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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI .

törvény 42 . § (8) skk. bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II .

24.) OGY határozat 124 . § (1) skk. bekezdése alapján „Mióta és milyen megfontolás alapján

használja a Miniszterelnöki Kabinetiroda adatelemzésre az orosz Yandex céget?” címmel

írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok benyújtani Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki

Kabinetirodát vezető miniszternek.

Tisztelt Miniszter Úr !

Sajtóinformációk alapján derült ki, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda által a nemzet i

konzultációs kampány keretében m űködtetett nemzetikonzultacio .kormany.hu weboldalon a z

orosz Yandex cég analitikai mérőkódja van elhelyezve, és az adatkezelési tájékoztatóba n

foglaltaknak ellentmondva a weboldalról magyar állampolgárok ott megadott személyes adatait

továbbítják az orosz cég külföldi szervereire .

Az adatkezelési szabályok megszegésén túl súlyos nemzetbiztonsági problémát jelent, hog y

magyar állampolgárok személyes adatait és ahhoz kötve politikai véleményüket egy olyan

orosz cég szerverein tárolják, amelyr ő l korábban már kiderült, hogy együttm űködik, adatokat

ad át az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal . Különösen aggályos, hogy ezeket a z
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információkat a magyar állampolgárokról Magyarország Kormánya tudtával, sőt önkéntes

döntésével továbbítják ennek a cégnek . Az elmúlt évek egyik legsúlyosabb nemzetbiztonsági

kockázatát jelenti Európában az orosz kíbertevékenység, és ehhez az ilyen adatok megszerzés e

Oroszország számára értékes, és felhasználható számra a jelenleg zajló információs háborúban .

Tisztelt Miniszter Úr !

Nyilvánvalóan Önök is tisztában vannak azzal, hogy milyen veszélyeket rejt magában ez a z

adattovábbítás, ezért vették ki a kódot a weboldalról mindenféle magyarázat nélkül az t

követően, hogy lebuktak .

A helyzet tisztázása érdekében az alábbi kérdésekkel kívánok Önhöz fordulni :

• Mióta használja a Kormány a Yandex cég szolgáltatását webanalitikai eszközként ?

Milyen adatgyűjtő kampányokban használták korábban?

• Hány állampolgárt érintett az adattovábbítás és milyen adatokat továbbítottak a Yande x

felé?

• Milyen adatbiztonsági, titoktartási garanciát tudott a Yandex adni a Kormánynak ?

• A Miniszterelnöki Kabinetiroda milyen eljárás szerint, milyen kritériumok alapján ho z

döntést arról, hogy melyik szolgáltatót választja ki webanalitikai elemzéshez, illetve a

felhasználók személyes adatainak kezeléséhez? A nemzeti konzultációs kampányba n

mi alapján esett a Miniszterelnöki Kabinetiroda választása a Yandexre ?

Várom megtisztel ő válaszát .

Budapest, 2017 . április 12 .

dr. SzoSzabolcs

független országgy ű lési képviselő
(Együtt)
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