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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 21 perc.) 

Az ülés megnyitása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket: 
Magyar Levente külügyminisztériumi államtitkárt, illetőleg dr. Répássy Róbert 
igazságügyi minisztériumi államtitkárt; nagy tisztelettel köszöntöm 
képviselőtársaimat, illetve a sajtó megjelent képviselőit is, továbbá Kovács Zoltán 
államtitkár urat is tisztelettel köszöntöm.  

Hölgyeim és Uraim! Elnézést a csúszásért; két képviselőtársunk is Ukrajnában 
van választási megfigyelői misszión, és sajnálatos módon az ülésünket kezdeményező 
szocialista képviselők is végül is úgy döntöttek, hogy megvárják Szijjártó Pétert, és 
addig nem tárgyalnak a megfigyelési ügyről.  

Szeretném előre jelezni azt, hogy a napirendünk meghatározásakor az ő 
javaslatukat vettük alapul: „Tájékoztató az amerikai kitiltási ügy fejleményeiről”. Tehát 
nem Szijjártó Péter meghallgatása volt a kezdeményezés középpontjában, hanem a 
kitiltási ügy szerepelt a Szocialista Párt kezdeményezésének a középpontjában. Így 
egyébként Szijjártó Péter meghallgatására a félév során sor fog kerülni; elfogadta a 
meghívásunkat, de a mai nap nem volt neki megfelelő, mert Kínában folytat 
tárgyalásokat. Tehát ezt szerettem volna egyértelműsíteni.  

A napirend elfogadása 

Rátérnénk az ülésünkre. Bejelentem a helyettesítéseket: Hoffmann Rózsát én 
helyettesítem, Bartos Mónikát Balla Mihály helyettesíti, és Csöbör Katalin helyettesíti 
Tilki Attila képviselő urat. Megállapítom a határozatképességünket. Felteszem 
szavazásra: ki támogatja a napirendünket? (Szavazás.) 7 igen. Ki nem támogatja? 
(Senki sem jelentkezik.) Ki tartózkodik? (Senki sem jelentkezik.) Hét igen szavazattal a 
napirendi javaslatot elfogadtuk. Tehát tájékoztató az amerikai kitiltási ügy 
fejleményeiről. 

Tájékoztató az amerikai kitiltási ügy fejleményeiről 

Azt az eljárást szeretném javasolni, hogy először hallgassuk meg a két 
államtitkár urat. Arra kértem őket, hogy mind a ketten a területükhöz tartozó 
vonatkozásokról tájékoztassanak bennünket, különös tekintettel arra, hogy most 
Szijjártó Péter Washingtonban járt, túl vagyunk a látogatáson, tehát államtitkár úr első 
alkalommal tudja a Külügyi bizottságot ennek a látogatásnak a fejleményeiről is 
tájékoztatni. Répássy államtitkár urat pedig arra kértem, hogy segítsen nekünk ebben 
a jogi helyzetben eligazodni, ami részben az amerikai belső jogi helyzetet érinti, 
részben a Magyarországi belső jogi helyzetet, részben pedig a kétoldalú 
megállapodások lehetőségeit, azokat a kereteket, amelyek a megállapodások által meg 
vannak szabva. 

Magyar Levente államtitkár úré a szó. Parancsoljon! 

Magyar Levente tájékoztatója 

MAGYAR LEVENTE államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm önöket, jó napot kívánok. 
Először is hadd mondjam el azt tisztelettel, hogy az elmúlt másfél hétben, mióta 
nyilvánosságot kapott ez a bizonyos kitiltási ügy, olyan érdemi fejlemény nem 
következett be, amelyről itt újdonságként be tudnék számolni. Lehet, hogy ezzel 
csalódást okozok, bár azt gondolom, hogy különböző kormányzati tisztviselők, akár 
miniszteri szinten is, több ízben elmondták azt, amit tudunk. Ennél gyakorlatilag nem 
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vagyunk előrébb a mai napon sem. Tehát, amit először a Külügyminisztérium 
hivatalosan kommunikált ez ügyben a közvélemény felé mintegy másfél héttel ezelőtt, 
az az információ maximálisan aktuális. Mi többet nem tudunk, az amerikaiak pedig 
gyakorlatilag egy-két félinformális jelzésen kívül nem jeleztek nekünk többet, mint 
azokban az október közepi napokban, amikor először tudomást szerzett a magyar 
állam, a magyar kormányzat erről az egész ügyről.  

Amit el tudok önöknek mondani, az annak az eseménysorozatnak a 
kronológiája, amely nyomán ez a mai helyzet előállt. Ez pedig úgy néz ki, hogy október 
6-án megkeresett engem André Goodfriend, amerikai ideiglenes ügyvivő azzal, hogy 
egy fontos ügyről szeretne beszámolni a Külügyminisztériumnak. Tehát október 6-án 
fogadtam az ügyvivő urat, és akkor mondta el nekem azt, hogy amerikai részről 
született egy olyan döntés, az amerikai kormányzat hozott egy olyan döntést, hogy 
tíznél kevesebb számú magyar állampolgárt kitiltanak az Egyesült Államokból, illetve 
nem engednek be az Egyesült Államokba, ugye ez egy fontos distinkció. Itt nem arról 
van szó, hogy a vizakérelmüket megvonnák, ugyanis vízummentesen tudunk 
Amerikába utazni, hanem azt jelezte nekem, hogy ha ezek a személyek az előzetes 
regisztrációs rendszerbe belépnének, és jeleznék azon szándékukat, hogy az Egyesült 
Államokba kívánnak utazni, ezt az amerikai kormányzat meg fogja tőlük tagadni.  

Ami a konkrétumokat illeti, annyit jelzett, hogy korrupciós gyanú merült fel 
ezen személyekkel kapcsolatban. De hogy kik ezek a személyek, milyen beosztásban, 
milyen rangban vannak, erről semmit nem árult el az ügyvivő úr. Tehát egy hosszú 
beszélgetés után úgy álltunk fel, hogy nekünk annyi információnk volt, hogy az 
Egyesült Államok hozott egy ilyen döntést, de arról hogy mikor fogják ezeket a 
személyeket informálni, illetve a személyek kilétéről semmit nem mondtak. 

Azt követően, hogy egy héten keresztül nem jutottunk érdemi információhoz, 
tehát az amerikai fél nem volt hajlandó ennél többet elárulni, október 13-án Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter bekérette az amerikai ügyvivőt - tehát egy héttel 
a mi megbeszélésünk után, október 13-án -, és akkor személyesen kért tájékoztatást 
erről az ügyről. Előrehaladás akkor sem történt, ugyanis az ügyvivő úr megerősítette 
azt, amit nekem egy héttel korábban elmondott: korrupciós vádak merültek fel ezen 
személyekkel kapcsolatban, és egy bizonyos korábbi amerikai elnöki határozat alapján 
az Egyesült Államoknak joga van ezen személyeket nem kívánatosnak nyilvánítani az 
Egyesült Államok területére való belépés szempontjából. Ezt a döntést a kormányzat 
meghozta, ezt a döntést az érintettekkel tudatni fogja. Nekünk mint kormányzatnak 
viszont semmilyen módon nem kívánja a részleteket tudomásunkra hozni. 

