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írásbeli kérdés

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok feltenni dr.
Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz :

„Hogyan védi meg a Kormány a választások tisztaságát az orosz beavatkozástól? ”

címmel .

Miniszterelnök Úr !

A 2016-os amerikai elnökválasztási kampány során a Demokrata Párt különböz ő szervezeteitő l
loptak el, majd szivárogtattak ki érzékeny tartalmú emaileket hackerek .
Az amerikai hírszerző szervezetek 2017 . január 6-i jelentése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök
rendelte el ezeket az internetes támadásokat . A jelentés szerint Oroszország célja az volt, hogy
aláássa az amerikai demokratikus folyamatokba vetett bizalmat, rágalmazzák Hillary Clintont é s
csökkentsék megválasztásának esélyét .
Azóta az is világossá vált, hogy az 2016-os amerikai elnökválasztási kampány során a választásr a
jogosultak feléhez, azaz mintegy 126 millió amerikaihoz juthattak el olyan megtéveszt ő Facebook-
posztok, amelyeket orosz álhírportálok állítottak elő , és mintegy 470, feltehetően Oroszországbó l
származó, hamis profillal vagy oldallal bejelentkező felhasználó mintegy százezer dollárt költött
közel háromezer hirdetés megjelentetésére . Ezen túl 18 olyan YouTube-csatornát és 2752 Twitter
fiókot fedeztek fel, amelyek a Kreml dezinformációs kampányához kapcsolódnak .

Az is kiderült, hogy orosz hírszerzők hamis Facebook-profilok mögül kémkedtek Emmanue l
Macron kampánycsapata után a francia elnökválasztás idején. Körülbelül két tucat kamufióko t
készítettek abból a célból, hogy személyes információkat szerezzenek meg az akkor még elnökjelöl t
Macronról és embereirő l . A Facebook megerősítette az értesülést, és vizsgálatuk során arra jutottak,
hogy a hamis felhasználói fiókok az orosz katonai hírszerz őügynökséghez, a GRU-hoz köthetők .

Az amerikai kongresszusi vizsgálat során tett vallomása alapján Carter Page, Trump Oroszország -
ügyi külpolitikai tanácsadója 2016 nyarának végén Budapestre utazott abból a célból, hogy
Szemerkényi Réka volt washingtoni nagykövettel és más magyar kormányzati szereplőkkel
találkozzon, és volt egy találkozója egy „orosz személlyel” is .



Miniszterelnök Úr!

Ezek alapján nem kizárható, hogy az orosz titkosszolgálatok a 2018-as magyarországi országgy űlési
választásokat is megpróbálják befolyásolni . Ennek kapcsán kérdezem Miniszterelnök Urat :

- A Kormány információi alapján használták-e bármilyen módon az orosz
titkosszolgálatok vagy más orosz szervezetek Magyarország területét az amerikai és a
francia választás befolyásolására irányuló akcióik során ?

- Nyomon követi-e a Kormány az orosz hírszerző szervezeteknek a magyarországi
választások befolyásolására irányuló esetleges tevékenységét?

- Hogyan kívánja a kormány megakadályozni, hogy az orosz hírszerz ő szolgálatok vagy
más orosz szervezetek Magyarországon is hackertámadásokkal, hamis híreket terjesztő
propagandával vagy más módon próbálják meg befolyásolni a választások eredményét ?

Várom érdemi válaszát .

Budapest, 2017 . december 14 .

yurcsány Ferenc
okratikus Koalíció
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