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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 47 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a napirend megállapítása, elfogadása 

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Jó reggelt kívánok! Megállapítom a határozatképességünket. A napirendet 
megküldtem. Felteszem szavazásra. Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) 
Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Az első napirendi pontunk nagykövetjelölt kinevezés előtti meghallgatása. 
Nagy tisztelettel köszöntöm Balogh Csaba államtitkár urat. Kérem államtitkár urat, 
hogy nevezze meg a védendő közérdeket, amennyiben zárt ülés elrendelését 
kezdeményezi.  

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarország külpolitikai és 
nemzetbiztonsági érdekeire való tekintettel kezdeményezem zárt ülés megtartását. 

 
ELNÖK: Felteszem szavazásra. Ki támogatja a zárt ülést? (Szavazás.) Ez is 

egyhangú. Köszönöm szépen. 
Elrendelem a zárt ülést. 
 

(A bizottság 8.48 – 9.55 óráig zárt ülésen folytatja munkáját. A zárt ülésen 
elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 

 

Tájékoztató Magyarország vízumkiadási gyakorlatáról 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Áttérünk a második napirendi pontunkra. Az 
MSZP kezdeményezésére döntöttünk úgy, hogy napirendre veszi a Külügyi bizottság 
Magyarország vízumkiadási gyakorlatát. Ezzel kapcsolatban szeretném köszönteni 
Balogh Csaba közigazgatási államtitkár urat, és Riskó-Nagy László úr is érkezni fog 
hamarosan, reméljük, ez így is lesz.  

Köszöntjük a képviselőtársainkat is, régi-új ismerőseinket. Molnár Zsolt 
képviselőtársunkat, a Nemzetbiztonsági bizottság elnökét is invitáltuk, nem tudjuk, 
hogy el tudja-e fogadni a meghívásunkat. (Megérkezik az ülésre Riskó-Nagy László.) 
Nagy tisztelettel köszöntöm Riskó-Nagy László urat, a KKM konzuli és 
állampolgársági főosztályának főosztályvezetőjét. (Koranisz Laokratisz felé 
fordulva:)  A kisebbségi szószóló urat pedig kérném, hogy foglaljon nyugodtan helyet 
az asztalnál, őt is szeretném köszönteni a bizottsági ülésen, Szél Bernadett és Demeter 
Márta képviselő asszonyok társaságában, őket is külön köszöntöm. 

Tisztelt Bizottság! Amennyiben minden résztvevő felkészült, akkor meg 
szeretném kérni Balogh Csaba államtitkár urat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját, 
Magyarország vízumkiadási gyakorlatáról. Parancsoljon, államtitkár úr! 

Dr. Balogh Csaba szóbeli tájékoztatója 

DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tudom, hogy a bizottság 
tisztelt tagjai megkapták azt az összefoglalót, amely Magyarország schengeni 
vízumkiadásáról szól. Engedtessék meg nekem, hogy az összefoglalóban található 
információkat ne ismételjem meg, szeretnék az összefoglalóból, illetve a gyakorlatból 
kiemelni néhány elemet. 
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Először is a beszélgetésnek és a mai meghallgatásnak a tárgyát kontextusba 
helyezve, néhány gondolatot engedjenek meg a konzuli tevékenységről. A konzuli 
tisztviselők Magyarország külképviseletein alapvetően négy típusú tevékenységet 
folytatnak. Az első és legfontosabb a magyar állampolgárok érdekvédelme, és a nekik 
történő segítségnyújtás. Ez az egyik típusú feladat, amit önállóan, saját hatáskörben 
ellátnak. A közjegyzői tevékenységet szabályozó jogszabályok felhatalmazzák a 
konzuli tisztviselőt bizonyos közjegyzői feladatok ellátására. Ez a második olyan 
tevékenységi kör, amit a konzulok ellátnak. A harmadik tevékenységi kör az önálló 
döntési jogkörű hatósági feladatok, tehát amikor a konzuli tisztviselő a magyar 
államigazgatás nevében hatósági jogkört gyakorol, és ő maga dönt első fokon hatósági 
ügyekben. A negyedik ilyen típusú tevékenység, amikor a konzuli tisztviselő 
közreműködő hatóságként jár el, tehát a magyar államigazgatás nevében 
tevékenykedik, de nem ő az, aki az ügyet eldönti, csak közreműködik és továbbít 
bizonyos információkat, feladatokat ellát a Magyarországon tevékenykedő különböző 
államigazgatási szervek nevében. 

A vízumrendészettel kapcsolatos feladatok és a vízumkiadással kapcsolatos 
feladatok az utóbbi két tevékenységi körbe tartoznak. Tehát vannak olyan 
vízumrendészeti feladatok, amikor a konzuli tisztviselő ügydöntő hatósági jogkörrel, 
saját hatósági jogkörrel rendelkezik és az ügyeket maga dönti el. Ezek jellemzően - 
felsoroljuk az összefoglalóban a különböző vízumtípusokat - a 90 napot meg nem 
haladó tartózkodásra jogosító vízumok esetében vannak így, amiket szoktunk néha 
egyszerűbben turistavízumként aposztrofálni vagy schengeni vízumként a schengeni 
vízumkiadási kódexre hivatkozva. 

Ezeknél a típusú vízumügyeknél a konzuli tisztviselő közvetlenül alkalmazza az 
uniós normákat, a közvetlenül alkalmazandó uniós normákat, és természetesen a 
magyar szabályozókat is, és ő maga dönt arról, hogy a vízumot kiadja-e vagy nem. 
Természetesen a vízumkiadás során bizonyos korlátok, jogszabályi rendelkezések az ő 
tevékenységét nagyon szigorúan szabályozzák. A legfontosabb korlátok, amelyeket 
figyelembe kell venni, a beutazási feltételeknek a megléte, a közösségi tiltólistának az 
ellenőrzése, amely automatikusan lezajlik az informatikai rendszerekben, illetve 
bizonyos államok esetében az EU más tagállamai kérnek tagállami konzultációt, más 
esetekben pedig nemzeti konzultációt kér a magyar bevándorlási hatóság. 

Ezeknél a korlátoknál feltétlenül hangsúlyozni kell azt, hogy amikor a konzuli 
tisztviselő egy vízumkiadás esetében a döntését megalapozza, semmiképpen nem 
adhatja ki a vízumot abban az esetben, ha az adott vízumigénylő szerepel a közösségi 
tiltólistán, amit a konzuli információs rendszeren keresztül automatikusan ellenőriz. 
Semmiképpen nem adhatja ki a vízumot akkor, ha a tagállami konzultáció keretében 
valamelyik EU-s schengeni partnerünk arról nyilatkozik, hogy nem járul hozzá ennek 
a vízumnak a kiadásához, és semmiképpen nem adhatja ki a vízumot akkor sem, ha a 
magyar illetékes hatóság, jelen esetben a Bevándorlási és Migrációs Hivatal a nemzeti 
konzultáció keretében ellenvéleményt fogalmaz meg. 

A másik kategóriába tartoznak jellemzően a 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosító vízumok. Ennek a beutazási engedélynek a célja az, hogy az 
illető, aki beutazik a schengeni térségbe, tartózkodási engedélyt vegyen fel. A 
tartózkodási engedély elbírálására nem a konzul jogosult, hanem minden egyes 
tagállam esetében az illetékes bevándorlási és migrációs hatóság, ez Magyarországon 
is így van.  

Tehát a konzul csak a hivatal engedélyével adja ki ezt a vízumot. Ez a vízum 
egyszeri beutazásra jogosít, és csak az a célja, hogy itthon a tartózkodási engedély 
iránti eljárást az illető személy lefolytassa. 
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Néhány dolgot szeretnék kiemelni arról - és ez is az anyagban részletesen 
szerepel -, hogy hogyan is történik és milyen szereplők vállalnak szerepet a 
vízumkiadásban. 

Magyarországnak jelen pillanatban 124 külképviselete van szerte a világban. A 
külképviseleteink többségén maga a konzul és a külképviselet végez minden, a 
vízumkiadással kapcsolatos feladatot. Ismert az európai uniós és schengeni 
szabályozásban a vízumképviseletnek a fogalma. A vízumképviselet azt jelenti, hogy a 
tagállamok egymástól egy adott országban, egy adott állomáshelyen a vízumkiadással 
kapcsolatos összes feladatot átvállalják. Magyarországnak ilyen vízumképviseletre 
vonatkozó megállapodása számos tagállammal van, olyanok is vannak, amelyben a 
vízumképviseletet mi vesszük át az EU-s tagállamoktól, tehát más tagállamok 
nevében mi folytatjuk le a vízumeljárást és mi adjuk ki a vízumot, és olyan is van, ahol 
ezt a jogot átadjuk a másik tagállamnak. 

Itt fontos megjegyezni, hogy amennyiben ilyen vízumképviseleti megállapodást 
kötünk a másik féllel, az azt jelenti, hogy csak a magyar konzuli hatóságot, mint 
elsőfokú hatóságot kapcsoljuk ki az eljárásból, az adott országnak a magyar 
jogszabályok figyelembevételével, a nemzeti konzultációs lista figyelembevételével 
kell eljárni. Tehát abban az esetben, ha Ausztria ad ki a nevünkben vízumot, 
Magyarország területére érvényes schengeni vagy más típusú vízumot, akkor a 
magyarországi jogszabályokat is figyelembe kell hogy vegye. 

A következő típusú együttműködés, ami már nem államok közötti 
együttműködés, hanem külső szolgáltatónak az igénybevételét jelenti, ezt azokon a 
helyeken szokták az uniós tagállamok alkalmazni, ahol az adott országban túlságosan 
nagyok a földrajzi távolságok vagy a vízumigénylők száma meghaladja azt a 
mennyiséget, amivel a konzuli hivatalok általában meg tudnak birkózni. Ezt a fajta 
tevékenységet röviden kiszervezésnek szoktuk nevezni. 