Arra a kérdésre, hogy mégis hogyan és milyenfajta intézkedést várnak el a 
magyar hatóságoktól, ha semmi többet nem hajlandóak elárulni a részletekről, az volt 
a válasz, hogy ez nem az amerikai fél dolga, úgymond - konkrétan ezt mondta az 
ügyvivő úr. Tehát ők nem kívánnak velünk részleteket megosztani, annak ellenére, 
hogy többször is a nyilvánosság előtt nyilatkozott az amerikai ügyvivő arról, hogy 
megalapozott vádak, információk, hiteles információk állnak rendelkezésükre azzal 
kapcsolatban, hogy ezek a személyek milyen állítólagos korrupciós ügyekben 
érintettek.  

Ez volt tehát 13-án, és 17-én, tehát négy nappal ezt követően átadtunk egy 
írásbeli jegyzéket az amerikai ideiglenes ügyvivőnek - én kérettem be a 
Külügyminisztériumba -, amiben az állt… Bocsánat! Egy szóbeli jegyzéket, írásban 
adjuk ezeket át. Az állt ebben a szóbeli jegyzékben, hogy az állítólagos hiteles 
információkra hivatkozva, tisztelettel kérjük az amerikai felet, hogy annak érdekében, 
hogy a kormányzat fel tudjon lépni ezen ügyekben - amennyiben ezen ügyek valóban 
megalapozottak -, adják át a vonatkozó információkat. Az ügyvivő ezt tudomásul vette, 
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ugyanakkor még ott a helyszínen arról tájékoztatott, hogy ez továbbra sem áll 
szándékukban és módjukban. Ez volt tehát 17-én.  

Tisztelt Bizottság! Nagyjából itt tartunk. Tehát ahogyan kezdtem, az elmúlt 
másfél hétben érdemi előrelépés nem történt az ügyben. Amennyi releváns információ 
elhangzott, az a kiutasított, kiutasítandó személyek számára vonatkozik amerikai 
részről; Goodfriend ügyvivő úr azt mondta a múlt héten, hogy hat személyről van szó. 
Továbbra sem tudjuk tehát, mi semmiféle jelzést nem kaptunk hivatalosan erre 
vonatkozóan. 

Ami pedig külügyminiszter úrnak a múlt heti amerikai látogatását illeti, itt azért 
szeretném leszögezni, hogy noha az elmúlt néhány napban ez az ügy rányomta a 
bélyegét a magyar-amerikai kapcsolatrendszerre, és ezt nem kívánjuk tagadni, ez 
valóban így van, emellett és ennek ellenére a kapcsolatrendszer egésze, ettől az ügytől 
elvonatkoztatva, kitűnően működik. Ezt szeretném leszögezni, hogy két baráti ország, 
két baráti nép szoros, szövetségesi együttműködéséről van szó. Ennek számos 
dimenziója van; legelőször is szeretném említeni a biztonságpolitikai együttműködés 
területét, ahol számos közös siker lenyomata keletkezett az elmúlt években. Az 
Amerikai Egyesült Államok katonai szövetségese Magyarországnak a NATO-n belül. Ez 
egy olyan alaptény, amely megkerülhetetlen minden esetben, ha amerikai-magyar 
viszonylatban bármilyen egyéb ügyet vizsgálunk. Tehát katonai szövetségesei vagyunk 
egymásnak, egy olyan szövetségi rendszerhez tartozunk mindketten, amelynek az 
Amerikai Egyesült Államok hadereje a legerősebb hadereje. Tehát azt gondolom, 
különösen azon közös katonai vállalkozások ismeretében, amelyeket az elmúlt 
években, az elmúlt évtizedben véghezvittünk, nem tagadható, hogy a biztonságpolitika 
területén van egy kifejezetten aktív és sikeres, az amerikaiak által is elismert és 
méltányolt együttműködés. Ez egy nagyon fontos tétel. 

A második olyan dimenzió, ahol nem lehet panaszunk a kapcsolatok 
minőségére, az a gazdasági együttműködés. Néhány számot ennek alátámasztására 
hadd idézzek: az idén az első hét hónapban, tehát júliussal bezárólag több mint 40 
százalékkal nőtt az Amerikába irányuló magyar export. Ezzel közel megnégyszereztük 
az oda irányuló magyar kereskedelmi többletet. Amerikai cégek Magyarországon ma 
több mint 83 ezer embernek adnak közvetlenül munkát, és mintegy 9 milliárd 
dollárnyi működőtőke-befektetéssel rendelkeznek hazánkban. Ezzel Amerika az első 
helyen áll az Európai Unión kívüli magyarországi befektetők sorában. 

Ezek olyan tények, tisztelt bizottság, amelyeket egyszerűen nem lehet figyelmen 
kívül hagyni, még egy ilyen ügy vizsgálatakor sem, ugyanis ha a teljes 
kapcsolatrendszer kontextusát vizsgáljuk, és reális képet akarunk kapni arról, hogy ez 
a konkrét ügy hol helyezkedik el a magyar-amerikai kiterjedt és sokszínű 
együttműködés skáláján, akkor ezek mindenképpen olyan tények, amelyeket 
messzemenően figyelembe érdemes venni.  

A biztonságpolitikai téren mutatkozó kiváló együttműködést az amerikai fél 
legutóbb Szijjártó miniszter úrnak is elismerte, elismerően nyilatkoztak Magyarország 
afganisztáni szerepvállalásáról, Magyarországnak a NATO-csúcson tett vállalásairól, 
illetve az Ukrajna irányába szállított gázról is. Ugye, idén a nyári időszakban, júniustól 
augusztusig Magyarország volt az az európai uniós ország, ahonnan a legtöbb gázt 
kapta Ukrajna; tehát három hónapon keresztül mi voltunk abban a helyzetben, és mi 
vállaltuk fel azt, hogy a legtöbb gázt szállítsuk Ukrajnának. Ismeretes, hogy ezt a 
szállítást le kellett állítanunk, annak érdekében, hogy feltöltsük a gáztározóinkat, 
ugyanakkor ez egy objektív akadálya a további szállításoknak, tehát senki nem 
mondhatja azt, hogy esetleg politikai szándékból nem szállítanánk gázt.  

Tisztelt Bizottság! Én körülbelül ennyit kívántam elmondani. Természetesen 
kérdések esetén állok szíves rendelkezésükre. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Répássy államtitkár úré a szó. 

Dr. Répássy Róbert tájékoztatója 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az én felszólalásom arra irányul, illetve elnök úr 
kérése is arra irányult, hogy a jogi hátterét vizsgáljuk ennek a beutazási tilalom 
elrendelésének. Megvizsgálta a minisztérium a jogi hátteret; részben egyébként, amit 
fogok mondani, önök előtt ismert, de talán tudok új információkkal szolgálni. 

A beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésének egyesült államokbeli 
jogalapja az Amerikai Egyesült Államok bevándorlási és állampolgársági törvényének 
212/F. szakasza alapján meghozott elnöki rendelet, ez a bizonyos 7750. számú elnöki 
rendelet. Az elnöki rendelet szerint az elnök, az Egyesült Államok elnöke 
felfüggesztheti azon külföldiek beutazásának engedélyezését, akár vízumkérelem, akár 
vízummentes beutazás esetén is, akiknek a beutazása hátrányos lehet az Amerikai 
Egyesült Államok számára. A George W. Bush által kiadott 7750-es elnöki rendelet 
azok beutazásának engedélyezését függesztette fel, akik akár jelenlegi, akár volt 
hivatali személyekként, akár ezekkel ápolt kapcsolataik keretében bármilyen 
korrupciós cselekményben érintettek, és ezáltal súlyos hátrányt jelentenek vagy 
jelenthetnek az Amerikai Egyesült Államok nemzeti érdekeire. A beutazási engedély 
megtagadása kiterjed az érintett személyek családtagjaira is, amennyiben azok 
haszonélvezői voltak a beutazási tilalommal érintett személy tilalom alapját képező 
cselekményeinek. Nem érvényesül a fenti korlátozás, amennyiben az egy adott személy 
vonatkozásában, az eset összes körülményei alapján, ellenkezne az Egyesült Államok 
érdekeivel.  

Az elnöki rendelet felhatalmazást ad az amerikai külügyminiszternek a 
korlátozás alá eső személyek körének meghatározására. A külügyminiszter elvileg 
bárhonnan kaphat olyan információt, amely megalapozhatja az elnöki rendelet szerinti 
beutazási korlátozást, mégis általában erre az illetékes hatóságoktól kap információt. A 
kapott jelzés kiértékelése és kivizsgálása s a rendelet szerinti súlyos veszélyeztetés 
megállapítása a külügyminiszter mérlegelési jogkörébe tartozik. Ezt követően az adott 
személy részére nem adható vízum és nem léptethető be a határon. A vízumkiadásra 
vagy a beutazás engedélyezésére vonatkozó kérelmüket a vízumkiadó hatóságok, 
illetve a beléptető hatóságok elutasítják, a vízumkiadást, illetve a beléptetést 
megtagadják, és a határról visszafordítják az érintettet. Az elnöki rendelet alapján 
elrendelt beutazási tilalom határidejét nem rögzíti a törvény, illetve az elnöki rendelet, 
így voltaképpen határidő nélküli.  

A határozat indoklására vonatkozó kötelezettség nem szerepel az amerikai 
jogszabályban, de a következőkben ismertetett jogorvoslati lehetőségek miatt az a 
feltételezésünk, hogy indokolni kell a beutazási tilalom elrendelését. 

Az elnöki rendelet alapján elrendelt beutazási tilalom ellen fellebbezésnek nincs 
helye, de annak jogszerűségét egy külügyminiszterhez eljuttatott panasszal vitatni 
lehet. A panasz eredményessége esetén akár törölhetik is a tilalmat vagy korlátozzák 
annak időtartamát. Amennyiben a panasz nem vezet eredményre, úgy kizárólag egy 
újabb vízumkérelem kapcsán terjesztheti elő az utazó azon indokait és érveit, amelyek 
alapján az eljáró hatóság megvizsgálja, hogy az új kérelem idején is fennállnak-e az 
USA érdekeit veszélyeztető körülmények az elnöki rendelet alapján. Alapjogi sérelem 
esetén bírósághoz is fordulhat az érintett az Egyesült Államokban.  

Ennyi az amerikai jogalapja a beutazási tilalom elrendelésének. A magyar jog is 
- tájékoztatásként szeretném önökkel közölni - ismeri a beléptetés megtagadását, 
valamint a beutazási és tartózkodási tilalmat, mégpedig a harmadik országok 
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állampolgárainak beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján a 
beléptetésre vagy a beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozó határozatot hozhat a 
hatóság. Mindkét esetben a határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, de ahogyan a 
közigazgatási határozatok esetén mindegyik esetben van, bírósági jogorvoslatnak van 
helye a magyar jogban. A bírósági felülvizsgálat pedig nyilván a határozat indokain 
alapulhat. Tehát a magyar jog szerint indokolni kell a közigazgatási határozatot, és ezt 
támadhatja az ügyfél a bíróság előtt.  

Amiről még szeretném önöket tájékoztatni, tisztelt bizottság, hogy 
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között milyen bűnügyi-igazságügyi 
együttműködés van, és ennek mik a jogi alapjai.  

Van a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről - mármint az Egyesült Államok és 
Magyarország között - egy kétoldalú jogsegélyszerződés, ezt az 1997. évi LX. törvény 
hirdette ki, és nyilván a nemzetközi egyezmények is vonatkoznak erre az esetre, 
mégpedig az Egyesült Nemzetek Szervezete Méridában, 2003. december 10-én kelt 
korrupció elleni egyezménye is vonatkozhat erre az esetre, és nyilván a magyar 
bűnügyi jogsegély teljesítéséről szóló jogszabályok. 

Nagyon fontos ebben az esetben az, hogy az amerikai-magyar kétoldalú 
jogsegélyszerződés alapján Magyarország megkeresést terjeszthet elő a megkeresett 
állam közigazgatási vagy igazságügyi hatóságának birtokában lévő, bármely módon 
rögzített okiratok, feljegyzések és tájékoztatások másolatának megküldése iránt. A 
megkeresett állam a közigazgatási és igazságügyi hatóságai birtokában lévő, bármely 
módon rögzített, de a nyilvánosság számára nem hozzáférhető okiratok, feljegyzések és 
tájékoztatások másolatát ugyanazon esetekben és ugyanolyan feltételekkel küldheti 
meg, ahogyan az ilyen másolatok a saját jogalkalmazó vagy igazságügyi hatóságai 
részére hozzáférhetőek lennének. Tehát, ahogyan az Amerikai Egyesült Államokban 
azok hozzáférhetőek lennének, egy erre vonatkozó eljárásban.  

A jogsegélyszerződés rögzíti, hogy a kérelem teljesítését belátása szerint 
megtagadhatja, vagy teljesítheti, vagy helyt adhat a megkereső állam. Magyarországon, 
tehát abban az esetben magyar szerv akkor fordulhat az Egyesült Államok megfelelő 
szervéhez, ha Magyarországon büntetőeljárás, vagy szabálysértési eljárás, vagy 
közigazgatási hatósági eljárás van folyamatban. Tehát valamilyen magyar hivatalos 
eljárás esetén tudunk jogsegélykérelemmel fordulni az Egyesült Államokhoz. A 
jogsegélykérelmet főszabályként a legfőbb ügyész terjeszti elő. Csak abban az esetben 
az igazságügy-miniszter, ha már bírósági szakaszban van az ügy, és a bíróság keresi 
meg a magyar igazságügy-minisztert, hogy terjesszen elő jogsegélykérelmet, de a 
bírósági szakaszt megelőző nyomozás során a legfőbb ügyész tud előterjeszteni 
amerikai kollégájához jogsegélykérelmet.  

Erről akartam tájékoztatni önöket. Természetesen kérdés esetén én is 
megpróbálok további tájékoztatást adni.  

Köszönöm, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár urak. Tisztelt Bizottság! - és ebbe 

beleértem képviselőtársaimat is, akiket szintén szeretnék köszönteni: Schmuck 
Erzsébetet és Szelényi Zsuzsát. Van-e kérdésük? (Jelzésre:)  

Gyöngyösi alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások, reflexiók 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönjük szépen 
államtitkár uraknak a tájékoztatást. Az a jogszabályi háttér és rendeleti háttér, amit 
Répássy államtitkár úr ismertetett, bár nem vagyok jogász, ez nekem egy nagyon tág és 
elég szubjektív meghatározásnak tűnik. Tehát az, hogy mikor sérül egy ország 
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gazdasági érdeke, ez nekem úgy tűnik, hogy ez nagyon szabadon és nagyon tágan 
értelmezhető az amerikai fél részéről. Éppen ezért - hogy mondjam? - nem tartom egy 
nagyon megfogható érvelésnek az ő oldalukról, bár lehet, hogy éppen ez a cél.  

