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KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIU M

MINISZTE R

Sneider Tamás képvisel ő úr részére

Magyar Országgy ű lés

Budapest

Országgyű lés Híy?tta L

irományszárny K1g~5i( A

Érkezett 2016 ÁPR O 7,

Tisztelt Képviselő Úr!

A hozzám intézett, az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8)

bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „tlMlit kíván tenni a Kormány annak

érdekében, hogy a koncepciós eljárás alá vont Beke István és Szőcs Zoltán fagvatariásával

kapcsolatban maradéktalanul érvényesülhessenek a nemzetközi egyezmények és előírások? ”

című , K/9754. számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Ahogyan azt már hasonló tartalmú kérdésre 2015 . december 7-én kelt válaszomban jeleztem ,

az eset nyilvánosságra kerülése után csíkszeredai főkonzulátusunk azonnal felvette a

kapcsolatot Beke István feleségével, Beke Íjgyártó Csillával, bukaresti nagykövetségün k

pedig a román illetékes szervektő l kért közvetlen tájékoztatást.

2015 . december 8-án csíkszeredai főkonzulátusunkat a kézdivásárhelyi rendőrség a Szervezett

Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészséghez (DIICOT) irányította, ezért bukaresti

nagykövetségünk szóbeli jegyzékben kért tájékoztatást, amelyben jelezték, hog y

megkeresésüket a kézdivásárhelyi rendőrség írásos válasza alapján intézték az ügyészséghez .

Tekintettel arra, hogy hivatalosan megküldött jegyzékünkre nem kaptunk semmilye n

formában választ, 2015 . december 22-én szóbeli jegyzékben fordultunk a romá n

külügyminisztériumhoz kérve intézkedésüket .

2016 . január 12-én kelt jegyzékében a román külügyminisztérium sz űkszavú, a hatalmi ágak

szétválasztásának elvére hivatkozó elutasító választ küldött bukaresti nagykövetségünknek .

Erre tekintettel bukaresti nagykövetünk a román külügyminisztérium nagyköveti egyeztet ő
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megbeszélésén felvetette az ügyészség részéről megválaszolatlan nagykövetségi jegyzéke k

ügyét, kérve, hogy járjanak közbé a DIICOT irányába az igényelt válaszok mielőbbi érdemi

megválaszolása érdekében .

2016. január 25-én Szűcs Zoltán testvérével, Szőcs Csongorral a Külgazdasági és

Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának érdekvédelmi osztályvezet ője folytatott

személyes beszélgetést a lehetséges konzuli fellépésr ő l, annak tartalmáról . Az osztályvezető
felhívta a figyelmet a fennálló kett ős állampolgárság okozta nehézségekre a konzul i

érdekvédelem érvényesítése terén, ami így akár komoly akadályokba is ütközhet . Szőcs

Csongor a tájékoztatást elfogadta, megértő volt, s jelezte, hogy ezekkel a tényekkel tisztában

vannak .

2016. február 4-én a bukaresti nagykövetségünk választ kapott a DIICOT illetéke s

főosztályától . Az ismételten rendkívül szűkszavú válaszlevél – nagykövetségünk Beke István

ügyével kapcsolatos szóbeli jegyzékére hivatkozva – a nevezett magyar állampolgárságá t

alátámasztó információk megküldését kérte .

2016 . február 29-én Beke íjgyártó Csilla jelezte, hogy nem kívánják a magyar

állampolgárságra vonatkozó dokumentumokat nyilvánosságra hozni, ekkor még nem kérte a

konzuli védelmet. (Beke István felesége jelezte ugyanakkor, hogy a házkutatás során a román

hatóság képviselői fényképen/filmen dokumentálták a család magyar állampolgárságá t

hitelesen igazoló dokumentumokat . )

2016 . március 14-én a román külügyminisztérium jegyzéket küldött, amelyben közölték, hog y

Szőcs Zoltán magyar állampolgárra vonatkozóan egyetlen b űnügyi esetet sem vizsgálnak ,

kizárólag Szőcs Zoltán román állampolgár ellen folytatnak eljárást .

2016 . március 23-án a csíkszeredai főkonzulátusunk megkereste Szőcs Csongort, Szőcs

Zoltán testvérét, és ismételten érdeklődött arról, hogy igénylik-e a magyar konzuli szolgála t

fellépését ügyükben. Szőcs Csongor arról tájékoztatatta őket, hogy ezúttal igénylik. A szintén

a helyszínen tartózkodó Beke íjgyártó Csilla pedig jelezte, hogy korábbi álláspontjá t

megváltoztatva már kéri a magyar konzuli szolgálat fellépését férje ügyében .
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2016. március 30-án a bukaresti nagykövetségünk konzuli osztályán megjelentek a

hozzátartozók, és írásban kérték Szőcs Zoltán és Beke István ügyében képviseletünk

közbenjárását . Konzulunk az ügyfeleket tájékoztatta a konzuli védelem lehetőségeirő l ,

amelyet megértettek és elfogadtak.

Konzuli szolgálatunk is kért tájékoztatást a román hatóságoktól, illetve 2016 . április 7-én

bukaresti nagykövetünk újra határozottan kérte a román illetékes szervekt ől a személyes

tájékozódás lehetőségét, hogy a nemzetközi jogban elfogadott formában konzuli védelemben

részesülhessen Beke István és Sz őcs Zoltán .

A konzuli védelemről szóló 2001 . évi XLVI. törvény 3 . § (2) bekezdése szerint „más

állampolgársággal is rendelkező magyar állampolgár a másik állampolgársága szerinti

államban olyan mértékben jogosult a védelemre, amilyen mértékig azt a fogadó álla m

lehetővé teszi” . A magyar állam cselekvési kerete Románia vonatkozásában így igen szűkös,

és hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a fenti esetekben Romániában, román állampolgárkén t

elkövetett vagy el nem követett cselekmények vizsgálatáról van szó, az el őzetes letartóztatást

román állampolgárok ellen foganatosították .

Ahogy a fentiek is alátámasztják, szeretném biztosítani arról, hogy minden lehetséges konzul i

és diplomáciai eszközzel élünk annak érdekében, hogy a letartóztatottak emberi é s

állampolgári jogai biztosítva legyenek .

Kérem, engedje meg azt is, hogy ezúton mondjak köszönetet Önnek az ügy figyelemmel

kíséréséért .

Budapest, 2016 . április

Tisztelettel :
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Szijj : ó Péter
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KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIU M

MINISZTE R

Kövér László úr részér e
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozással ,

megküldöm Sneider Tamás országgyűlési képviselő „ Mit kíván tenni a Kormány annak

érdekében, hogy a koncepciós eljárás alá vont Beke István és Szőcs Zoltán fogvatartásával

kapcsolatban maradéktalanul érvényesülhessenek a nemzetközi egyezmények és előírások? ”

című , K/9754 . számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016. április

Tisztelettel :

SzijjáJtó Péte r

[1-1027 BUDAPEST, BEM RAKPART 47 . TELEFON : +36 1 458 1420 E-MAl1 : PETER .SZIJIARTO@MFA.GOV.HU


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

