or personal connections, to purchase commercial spyware or 
spyware-related services, so as to conceal their involvement. They circumvent procurement 
rules and budget procedures, so as to not leave any government fingerprints.

Israel is an important hub of spyware companies, and responsible for issuing marketing and 
export licenses. Although Israel and Europe are close allies, Israel does not give out any 
information about the issuance (or repeal) of licenses for spyware to EU countries, despite the 
fact that it is being used to violate the rights of European citizens and to undermine our 
democracy.

Freedom of information requests by journalists yield little to no information. Dedicated 
scrutiny and oversight bodies, like the data protection authorities or the court of auditors, are 
struggling as well to get information. Independent oversight over secret services is 
notoriously weak and often non-existent. Parliamentary inquiry committees are often 
stonewalled by the government parties. Judicial inquiries focus on hacks by third countries, 
not on illegitimate use by EU governments. Journalists reporting on the issue are facing 
strategic lawsuits against public participation (SLAPPs), verbal attacks by politicians or smear 
campaigns. The courageous and diligent journalists who are unearthing the facts of the 
scandal deserve our respect and gratitude. They are Europe’s Woodwards and Bernsteins. 
Furthermore, adequate whistleblower protection is still not in place in all Member States. In 
some cases victims of a spyware attack themselves wish to remain silent, as they do not wish 
to expose the parties behind the attack, for fear of retaliatory actions, or of the consequences 
of compromising material coming to the surface.

Next steps
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At a time when European values are under attack from an external aggressor, it is all the more 
important to bolster our democratic rule of law against attacks from the inside. The findings 
of the PEGA inquiry are shocking and they should alarm every European citizen. It is evident 
that the trade in, and use of spyware should be strictly regulated. The PEGA committee will 
make a series of recommendations to that effect. However, there should equally be initiatives 
for institutional and political reforms enabling the EU to actually enforce and uphold those 
rules and standards, even when they are violated by Member States themselves. The EU has 
to rapidly develop its defence lines against attacks on democracy from within.