Ugyanis nekem nagyon furcsa az, hogy 25 évvel a rendszerváltás után az 
Amerikai Egyesült Államok hirtelen fölfedezi, hogy Magyarországon létezik a 
korrupció jelensége. Érdekes módon azt nem vették észre, hogy az elmúlt 25 évben a 
nemzeti vagyon száz százalékát széthordták, kiárusították teljesen átláthatatlan és a 
korrupció gyanúját erőteljesen felvető privatizációs szerződések keretében. Eltelt 25 
év, és úgy tűnik, hogy ezt az Amerikai Egyesült Államok valahogy nem vette észre. 
Érdekes az, hogy ez pont most kerül elő, amikor láthatjuk azt, hogy Magyarország 
irányába van egy folyamatos nyomásgyakorlás.  

Első kérdésem erre irányul, hogy lehet-e ennek az egész ügynek egy olyan 
olvasata, mind az időzítését, mind a tartalmát figyelembe véve, hogy igazából az elmúlt 
években jól kitapintható nyomásgyakorlásnak egy újabb fejezetével állunk szemben. Ez 
lenne az első kérdésem.  

A második kérdésem pedig az, hogy hogyan lehet ezt a konfliktust igazából 
feloldani, mert én úgy látom, hogy itt most kialakult egy patthelyzet, bemerevedtek a 
pozíciók, elhangzott egy vád, információt ezzel kapcsolatban, úgy tűnik, hogy nem 
kapunk. A magyar kormány álláspontját is érteni vélem, bár megmondom őszintén, 
hogy még mindig olyan információhiányosnak érzem ezt az egész állapotot. Nem látom 
azt, hogy ebből hogyan lehet most előremozdulni.  

Tehát én most úgy látom, hogy itt jó időre bemerevedtek a pozíciók, és nem 
látom azt a diplomáciai vagy egyéb helyzetet vagy azt a fajta lehetőséget, ami 
kimozdítaná ezekről a bemerevedett pozíciókról a két fél álláspontját.  

Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Szelényi Zsuzsa képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen a szót. Az államtitkár 

úrral, Magyar Leventével már a múlt héten a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén is 
találkoztunk, ahol Trócsányi miniszter úr képviselte az Igazságügyi Minisztériumot. 
Ott is elhangzott az ön szájából, hogy október 6-án kezdeményezte az amerikai ügyvivő 
a magyar külügyminiszter tájékoztatását abban az ügyben, amiről ma is szó van. Ez 
ugye azt jelenti, hogy ez három hete történt. Tehát három hete, több mint húsz napja 
történt az a tájékoztatás, amelyben a korrupciógyanús állami tisztviselőket nem név 
szerint, de bejelentette az amerikai ügyvivő. 

Nyilvánvalóan azzal a szándékkal tette ezt - mert olyan információk birtokába 
jutottak, állítása szerint hiteles bizonyítékok álltak rendelkezésre -, hogy tájékoztassa a 
magyar kormányt, hogy kormányzati szereplők érintettek korrupciós ügyekben, illetve, 
hogy a magyar hatóságok megtehessék azokat a szükséges lépéseket, amelyeket 
minden demokratikus kormány ilyenkor szokott tenni. Orbán Viktor miniszterelnök az 
elmúlt hetekben több alkalommal is jelezte, hogy Magyarországon korrupció ügyben a 
zéró tolerancia elve érvényesül. Tehát ebből egyértelműen arra lehet következtetni, 
hogy akkor a magyar kormány hatékony lépéseket tesz saját részéről annak érdekében, 
hogy azonnal és haladéktalanul feltárja, hogy milyen ügyekről van szó, kik az érintett 
személyek, és pontosan mi történt, és ezt a saját integritásának érdekében a 
legszélesebb nyilvánosság elé tárja. 

Ehhez képest ön most is azt mondta el, hogy mintegy húsz napja a kormányt 
teljes tanácstalanság uralja, amit egyfelől lenyűgöző arcátlanságnak találok, másodszor 
meg rendkívüli módon valószínűtlen is, mert az a kormány, amely egyébként húsz nap 
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alatt az alkotmányt is meg tudja változtatni, elég valószínűtlen, hogy ebben az ügyben 
nem lépett még semmit. 

Azért is gondolom, hogy ez nem felel meg a valóságnak, mivel az elmúlt 
napokban több olyan információ is napvilágot látott, részben Orbán Viktor, részben 
pedig az amerikai ügyvivő, André Goodfriend sajtótájékoztatóján, amiből arra 
következtetünk, hogy igenis dolgok történtek az elmúlt héten, és én egyébként bízom is 
abban, hogy a magyar kormány lépéseket tett annak ügyében, hogy kiderítse, hogy mi 
a helyzet.  

A múlt héten tettem egy kezdeményezést a legfőbb ügyész felé annak érdekében, 
hogy saját jogkörében haladéktalanul kezdeményezzen eljárást ebben az ügyben. S 
Répássy Róbert el is mondta, hogy van egy olyan lehetőség, nevezetesen a 
jogsegélyszolgálat, ami alapján információkat ki lehet kérni egy idegen országból, ha 
ilyen ügy merül fel. Ugye, azt az előbb is megerősítette, hogy a legfőbb ügyész teheti ezt 
meg. Az amerikai ügyvivő egypár nappal ezelőtt azt mondta, hogy kért a magyar 
kormányzat tőle jogsegélyszolgálaton keresztül információkat, és az amerikai 
hatóságok adtak is információkat a nevezett ügyekben. Tehát én arra következtetek, 
hogy hál’ istennek a kormány vizsgálódik, és nem akar ennyire tanácstalan 
tájékozatlanságban ülni heteken keresztül egy ilyen nagyon súlyos ügyön. S hogy 
ennek már valamiféle eredményei is vannak, erre pedig abból következtethetünk, hogy 
Orbán Viktor a brüsszeli sajtótájékoztatóján néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy 
kormánytisztviselők és magánszemélyek is vannak a hat érintett személy között, tehát 
nyilvánvalóan ő már tudja, hogy mi a helyzet. 

Az első kérdésem az igazságügyi államtitkárhoz, Répássy Róberthez, hogy 
egyetért-e velem abban, hogy vannak jogi eszközei a magyar kormányzatnak és a 
legfőbb ügyésznek arra nézve, hogy saját hatáskörében egy ilyen súlyos vád esetén 
elindítson eljárást - ismeretlen tettes ellen, hiszen azt nem tudjuk, hogy kikről van szó. 
Én azt gondolom, a gyanú árnyéka, ami korrupciós ügyben felmerül, az pont elég 
ahhoz, hogy saját hatáskörben ilyen vizsgálódás elkezdődjön. Van-e tudomása arról, 
hogy akár a kormányzat részéről, akár a legfőbb ügyész részéről elkezdődtek ilyen 
vizsgálatok? S mikor tárják a nyilvánosság elé azoknak a vizsgálatoknak az 
eredményeit, amelyet a magyar kormány minden bizonnyal folytat, hiszen az amerikai 
hatóságoktól kértek és kaptak bizonyító erejű dokumentumokat. 