A kiszervezési tevékenység azt jelenti, hogy az adott külügyminisztérium, jelen 
esetben a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy külső, erre szakosodott 
szolgáltatóval köt megállapodást. Ennek a megállapodásnak az a lényege, hogy a 
vízumkérelem benyújtásának a helye változik. Tehát a vízumkérelem benyújtása nem 
a konzulátuson vagy a nagykövetségen történik, hanem a külső szolgáltatónak a 
helyiségében, a külső szolgáltató a szerződésben vállalja, hogy minden olyan feladatot 
ellát, amit egyébként a konzuli adminisztrátor látna el a konzulátusnak a hivatali 
helyiségében: felveszi a biometrikus adatokat, felveszi az egyéb adatokat, átveszi a 
dokumentumokat, azokat rögzíti az információs rendszerben, és elektronikus 
formában, illetve az útleveleket fizikai valóságában és a dokumentumokat továbbítja 
a konzulátusnál. 

Látni kell, hogy ebben az esetben a külső szolgáltató nem veszi át a döntési 
jogosultságot a konzuli tisztviselőtől. A konzuli tisztviselőnek a kötelezettsége és 
feladata, hogy megvizsgálja ezeket a dokumentumokat, és a konzuli tisztviselő fog 
ugyanúgy, minthogyha a konzulátuson adták volna be a vízumkérelmet, ennek a 
vízumnak a sorsáról dönteni. 

Itt is minden egyéb feltételnek meg kell felelni, a beutazási feltételeknek, 
megtörténik a tiltólistákkal való egyeztetés, stb., Nagyon fontos kiemelni azt, hogy 
általában ezek a külső szolgáltatók ezért a szolgáltatásért az ügyfelektől díjat szednek 
be, tehát egyrészt megfizeti az ügyfél a vízumdíjat, és a külső szolgáltató számára is 
díjat fizet be. Ez a díj gyakorlatilag arra szolgál, hogy mondjuk Novoszibirszkből nem 
kell Jekatyerinburgba elutaznia, hanem Novoszibirszkben is lehetősége van a 
vízumkérelmét beadni. Ez a díj maximum 30 euró lehet, tehát általában a 
vízumdíjnak maximálisan a fele. Ezért a külső szolgáltató időpont-egyeztetési 
lehetőséget kínál, sok esetben valamivel komfortosabb feltételeket, és ami az ügyfelek 
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számára nagyon kedvező, hogy olyan szolgáltatásokat is nyújtanak ezek a külső 
szolgáltatók, amelyek az utazáshoz kapcsolódnak, jellemzően biztosítást lehet helyben 
kötni, szállásfoglalásra van lehetőség. Ezeket a tevékenységeket a konzuli hivatalban 
nem lehet elvégezni. 

A harmadik típusú megállapodás vagy megállapodási lehetőség az akkreditált 
utazási irodákkal áll fenn. Itt általában a megállapodás alapvetően csak arra 
szorítkozik, hogy ezek az akkreditált utazási irodák nagyobb turistacsoportok 
esetében összegyűjtik a turistacsoport kérelmezőinek a feltételeit, de nagyon fontos, 
hogy ezek az utazási irodák a kiszervező külső szolgáltatóval ellentétben nem 
folytatnak adatrögzítést és nem folytatják biometrikus adatok felvételét. Ezekre 
ugyanúgy a konzuli hivatalban kerül sor. 

A kiszervezésnél egy lényeges körülményt kell még megemlítenem, azt, hogy 
minden ügyfél számára adott a lehetőség, hogy a vízumkérelmét a konzuli hivatalban 
nyújtsa be, tehát amikor mi külső szolgáltatóval kiszervezésre vonatkozó 
megállapodást kötünk, ez az ügyfelet semmilyen formában nem korlátozza. Az ügyfél 
maga döntheti el, hogy igénybe veszi-e a külső szolgáltatónak a szolgáltatását, és ezért 
pluszdíjat fizet, vagy pedig nem veszi igénybe, és akkor a konzuli hivatalban jelenik 
meg. 

A harmadik terület, amiről néhány gondolatot szeretnék beszélni, azok az 
adatok. 2016-ban a magyar konzuli szolgálat közel 300 ezer schengeni vízumot adott 
ki. A schengeni vízumok területén jelentős aránnyal képviselteti magát Ukrajna. 
Változó, hogy milyen arányban adunk ki ukrán állampolgárok számára vízumokat, ez 
a tavalyi évben 37,9 százalék volt. Tehát látható, hogy vannak időszakok, amikor 
szinte a kibocsátott schengeni vízumok felét adjuk ki Ukrajnában. A másik jelentős 
állampolgári kör az orosz állampolgároknak kibocsátott vízumok köre. Ami a tartós 
tartózkodási engedély felvételére irányuló D-típusú vízumot jelenti, 2016-ban 23 463 
ilyen vízumot bocsátottunk ki. Ezeknek a száma folyamatosan nő. Itt elsősorban a 
tanulmányi és a kereső tevékenységet folytató harmadik országbeli állampolgárok 
beutazása dinamikusan növekszik. A tanulmányi vízumok növekedése az 
elkövetkezendő időszakban is elég dinamikus lesz, köszönhető a Stipendium 
Hungaricum programnak, amivel Magyarország nagyon sok, egyébként 
vízumkötelezett ország esetében nyújt ösztöndíjat az itt tanulni kívánóknak. 

Egy másodpercre visszatérve a schengeni vízumokra, tehát a turistacélú 
vízumokra, minden valószínűség szerint, ha a folyamat rendben lezajlik, idén nyáron 
Ukrajna és az Európai Unió között megszűnik a vízumkötelezettség. Ez látható az 
előző számokból, amit mondtam, hogy a turistacélú vízumok számában ez egy 
jelentős csökkenést fog jelenteni a konzuli szolgálatnak, ami egyrészt politikai 
szempontból egy régi célja a magyar kormánynak, hogy ez megvalósuljon, a másik 
oldalról pedig nagy megkönnyebbülés a konzuli szolgálatnak. Igaz ugyan, hogy a 
költségvetéssel foglalkozó kollégáim annyira nem boldogok, mert ez jelentős 
költségvetésibevétel-kiesést jelent, de azt is jelenti, hogy a konzuli szolgálat 
humánerőforrás-kapacitásait a korábbiaknál egy kicsit egyenletesebben tudjuk majd 
elosztani. 

A magyar gyakorlat értékeléséről néhány gondolat. Az Európai Unió keretében 
az Európai Unió vízumkódexe szabályozza nagymértékben a konzuli szolgálat ez 
irányú tevékenységét. Nem ér minket kritika, sem szakmai, sem politikai fórumon. A 
különböző ellenőrzések és egyeztetések alapján folyamatosan megállapítják, hogy 
mind a hazai szabályozás, mind a végrehajtás alapvetően rendben van és megfelel a 
vízumkódex elvárásainak. 

Magyarország vízumkiadási gyakorlata a schengeni térség országait figyelembe 
véve a közepesen szigorú kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy az elutasított 
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vízumkérelmek aránya körülbelül 3 százalék. Évente változik, néha egy picit 
kevesebb, néha egy picit több, ezzel mi nagyjából a középmezőnyben vagyunk. Tehát 
nem tartozunk azok közé az EU-s tagállamok közé, akik nagyon könnyedén és lazán 
osztogatják a schengeni vízumot, és azok közé sem, akik nagyon szigorú gyakorlatot 
követnek. 

Ehhez a működéshez feltétlenül hozzá kell tenni, hogy a nagy európai uniós 
tagállamokhoz képest a magyar konzul felkészültségének nagyon magas szintűnek 
kell lenni, és a leterheltsége nagyon magas. Csak néhány olyan külképviselet van, ahol 
a konzuli tisztviselőnek migrációs vagy okmánybiztonsági szakértő segíti a munkáját. 
Tehát a legtöbb helyen a konzuli tisztviselőnek egyszerre kell migrációs szakértőnek, 
okmánybiztonsági szakértőnek lenni, konzuli tisztviselőnek, közjegyzőnek, miközben 
azért a nagy tagállamok esetében: Németország, Franciaország, jelenleg még Nagy-
Britannia vagy Olaszország esetében a konzuli döntést egy nagyon komoly 
külképviseleti apparátus is támogatja.  

Ebből a szempontból egy kicsit túlterhelt a rendszer, ezért örülünk annak, hogy 
az ukrajnai vízummentesség után lehet az erőforrásainkat átcsoportosítani. 

Utolsó gondolatként engedjék meg, hogy tájékoztassam a tisztelt bizottságot 
arról, hogy a kormány a múlt héten döntött arról, hogy a Külügyminisztérium 
számára többletforrásokat biztosít a konzuli szolgálat fejlesztésére. Ez elsősorban 
nem a vízumrendészeti feladatokkal függ össze, ami jelentős mértékben változott az 
elmúlt tíz évben, az az, hogy a konzuloknak az érdekvédelmi, magyar 
állampolgárokkal kapcsolatos feladatai megötszöröződtek. Ennek az lesz a 
következménye, hogy 2018-ban és ’19-ben körülbelül olyan 25 százalékos 
humánerőforrás-bővítést tudunk végrehajtani a teljes konzuli szolgálaton. Ez 
kiegészülve azzal az esetleges átcsoportosítási lehetőséggel, amit a vízummentesség 
kínál számunkra, a legfontosabb feladatok megoldásához elegendő lesz. 

