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Írásbeli választ igényl ő kérdés !

Dr. Kövér László úr ,
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök 'Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján kérdést kívánok benyújtan i

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez

„Magyarországon kapnak menedéket a macedóniai lehallgatási botrány felel ősei?”

címmel . A választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr !

Macedóniában elő rehozott választásokhoz és a kormány bukásához vezetett az a 2015 -
ben kirobbant megfigyelési botrány, amikor is az akkor hivatalban lévő szkopjei
kormány törvénytelen módon a politikai ellenfeleik, valamint újságírók és civile k
lehallgatására és megfigyelésére használta fel a macedón titkosszolgálatot . Az ügyben
érintett két titkosszolgálati vezet őt, Goran Grujovszkit és Nikola Boskovszkit, akik hami s
bolgár útlevéllel próbáltak Budapestre utazni, a szaloniki reptéren a görög rend őrség
2017. októberben letartóztatta . A két férfi a gyanú szerint több ezer ember illegális
telefonos lehallgatásban vett részt, ezt követően a megfigyelés eszközei t
megsemmisítették. A lehallgatási botrány politikai felelőse, a korábbi macedón
miniszterelnök, Nikola Gruevszki az illetékes macedón bíróságtól a napokban azzal kért e
a korábban bevont útlevele visszaadását, hogy becsatolta Orbán Viktor miniszterelnö k
írásos meghívóját . Nyilván nem független ez a fejlemény attól, hogy Orbán Viktor és a
Fidesz más politikusai aktívan kampányoltak a nemrég lezajlott macedónia i
önkormányzati választás során Nikola Gruevszki mellett .

Mindezek alapján a következőket kérdezem Miniszter úrtól :

1. Van-e információja a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, illetve a szkopje i
nagykövetségnek arról, hogy a macedóniai lehallgatási botrányban érintett személye k
Magyarországra kívántak vagy kívánnak beutazni ?

2. Kapott-e vízumot magyarországi beutazásához a macedóniai lehallgatási botrányba n
érintett Nikola Gruevszki, illetve a macedón titkosszolgálat két korábbi vezetője, Goran
Grujovszki és Nikola Boskovszki?
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3. Közreműködött-e a szkopjei nagykövetség annak a miniszterelnöki meghívólevélnek a
címzetthez történ ő eljuttatásában, amit Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnö k
útlevélügyének pozitív elbírálása érdekében az eljáró macedón bírósághoz benyújtott ?

4. Fordult-e a szkopjei nagykövetséghez tartózkodási engedély, illetve menekült- vag y
oltalmazotti státusz iránti kérelem kapcsán Nikola Gruevszki volt macedó n
miniszterelnök, illetve a macedón titkosszolgálat két korábbi vezet ő je, Goran Grujovszk i
és Nikola Boskovszki ?

Budapest, 2017. november "2Y

Demeter Márta
(LMP)
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