A Külügyminisztérium képviselőjéhez, Magyar Leventéhez kapcsolódva pedig 
azt szeretném kérdezni, hogy feltételezésem szerint, mivel ismertek azok a személyek a 
kormányzat képviselői előtt, akikről szó van - csak a közvélemény nem tájékozott -, 
tudja-e egyértelműen cáfolni számomra, hogy a Külügyminisztérium vezetésében 
volna olyan személy, aki ebben az ügyben érintett lehet. Szeretném, ha egyértelmű 
választ kapnék ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Schmuck Erzsébet képviselő asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Urak! Sajnos a tájékoztatókból azt tudtuk meg, hogy az elmúlt 
másfél hétben semmit nem tudtunk meg, és lényegében semmi sem történt.  

Mi azt gondoljuk, hogy a kitiltás a jéghegy csúcsa, és emögött korrupciós ügyek 
húzódnak. Nyilván az Egyesült Államok megalapozatlanul nem tesz ilyen lépést, és azt 
gondoljuk, a kormány sem hiszi, hogy az Egyesült Államok ezt megalapozatlanul tette, 
hogy hat személyt kitiltott. Éppen ezért azt szeretnénk, és azt szeretném megkérdezni, 
tehát arra szeretnénk egyértelműen választ kapni, hogy ha a magyar kormány nem kap 
információt az Egyesült Államoktól - márpedig tudjuk, hogy nem kaphat -, akkor tesz-
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e egyáltalán bármit az ügy tisztázása érdekében. Folytatnak-e le vizsgálatokat például 
az amerikai ügyvivő által említett ügyekben - NAV-ügy, trafikmutyi?  

Az amerikai ügyvivő úgy fogalmazott, hogy ideje lenne arra koncentrálni, 
hogyan tudna a két ország együttműködni a korrupció elleni harcban. Terveznek-e 
ezen a területen bármilyen konkrét segítséget kérni az Egyesült Államoktól?  

Azt is szeretnénk megtudni, volt-e önöknek előzetes tudomása arról, hogy Vida 
Ildikó külföldre távozik a diplomáciai botrány közepén, illetve van-e arra vonatkozóan 
információjuk, hogy hova utazott és mikor jött vissza. 

S végezetül szeretném elmondani azt, mi is megdöbbentünk azon, hogy 
külügyminiszter úr nem tartja annyira fontosnak egy ilyen diplomáciai botrány 
közepette, hogy személyesen tájékoztassa a Külügyi bizottságot erről az ügyről, bár 
tudjuk, hogy most fizikailag külföldre utazott, de talán lehetett volna akkor más napra 
tenni ezt a bizottsági ülést. És én azt gondolom, azt, hogy mennyire nem fontos ez az 
ügy a kormányzati többségnek, mutatja az, hogy húsz perccel később tudtuk elkezdeni 
ezt a bizottsági ülést.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: További kérdések, hozzászólások vannak-e? (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, engedjék meg, hogy röviden a Fidesz álláspontját ismertessem. 
Először is, távollétükben is szeretném megköszönni a szocialista képviselőknek, 

hogy kezdeményezték, hogy a kérdést napirendre tűzzük. Fölhívnám a figyelmet arra, 
hogy egy héttel ezelőtt a Nemzetbiztonsági bizottság előtt is egy nyilvános ülés 
keretében mind a pártok, mind a közvélemény tájékoztatást kapott az ügy 
fejleményeiről. Ebből a szempontból szerencsésnek tartottam a kezdeményezést, és 
sajnálom, hogy a szocialista képviselők távol maradtak.  

Ami a kérdéseket illeti, én azt látom, hogy vannak kérdések, amelyeket látunk, 
és vannak kérdések, amelyeket nem látunk, és ezeket jó elkülöníteni egymástól. Ami 
biztosnak tűnik ebben az ügyben, hogy van egy korrupciógyanúval érintett személyi 
kör, akiket az Egyesült Államokból kitiltottak; ugye, ez a kályha, ahonnan el tudunk 
indulni. És köszönjük szépen Répássy Róbertnek azt a tájékoztatását, hogy ez 
mindenféleképpen jogszerűnek tekinthető, jogában áll az Egyesült Államoknak 
kitiltani a saját belső joga alapján személyeket.  

Ami már kevésbé egyértelmű, úgy is fogalmazhatnék, hogy az Egyesült Államok 
magatartásában sajnálatosnak, menjünk tovább: érthetetlennek tartom, hogy miért 
nem vette igénybe a bűnügyi együttműködés csatornáit az Egyesült Államok. Hiszen 
nemcsak nekünk áll a rendelkezésünkre a jogsegély, hanem az Egyesült Államoknak is 
a rendelkezésére áll, és amennyiben egy ilyen gyanú megfogalmazódott a részükről, 
tekintettel arra, hogy baráti, szövetségesi viszonyban állunk egymással, azt gondolom, 
igénybe kellett volna vegyék Magyarország bűnügyi szerveivel az együttműködést 
annak érdekében, hogy esetleg egy ilyen döntés elkerülhető legyen, hogy megfelelő 
információkkal segítsük az amerikaiak eljárását. Tehát ez az eljárás semmiféleképpen 
nem tekinthető normális eljárásnak. Úgy gondolom, a jövőben fontos lenne világossá 
tenni az amerikai fél számára, hogy egy baráti együttműködés keretében ez az eljárás, 
amit alkalmaztak, számunkra nem követhető, nem érthető.  

A harmadik dolog, ami egyértelműnek tűnik, hogy a magyar fél nyitott az 
együttműködésre, ugyanakkor bizonyos elvi keretek között van a magyar álláspont, 
tehát szükségesnek tartjuk azt, hogy az Egyesült Államok a már egyébként elindított 
jogsegélynek a keretében segítse elő azt, hogy megfelelő információkkal rendelkezzen a 
magyar fél a személyekre vonatkozóan, illetőleg a gyanúnak, a vádnak a tartalmát 
illetően. Ez a nyitottság fontos, és bízom abban, hogy ez a megkeresése a magyar 
félnek - ami viszont egy most elhangzott, új keletű információ - el fog vezetni ahhoz, 
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hogy megtalálja a módját az Egyesült Államok annak, hogy segítse, hogy 
Magyarországon lefolytathatóak legyenek a szükséges eljárások.  

A negyedik megjegyzésem: azt gondolom, rendkívül fontos, hogy az 
elkövetkezendő időszakban milyen kerete alakul ki a kapcsolattartásnak. Úgy 
gondolom, hogy Goodfriend ügyvivő úr az elmúlt napokban, hetekben, hát, 
meglehetősen sajátos diplomáciai szerepet vállalt, töltött be itt a magyar közéletben. 
Az ügyvivő úr politikai szerepvállalása az elmúlt napokban, sőt tegnap este is, a 
tüntetésen való megjelenésével is eléggé pregnánsan testet öltött. 

Úgy gondolom, hogy fölöttébb problémás az, hogy immáron lassan másfél éve 
az Egyesült Államok nem küld nagykövetet Budapestre, és ezáltal a megfelelő szintű 
politikai egyeztetés feltételei nincsenek megteremtve. Tehát kívánatosnak tartjuk azt, 
hogy az Egyesült Államok teremtse meg a nagykövet kiküldésével az egyeztetéseknek 
azt a szintjét, amely lehetővé teszi a félreértések, a vitás kérdések rendezését.  

