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Válasz a K/1902. számú írásbeli kérdésre:
,Ki hazudott?"

Mesterházy Attila
országgyű lési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úri

A K/1902. számú írásbeli kérdésére, Varga Mihály miniszter úr nevében és megbízásából, a
következő választ adom :

Tájékoztatom, hogy Vida Ildikó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnök e
2014. november 5-én tárta a nyilvánosság elé, hogy az Egyesült Államokba történő beutazását
az amerikai nagykövetség nemkívánatosnak min ősítette . Erről André Goodfriend, az amerika i
nagykövetség ideiglenes ügyvivője levélben értesítette a NAV elnökét, aki a személyét érintő
intézkedésrő l, november 4-én délután tájékoztatta Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert ,
amelyet ő nem tagadott a nyilvánosság elő tt.

A beutazás korlátozása a magánszemély ügye, így az arról való tájékoztatás is az, és ne m
munkajogi kérdés .

A NAV elnöke 2014 . november 10-én felkereste az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségé t
abban a reményben, hogy részére kiadják a döntés alapjául szolgáló információkat .
A nagykövetség ideiglenes ügyviv ője azonban nem fedte fel a kitiltás okát . Tehát hiába kért ,
nem kapott választ Vida Ildikó arra, milyen okból és milyen bizonyítékok alapján korlátozza
beutazását az Amerikai Egyesült Államok .

Demokráciában korrupciós vádak esetén bizonyítékok alapján indul nyomozás . Magyarországo n
demokrácia és jogállam van, ezért senkit nem lehet bizonyítékok nélkül meggyanúsítani .

Mivel továbbra sem tudjuk, hogy az amerikai döntéshozók milyen konkrét ügy miatt korlátoztá k
Vida Ildikó beutazását az USA-ba, a Nemzetgazdasági Minisztérium továbbra is várja azokat a z
amerikai információkat, amelyek alapján az ügyben vizsgálatot tud indítani .

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jelenleg is vizsgálatokat folytat az adóvisszaélések felderítés e
érdekében és a jövőre nézve is fő feladatának tekinti az adócsalásokkal szembeni hatékon y
fellépést.

Budapest, 2014 . november n .~ .
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