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az írásbeli összefoglalót én ennyiben 
kívántam kiegészíteni és állunk rendelkezésre a további kérdésekre. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Szabad a pálya. Kérem a jelentkezéseket! (Többen 

jelentkeznek.) Alelnök úr, Mesterházy képviselő úr, Szél Bernadett képviselő asszony. 
Demeter Mártáról szavaznunk kell, mert ő nem frakciót képvisel. További 
jelentkezések? (Nincs jelzés.) Hadd tegyem fel szavazásra. Ki támogatja, hogy 
Demeter Márta képviselő asszony szót kapjon? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm 
szépen. 

Alelnök úr! 

Kérdések, észrevételek 

GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 
tisztelt elnök úr, és köszönjük szépen, hogy végre hosszú hónapok után sor kerülhet 
erre a bizottsági tájékoztatásra és beszélgetésre egy olyan kérdésben, amely itt az 
elmúlt hónapokban, az elmúlt években igencsak borzolta a kedélyeket. Ugyanis két 
olyan ügy is volt Magyarországon, két olyan ügy is volt téma itt, a parlamentben és 
Magyarországon, amely mind a konzuli tevékenységgel kapcsolatban, mind a 
nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatban nagyon komoly kérdéseket vetett fel. 

Mi, a Jobbik részéről, illetve a szocialista képviselőtársaim is tavaly év végén 
voltak benn a Külügyminisztériumban és Riskó-Nagy úrral szakmai konzultációt 
folytattunk még anno a Ghaith Pharaon ügy kapcsán, aki bár már rejtélyes 
körülmények között elhalálozott, azért mégiscsak nagyon komoly kérdéseket vetett fel 
az ő felbukkanása, beutazása, többszöri beutazása, tartózkodási engedélye, majd 
letelepedéshez kötött, Magyarországon tartózkodása is, és kiterjedt gazdasági 
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tevékenysége. Majd jött a Kiss Szilárd ügy, ami - hogy mondjam - az 
országhatárainkat is túlfeszítő nemzetközi, világméretű botrányba is torkolló 
kérdéseket vetett fel a magyar konzuli tevékenységet illetően, illetve a schengeni 
rendszer biztonságát illető kérdéseket is felvetett. 

Először Ghaith Pharaon ügyében, bár én magam is voltam benn a 
Külügyminisztériumban és a konzuli osztálytól kaptam részletes tájékoztatást, de 
azért mégiscsak komoly kérdéseket vet fel az, hogy ha olyan nagyon jól működik a 
magyar konzuli szolgálat, és tényleg olyan kiemelkedő a tevékenysége, mint ahogy azt 
itthon és külföldön is elismerik, akkor hogyan csusszanhatott át egy olyan ember a 
bejrúti konzulátusnak és a magyar Külügyminisztériumnak a hálóján, aki az FBI által 
körözött, az Interpol által körözött, akit francia parlamenti határozatban hoznak 
összefüggésbe a nemzetközi terrorizmus finanszírozásával, akit a Forbes Magazin az 
egyik legnagyobb fehérgalléros bűnözők között tart számon, stb., stb. 

Tehát most én elhiszem, és mondhatják azt, hogy itt ez egy schengeni rendszer, 
és itt lehet mutogatni azon országok felé is, akik a nemzeti konzultációs jogköröket 
gyakorolják itt különböző országokkal kapcsolatban, de azért ez meggyőződésem 
szerint nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet fel. Vagy a sajtó futott teljesen lyukra 
Ghaith Pharaon tevékenységével kapcsolatban, az FBI, az Interpol meg nagyjából 
mindenki, aki felkapta ezt az ügyet, vagy a magyar konzuli tevékenység nem működik 
úgy, ahogy kellene. 

Igaz-e az, hogy akkor, amikor Ghaith Pharaon vízumkérelmét felterjesztették a 
magyar konzulátusról, Bejrútból, illetve Jordániából, akkor Ghaith Pharaonnak az a 
vágya és az az óhaja, hogy Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral 
találkozzon, ez valamilyen szinten megfogalmazódott-e a konzuli előterjesztésben és a 
vízumigénylésében? Ez egy igen-nem kérdés, tehát erre vonatkozóan a konzulátus 
segítette-e Ghaith Pharaon beutazását a normális konzuli tevékenységen túlmutató 
módon, ennek van-e bármilyen nyoma bent, a konzuli rendszeren belül, amelynek 
nyilván vannak látható, jól látható, nyilvános és kevésbé látható és kevésbé 
érzékelhető részei is. Ez egy igen-nem kérdés Ghaith Pharaon vízumkérelmével 
kapcsolatban. Illetve az, hogy mi alapján választja ki Magyarország azt, hogy milyen 
országok vonatkozásában gyakorol felülvizsgálati jogot egy adott vízum kiadása 
esetében, ha jól emlékszem, Riskó-Nagy úr azt mondta, hogy például egy szaúdi 
állampolgár esetében Németország meg talán még egy állam gyakorol ilyen típusú 
konzultációs jogot. Na most, egy olyan országot, amelyet sok más Öböl-beli országgal 
együtt, bár tudom, hogy ezek a magyar kormányzati szereplőknek és a miniszterelnök 
rokonságának kiszemelt gazdasági és üzleti célpontjai, de azért mégiscsak elég sűrűn 
emlegetik a terrorizmussal összefüggésben, kérdésem, hogy mi alapján vagy milyen 
szelekció alapján kerül egy ország ilyen kiemelt helyzetbe, és mi alapján rangsorolják 
ezeket az országokat? Magyarország miért nem vizsgál bizonyos országokat 
behatóbban, főleg akkor, amikor a nemzetközi terrorizmus, a migráció kiemelt 
veszélyt jelent? 

A Kiss Szilárd ügy kapcsán és a moszkvai vízumgyár kapcsán megállapíthatjuk 
azt - és ez a sajtóban is elég sok kűrt futott -, hogy a moszkvai vízumgyár keretében 
több mint 4000 olyan vízumot adott ki a magyar konzulátus Moszkvában, még a 
2012-13-as években, amelyet a külföldi titkosszolgálatok és szervezett bűnözők is 
kihasználhattak arra, hogy Magyarországra és Magyarországon keresztül a schengeni 
rendszerbe bejussanak, ezen úgynevezett visa shopping keretén belül. Ráadásul olyan 
módon adták ki ezeket a vízumokat, amiben hamis úticél-megjelölés volt, a 
személyazonosság, az emberek hátterének a tekintetében, a foglalkozásuk 
tekintetében igencsak hiányosak voltak az adatok. Személyesen meg se kellett jelenni, 
be se kellett menni a konzulátusra, és néhány óra alatt bírálták el ezeknek a 
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vízumoknak a kiadását, ráadásul úgy, hogy több alkalommal a vízumkiadás során a 
konzulokat fenyegették és nyomás alá is helyezték. Majdnem minden esetben Kiss 
Szilárd bonyolította ezeket az ügyleteket, egy Monte Tokaj Kft. nevű cég adta ki a 
meghívóleveleket ezeknek a vízumoknak a kiadásához, és bár nyilvánvalóan egy 
magyarországi üzleti tevékenység, egy magyarországi gazdasági tevékenység, és 
Magyarország, mint úti cél volt megjelölve ezeknek a vízumkiadásoknak az esetében, 
többségében úgy tudni, hogy nem is Magyarországra érkeztek ezek az emberek, csak 
leszálltak a Ferihegyi repülőtéren és mentek is tovább valahová a schengeni 
országokba úgy, hogy már különböző európai uniós tagállamok szóltak oda a magyar 
konzulátusra, hogy itt valami bűzlik, ugyanis Magyarország lényegesen több vízumot 
ad ki, lényegesen több vízum megy át a magyar nagykövetségen, mint nálunk 
lényegesen nagyobb gazdasági és politikai erővel bíró országok esetében. Miért kellett 
90 napos, többszöri beutazásra lehetőséget adó vízumokat kiadni magyar gazdasági 
és üzleti érdekekre hivatkozva olyan embereknek, akik nyilvánvalóan semmiféle 
magyarországi gazdasági vagy üzleti tevékenységet nem folytattak, ellenben komoly 
nemzetbiztonsági kockázatok merülnek fel, és felmerül annak a gyanúja, hogy 
Magyarország az orosz titkosszolgálatoknak nyújtott logisztikai segítséget ahhoz, 
hogy Magyarországon és a schengeni övezetben megvessék a lábukat különböző 
titkosszolgálatok. 

Ez a konzuli munkának a csődje, ez az IH-nak a csődje, amely tudom, hogy 
már nem a Külügyminisztérium fennhatósága alá tartozik 2012 óta, de azért 
mégiscsak valamiféle szűrőrendszernek meg kellene jelennie akkor, amikor 
dömpinggel adják ki a magyar konzulátusokon a magyarországi vízumokat. 
Nemzetbiztonsági kockázatot jelent, az IH-nak és a konzuli tevékenységnek is a 
csődje, és ilyen értelemben felmerül a kérdés, hogy még hol üzemeltet a magyar 
Külügyminisztérium vízumgyárakat szerte a nagyvilágban. Ez egy elszeparált eset-e, 
vagy pedig ez a jelenlegi Külügyminisztériumnak a bevett gyakorlata? Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. 

Ma nem fogunk tudni rövidek lenni, hiszen valóban hosszú hónapok óta várjuk a 
lehetőséget, hogy ez a téma napirendre kerüljön. 

Én is több kérdést szeretnék államtitkár úrhoz intézni, és kérném, hogy 
részletesen válaszoljon ezekre a kérdésekre.  

Egy-két általánosságból mennék én is a konkrétumok felé. Hogyan választják 
ki ezeket a cégeket, amiről államtitkár úr beszélt, hogy 16 ország, 23 állomáshelyén, 
különböző cégek végzik ezt a vízumkiadást? Ha jól értettem, akkor mi nem fizetünk 
nekik semmit sem, hanem őnekik lesz ebből bevételük, esetleg ők fizetnek-e nekünk, 
hogy ilyen szolgáltatást végezhetnek, mert ez is talán logikus kérdés lenne. 