Ötödször azt is fontosnak tartom, hogy Szijjártó Péter washingtoni látogatása, 
úgy érzékelem, hogy mindenféleképpen elindított egy dialógust, egy újfajta kezdet 
lehetőségét hordozza magában a külgazdasági és külügyminiszter washingtoni 
látogatása. Az amerikai-magyar kapcsolatok immáron nem pusztán a jogállamisággal 
összefüggő kérdéseket érintik, hanem vannak a gazdasági, illetőleg a biztonságpolitikai 
kérdéseket illető viták, illetőleg félreértések. Ezért fontosnak tartom azt, hogy 
összességében, komplexitásában a magyar-amerikai kapcsolatokra kiemelt hangsúlyt 
helyezzen az elkövetkezendő időszakban a kormányzat.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. Végezetül államtitkár úrnak szeretném feltenni 
azt a kérdést, hogy a kormányzat a korrupcióellenes küzdelem intézményi rendszerével 
milyen mértékben elégedett Magyarországon. Vannak-e ezzel kapcsolatban 
elgondolásai, tervei, elképzelései?  

Képviselőtársaim! Amennyiben nincsen több kérdése a bizottságnak, akkor 
megadnám a szót az államtitkároknak.  

Répássy államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT igazságügyi minisztériumi államtitkár: Abban 

egyeztünk meg, hogy én kezdem a válaszadást, elnök úr, ha megengedi.  
Szelényi Zsuzsa képviselő asszonynak, de részben Gyöngyösi alelnök úrnak is 

szeretném válaszolni a felvetéseikre azt, hogy ahogyan elmondtam, a két ország között 
a bűnügyi jogsegélyegyezmény, bűnügyi jogsegély kérdései rendezettek, tehát 
kifejezetten pozitív jogi szabályozás van, nem kell a viszonosságra vagy valamilyen 
szokásjogra utalnunk, hanem rendezettek a bűnügyi jogsegély kérdései. Azt kérdezte 
Szelényi Zsuzsa, hogy vannak-e jogi eszközei a magyar kormánynak vagy a legfőbb 
ügyésznek. Vannak. Tehát a kétoldalú jogsegélyegyezmény ezt a célt szolgálja.  

Azonban határozottan szeretném azt az álláspontunkat rögzíteni, hogy 
korrupció gyanúját csak büntetőeljárásban lehet tisztázni. Márpedig itt egy 
korrupciógyanúval állunk szemben, ezt csak büntetőeljárásban lehet tisztázni. 
Ráadásul a büntetőeljáráshoz minden feltétel adott, az Amerikai Egyesült Államok 
elvileg rendelkezik a bizonyítékokkal, és meg tudja nevezni a feltételezett elkövetőket. 
Tehát, ha ezt a magyar hatóságok tudomására hozza, vagy úgy, hogy saját maga tesz 
ilyen bejelentést, tehát az Egyesült Államok vagy az Egyesült Államok képviselete tesz 
ilyen bejelentést, vagy a jogsegélyegyezmény keretében ezt a legfőbb ügyész kéri az 
Egyesült Államoktól, akkor elvileg mind a feltételezett elkövetőkre, mind a feltételezett 
bűncselekmények elkövetésére utaló bizonyítékokra fény derülhet. Pontosabban a 
büntetőeljárás keretein belül. Tehát ezeket jogilag megkaphatjuk az Egyesült 
Államoktól, kivéve, ha azt valamilyen okból visszatartanák, hiszen idéztem, hogy a 
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jogsegélyt nem köteles teljesíteni az Egyesült Államok, de nem feltételezzük azt, hogy a 
jogsegélykérelmeket nem teljesítené.  

Tehát én is azt gondolom, hogy jó helyen keresik a választ a képviselők, amikor 
a legfőbb ügyész és a bűnügyi jogsegély irányában tapogatóznak. Szeretném leszögezni, 
hogy az Igazságügyi Minisztériumhoz még ilyen jogsegélykérelem nem érkezett, de 
ahogy jeleztem, ez a bírósági szakban fordulhatna csak elő, egyébként a nyomozati 
szakban a legfőbb ügyész a jogsegélykérelem előterjesztésének az ura.  

Gondolom, hogy az a kérdés, hogy van-e tudomásunk arról, hogy Vida Ildikó 
külföldre távozott, vagy volt-e korábban, ez nem az Igazságügyi Minisztériumra 
vonatkozott, feltételezem. Tehát én az Igazságügyi Minisztérium nevében azt tudom 
mondani, hogy hál’ istennek még nincs Magyarországon olyan jogszabály, hogy be 
kellene jelenteni egy kormánytisztviselőnek az igazságügyi miniszter részére, hogy 
külföldre távozik. Bizonyára a saját feletteseinek be kellett jelentenie.  

Egy kicsit ellentmondást véltem felfedezni Szelényi Zsuzsa képviselő asszony és 
Schmuck Erzsébet mondataiban. Azt mondta Szelényi Zsuzsa, hogy az Egyesült 
Államok átadtak bizonyítékokat. Tehát azt mondta, hogy rendelkezésünkre 
bocsátottak. Ehhez képest Schmuck Erzsébet azt mondta, hogy nem kaphat 
információkat a magyar kormány, ezt az amerikai ügyvivő világossá vagy egyértelművé 
tette, hogy nem kaphat információkat. Nos, ebben a kettősségben vagyunk 
pillanatnyilag, hogy egyik állítás szerint rendelkezésünkre állnak ezek az információk, 
más állítás szerint, az ügyvivő hivatalos állítása szerint ők nem is tájékoztathatják a 
magyar hatóságokat arról, hogy milyen okból tiltottak ki magyar állampolgárokat az 
Egyesült Államokból, vagy milyen okból vezettek be beutazási korlátozást. Most 
tényleg ez a helyzet, hogy ezt csak egy jogsegélykérelem előterjesztésével lehet 
tisztázni, hogy van-e még további bizonyítékuk, vagy van-e bizonyítékuk, van-e további 
bizonyíték a birtokában az Egyesült Államok nagykövetségének.  

Németh Zsolt elnök úrnak arra a kérdésére, hogy a korrupció elleni 
küzdelemben milyen lépéseket tettünk, szeretném felhívni a figyelmet arra - nyilván 
önök ismerik a büntetőjogi szabályozást, ezt most nem akarom különösen taglalni -, 
hogy van egy új törvény, a 2014. január 1-jén hatályba lépett bejelentővédelmi törvény, 
amely kifejezetten egy, a közigazgatási szervekre érvényes vagy az állami szervekre 
érvényes bejelentővédelmi rendszert épített fel. Részben már hatályba léptek ezek a 
rendelkezések, részben pedig még vannak további jogszabály-alkotási kötelezettségek, 
de a lényeg az, hogy egy nagyon széles körű bejelentővédelmet állapított meg ez a 
törvény. A bejelentővédelem szempontjából a közigazgatási szerveknél gyakorlatilag 
egy munkajogilag védett személyt, egy úgynevezett integritásfelelőst kell kijelölni, akik 
egyébként a bejelentéseket fogadják anonim módon, és ezen kívül még az alapvető 
jogok biztosához is fordulhatnak közérdekű bejelentésekkel az adott közigazgatási 
szerv dolgozói. Tehát amennyiben korrupció gyanúját észlelik, vagy korrupciós 
tevékenységre utaló jeleket észlelnek, akkor egy, a kormánytól független 
ombudsmanhoz fordulhatnak, és az ombudsman is kezeli ezeket a bejelentéseket.  

