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MINISZTERELNÖKSÉG
L ~tizet

DR . SEMJÉN ZSOLT
miniszterelnök-helyet ta s

Dr. Molnár Csaba
képviselő úr részére
Magyar Országgyű lés

Tisztelt Képviselő úr!

A Miniszterelnök úrhoz intézett, az Országgyűlésről szóló 2012. évi )(XXVI . törvény
42. § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igénylő „Milyen minőségben
utazott Habony úr New Yorkba?” című, K/13014. számú kérdésére az alábbi
tájékoztatást adom .

A Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt a Vigotop
Limited felperes a Magyar Állam alperes ellen indított eljárást. A Kormányt az ICSID
előtt folyó kéthetes tárgyalássorozaton a Miniszterelnökség részéről dr. Győri Tibor
jogi ügyekért felelős államtitkár, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről
dr. Jármai Péter jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár képviselte .

Tájékoztatom tisztelt Képviselő Urat, hogy Habony úr nem volt tagja a
kormányzati delegációnak, abban nem vett részt, az eljárással semmilyen kapcsolat a
nincs, és nem is volt. Felhívom továbbá tisztelt Képviselő úr figyelmét, hogy az
ICSID székhelye - így a tárgyalás is - Washingtonban és nem New Yorkban van ,
ennek megfelelően a kormánydelegáció Washingtonba utazott és ott tartózkodott ,
nem pedig New Yorkban .

Az érintett ügyben a Magyar Állam jogi képviseletét a Réczicza White Case LLP
ügyvédi Iroda és a Sárhegyi és Társai ügyvédi Iroda látja el . A megbízási szerződés
alapján a megbízási díj keretösszege nettó 6 .214.000 EUR Az ügyben eljáró ügyvédi
irodák ezen összeg terhére viselik az üggyel kapcsolatban felkért öt szakért ő i csoport
munkadíját, a szakértők tárgyalásra történő utazás- és szállásköltségeit, továbbá a
Magyar Állam oldalán a perben tanúskodó személyek utazás- és szállásköltségeit . A
szerződés óradíj elszámolású, így csak a ténylegesen teljesített és a Megbízó álta l
elfogadott megbízási díj kerül kifizetésre, ezért csak ez eljárás vége után lehet a
pontos összeget meghatározni, különös tekintettel arra, hogy a Magyar Álla m
pernyertessége esetén a választott bíróság kötelezheti a felperes Vigotop Limitedet a z
eljárással kapcsolatban felmerült költségek, így az ügyvédi költségek megtérítésér e
is .

Budapest, 2013. november 27 .
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