
Alii.

MINISZTERELNÖKSÉG s :> ;.gr-.liés Hivatala

.,

	

c► 2-)n

	 2017 FEBR 0 8.

Kövér László Elnök Úr
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Magyar Országgyűlés

Budapest
PARLF-ME/ 6/4 (2017)

Budapest, 2017. február 8 .

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Szelényi Zsuzsanna (független) országgyű lési képviselő „Mit kíván tenni a magyar kormány a
hazánkat is érintő orosz információs háború elleni védekezés érdekében, valamint hogyan lép fel a feler ősödött
budapesti orosz titkosszolgálati aktivitás ellen?” cím ű, K/13702 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat.
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MINISZTERELNÖKSÉG

Szelényi Zsuzsanna országgy ű lési képviselő részére

Budapest

PARLF-ME/6/3 (2017)

Budapest, 2017 . február 8 .

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint Orbán
Viktor miniszterelnök úrhoz intézett „Mit kíván tenni a magyar kormány a hazánkat is érintő orosz
információs háború elleni védekezés érdekében, valamint hogyan lép fel a felerősödött budapesti orosz
titkosszolgálati aktivitás ellen?” című, K/13702 . számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom .

Képviselőtársam a geopolitikai viszonyokat illet ően bizonyára kellőképpen tájékozott, így nem
szükséges bemutatnom Oroszország szerepét az európai energiapiacon, vagy a német-oros z
kapcsolatokat az energetika területén. Az évtizedekkel ezel őtt rögzült viszonyoktól, a jelenleg zajló
folyamatoktól értelemszer űen Magyarország sem tudja magát függetleníteni. Éppen ezért a
Kormány meggyőződése, hogy a mindenkori magyar politikai osztálynak kiegyensúlyozot t
kapcsolatokra kell törekednie Oroszországgal, ahogy teszi azt az Európai Unió és a NATO számo s
tagállama is .

Konkrét kérdésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a bőnyi rendőrgyilkossággal kapcsolatban
vizsgálat van folyamatban, annak lezárásáig az ügyben tájékoztatás nem adható .

Második és harmadik kérdéséhez ajánlom Képvisel őasszony figyelmébe az 1139/2013 . (III . 21 . )
Korm. határozatot Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról .

Negyedik kérdésében Képviselő társam nem fogalmaz pontosan. Mindenekelőtt tájékoztatom, hog y
az MVM Partner Zrt. az adatigénylők számára biztosítja az érintett szerződések megismerését .

Paks 2 esetében még ennyire sem értelmezhető az Ön kérdése. A Kormány több ízben is az
Országgyűlés elé vitte a b ővítés kérdését, az egyezmények teljes szövege törvény formájában kerül t
rögzítésre, így mindenki számára megismerhet ő . Hozzáteszem, a tárgyalások első percétő l a
Kormány együttműködik az Európai Bizottsággal, teljes mértékben betartva az uniós el őírásokat.
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Utolsó kérdése, ahol „zavaros és korrupciógyanús” metróberuházásról ír meglehetősen érdekes . A

megfogalmazás egy baloldali politikustól mindenféleképpen pikáns - akár képmutatónak is
minősíthető - hiszen közismert, hogy a Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) friss jelentése szerint a
4-es metró beruházása során 272 milliárd forint érintett csalással vagy szabálytalan felhasználással,
a sajtóban napvilágot látott adatok szerint 166 milliárdot pedig elloptak baloldali politikusok .
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