Tehát úgy gondoljuk, hogy ez az ez év január 1-jén hatályba lépett új törvény 
még egy fokkal erősebbé tette a korrupció elleni küzdelmet, hiszen már a közigazgatási 
szervek belső információi is megjelenhetnek, anélkül, hogy valakinek névvel vállalnia 
kellene egy büntető feljelentést, megjelennek akár a közigazgatási szerv vezetése 
számára, akár pedig tőlük függetlenül, az ombudsman számára megjelennek ezek az 
információk. Az ombudsman egyébként egy anonim vizsgálatot folytathat. Tehát 
lényegében nem tárja fel, hogy honnan érkezett a bejelentés, és az ombudsman, az 
alapvető jogok biztosa, a közigazgatási szervnél az adott konkrét ügyre vonatkozó 
vizsgálatot folytathat, amennyiben egy ilyen bejelentés érkezik hozzá.  

Köszönöm szépen a figyelmet, elnök úr.  
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Magyar államtitkár úr! 
 
MAGYAR LEVENTE államtitkár (Külgazdasági és Külügyminisztérium): Elnök 

Úr! Tisztelt Bizottság! Gyöngyösi alelnök úr kérdésére válaszolva, ebben a több 
szempontból is meglehetősen zavaros ügyben azt tartom és azt tartja a kormány 
előremutatónak, hogy ha a találgatások helyett, hogy vajon mi áll az ügy hátterében, 
vagy mi nem áll az ügy hátterében, arra figyelünk, a baráti és jóhiszemű 
együttműködés jegyében, ami Amerikával fennáll, hogy milyen állítások 
fogalmazódnak meg.  

Goodfriend ügyvivő úr azt több ízben is egyértelművé tette, hogy önálló 
korrupciógyanús ügyekről van szó, amelyek nem állnak összefüggésben egyéb olyan 
mozzanatokkal, amelyeket esetleg Amerika, az amerikai kormányzat a korábbiakban 
kritizált a magyar belpolitikát illetően. Bár sokatmondó - és ezt zárójelben jegyzem 
meg -, hogy elhangzik ez a mondat, utána pedig mindig sietnek hozzátenni, hogy de 
azért van ez, és ez, ami nem tetszik nekünk. Úgyhogy én abból tudok kiindulni, amit 
állítanak; az állítás az, hogy önálló ügyekről van szó, tehát nem valamifajta tágabb 
keretbe illeszkednek. Ez az amerikai állítás.  

Most szeretném leszögezni ezen a ponton, azt egy pillanatig sem vitatjuk, hogy 
az Egyesült Államoknak jogában van meghatározni, hogy ki léphet be az országukba és 
ki nem. Ezt egy pillanatig sem vitattuk, ugyanis mi magunk is fenntartjuk a jogot erre. 
Úgyhogy a probléma nem itt merül fel, és nézeteltérés nem ott merül fel, hogy van-e 
amerikai belső jogalapja ezen intézkedésnek, mert kiderült, hogy van. A probléma ott 
merül fel, hogy megfogalmazódnak ezek a rendkívül súlyos vádak, és nem kapunk 
információt arra vonatkozóan, hogy ezeket hogyan lehetne tisztázni. Ugyanis a 
tisztázás mindannyiunk eminens érdeke.  

Itt rá is térnék Szelényi képviselő asszony felvetésére. Talán egyetértenek a 
tisztelt bizottsági tagok velem abban, hogy ez a helyzet, ennek a helyzetnek az 
elhúzódása szembemegy Magyarország alapvető érdekeivel. Ez rossz az amerikai-
magyar viszonynak, rossz Magyarországnak, és azt gondolom, rossz Amerikának is. 
Tehát életszerűtlen azt feltételezni, hogy a kormányzat nem tesz meg minden tőle 
telhetőt annak érdekében, hogy mihamarabb tisztázódjanak ezek a vádak. Nem áll 
érdekünkben fenntartani ezt a bizonytalanságot, ezt szeretném elmondani. Tehát azt 
implikálni, hogy itt bizonyos alapvető információk elhallgatása zajlik, azt gondolom, 
még egyszer, hogy nem életszerű. Az amerikaiakkal van egy egyértelmű közös 
érdekünk a korrupcióellenes együttműködés terén, ez megállapítást és megerősítést 
nyert most legutóbb Szijjártó külügyminiszter úr és Nuland államtitkár asszony 
tárgyalásán. Ugyanakkor látni kell, hogy mindaddig korlátozott a mozgásterünk a zéró 
tolerancia jegyében való fellépésre minden bizonyított ügyben, ameddig nem kapunk 
információt arra nézve, hogy mi ellen kell fellépnünk. Ez pedig mind a mai napig nem 
történt meg.  

És szeretném még azt tisztázni, hogy nem tanácstalanságról van szó, a 
legkevésbé sem, legalábbis azt gondolom, ez könnyen bizonyítható, hogy nem. 
Egyszerűen addig nem tudunk lépni, amíg nem kapunk információt. Tehát látjuk, hogy 
milyen irányba kellene lépni, de objektív külső akadály, nevezetesen az amerikaiak 
hallgatása áll ennek a cselekvésnek az útjában. 

Ami a Külügyminisztérium érintettségét illeti, nem tudok arról, hogy bárki a 
Külügyminisztériumban érintett volna. Az amerikaiak, mivel nem jelezték számunkra 
a neveket, hanem azt mondták, hogy egyéni alapon értesítenek mindenkit, 
valószínűleg nem is fogom tudni azt, hogy kik ezek a személyek - hacsak elő nem 
állnak a nevekkel. Azt tudom mondani, hogy én ilyen megkeresést nem kaptam, de ez 
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szigorúan egyes szám első személy; valószínűleg mindenkit a kormányzatban végig 
kellene kérdezni, ami meglehetősen nagy feladat volna, tekintve, hogy egymillióan 
állnak a magyar állam alkalmazásában jelenleg.  

Ami képviselő asszony felvetéseit illeti, Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter úr Kínában tárgyal, a kínai külügyminiszter meghívására tartózkodik 
Kínában, és a külügyminiszter mellett tárgyal még a kereskedelemfejlesztési 
miniszterhelyettessel, valamint a Bank of China elnökével és további magas rangú 
kínai kormányzati tisztviselőkkel. Ez egy olyan léptékű és olyan fontosságú látogatás, 
amelyet régóta szervezünk, és nem volt indokolt ennek a lemondása vagy elhalasztása. 

Ami pedig az amerikai viszonylat iránti elkötelezettségét illeti a kormányzatnak, 
illetve ehhez kapcsolódóan a szóban forgó ügy tisztázása melletti elkötelezettségét, azt 
gondolom, erre nincs jobb példa, mint az, hogy Szijjártó miniszter úr a napokban 
Washingtonba látogatott ezen aktuális helyzet ellenére, és azt gondolom, hogy 
külgazdasági és külügyminiszter úr mindent megtett politikai és gazdasági szinten is 
annak érdekében, hogy előmozdítsa a közös ügyeinket, tisztázza ezt az ügyet, illetve 
gazdasági vonalon pedig előmozdítsa azt a kiváló együttműködést, amelyet az 
ismertetett számok is alátámasztanak. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e még további kérdés vagy hozzászólás? 