Tehát hogy milyen nemzetközi pályáztatás vagy nyílt tender vagy mi ennek a 
módja, csak hogy értsem. 

A másik, hogy milyen biztonsági, tehát fizikai szempontból milyen biztonsági 
követelményeknek kell megfelelni egy ilyen vízumfelvevő helyiségnek? Tehát 
gondolom én, ahogy ön is mondta, hogy elektronikusan továbbítanak személyes 
adatokat, cipelik jobbra, balra embereknek az útlevelét, akkor természetesen ez 
valamilyen biztonsági kockázatot biztos, hogy jelent. 

Ugyanez a kérdés a humánerőforrás szempontjából, hiszen mindig a 
legnagyobb kockázat az ember maga, hogy ellenőrzik-e azokat a kollégákat, akik ott 
dolgoznak, van-e az Információs Hivatalnak feladata, hogy figyelemmel kísérje az ott 
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dolgozó kollégákat egy esetleges ellenőrzés után, tehát hogyan lehet azt garantálni, 
hogy külföldi titkosszolgálatok emberei ne tudjanak beépülni a magyar vízumkiadási 
rendszerbe. 

Még egy általános kérdésem lenne, hogy államtitkár úr tudja-e, hogy mi történt 
2011 és 2014 között Ukrajnában, Oroszországban. Tehát hogy valami külön kampányt 
folytatott-e a Külügyminisztérium, hogy minél több turista jöjjön Magyarországra 
vagy nem tudom, milyen olyan belpolitikai események igazolják vagy mi lehet az oka 
annak, hogy jelentős mértékben megugrott a vízumkiadás mind Ukrajna, mind 
Oroszország tekintetében? Valóban, ahogy ön mondta, a 300 ezer kiadott vízumból 
nagyjából több mint a fele ebben a két relációban valósult meg, és hogyha megnézem 
a 2008-as vagy éppen a 2016-os adatokat, akkor az látszik - vagy mondjuk egy 2009-
es adatot -, hogy az majdnem pont megegyezik a 2016-ossal, tehát látszik, hogy ebben 
volt egy ilyen jelentős kiemelkedés mind a két reláció tekintetében.  

Tehát zárójelben jegyzem meg, hogy ezekben az időszakokban tevékenykedett 
például Oroszországban Kiss Szilárd agrárdiplomataként a Külügyminisztérium 
állományában. 

Hány esetben indult belső vizsgálat a vízumkiadás miatt bárhol? Nemcsak 
Oroszországban, hanem bárhol, ahol schengeni vízumot adunk ki harmadik ország 
számára. Ha voltak ilyen gyanúk, tehát ahol konkrétan korrupcióról van szó, hogy 
vízummal üzletelnek a konzulok éppen, vagy azok, akik ehhez hozzáférhetnek 
bármilyen formában, történt-e ilyen bűncselekmény, ha igen, akkor ezt milyen 
módon zárta le a Külügyminisztérium, tehát tett-e feljelentést, elbocsátotta-e a 
kollégát vagy milyen retorzió volt, amit alkalmaztak? 

Ha már retorzió és feljelentés, akkor azt hadd kérdezzem meg a 
Külügyminisztériumtól, hogy Kiss Szilárd ügyében miért nem tettek büntető 
feljelentést, amikor világosan kiderült egy belső vizsgálatból készült belső jelentés 
kapcsán, hogy komoly anomáliák vannak a vízumkiadási gyakorlattal, egy konkrét 
személyhez köthetően, és ez Kiss Szilárd. A minisztérium, hogy ha jól értettem, akkor 
megkapta a jelentést, majd ad acta tette, és annyi történt, hogy talán elbocsátották a 
Külügyminisztérium állományából Kiss Szilárdot vagy áthelyezték egy másik 
pozícióba. 

Tehát magyarul: miért nem jelentették fel ezt az embert, hogy vízumokkal 
üzletel? 

Eközben az is kérdés, hogy konkrétan a moszkvai kiszervezés kapcsán hogy-
hogy nem derült az ki korábban, vagy miért nem ellenőrzik azokat a személyeket, akik 
ilyen kiadáshoz juthatnak. Ugye, Kiss Szilárdnak a feleségével vagy élettársával 
kapcsolatban a sajtóban felmerült az a gyanú, hogy esetleg nemcsak 
Magyarországnak dolgozik, hanem másnak is. Tehát hogy hogyan ellenőrizték vagy 
néztek annak utána, hogy aki megkapja, hiszen ha jól értettem, akkor ez nem egy 
nemzetközi cég volt, hanem egy magánvállalat, ez a vízumkiadási kirendeltség, tehát 
miért nem ellenőrizték, hogy kiknek adják oda ezeket? Illetőleg hogyan lehetett az, 
hogy egy olyan személy kap vízumkiadásra lehetőséget Moszkvában, akit korábban 
Moszkvában vízumokkal való üzérkedésért elítélt a bíróság? Tehát hogy Kiss 
Szilárdnak van egy orosz bírósági ítélete, ami arról szól, hogy egy vállalkozó egy 
gazdasági vita kapcsán - belekerült a bírósági döntésbe ez is - vízumintézést, 
vízumügyintézést ígért, mindenféle jogosítvány nélkül, ezért fizetett is neki egy orosz 
vállalkozó, és aztán ezt nem intézte el vagy nem úgy intézte el. Ezek után pedig, mint 
aki ilyen jól végzi a munkáját, megkapja a kirendeltséget is, hogy ő maga intézze az 
összes többi vízumot is. 

A másik, hogy a nagykövetségen mindenki világosan tudta abban az 
időszakban, amikor Kiss Szilárd ott dolgozott, hogy Kiss Szilárd a vélt vagy valós 
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politikai hátszelét felhasználva, fenyegette a kollégákat, kényszerítette őket a 
gyorsabb ügyintézésre, olyan gyors ügyintézés volt, amire alelnök úr már utalt is, ami 
lehetetlenné teszi egy vízumkérőnek a biztonsági ellenőrzését, és ilyen körülmények 
között kellett az ott dolgozó kollégáknak ellátni a munkájukat. A pletykák szerint, ami 
természetesen lehet, hogy nem így volt, de mi egyelőre csak ebből tudunk dolgozni, 
volt olyan, amikor elhelyeztek onnét konzuli feladatokkal foglalkozó személyt, mert 
nem volt hajlandó végrehajtani azt, amit Kiss Szilárd követelt rajta. 

Államtitkár úr, tehát segítsen nekünk rendbe tenni ezt a kérdést, hogy egy 
bűnöző, aki zavaros orosz kapcsolatokkal rendelkezik mind gazdasági, mind egyéb 
más vonatkozásban, zavaros ügyekbe keveredik, hogy lehet, hogy egy ilyen személy és 
annak az élettársa megkapja a schengeni vízumkiadásról szóló lehetőséget. Látszik is, 
fel is pörgették ezt, hiszen majdnem megduplázták, vagy legalább 60 százalékot 
rátettek a vízumkiadásra, és valóban több helyütt olvastuk, láttuk, hogy sok esetben 
bűnözők is kaphattak így schengeni vízumot Magyarország moszkvai nagykövetségén. 

Igaz-e ezzel kapcsolatban, hogy az akkori nagykövetnek, a mostani 
államtitkárnak, Íjgyártó úrnak tulajdonképpen el kellett szigetelnie ezt a személyt e 
miatt a tevékenysége miatt a nagykövetségen, és csak ezután lépett a 
Külügyminisztérium? 

Még egy kérdés, államtitkár úr, önnek tudnia kell róla, kapott-e a 
Külügyminisztérium tájékoztatást a Földművelésügyi Minisztériumtól, hogy Kiss 
Szilárd megbukott a nemzetbiztonsági vizsgálaton, hiszen önök utána diplomataként 
alkalmazták a nagykövetségen. Erre azt a választ kaptam, hogy hát, de nem fért hozzá 
én nem tudom, milyen adatokhoz. Ettől függetlenül egy nemzetbiztonsági vizsgálaton 
megbukott személy a Külügyminisztérium állományában vagy a Külügyminisztérium 
által kihelyezve agrárdiplomataként a moszkvai magyar nagykövetségen 
tevékenykedik. Ez legalábbis így laikus füllel mindenféleképpen egy fura fejlemény. 

A másik konkrét ügy ez a Pharaon-ügy. Én itt egy fontos kérdést szeretnék 
megkérdezni. Zaid Naffa itt kulcsszerepet játszik, ahogy nézem, ebben az ügyben. Egy 
érdekes kérdést már feltett alelnök úr, arra mindannyian tudjuk a választ, de van még 
egy kérdés, hogy Zaid Naffa úr elmondása szerint otthon már egyeztettek az 
illetékesekkel a kérelem elbírálásakor. Ez szerepelt egy dokumentumban, amibe 
bizonyos szempontból érdekes volt betekinteni.  

Szeretném megkérdezni, hogy ki volt az az illetékes, akivel Magyarországon 
Zaid Naffa egyeztetett Pharaonnak a magyarországi vízumkérelméről. Én azt hittem, 
hogy ezt beadom, aztán az ön által elmondott mechanizmusok alapján eldöntik, hogy 
beutazhatok vagy nem utazhatok be, kapok vízumot, nem kapok vízumot, tehát kik az 
illetékesek, tehát bűnözőknek kikkel kell egyeztetni Magyarországon, hogy vízumot 
kaphassanak és bejöhessenek Magyarországra? 

