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MINISZTERELNÖKSÉG

DR. SEMJÉN ZSOLT
miniszterelnök-helyette s

Mesterházy Attila országgyűlési képviselő részére

Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja

Budapest

PARLF-МЕ/9/1(2014) (1)

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján
Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz benyújtott írásbeli választ igényl ő , „Milyen kormányzati
tisztségviselőket, illetve kormánytagokat érint az amerikai beutazási tilalom? "című, és
K/1671 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

А Magyar Kormánynak nincs tudomása arról, hogy kik szerepelnek azon а listán, amely
korrupció gyanúja miatt felfüggeszti az Egyesült Államokba történő beutazás lehetőségét . А
Kormánynak onnan van tudomása Vida Ildikó NAV elnök érintettségérő l, hogy Vida Ildikó
közvetlenül а 2014. november 5-64 а Magyar Nemzet című napilapban megjelent interjúj a
előtt —amelyben elismerte, hogy szerepel а kérdéses listán —értesíte tte az illetékes
kormánytagot, Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert . Tekintettel arra, hogy Egyesült
Államok budapesti nagykövetsége а mai napig nem osztotta meg azokat а további hitele s
információkat, amelyeket Magyarország Kormánya több alkalommal ké rt , nem ismerjük а
neveket és az érintettek beosztását .

Az alapvető információk hiányában, az elmúlt hetek amerikai jelzései alapján nincs ki ellen
vizsgálatot indítani . Szeretném felhívnia figyelmet arra, hogy а közszolgálati tisztviselők
állítólagos érintettsége is csupán feltételezés . А közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi
СХСIХ . törvény kizárólag két esetben ír el ő а közszolgálati tisztvisel ő részére а munkáltatói
jogkör gyakorlója felé tájékoztatási kötelességet, s egyik sem vonatkozik más állam
vonatkozásában fennálló beutazási korlátozásokra .
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Kövér László Elnök Úr

	

PARLF-ME/9/1(2014) (1 )
részére

Magyar Országgyűlés

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
Mesterházy Attila (MSZP) országgyűlési képviselő „Milyen kormányzati tisztségviselőket,
illetve kormánytagokat érint az amerikai beutazási tilalom? "című, és K/1671 . számú írásbel i
választ igénylő kérdésére ado tt válaszomat .

Budapest, 2014. november 6.
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