Szelényi képviselő asszony! 
 
SZELÉNYI ZSUZSANNA (független): Köszönöm szépen. Részben 

megnyugvással hallottam a Répássy államtitkár úr által elmondottakat, amiben 
elismerte, hogy van a magyar hatóságoknak lehetőségük arra, hogy ebben az ügyben 
lépjenek, nevezetesen a legfőbb ügyész tehet saját elhatározásából kezdeményezést, 
amit nyilván a magyar kormány is nagyon támogat annak érdekében, hogy a korrupció 
vádját, gyanúját magától mindenképpen elhárítsa. Jelezte, hogy a jogsegélyszolgálat 
rendelkezésére áll a legfőbb ügyésznek, és Goodfriend ügyvivő úrtól tudjuk, hogy 
történt ilyen megkeresés a magyar hatóságok számára, és ők adtak is át információt. 
Nem feltétlenül nevekről, azt én el tudom képzelni, hiszen azt már számos alkalommal 
nyilatkozták, hogy személyiségi jogokra hivatkozva az amerikai törvények ezt nem 
teszik lehetővé, de a korrupciós ügyekről minden bizonnyal rendelkezésre juttatták 
azokat a dokumentumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a magyar hatóságok, a 
legfőbb ügyész, illetve a kormányzat lépjen, ami kiváló hír, és remélem, hogy nagyon 
rövid idő alatt látni fogjuk annak az eredményét a nyilvánosság előtt, hogy akkor 
pontosan milyen ügyekről van szó, és ha az ügyek meghatározhatók, akkor egészen 
biztosan azt is megtudjuk majd, hogy a kormányzat szereplői közül kik lehetnek azok, 
akik illetékesek. 

Azt szomorúan hallottam, hogy a Külügyminisztérium vezetésének egészét 
illetően nem tud Magyar Levente nyilatkozni. Hát, remélem, hogy idővel ez is majd ki 
fog derülni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Csak azért, 

hogy ne beszéljünk el egymás mellett. Szerintem értjük egymás álláspontját, tisztelt 
képviselő asszony, de abban az esetben, hogyha valaki a magyar hatóságok részére azt 
állítja, hogy hitelt érdemlő információkkal rendelkezik korrupciós bűncselekmény 
elkövetéséről, akkor az, finoman szólva, nem segíti a büntetőeljárást, ha a feltételezett 
elkövetőket nem nevezi meg; bár tudja, de nem nevezi meg. Ez nem segíti a 
büntetőeljárást. Tehát elképzelhető, hogy részben adott át információkat - én nem 
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ismerem, de Magyar Levente elmondta, hogy milyen információkat adott át - az 
ügyvivő úr, de az biztos, hogy bizonyos információkat visszatartott, az ő saját belső 
jogukra hivatkozva. Ezt csak bűnügyi jogsegélyben lehet kikérni tőlük, mert nyilván az 
felülírja azt a szabályt, amelyik a beutazási tilalommal kapcsolatos személyiségi 
jogvédelemre vonatkozik. Amennyiben van konkrét bűnügyi jogsegélykérelem, és ilyen 
kérést kapnak az amerikai hatóságok, akkor eldönthetik, hogy az általuk feltételezett 
elkövetőket megnevezik vagy nem nevezik meg. Mondom, hangsúlyozom, hogy ez nem 
segíti a büntetőeljárást, ha visszatartanak ilyen információkat.  

Én azt gondolom, erre utalt Magyar Levente államtitkár úr, hogy mind a két 
félnek elkötelezettnek kell lennie abban, hogy a korrupciós cselekményeket feltárja. A 
magyar kormány részéről teljes egészében nyitottak vagyunk arra, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok tudomására jutott korrupciós cselekményeket teljes egészében az 
arra illetékes, független hatóságok…, mert ugye azt szögezzük le, hogy az ügyészség a 
kormánytól függetlenül fogja feltárni ezeket az ügyeket; ebben a kormánynak egy 
szerepe lehet: hogy elősegíti ezt a független büntetőeljárást. 

 
ELNÖK: Schmuck Erzsébet képviselő asszony! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Szinte befejezésül, itt a vége 

felé, én azt gondolom, hogy a kérdés ott lóg a levegőben: hogyan lehetséges az, 
kormányzati tisztségviselőkről van szó, hogyan lehetséges az, hogy az Egyesült 
Államoknak információik vannak, és ezekről az ügyekről önöknek nincs semmi?!  

Október 6-án említette államtitkár úr, amikor először találkoztak az ügyvivő 
úrral, hogy nem történik semmi, hogy önök nem akarnak utánamenni saját 
eszközökkel, hogy mi húzódik mögötte; csak arra várnak, hogy majd az Egyesült 
Államoktól kapunk információt. Tehát itt azért valami nagyon nagy gond van azzal 
Magyarországon, hogy a korrupciós ügyeket föl akarják tárni! 

 
ELNÖK: Államtitkár úr? 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Hát, képviselő 

asszony, éppen a múlt héten sajtótájékoztatót tartott Varga Mihály miniszter úr, 
amikor ismertette azokat a büntetőeljárásokat, adónyomozói hatáskörben folyó 
büntetőeljárásokat, amelyekről mi tudunk. Különböző sajtóhírek jelentek meg arról, 
hogy itt milyen áfavisszaélések, áfacsalással kapcsolatos visszaélések lehetnek. Varga 
Mihály miniszter úr pontosan, részletesen beszámolt arról, hogy milyen 
büntetőeljárások vannak folyamatban, és mellesleg nem az ügyvivő bejelentése után, 
hanem azt megelőzően indultak büntetőeljárások; tehát már viszonylag régen 
folytatnak büntetőeljárásokat ezekben a kérdésekben. 

Persze ezt a büntetőjogi barkochbázást, hogy azt kérdezgetjük egymástól, hogy 
vajon arra az ügyre gondoltak-e az amerikaiak, amit Varga Mihály bejelentett, hogy 
ebben büntetőeljárások folynak, egy kicsit komolytalannak tartom. Tehát az 
adóhatóság és az őt felügyelő minisztérium tudomására jutott élelmiszeripari 
áfacsalások ügyében nagyon komoly büntetőeljárás indult. Ebben elmondta pontosan 
a számokat a miniszter úr, hogy hány kihallgatás történt, hány személy ellen van 
büntetőeljárás, milyen szakaszban van a büntetőeljárás. Tehát mi más büntetőeljárásra 
nem gondolunk, ezt a büntetőeljárást feltételezzük, hogy erre gondolt az Amerikai 
Egyesült Államok ügyvivője, de ez is már csak egy feltételezés, márpedig a 
büntetőeljárásban nem szerencsés, ha ilyen feltételezésekbe bocsátkozunk.  
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Az ülés bezárása 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm államtitkár uraknak a megjelenést, 
képviselőtársaimnak szintén. Amennyiben nincs több kérdés, illetve felvetés, akkor az 
ülést berekesztem. 

Jó munkát kívánok! Viszontlátásra! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc.) 
 
 
 

  

Németh Zsolt 
  a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Prin Andrea és Horváth Éva Szilvia  


