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-.12017. ( . . .) OGY határozat

az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló eseti bizottsá g
létrehozásáró l

1 . Az Országgyű lés az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény (a továbbiakban :
Ogytv .) 23. §-a alapján eseti bizottságot hoz létre Magyarországra irányuló oros z
befolyásszerzéssel összefüggő , nemzetbiztonsági vagy korrupciós kockázatot jelent ő ügyek
hátterének kivizsgálására.

2. A bizottság neve: az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait' vizsgáló eset i
bizottság .

3 . A Bizottság tevékenységének tárgya a következ ő kérdések tisztázása :
a) a politikai pártoknak és a parlamenten kívüli politikai mozgalmaknak az Oroszország i
Föderáció állami szerveivel, titkosszolgálataival vagy azokhoz köthet ő gazdasági szereplőkkel
fennálló esetleges finanszírozási kapcsolatainak feltárása ,
b) a magyarországi székhelyű sajtótermékek és médiatartalom-szolgáltatóknak az Oroszország i
Föderáció állami szerveivel, titkosszolgálataival vagy azokhoz köthet ő gazdasági szereplőkkel
fennálló esetleges finanszírozási vagy intézményes együttműködési kapcsolatainak feltárása,
c) a Kiss Szilárd-ügy és a magyar kormányzati tisztvisel őket érintő esetleges további egyedi
ügyeknek az "orosz befolyásszerzéssel összefüggő nemzetbiztonsági vagy korrupció s
kockázatainak feltárása .

4 . A bizottság kilenc tagból áll, tagjai országgyű lési képviselők. A tagokat az országgyűlési
képviselőcsoportok jelölik az alábbiak szerint :
a Fidesz négy,
a KDNP egy,
az MSZP egy,
a Jobbik egy,
az LMP egy,
a független képviselők együttesen egy
tagot ajánlhatnak.

5. A bizottság elnökére az ellenzéki, alelnökére a kormánypárti képviselőcsoportok a bizottsági
tagságra jelöltek köréből terjesztenek elő javaslatot.

6 . A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képvisel őcsoportok
vezető inek javaslata alapján az Országgyű lés elnöke terjeszt elő javaslatot az Országgy ű lésnek,
amelyr ő l az vita nélkül határoz. A bizottság akkor is megalakul, ha valamelyik képvisel őcsoport
nem vesz részt a jelölésben . A bizottság megalakulása során tagot nem jelölő képviselőcsoport a
bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, akit az eredeti eljárásnak 'megfelel ően választ
meg az Országgyűlés .



7 . A bizottság ügyrendjét – e határozatban foglaltak figyelembevételével – az egyes házszabály i
rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat vonatkozó rendelkezései alapján maga
állapítja meg .

8. A bizottság működésének költségeirő l az Országgyű lés Hivatalának költségvetésén belül kell
gondoskodni .

9. A bizottság megbízatása a bizottsági tagok megválasztásáról rendelkező országgyűlési
határozat hatálybalépésének napján kezd ődik, és a 2014-ben megválasztott Országgy űlés
megbízatásának megszűnéséig tart .

10.Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .



INDOKOLÁ S

az orosz befolyásszerzés nemzetbiztonsági vonatkozásait vizsgáló eseti bizottsá g
létrehozásáról szóló határozati javaslathoz

Az előző ciklus vége óta számos olyan hír látott napvilágot, amely orosz érdekcsoportok a
magyar államhatalmat képviselő személyekkel, illetve .magyar politikai pártok kötelékében
dolgozó személyekkel kapcsolatos befolyásszerzésének gyanúját vetették fel .

A legkirívóbb eseteket a Kovács Béla, illetve Kiss Szilárd ügyekben feltárt tények szolgáltatták ,
de a Rogán Antal legszűkebb köreit is érintő oroszországi összefonódások ugyanúgy a
legmagasabb kormányzati szint érintettségét vetik fel, mint legújabban a hosszú éveken keresztü l
a magyar kémelhárításnak dolgozó titkosszolga egy online hírportálnak adott interjújában
felvázolt riasztó méreteket öltött orosz befolyásról szóló beszámolója .

Az eseti bizottság felállításának igényét az abbéli meggyőződés adja, hogy az orosz állami
szervek, titkosszolgálatok és az ezekhez köthet ő gazdasági érdekcsoportok növekvő informáli s
befolyásszerzése a magyar államhatalomban, illetve a magyar politikai pártokban rövid-, közé p
és hosszútávon egyaránt súlyosan veszélyezteti a magyar nemzetbiztonságot, és veszélybe
sodorja a magyar állam szuverenitását . Éppen ezért minden felelős, megválasztott magyar
politikai szereplőnek elemi kötelessége, hogy minden lehetséges eszközt megragadjon annak
érdekében, hogy az orosz befolyásszerzésnek kitett személyek körét a lehet ő legrészletesebbe n
feltárja, annak természetét és mértékét pedig a lehet ő legteljesebben megismerje .
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