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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az igazságügyi miniszterhez intézett, az Országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény
42. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Az Ön által vezetet t
minisztérium, vagy az alá tartozó háttérintézmények bármely kormányzat i
tisztségviselőjét értesítette az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a beutazás
korlátozásáról?” címmel K/1687 . számon benyújtott írásbeli kérdésére az alább i
tájékoztatást adom .

Képviselő Úr kérdésével összefüggésben szükségesnek tartom kiemelni, hogy az amerika i
jogrend lehetőséget ad arra, hogy már bűncselekmény elkövetésének puszta gyanúja esetén i s
az érintett személy beutazását korlátozó — így jelen esetben az amerikai jogren d
szempontjából : jogszerű — intézkedést hozzon.

Tájékoztatom továbbá, hogy nincs tudomásom arról, hogy az általam vezetett minisztériu m
vagy az általam irányított vagy felügyelt háttérintézmény közszolgálati tisztviselője kapott
volna az Egyesült Államok budapesti nagykövetségét ő l bármilyen értesítést .

A Kormány továbbra is elkötelezett abban, hogy a nyilvánosság tájékoztatásával történjen
meg az ügy tisztázása, jelezve ezáltal mindenki számára, hogy Magyarországon zér ó
tolerancia érvényesül a korrupcióval szemben és ebben továbbra is segítséget várunk a
Egyesült Államok budapesti nagykövetségétő l .

Budapest, 2014 . november 6 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi Lászl ó

Postacím : 1357 Budapest, Pf. 2 Telefon : (06 1) 795 9512 E-mail : miniszter@im,gov.hu
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Tisztelt Elnök Úr !

Mesterházy Attila képviselő úr által az igazságügyi miniszterhez intézett, az Országgyűlésrő l
szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8)-(9) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ
igénylő „Az Ön által vezetett minisztérium, vagy az alá tartozó háttérintézménye k
bármely kormányzati tisztségviselőjét értesítette az Egyesült Államok budapesti
nagykövetsége a beutazás korlátozásáról?” címmel K/1687 . számon benyújtott írásbel i
kérdésre az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24 .) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében válaszomat mellékelten
megküldöm .

Budapest, 2014 . november 6 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László

Postacím : 1357 Budapest, Pf. 2 Telefon : (06 1) 795 9512 E-mail : miniszter@im gov.hu
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