A másik, ami szintén fontos, ez egy rendszerhiba, pattogok lassan, mint a 
pingponglabda a Belügyminisztérium, a Bevándorlási Hivatal és a 
Külügyminisztérium között, ha elmegyek a külügybe, akkor azt mondják, hogy 
menjek a BM-be, a BÁH-hoz, ha oda elmegyek, ott azt mondják, hogy menjek vissza a 
külügybe, mert a hülyék ott ülnek, most úgy mondom, ahogy gondolják egymásról a 
kollégák. Arra az egyetlen kérdésre nem tudott és nem akar senki sem válaszolni, 
mindenféle nemzetbiztonsági, titkos jegyzőkönyvek mögé bujkálnak maguk is, meg a 
BM is, hogy hogyan lehet az, hogy egy ember bead egy C-típusú vízumra vonatkozó 
kérelmet, kitölti a kérdőívet, abban a következő kérdésre adja a választ: 
Franciaországban adott már ujjlenyomatot és kapott schengeni vízumot. Ezt tölti ki a 
saját pici kezével személyesen az illető. Elmegy a Belügyminisztériumba, ott nem C, 
hanem D-típusú vízumot kér - ez egy tartózkodási típusú vízum -, ott a 
Belügyminisztériumban nem ezt nyilatkozza ezekre a kérdésekre, hanem azt mondja, 
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hogy ő nem kapott schengeni vízumot, nem adott ujjlenyomatot, sőt még az is 
kiderül, hogy nem is tudott ujjlenyomatot adni, merthogy neki nem levehető az 
ujjlenyomata. 

Most, ha jól értettem, most már kezdem képezni magam ebben én is, 59 
hónapon belül, hogyha adott ilyen ujjlenyomatot, akkor mentesülhet ez alól, stb. Erre 
utalás sincsen sehol sem, miközben az önöknek leadott kérelmében azt mondja, hogy 
59 hónapon belül - azt hiszem, ott a kérdés úgy van, hogy az elmúlt három évben - 
kapott-e schengeni vízumot és adott-e ujjlenyomatot, arra a válasza igen. Hogy lehet 
az, hogy van két magyar államnak beadott vízumkérelmi igény, ugyanazzal az 
útlevéllel, ugyanazzal a névvel, ugyanazokkal a beazonosítható adatokkal, ugyanattól 
az embertől, majd a rendszerünk nem tudja kiszűrni azt, hogy téves információkat 
adott meg vagy eltérő információkat adott meg ez a személy? Vagy ez felvetné azt, 
hogy valahol hazudott, ha hazudott, akkor felmerül, hogy miért hazudott az illető, 
vagy csak egyszerűen balfácán volt és nem emlékezett arra, hogy mi történt vele 
három évvel korábban. De egy ilyen körözött bűnözőnél azért ez nehezen 
elképzelhető. 

A másik, hogy a BM-nél szintén volt egy adatlap, ahol szintén más adatokat 
adott meg ez az ember személyesen, ott úgy utazott be, mint családtag, „family 
member”, ez volt beikszelve azon az adatlapon. Közben a teljes ügyintézésben az 
összes vízumigény nem szól másról, minthogy üzleti típusú vízumot kér, üzleti 
találkozóra jön, a miniszterelnökkel találkozik, vacsorázik, stb. Ehhez képest 2015 
márciusában egy vízumkérelemben azt írja ahhoz, hogy őneki mi a tartózkodási célja, 
mit keres itt, tulajdonképpen a jordániai nagykövetségen családtagként vesz részt az 
itt tartózkodása során. 

Tehát magyarul: ezekre a kérdésekre szeretnék előzetesen valamilyen 
információt kapni, és elnök úr, élnék a lehetőséggel, hogyha ez további kérdéseket vet 
fel, akkor szeretnék még kérdezni. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Szabad ország szabad parlamentje. Alelnök úr! 
 
CSENGER-ZALÁN ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, 

elnök úr. Eredetileg nem gondoltam, hogy feltétlenül kérdésem lesz, de itt az engem 
megelőző képviselőtársaim gondolatai azért felvetettek bennem egy-két dolgot. 

Itt sokszor elhangzott az, hogy ezek a kiszervezések egy vízumgyár, az egész 
konzuli szolgálat úgy működik, mint valami biznisz, mint valami vállalkozás. 

Nekem eszembe jut, bár valószínűleg pestiesen szólva abban az időben - éppen 
a képviselőtársaim korára való tekintettel -, ahogy ezt mondani szokták, csattogós 
falepkét toltak még, amikor én már vízumot kértem, mert ’90 előtt mondjuk 
Németországba is kellett vízumot kérni. Egyébként ugyanígy kiszervezett módon itt, 
Magyarországon és a világon mindenhol, az IBUSZ-tól kezdve különböző 
magánvállalkozásokig lehetett beadni a vízumkérelmet, amit értelemszerűen aztán a 
német meg a francia meg az angol vagy osztrák nagykövetségnek a konzuli szolgálata 
döntött el. Ha én jól értem, akkor ez a világon mindenhol, a mi esetünkben is, ahol 
kiszervezés van, ez így működik, legalábbis én ezt vettem ki az államtitkár úr 
szavaiból, hogy ez egy normál, bevett gyakorlat, a döntés az végül is a konzuli 
szolgálatnál történik meg. 

Az, hogy vagy a kiszervezésben, vagy a döntési rendszerben alkalmanként 
anomáliák előfordulhatnak, az nem egy öröm, de ha jól tudom, akkor Kiss Szilárd-
ügyben a minisztérium feljelentést tett és jelenleg is folyik a vizsgálat, de lehet, hogy 
rosszul tudom. (Dr. Szél Bernadett: Rosszul tudja!) Jó, lehet, hogy rosszul tudom, 
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majd akkor ez egy ilyen kérdés, hogy vajon, lezárult-e a vizsgálat, illetve történt-e 
feljelentés. 

A Pharaon-üggyel kapcsolatban pedig bennem az a kérdés merült fel, hogy 
lehet azon vitatkozni, hogy jól vagy rosszul működik-e a magyar rendszer, a magyar 
konzuli szolgálatnak az ellenőrző rendszere, éppen amit itt Mesterházy 
képviselőtársunk mondott példaként, ha az úgy van – és miért ne lenne úgy, biztosan 
valahonnan van ez az információ -, hogy két külön, egymásnak ellentmondó állítás is 
a magyar rendszeren belül valahogy megjelent, és ez mégsem bukott ki, az lenne a 
kérdésem, hogy mennyire megbízható az EU-s rendszer és mennyire megbízható az 
Interpol rendszere, mert megint, hogyha jók az információim, ott Pharaon-ügyben 
egyetlenegyszer nem jelent meg az, hogy az FBI körözné. De akárhányszor beadta a 
vízumkérelmeket, ez ott, ezen a rendszeren belül nem jelent meg, és ha jól tudom, 
akkor ugyanígy ezen a bizonyos nemzeti konzultációs rendszeren keresztül sem 
tiltakozott vagy jelezte egyetlenegy EU-s tagország sem azt, hogy ott bármiféle 
probléma lenne. 

Csak ez a két kérdésem lenne gyakorlatilag. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szél Bernadett képviselő asszony! 
 
DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm szépen a lehetőséget. Én a 

Nemzetbiztonsági bizottságnak vagyok a tagja, és tekintve, hogy többször próbáltuk 
behívni Szijjártó miniszter urat, de ellenállt a kísértésnek, úgyhogy nem jött be 
hozzánk, így kénytelen voltam én eljönni önökhöz, úgyhogy államtitkár úrral tudunk 
beszélgetni itt a különböző vízumkiadási ügyekről. 

Alelnök úrnak mondom, hogy nem, tehát a Külügyminisztérium nem tett 
feljelentést, én tettem feljelentést a Kiss Szilárd ügy miatt. Engem is érdekelne 
egyébként, hogy hol tart a nyomozás, nem tudom, hogy önök erről mennyit tudnak, 
de ami még inkább érdekel - és erről biztos, hogy van információjuk -, az az, hogy az 
egész moszkvai vízumbotrány egy csomó ideig tartott, tehát hosszú időn keresztül 
ment ott a vircsaft. Önök mit változtattak a minisztériumban annak érdekében, hogy 
ilyen soha többet ne forduljon elő? 

A belső vizsgálatnak, amit kipereltem a minisztériumból, annak mi lett az 
eredménye? Mit tesznek és mit tettek önök annak érdekében, hogy ne árulják 
szakmányban a schengeni vízumokat akár Moszkvában, akár bárhol máshol? 

Most államtitkár úr azt mondta, hogy ennek az egész kiszervezésnek van egy 
olyan értelme, hogy az ügyfeleknek kvázi ne kelljen annyit utazni, kényelmesebb 
legyen az életük. Tehát ez az egy értelme van ennek a történetnek? Van 
hatástanulmány? Tehát készítenek önök hatástanulmányokat arról, hogy hol érdemes 
vízumközpontokat nyitni a konzulátusok mellett és hol nem? Hány ilyen 
vízumközpont van? Átnézték önök az összes vízumközpontot? Megvizsgálták, hogy 
vannak máshol is ilyen botrányok, vagy ezt az egy moszkvai botrányt találták? Tehát 
történt-e részletes kivizsgálás? 

Ön azt mondta, hogy például olyan értelme van, hogy Novoszibirszkből csak 
Jekatyerinburgba kell utazni az embereknek. Tehát akkor Oroszországban hány 
vízumközpont van tulajdonképpen? Erre a kérdésre szeretnék választ kapni. 

