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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 . )
OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Hozott-e bárki informális döntést arról, hogy a z
Európai Unió, és azon belül szűkebb térségünk destabilizálására is törekvő putyini Oroszország
terjeszkedési politikája előtt Magyarország utat nyit?” - címmel írásbeli választ igénylő kérdést
kívánok benyújtani Lázár János miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr!

2016. február 22-én -én „Hozott-e bárki informális döntést arról, hogy a putyini Oroszország
terjeszkedési politikája előtt Magyarország utat nyit?” - címmel írásbeli választ igénylő írásbel i
kérdéssel fordultam Önhöz .

Amióta feltettem a kérdésemet több olyan konkrét információ is napvilágot látott, amely alapján
sokkal inkább kell ténykérdésként kezelnünk Oroszország er ősödő titkosszolgálati aktivitását
Európa különböző országaiban, mint korábban bármikor .

A velünk szövetséges Németországban a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND), valamint az
elhárítás, azaz a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) vezető i arról tájékoztatták a
szolgálatokat felügyelő parlamenti testületet, hogy Moszkva egyre inkább célzott akciókka l
igyekszik befolyásolni a német politikát és a közvéleményt . Nyíltan beszéltek arról, Moszkva
régi, KGB-s módszerekkel próbálja destabilizálni hazájukat .

Sőt, időközben egy olyan kifejezetten hazánk számára kellemetlen értékelés is nyilvánosságo t
látott, mely szerint a német hírszerzés szerint Csehország és Ausztria mellett Magyarország vezet i
azt a listát, amelyben az orosz titkosszolgálat annak alapján osztályozza az uniós tagállamokat ,
hogy azok mennyire manipulálhatók.

Mindeközben olyan, gyű löletbeszédet is terjeszt ő propagandaoldalak is működnek
Magyarországon nyilvánvalóan orosz érdekeket követve, melyek aktív intézkedések révén a
politikai folyamatok formálására törekszenek. Ennek hatását a magyar kormány i s
megtapasztalhatta, amikor 2014-ben egy ilyen szélsőséges portálra, hidfo-ru-ra hivatkozva az
orosz külügy gyanúba keverte a magyar kormányt, hogy tankokat szállít Ukrajna számára .



Ezen felül, miközben a miniszterelnök a parlamentben Február 29-én utal Kovács Béla állítólago s
titkos bankszámláira, a hatóságok mintha nem sietnének az ügy kivizsgálásával, a Központi
Nyomozó F őügyészség hallgat az ügyben, így az megmarad a politikai utalgatások szintjén ,
anélkül, hogy az alapkérdésre (Kovács Béla ügynök volt-e) választ kaphatnánk .

Mindeközben, amikor kiderül, hogy Magyarország belbiztonsági és külpolitikai érdekeit kikezdő ,
szövetségi politikájával ellentétes és egyik legfontosabb szövetségesét lejárató propagandaanyago t
készítenek magyar fiatalok felhasználásával, elég nyilvánvalóan orosz érdekb ő l és szervezésben ,
akkor Ön válaszában az általam feltett konkrét kérdésekre, egy két-mondatos falvéd ő szöveggel
áll elő :

"A mindenkori magyar kormánynak els ődleges célja a nemzeti érdek szolgálata . A jelenleg i
Kormány ennek a vezérlőelvnek megfelelően jár el minden belpolitikai és külpolitikai döntés e
során . "

Amennyiben Miniszterelnökséget vezető miniszterként továbbra is úgy gondolja, hogy Ö n
hivatalból ilyen válaszokat megengedhet magának, akkor azzal nem csak azt nyilvánítja ki, hogy
az Országgyű lést, mint a népképviselet fórumát, az egyes ellenzéki képvisel őket, a demokrácia
lapintézményeit az Önök kormánya semmibe nézi, hanem azt is demonstrálja a konkrét üg y
kapcsán, hogy az orosz nagyhatalmi befolyásolási törekvéseknek fedezéket nyújt a magya r
kormány, ahelyett, hogy tenné a dolgát .

A fentiek alapján bizony rá kell kérdeznem újra :

1) Hozott-e bárki informális döntést arról, hogy az Európai Uniót és azon belül szűkebb
térségünket destabilizálni akaró a putyini Oroszország terjeszkedési politikája előtt
Magyarország utat nyit ?

2) Feladata-e még a hazai nemzetbiztonsági szolgálatoknak az orosz titkosszolgálat i
törekvések elhárítása, és a nyomozóhatóságoknak a vonatkozó esetek kivizsgálása ?

3) Vizsgálják-e, hogy kik, milyen háttérrel és milyen pénzb ő l működtetik azokat az orosz
érdekeket szolgáló magyar nyelvű szélsőséges- és propagandaoldalakat, amelyek
nyilvánvalóan sértik Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit? Ha vizsgálják, mit teszne k
ellene?

4) Mit tesz a magyar kormány annak érdekében, hogy magyar fiatalok ne váljanak az oros z
propagandatevékenység eszközeivé, áldozataivá ?

5)

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2016 . március 31 .

Szelényi Zsuzsanna

országgyülési képviselő
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