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Mint az alábbi írásbeli kérdés megválaszolására feladat- és hatáskörrel rendelkez ő miniszter —
Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr — megbízásából, az egyes házszabály i
rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 . pontjában foglaltak
megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Szabolcs (független) országgy űlés i
képviselő által Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz címzett „Miért adta ki Magyarország
Kazahsztánnak egy ottani koncepciós per áldozatát?” című , K/16827 . számú kérdésére és
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrhoz címzett „Miért adta ki Magyarország
Kazahsztánnak egy ottani koncepciós per áldozatát?” című, K/16828 . számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017. augusztus 29 .

Tisztelettel :

Kövér László úr részére
az Országgyű lés elnöke

Dr. Völner Pál

Postacím : 1357 Budapest, Pf. 2 . Telefon : (06 1) 795 3209 E-mail . pal .volner@im .gov .hu



IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: VII-PF/76/2/20 1 7
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Budapest

Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . § (9) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igényl ő Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz címzett „Miért adta ki

Magyarország Kazahsztánnak egy ottani koncepciós per áldozatát?” című , K/16827. számú
kérdésére és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrhoz címzett „Miért adta ki

Magyarország Kazahsztánnak egy ottani koncepciós per áldozatát?” című , K/16828. számú
kérdésére, mint feladat- és hatáskörrel rendelkez ő miniszter – Dr. Trócsányi Lászl ó
igazságügyi miniszter úr – megbízásából az alábbi tájékoztatást adom .

Magyarország és a Kazah Köztársaság vonatkozásában a kiadatást a 2015 . évi CXCIX.
törvénnyel kihirdetett Magyarország és a Kazah Köztársaság között létrejött kiadatási
egyezmény szabályozza . A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996 . évi XXXVIII .
törvény rendelkezései szerint a kiadatás jogszabályi feltételeinek fennállásáról a Fővárosi
Törvényszék határoz, majd a Fővárosi Törvényszék végzése alapján a kiadatásról a z
igazságügyi miniszter dönt .

Ierzhan Kadesov 2016 . február 25-én menekültként történ ő elismerés iránti kérelmet nyújtott
be a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Menekültügyi Igazgatóságánál . A Bevándorlási
és Menekültügyi Hivatal 2017 . május 2-án kihirdetett határozatával a menekültügyi kérelmet
mind menekültkénti, mind oltalmazottkénti elismerés tekintetében elutasította és Ierzha n
Kadesovot Kazahsztán területére kiutasította. Ierzhan Kadesov a döntés ellen felülvizsgálati
kérelmet adott be, amelyet a F ővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017 . május 29 .
napján elutasított, így a menekültügyi hatóság döntése joger őre emelkedett.

A Fővárosi Törvényszék 2017 . június 16-án kelt, 33.Beü.580/2016/41 . számú, jogerős
végzésében megállapította, hogy a kazah kiadatási kérelem vonatkozásában a kiadatá s
jogszabályi feltételei fennállnak, a specialitás szabályai alkalmazandók, és elrendelte Ierzha n
Kadesov kiadatási letartóztatását .

A Fővárosi Törvényszék végzése tartalmazza, hogy a 2017 . június 16-án megtartott
tárgyaláson Ierzhan Kadesov a Kazah Köztársaságnak történ ő kiadatásához az eljáró bíró és a
védő jelenlétében hozzájárult . A kazah Legfőbb Ügyészség a kiadatási kérelemben garantálta ,
hogy Ierzhan Kadesovot köztörvényes bűncselekményekért üldözik, az üldöztetésnek ninc s
politikai jellege, sem származása, szociális, tisztségbeli vagy vagyoni helyzete, neme, faj i
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hovatartozása, nemzetisége, nyelve, meggy őződése, vallási hovatartozása miatt üldöztetés
nem fenyegeti .

A kazah Legfőbb Ügyészség a kiadatási kérelemben garanciát vállalt arra, hogy Ierzhan
Kadesovot nem fogják megkínozni, nem lesz alávetve kegyetlen, embertelen, megaláz ó
bánásmódnak vagy büntetésnek, szükség esetén orvosi ellátásban fog részesülni és kiadatása
esetén biztosítják számára az ENSZ Állampolgári és Politikai Jogok Nemzetköz i
Egyezségokmányában elfogadott eljárásjogi garanciákat, továbbá vállalták, hogy kiadatás a
esetén tiszteletben tartják a specialitás elvének érvényesülését . Ierzhan Kadesovot kazahsztáni
fogva tartása alatt a magyar diplomáciai képviselet tagjai akadálytalanul meglátogathatják ,
hogy fogva tartásának körülményeit és azok nemzetközi standardoknak megfelel őségét
megismerjék .

Az igazságügyi miniszter – a fent leírtak figyelembevételével – hozzájárult a kiadatáshoz .
Ierzhan Kadesov Kazah Köztársaság részére történ ő kiadatására 2017. július 23-án került sor .

A kiadni kért személyre a kiadás időpontjáig a hatályos büntetés-végrehajtási szabályo k
vonatkoznak, így a rendelkezési jogkör gyakorlója dönthet a kapcsolattartás korlátozásáró l
vagy ellenőrzéséről a büntetőeljárás eredményessége érdekében . A látogató fogadás
formájában megnyilvánuló kapcsolattartás ennek megfelelően a büntetések, az intézkedések,
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL .
törvényben meghatározott szabályok szerint valósulhatott meg .

Budapest, 2017 . augusztus 29 .

Tisztelettel :

Dr. Völner Pá l
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