Érdekesnek tartottam azt is, és ezt Szijjártó Péter úrtól szívesen megtudtam 
volna ott, a Nemzetbiztonsági bizottságban, hogy miért pont 2015 márciusában 
döntöttek a bezárás mellett? Ami azért érdekes, mert akkor volt a brókerbotrány és a 
szereplők között átfedés van. Feltárták önök, hogy egész pontosan mi történt, és miért 
pont ebben az időpontban zárták be a vízumközpontot? 
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Említette ön azt is, államtitkár úr, hogy ilyen pluszszolgáltatásokat adnak ezek 
a vízumközpontok. Tehát kvázi az én szellemi horizontomon úgy jelent meg ez a 
történet, hogy 30 eurót fizetnek maximum az ügyfelek, és ezért plusz dolgokat 
kapnak. Na most, ilyen pluszszolgáltatás, amit ön mondott, az a szállásfoglalás is. A 
moszkvai vízumbotránynak az egyik nagyon furcsa mellékzöngéje volt, hogy igen, 
tehát ebben a vízumközpontban lefoglalták a szállásokat egy konkrét cégnél, és utána 
mondták vissza az összeset. Feltérképezték önök, hogy mi zajlik? Tehát egyáltalán, 
például ezzel kapcsolatban, hogyha hasonlóan szakmányban foglalják majd a 
fantomszállásokat, akkor önök ki fogják tudni szűrni, hogy itt mi megy a háttérben? 
És egyáltalán az egész kiszervezéssel kapcsolatban milyen kontroll-lehetősége van a 
Külügyminisztériumnak? Hogy zajlik ez a történet? 

Tehát készült-e hatástanulmány? Igen, ez egy fontos kérdés, és utána, ha már 
megvan a szerződés, akkor önök hogyan kontrollálják ezeket? Kin keresztül? Mi a 
működési mechanizmus? Mi a rendszer? Hogyan tudják azt érvényesíteni, hogy 
rendszerszinten jól működjenek a dolgok? 

Az, hogy csattogós falepkét toltunk, amikor egyes bizottsági tagok már 
vízumokat igényeltek, én ezt nem tudom elfogadni egy ilyen fideszes álláspontnak 
arra vonatkozóan, hogy hogyan mehetett végbe egy ilyen vízumbotrány 
Magyarországon, helyesebben: magyar közreműködéssel. Azt még kevésbé tudom 
elfogadni, hogy Kiss Szilárd a mai napig információim szerint szabadlábon van. Ez így 
van? Kiss Szilárd még mindig szabadlábon van? Mit tudnak önök arról, hogy hogyan 
fordulhat elő, hogy ő orosz diplomata rendszámú autóval furikázik Budapesten? Igaz 
az, hogy Kiss Szilárd nemrég egy moszkvai kiállításon valamilyen fajta italbemutatón 
termékeket mutatott be? Hivatalosan van még bármilyen kapcsolata Kiss Szilárddal a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumnak? Tudunk valamit Kiss Szilárdról?  

Legyenek kedvesek, mondják el, mert hogyha ezt most így lehet használni, 
viszket a tenyere az embernek, hogyha Kiss Szilárdnak a neve felkerül még a 
napirendre. Szóval mindannyian tudjuk, hogy egy bűnözővel állunk szemben, tehát 
Kiss Szilárddal kapcsolatban akkor önök hol tartanak? 

Említették, hogy 2016-ban körülbelül 300 ezer schengeni vízumot adott ki 
Magyarország, ebből Ukrajna egy jelentős arányt képviselt, csaknem 38 százalékot, és 
orosz állampolgár pedig 22 463 kaphatta meg a D-típusú tartós itt-tartózkodásra 
jogosító vízumot. Azt is említették, hogy… (Dr. Balogh Csaba: Nemcsak orosz 
állampolgár, hanem mindenki, az összes.)… tehát a D-típusúba az összes, akkor 
köszönöm szépen ezt a korrekciót. Azt is említették, hogy közepesen szigorú 
Magyarország, tehát hogy 3 százalék az elutasított vízumkérelmek aránya. 

Ezen belül mennyi az, amit nemzetbiztonsági aggályok miatt utasítanak vissza? 
Ezt szeretném kérdezni. 

Ha bármi olyat kérdezek, ami zárt ülésre való, akkor legyenek kedvesek, 
közöljék, és akkor megpróbáljuk a Nemzetbiztonsági bizottságot összehívni, de az 
leginkább önökön áll vagy bukik, hogy sikerül-e önöket oda meghívni és reprezentatív 
módon jelen tudnak-e lenni. 

A Pharaon-üggyel kapcsolatban is van egy pár kérdésem. A mai napig nem 
tiszta ez az egész ügy. Azzal, hogy ő elhunyt, azzal azt gondolom, hogy nem zárultak le 
azok a kérdések, amelyeket itt többször és több ütemben megnyitottunk. Alapvetően 
tényleg az a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy egy nemzetközileg körözött terrorista 
Magyarországon tartózkodási engedélyt és vízumot kapjon. Tehát egész pontosan ezt 
hogy sikerült összehozni, és mi az önök garanciája a magyar állampolgárok 
vonatkozásában, hogy ilyen soha többet nem fog előfordulni? Az, hogy az 
ujjlenyomatával kapcsolatban mi a helyzet, meg a nevével kapcsolatban, ezekkel 
kapcsolatban a magyarázatoktól kíméljenek meg minket. Én azt szeretném tudni, 
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hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium milyen garanciát tud vállalni arra 
vonatkozóan, hogy ilyen fiaskó többet nem fog előfordulni, mint amit Pharaon úrral 
kapcsolatban meg kellett élnünk itt, Magyarországon. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Demeter Márta képviselő asszony. 
 
DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy 

érdeklődéssel hallgattam államtitkár úr beszámolóját, bár most derült ki számomra, 
hogy van egy ilyen összefoglaló erről a vízumkiadási gyakorlatról, nem tudom, hogy 
elnök úrtól vagy a titkárságtól azt elkérhetném-e majd, annak nagyon örülnék. 

 
ELNÖK: Megbeszéltük. 
 
DEMETER MÁRTA (független): Tehát én magam nem olvastam ezt az 

összefoglalót, de úgy sejtem, hogy nagyjából hasonló részletességű lehetett, mint amit 
államtitkár úr elmondott. (Dr. Balogh Csaba átadja az összefoglalót Demeter 
Mártának.) Ó, köszönöm szépen, erre nem is számítottam. 

Államtitkár úr azt nagyon kiválóan elmondta, hogy igen, mik lennének a 
jogszabályi kritériumok, hogyan kellene működnie a vízumkiadási rendszernek 
Magyarországon. Tehát ez nagyon-nagyon szépen hangzik, de mi egyébként pont 
azért ülünk ma itt, mert sajnos, nem az a gyakorlat, mint amit a jogszabályok 
előírnának, és az is tény, hogy az EU-s tagállamok sem lehetnek olyan elégedettek a 
magyar vízumkiadási gyakorlattal, mint ahogy azt államtitkár úr elmondta, hiszen 
például a moszkvai vízumügyben több jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy 
ellenőrizetlen hátterű személyek tudtak bejutni így a schengeni övezetbe. 

Említette azt, hogy közepesen szigorú a magyar rendszer, 3 százalék az 
elutasítás. Azt gondolom, hogy minket itt most pontosan az érdekel, hogy azok, akik 
megkapták a vízumot, azokkal hogy lehetett ilyen mértékű probléma, és ténylegesen 
ahogy azt Szél Bernadett képviselő asszony is kérdezte, hogy mit tesz azért a 
minisztérium, hogy megakadályozza a hasonló eseteket? 

Mert hogy mi történt egyébként Moszkvában Kiss Szilárd tevékenysége alatt, 
tudjuk, hogy több tízezer vízumot adtak ki mindössze két év alatt, és ebből mindössze 
pár hónap alatt egy ilyen 4 ezres roham történt, és pár órás ügyintézéssel kapták meg 
ezek az emberek a vízumot. Őket Kiss Szilárd és a hozzá kötődő cégek hívták meg 
Magyarországra és a schengeni övezetbe, és miután egyébként szigorításokat 
próbáltak volna tenni ott, helyben azért, mert látták, hogy mi a probléma és jelzések 
is érkeztek, és előírásra került az, hogy levelet kell csatolni a kérvényekhez, 
amennyiben az kiemelt nemzeti érdek, és csak akkor kaphatnak meg bizonyos 
kedvezményeket, onnantól kezdve érdekes módon az összes vízumigényléshez 
megérkezett - ami Kiss Szilárdon keresztül vagy a Monte Tokajon keresztül ment -, 
mindegyikhez volt egy levél, amiben el lett mondva, hogy ez hihetetlenül fontos 
magyar nemzeti érdek. Tehát ezt felháborítónak tartom. 

Miután már több jelzés érkezett arra vonatkozóan is, hogy akár büntetőjogi 
relevanciája is van annak, amit Kiss Szilárd és a Monte Tokaj csinál, és próbálták 
volna egy páran ott, akár a követségen belül ezt korlátozni, az akkori Vidékfejlesztési 
Minisztérium és Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közösen küldött levelet a 
Külügyminisztériumnak, és lobbizott azért, hogy továbbra is kedvezményesen 
kaphassanak vízumot bizonyos Kiss Szilárdékhoz köthető személyek. Tehát azt 
gondolom, hogy tényleg bicskanyitogató ez a dolog. 

A Külügyminisztériumnak igenis, óriási a felelőssége, tudom azt, hogy 
állandóan megpróbálják ezt elkenni, Szijjártó miniszter úr is rendszeresen elmondja, 
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hogy neki ehhez az egészhez semmi köze nincs, de mindazok után, hogy ezek a dolgok 
megtörténtek, hogy EU-s tagállamok is problémákat jeleztek, és saját bevallás szerint 
is büntetőjogi relevanciát vetett fel az, amit Kiss Szilárd csinált, ezek után nemhogy 
feljelentés nem történt - mert itt egy jelentés megküldéséről hallottunk, de azt nem 
tudom, hogy tudjuk-e egyáltalán feljelentésnek értelmezni, erre akkor mondjuk 
várnám a választ államtitkár úrtól -, de még egy vízumközpontot is csináltak nekik. 

