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Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján, írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Orbán Viktor miniszterelnökhöz

„Mennyire átlátható az Ön belbiztonsági főtanácsadójának múltja?” címmel

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

A Lehet Más a Politika (LMP) az elmúlt években 14 alkalommal nyújtotta be a Parlamentne k

törvényjavaslatát, amely lehetővé tette volna az elnyomó kommunista rendszer

titkosszolgálati archívumainak megnyitását . Az ügynökakták nyilvánosságát a parlament i

Fideszes többség mindannyiszor megakadályozta .

Az LMP azért küzd, hogy hozzák nyilvánosságra a bűnösök nevét, a rendszer működtetőit és
becsüljük meg azokat, akiknek a gerincét nem roppantotta meg a kommunizmus . Ezért az

LMP most listát állított össze az Ön kormányának vezet ő tisztviselő irő l, akiknél életrajzuk
alapján vagy fennáll a gyanú, hogy kapcsolatban álltak „ a végső soron Moszkvából irányított ”

kommunista titkosszolgálattal, vagy a Szovjetunióban tanultak külügyi illetve katona i

vonalon.



A nagy többségük a moszkvai Állami Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén (MGIMO )

diplomázott a szovjet időkben, amelyet a Fideszes propagandasajtóban az elmúlt hónapokba n

KGB-keltetőnek, elvtárs-képzőnek avagy KGB-toborzóhelynek neveztek .

Miniszterelnök Úr! Információink szerint Bakondi György, az Ön belbiztonsági főtanácsadója
az 1970-es években kint tanult rövid ideig a Szovjetunióban. Erre vonatkozóan azonban
sajnálatos módon nincs semmifajta utalás a hivatalos életrajzaiban .

Értesüléseink szerint akkor ismerkedett meg - és a mai napig jó viszonyt ápol - Szergej Sojg u
jelenlegi orosz védelmi miniszterrel .

Ezek fényében kérem, hogy a következ ő kérdésekre válaszoljon :

1. Volt-e Bakondi György miniszterelnöki fő tanácsadónak olyan tanulmánya a
Szovjetunióban 1989 el ő tt, amely nem szerepel a hivatalos, nyilvános életrajzában?
Ha igen, akkor hol, mikor, milyen célzatú volt a tanulmány?

2. Ismerte-e Bakondi György személyesen Szergej Sojgu orosz védelmi minisztert ?
Ápol-e a miniszterrel a mai napig személyes kapcsolatot ?

3. Mikor esett át legutóbb Bakondi György nemzetbiztonsági átvilágításon ?

Várom válaszát !

Budapest, 2017 . május 15 .

Tisztei t tel,

Dr. Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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