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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény
42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
124. § (1) bekezdése alapján „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?” - címmel írásbeli kérdést kívánok benyújtani Orbán Viktor
miniszterelnökhöz.

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Vlagyimir Putyin, Oroszország elnöke február elején újra Magyarországra látogat . A különleges
kapcsolat, amelyet Ön és Vlagyimir Putyin ápol érthetetlen a magyar közvélemény számára, azt az
ismert kereskedelmi és kulturális kapcsolatok semmiképpen nem indokolják és messze túlmutatnak azo n
a politikai kapcsolaton, amely egy szomszédos de egy expanzív nagyhatalommal indokolt fenntartani.

Az elmúlt év során nyilvánosságot látott számos információ, amely azt bizonyítja, hogy a jelenlegi oros z
vezetés titkosszolgálati módszerekkel és er őteljes internetes befolyással van jelen a világ demokratiku s
országaiban és magunk is információkkal rendelkezünk arról, hogy ez a befolyásoló tevékenység, amel y
mindenekelőtt az Európai Unió stabilitásának aláásására törekszik, Magyarországon is jelen van .

A találkozó kapcsán a következő kérdéseket kérdezem Miniszterelnök Urtól :

• A bőnyi rendőrgyilkosság nyilas elkövetőjével intenzív kapcsolatot ápoltak Budapesten
tevékenykedő orosz katonai hírszerzők, akiknek nemcsak a kiutasítása maradt el, de a
példátlan eset miatti magyar tiltakozás is. Miként lehetséges, hogy mindezeket tűrték a
magyar hatóságok?

• Magyarország mikor és milyen formában kapcsolódik be a az orosz információs hábor ú
elleni közdelembe európai szövetségeseihez hasonlóan? Milyen erőforrásokat és
szakembereket biztosít az Orbán- kormány erre a célra ?

• Az Egyesült Államok elnökválasztási kampányában történt súlyos orosz kibertámadáso k
ismeretében az elmúlt hónapokban az Orbán-kormány pontosan milyen intézkedéseket
tett a magyar közigazgatás és honvédelem informatikai védelmének jelent ős megerősítése
érdekében ?

• Mikor tárja a kormány a nyilvánosság elé a MET-ügy és Paks2 minden részletét, és abban
a magyar kormánytagok és kormány közeli üzletemberek érintettségét?
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• Milyen formában teszi szóvá a zavaros és korrupciógyanús metró-felújítás (valójába n
újnak mondott, elavult metrókocsik beszerzése történt) kivizsgálásának szándékát ?

Várom Miniszterelnök Úr válaszát a fenti kérdésekre .

Budapest, 2017 . január 23 .

Szelényi Zsuzsanna
országgyű lési képvisel ő
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