Itt a vízumközponttal kapcsolatban lenne konkrét kérdésem. Mi szükség volt 
egy külön vízumközpontra? Miért nem voltak jók azok a cégek, úgy tudom, hogy két 
ilyen cég van, akikkel EU-s és NATO-tagállamok követségei kötnek szerződést és ők 
használnak, tehát ez miért nem volt megfelelő a magyar Külügyminisztériumnak? 

Miután megszűnt a vízumközpont itt a Quaestor-ügyet követően, volt-e 
kárfelmérés az ügyben? Az, amit most újonnan kiválasztottak vízumközpontot, úgy 
tudom, hogy egy új cég került kiválasztásra, pontosan melyik cégről beszélünk? Azt 
milyen szempontok alapján választották ki? Egyike-e azoknak a cégeknek, amit 
egyébként az EU és NATO-tagállamok is használnak, és korábban miért nem lehetett 
volna ilyeneket választani? 

Nagyon hosszú időn keresztül mutatkoztak problémák az ügyben. Nem tudom, 
hogy a Külügyminisztérium miért nem kezelte a súlyán? Tehát Kiss Szilárdot tekintve 
is, nagyon sokszor csak a most már Földművelésügyi Minisztériumról beszélünk, a 
Külügyminisztérium, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója is léphetett volna Kiss 
Szilárddal kapcsolatban, mégsem tette ezt meg egyáltalán időben. 

Még ami a vízumkiadáshoz kapcsolódik és inkább az orosz, illetve ukrán 
vonalhoz, hiszen most ez megütötte a fülemet, ez eléggé magas szám, amit említett, 
hogy 2016-ban közel 38 százalék volt az Ukrajnában kiadott vízumoknak a száma. Ez 
egyébként nagyon nagy arány, tehát ezzel kapcsolatban az egyetlen kérdésem az lenne 
- és egyébként majd az összefoglalót meg fogom nézni és legfeljebb írásban is küldök 
önöknek kérdéseket -, hogy akkor vajon, az történik-e, hogy akkor most Keskeny 
Ernő folytatja azt a bizniszt, amit Kiss Szilárd egyébként elkezdett Oroszországban? 
Merthogy mint országos cimborák, és emellett egyébként Keskeny Ernő könyvének 
kiadását is úgy tudom, hogy a Monte Tokaj támogatta, mindenesetre azt gondolom, 
több mint gyanús, hogy ilyen mértékben megugrott most az Ukrajnában történt 
vízumigénylések száma, és még az állampolgársági dolgokról nem is beszélek, de azt 
gondolom, hogy az tényleg ilyenformán részben a Nemzetbiztonsági bizottsághoz fog 
tartozni. 

Tehát konkrétan akkor kíváncsi lennék arra, hogy tett-e a Külügyminisztérium 
feljelentést a moszkvai vízumügyben. A kiszervezéssel kapcsolatban voltak kérdéseim, 
illetve akkor a Pharaon-ügyben én csak főosztályvezető urat kérdezném, hogy el 
tudta-e hozni nekem azt a dokumentumot, amit a múltkor igényeltem önöktől, és ön 
azt mondta, hogy még jogi véleményezésre lesz szükség, amiben ugyanis egy 
rendszerben rögzítésre került az, hogy Ghaith Pharaon úgy jön Magyarországra, hogy 
a miniszterelnökkel fog vacsorázni. Ezt egyébként az igénylő is megerősítette, és Zaid 
Naffa jelezte ezt a tényt. Tehát ez teljesen végigkísérte a teljes ügyet, és azt gondolom, 
hogy a Bevándorlási Hivatalban tett iratbetekintéseim során is világosan kiderült, 
hogy azt gondolom, már szinte nem is érdemes elvesznünk azokban a részletekben, 
hogy éppen volt-e ujja, nem volt, a homlokával adott lenyomatot vagy bármi más 
történt. Itt egy dolog világos, hogy volt egy politikai megrendelés, egy politikai 
utasítás, ismerjük, hogy hogyan működik az állami intézményrendszer ma 
Magyarországon, nagyon sajnálom, hogy nem volt senki olyan szakmai szereplő az 
ügyben, aki nemet mondott volna egy olyan megrendelésre, hogy valaki a 
miniszterelnökhöz jön vacsorázni, és akkor innentől kezdve be kell engedni 
Magyarországra. 
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Én azt gondolom, hogy ezzel talán meg is válaszolhatom képviselőtársaimnak 
mondhatni a költői kérdését is, hogy mi kell ahhoz, hogy egy terrorizmus 
finanszírozásáért is körözött nemzetközi bűnöző ilyen könnyen bejöhessen 
Magyarországra, mindenféle érdemi ellenőrzés nélkül, hiszen még a szolgálatoktól 
erre nem kaptam választ, hogy történt-e bármilyen ellenőrzés vele kapcsolatban. Egy 
dolog kell hozzá: a miniszterelnökkel kell vacsorázni és azt előre jelezni, és gondolom, 
erre valamilyen megerősítés kell hogy érkezzen. Úgyhogy én csak ennyit kérdeznék 
Pharaon-ügyben, hogy beszéltünk erről a dokumentumról, hogy ezt önök majd ki 
tudják adni, ami ezt bizonyítja. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 

Dr. Balogh Csaba válaszai 

DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 
Külügyminisztérium): Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Bizottság! Képviselő 
Hölgyek és Urak! Engedjék meg, hogy a felsorolt sok kérdés közül az általános 
jellegűekre válaszoljak először.  

Két konkrét ügy, konkrét személlyel kapcsolatos információk is felmerültek. 
Ezekre is nagyon szívesen adok részletes és kimerítő választ, de ezek esetében 
kezdeményezni szeretném a zárt ülésnek a megtartását, amennyiben a bizottság 
tisztelt tagjai minden részletre kiterjedő választ szeretnének hallani ezekkel 
kapcsolatban. 

Ami az általános jellegű kérdéseket és észrevételeket jelenti, először is 
szeretném azt még egyszer megerősíteni, hogy mind a korábbiakban, mind jelenleg a 
magyar konzuli szolgálat gyakorlata teljes mértékben szabályszerű és nagyra értékelt 
az Európai Unióban. Nem tudom, hogy mire alapozza képviselő asszony azokat az 
észrevételeit, a számunkra fellelhető dokumentumban nincsen olyan jelzés, hogy 
európai uniós tagállam bármilyen formában jelezte volna a kifogásait a magyar 
vízumgyakorlattal kapcsolatban, akár Moszkvában, akár máshol. 

A korábbi adatoknál képviselő asszony jelezte, hogy az lenne a releváns 
információ, hogy tudjuk meg azt, hogy a kiadott vízumokkal mi történt. Az elmúlt 
időszak, 3-4 év statisztikáját elemezve, a következőt tudjuk mondani, hogy körülbelül 
olyan 300-350 ezer közötti vízumot adott ki a konzuli szolgálat. Az elutasítási 
arányunk a turistavízumoknál körülbelül 3 százalék, és ebből az évente több mint 300 
ezer vízumból a különböző schengeni tagállamok, intézmények részéről nagyjából 
olyan 450-500 esetben kapunk olyan visszajelzést, hogy a beutazó állampolgárok 
túltartózkodnak, nem utaznak vissza vagy valamilyen formában a hatóságok 
látókörébe kerülnek. Hogyha megnézzük az adatokat, én nem számoltam ki, hogy ez 
pontosan milyen arány, de ezrelékben mérhető. Én úgy gondolom, hogy ez egy 
nagyon jó teljesítmény, és semmivel nem rosszabb, mint amit a kollégáink a 
schengeni térség többi részében meg tudnak tenni. 

Hogy mennyire zár jól a rendszer, erről sokat lehetne beszélgetni, és lenne is 
értelme, nemcsak itt, hanem európai uniós szinten is. Azt azért mindenképpen meg 
kell jegyezni, hogy a vízumkiadás során én jeleztem, hogy mik azok a korlátok és a 
konzultációs listák, amikkel a konzulnak foglalkozni kell. Van a SIS-nek, az 
úgynevezett Schengeni Információs Rendszernek van egy nagyon komoly 
hiányossága: egyrészt nincs összeköttetésben az Interpol és egyéb rendszerek 
körözési rendszerével, tehát ez egy olyan tiltólista, ahová a tagállamok maguk teszik 
fel az illető személyeket. Tehát az automatikus keresés a Schengeni Információs 
Rendszerben csak azokra az adatokra tud korlátozódni, ami a tagállamok feltöltöttek. 
Tehát hogyha valamilyen körözött személlyel kapcsolatban valamelyik tagállam nem 
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tölt fel adatot vagy valamilyen formában ez nem jelenik meg, akkor nyilván a konzuli 
információs rendszerben sem fog a piros lámpa villogni, és nem fog találatot jelezni. 

Ami a Schengeni Információs Rendszernek egy másik komoly hiányossága, 
hogy ujjlenyomatot nem tartalmaz. Ez jelen pillanatban van fejlesztés alatt, tehát 
ujjlenyomatra nem lehet kérdezni, csak személyi adatokra. Ez valóban egy olyan 
komoly gond, ami fejlesztést igényel. 

Ezekkel a bekérdezésekkel és konzultációs listákkal kapcsolatban volt egy 
olyan kérdés Gyöngyösi alelnök úr részéről, hogy kik állítják össze ezeket a listákat. 
Természetesen a tagállami konzultációs listákat minden egyes tagállam saját 
bevándorlási és migrációs ügyekkel foglalkozó hatósága állítja össze. A magyar listán 
összesen 16 ország szerepel, amit tagállami konzultációs listának tartunk nyilván, 
azon 34 ország szerepel. Ez nem azt jelenti, hogy ez a 34 ország minden egyes EU-s 
tagállamnak a saját tagállami listáján rajta van, hanem ez az összes schengeni 
partnerünk összes megfigyelt országából áll össze. 

