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Interpelláció

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121 . §-a alapján interpellációt
kívánok benyújtani Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak

Kaspersky Lab már nincs, de orosz titkosszolgálati vezető családja még igen?
címmel

Tisztelt Miniszter Úr!

Fél év sem telt el azóta, amióta ebben a házban jeleztem Önöknek, hogy nemzetbiztonsági
kockázatot jelenthet a moszkvai székhelyű Kaspersky Lab vírusírtójának használata az állami
gépeken. Önök tagadták, mentegetőztek, elmúltnyolcéveztek, aztán két hónappal később szép
csendben kiadtak egy kormányrendeletet a Kaspersky szoftverének állami gépeken való
betiltásáról. Na ugye - ahogy mondani szokás.
Ezzel azonban nem ért véget a bimbózó nász az orbáni lúzerkormány és a putyini
Oroszország között. Az Orbán-rendszer letelepedési kötvényét ugyanis a hírek szerint nem
csak a szír diktátor pénzembere vagy az illegális migrációval foglalkozó nemzetközi
terrorszervezetek tagjai szeretik.
Kiderült, hogy Önök letelepedési kötvényt adtak Szergej Nariskin családjának, aki
történetesen az orosz hírszerzés egyik vezetője. De Önök beengedték az orosz alvilág egyik
kulcsfiguráját is, a rettegett Dmitrij Boriszovics Pavlovot. A finn hatóságok nemrég 17
helyszínre 100 rendőrrel vonultak ki, hogy elkapjanak egy Finnországban élő orosz
üzletembert. Az illetőt pénzmosással és adócsalással gyanúsítják, ennél azonban sokkal
érdekesebb, hogy leselejtezett finn hadihajókat és stratégiai fontosságú finn szigeteket
vásárolt fel az elmúlt években. Milyen érdekes, a magyar sajtó információi szerint Önök neki
is letelepedési kötvényt adtak. A finn sajtó is megerősítette, hogy az orosz katonai érdekek
szerint ténykedő üzletembernek magyarországi tartózkodási címe van.

Kérdezem ezért Miniszter urat:

1. Miért nem történt meg a letelepedési kötvényesek nemzetbiztonsági ellenőrzése, ha
megtörtént, akkor kirúgták-e már a teljes apparátust alkalmatlanság miatt?

2. Pótolják-e utólag az átvilágításokat?



Kérem Miniszter urat, válaszát azzal kezdje, hogy engedélyezi nekem letelepedési kötvényt
kapottak listájába történő betekintést. Ha nincs takargatni valójuk, ennek nyilván nincs

akadálya

Budapest, 2018. szeptember 25.
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