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Tisztelt KépviselőÚr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

hozzám intézett „Megfigyelik-e a magyar civil szervezeteket? ” című, K/10843. számú írásbeli

kérdésére az alábbi választ adom .

Először is ismételten leszögezem, hogy az Ön által is idézett korábbi válaszomból semmilyen

formában nem következik az, hogy a magyar titkosszolgálatok akár belföldön, akár külföldö n

magyar civil szervezeteket figyelnének meg . Mondandómnak ilyen szintű kiforgatását csak

hisztériakeltésként tudom értelmezni, amely az Önök politikai szempontjából érthet ő, azonban

a helyzet megértéséhez semmivel sem visz közelebb. Hozzáteszem: Soros György saját maga

deklarálta, hogy Orbán Viktor és kormánya direkt ellenzéke.

A Kormány semmilyen formában nem kezdeményez direkt titkosszolgálati akciót hazai és

nemzetközi civil szervezetek vagy konkrét személyek ellen . Ugyanakkor a titkosszolgálatok

felderítő és elhárító tevékenysége közben kerülhet civil szervezet vagy konkrét személy a

szolgálatok látókörébe. Felhívnám Képviselőtársam figyelmét, hogy az 1995 . évi CXXV . a

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény rendelkezései értelmében az Információ s

Hivatal feladata részben az, hogy felderítse az ország gazdasági biztonságának és pénzügy i

helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket. Ennek a

feladatának a múltban is eleget tett a Hivatal, és a jöv őben is ennek megfelel ően fog eljárni . Így

jelezni fogja a Kormány felé, amennyiben valamely állam vagy magánszemély ilyen formába n

kíván beavatkozni a magyar belpolitikába .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Fodor Gábor (független) országgyűlési képviselő „Megfigyelik-e a magyar civil szervezeteket? ”
című , K/10843 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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