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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Magyarországon kapnak menedéket a macedóniai 
lehallgatási botrány felelősei?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

2017 novembere és 2018 januárja között négy alkalommal tettem fel kérdést Önnek arról, hogy 
valóban hazánkban kapnak-e menedékjogot a macedóniai lehallgatási botrány politikai és 
titkosszolgálati felelősei. Kérdéseimre nem kaptam érdemi választ.

Akkor is jeleztem: nehezen hihető, hogy sem a belügyi, sem a nemzetközi bűnügyi 
együttműködésben, sem a titkosszolgálatok közötti együttműködésben, illetve információcserében 
nem került napirendre a Macedóniában 2015-ben kirobbant megfigyelési botrány, amikor is az 
akkor hivatalban lévő szkopjei kormány törvénytelen módon a politikai ellenfeleik, valamint 
újságírók és civilek lehallgatására és megfigyelésére használta fel a macedón titkosszolgálatot. Az 
ügyben érintett két titkosszolgálati vezetőt, Goran Grujovszkit és Nikola Boskovszkit, akik hamis 
bolgár útlevéllel próbáltak Budapestre utazni, a szaloniki reptéren a görög rendőrség 2017. 
októberben letartóztatta.

A lehallgatási botrány politikai felelőse, a korábbi macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki az 
illetékes macedón bíróságtól azzal kérte a korábban bevont útlevele visszaadását, hogy becsatolta 
Orbán Viktor miniszterelnök írásos meghívóját. Nyilván nem független ez a fejlemény attól, hogy 
Orbán Viktor és a Fidesz más politikusai aktívan kampányoltak a 2017-es macedóniai 
önkormányzati választás során Nikola Gruevszki mellett.

Különös aktualitást ad a kérdéseimnek az, hogy az időközben a szkopjei bíróság által korrupciós 
ügyekért letöltendő börtönbüntetésre ítélt egykori macedón miniszterelnök a börtönbe vonulás 
helyett 2018. november 13-án közösségi oldalán maga jelentette be, hogy Budapestre jött, és itt 



politikai menedékjogot kér. A macedón belügyminisztérium a sajtóval azt közölte, hogy a magyar 
belügyminisztérium megerősítette, hogy Nikola Gruevszki hazánkban van és menedékjogot kért. 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azzal hárította el, hogy a sajtónak nyilatkozzon az 
ügyben, hogy folyamatban lévő menekültügyi eljárásról nem áll módjában nyilatkozni.

Mindezek után kérem Miniszter Urat, válaszolja meg a következő kérdéseket:

1. Kért-e tartózkodási engedélyt vagy benyújtott-e menekült- vagy oltalmazotti státusz iránti 
kérelmet a magyar illetékes szerveknél Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök, illetve a 
macedón titkosszolgálat két korábbi vezetője, Goran Grujovszki és Nikola Boskovszki? 

2. Van-e információja az Ön által vezetett szerveknek arról, hogy a Nikola Gruevszkin túlmenően a 
macedóniai lehallgatási botrányban érintett személyek Magyarországra kívánnak beutazni? 
Megkeresték-e a macedón illetékes szervek ebben az ügyben az Ön által irányított magyar 
szerveket? 

3. Nemzetbiztonsági szempontból kockázatosnak ítéli-e a macedóniai lehallgatási botrányban 
érintett személyek magyarországi beutazását vagy tartózkodását? Ha igen, akkor várható-e, hogy az 
illetékes hatóságok az érintettek beutazását és tartózkodását nemzetbiztonsági okokra hivatkozással 
megtagadják? 
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