Nem gondolom, hogy helyes az a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy bárhol 
Magyarország vízumgyárat működtetne, pontosan emiatt, hogy a magyar konzulok 
által kiadott vízumokkal ezreléknyi esetben történik visszaélés, tehát nem okoznak 
azok a beutazók problémát. Én tudom, hogy egy ügy is sok, és nyilván arra törekszik a 
rendszer, hogy ezeket az ügyeket is kizárja, de vízumgyárról semmiképpen nem 
beszélhetünk. 

Különösen nem beszélhetünk egy olyan szomszédos ország esetében, mint 
például Ukrajna. Felmerült az, hogy miért olyan magas Ukrajna esetében a kiadott 
vízumok aránya. Szeretném megjegyezni, hogy 2008-2009-ben az ukrán 
állampolgároknak kiadott vízumok aránya az 50 százalékot is meghaladta. Tehát 
folyamatosan csökken ez az arány két okból kifolyólag. Az egyik az, hogy a 
Kárpátalján élő honfitársaink nagy része magyar állampolgárságot vesz fel, és ezért az 
esetek többségében már vízumra nincs szüksége. A magyar konzuli szolgálat sok 
esetben a visszatérő ügyfelek számára él a hosszabb időre érvényes nemzeti vízum 
kiadásának a lehetőségével, amely akár tíz évre is érvényes lehet és többszöri 
beutazásra ad lehetőséget. Ezek az állampolgárok nyilván nem fognak megjelenni itt, 
és azt gondolom, hogy amikor az Európai Unió idén nyáron az ukrán 
állampolgárokkal szemben a vízumkötelezettséget teljes mértékben eltörli, én nem 
gondolom, hogy az a szám, amit vízumban mi egy szomszédos országnak kiadunk, az 
kiugróan magas lenne. 

Ami az Oroszországgal kapcsolatos felfutást illeti, ott nyilvánvalóan az az oka, 
hogy 2011-13 között a turisztikai célú magyarországi beutazásoknak a száma valóban 
jelentősen megnövekedett, az utána következő csökkenés az elsősorban az ukrajnai 
válság nyomán kibontakozó konfliktusos időszakra és gazdasági nehézségekre 
vezethető vissza. 

A kiszervezés: nagyon sok kérdés vonatkozott a kiszervezésre. Általánosságban 
a kiszervezésről: tehát természetesen ezek a cégek és a KKM között egy nem 
visszterhes megállapodás születik, tehát sem a Külügyminisztérium nem fizet ezeknek 
a cégeknek, sem ezek a cégek nem fizetnek a Külügyminisztériumnak. Ez a 
vízumkiszervezés ez egy valóban jó üzlet az ebben részt vevő szolgáltatók részére, azt 
azonban látni kell, hogy ez nagyon komoly befektetéseket is igényel. Tehát 
Oroszországban a jelenlegi partnerünk, a PONY Express 26 helyen üzemeltet ilyen 
vízumátvevő irodát, amely nyilvánvalóan egy nagyon komoly informatikai befektetést 
igényel részükről. 

Felmerült az a kérdés, hogy ezeknél a cégeknél biztonsági követelményeknek és 
ellenőrzésnek mennyiben kell megfelelni. Nem merül fel ez a kérdés. Az Egyesült 
Államok esetében a vízumkérelmeket interneten kell beadni. Tehát a biztonsági 
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követelményeknek és a biztonsági ellenőrzéseknek azoknak a kollégáknak kell 
megfelelniük, akik a döntéshozatal folyamatában részt vesznek a konzuli hivatalban, 
azok, akik bekérdezhetnek a személyi és lakcímnyilvántartásba, ellenőrzik a 
schengeni információs rendszert, részt vesznek a nemzeti konzultációban. Azoknak a 
munkatársaknak az esetében, akik egyszerű adatrögzítést, dokumentumoknak a 
kezelését végzik, erre nincsen szükség. Egyébként az ügyfelek választhatnak, hogy 
igénybe veszik-e a kiszervezett szolgáltatót, vagy ha úgy érzik, hogy az adataik 
biztonsága ezt szükségessé teszi, akkor a konzulátusokon jelennek meg. 

Természetesen nyilván nem vagyunk azért teljesen naivak, nyilván amikor az 
adott országnak a titkosszolgálatai érdeklődnek az iránt, hogy vajon, magyar vízum 
iránt ki folyamodik, akkor ezeket a kommunikációs csatornákat fizetik, de ezek a 
szolgálatok ezt ugyanúgy megteszik a magyar konzulátusok előtt, amikor megnézik, 
hogy ki lép be a konzuli hivatalba, és ott kik azok, akik részt vesznek. 

Én azt szeretném kérni, elnök úr, illetve szeretném javasolni, hogy zárt ülés 
keretében folytassuk, és akkor a részletekre is vissza tudok térni abban a két ügyben, 
ami a képviselő urak és hölgyek részéről felmerült. 

 
ELNÖK: Demeter képviselő asszony! 

További kérdések, válaszok 

DEMETER MÁRTA (független): Köszönöm, elnök úr. Még mielőtt zárt ülés 
lenne, akkor engedje meg, hogy még egyszer rákérdezzek a vízumközpont 
kiválasztására, hogy miért nem az EU-st, NATO-st használják, mert ez egy fontos 
kérdés lenne, és akkor nyilván erre én nyilvánosan szeretnék választ kapni. Illetve 
csak ahhoz egy mondat, amit mondott, hogy ki lép be a konzuli hivatalba, hogy ez 
látható, Kiss Szilárd tömegével szállította a dokumentumokat, tehát nem léptek be a 
konzuli hivatalba azok, akik vízumot szerettek volna, csak ezt szerettem volna 
tisztázni. Köszönöm, elnök úr. 

 
ELNÖK: Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Köszönöm. Segítsen, államtitkár úr, hogy 

melyik kérdésem az, amelyik zárt ülést igényel. Tehát hány esetben indult belső 
vizsgálat a vízumkiadás kapcsán? Korrupciós bűncselekmény, tettek-e büntető 
feljelentést, vagy az a kérdés, hogy Kiss Szilárd ügyében miért nem tettek büntető 
feljelentést, miért egy ellenzéki képviselőnek kellett megtenni, szerintem ez 
semmiféleképpen nem igényel zárt ülést a dologban. Részletkérdés, de akkor hogyan 
választották ki ezeket a cégeket, amire félig-meddig Demeter Márta képviselő asszony 
is utalt az imént. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): A cégeknek a kiválasztása: amikor egy külképviselet részéről 
felmerül, illetve a konzuli szolgálat részéről az a javaslat, hogy külső szolgáltatót 
vegyünk igénybe a vízumátvételeknél, akkor általában három ajánlatot kötelező 
bekérni. A jelen esetben, Oroszország esetében két megállapodásról is beszélünk, az 
egyik: a pályázat megjelenik a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján. Az 
egyik szerződést a Külgazdasági és Külügyminisztérium 2014 novemberében kötötte, 
egy moszkvai vízumközpontnak a felállításáról. Azt nem tudom önnek megmondani, 
hogy milyen szempontok alapján történt a döntés, tekintettel arra, hogy ebben a 
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döntéshozatali folyamatban nem vettem részt. A dokumentumok alapján látom az 
ajánlatokat, azok nagyon hasonlóak voltak. 

Azt tudom azért mondani, hogy a Külügyminisztérium törekszik arra, hogy 
diverzifikálja azokat a szolgáltatókat, akik részt vesznek ebben a tevékenységben. Ha 
megnézi képviselő asszony a listát, akkor nagyon sok helyen partnercégünk, a VFS 
Global, amelyik az egyik legnagyobb, ezzel a szolgáltatással foglalkozó cég, de 
mindenképpen más szolgáltatókat is szerettünk volna bevonni. 

A moszkvai vízumközpont esetében azért került sor a szerződésnek a 
felmondására és új szerződő partnernek a felkérésére, tekintettel arra, hogy az első 
helyen szerződött cég nem tudta hozni azokat a paramétereket, amiket a 
szerződésben vállalt. Tehát a központnak a kapacitása, felépítése, és a tevékenysége 
az első néhány hónapban kizárólag Moszkvára korlátozódott, miközben a 
Külgazdasági és Külügyminisztériumnak az volt az elvárása - éppen a legelején 
elmondottak alapján -, hogy lehetőség szerint vidéki, távoli városokban is biztosítsuk 
az ügyfelek számára a vízum felvételének a lehetőségét. 

Mesterházy Attila képviselő úr, meg kell néznem, képviselő úr, hogy hány 
esetben indult ilyen belső vizsgálat. Amióta én vagyok a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, vízumkiadás ügyében belső 
vizsgálatot nem indítottunk egyetlenegy esetben sem. A korábbiakban hallomásból 
van tudomásom ilyen ügyekről, de meg fogjuk nézni a statisztikánkat és megadjuk a 
választ. 

Általában ezek a belső vizsgálatok egy ellenőrzési jegyzőkönyvvel és egy 
intézkedési tervvel zárulnak. Moszkva esetében is ez történt. A vizsgálatot 2013. 
november 5-én rendelte el a közigazgatási államtitkár, december 5-én született meg 
az ellenőrzési jegyzőkönyv, és 2014. január 30-án terjesztette fel a moszkvai 
külképviselet az ellenőrzési jegyzőkönyvben foglalt intézkedési terv végrehajtásáról 
szóló jelentését. Tehát a külképviselet meglehetősen gyorsan intézkedett ebben az 
ügyben. 

Ami a feljelentést illeti, és a foganatosított intézkedéseket, 2013. október 15-én 
a berendelését követően Kiss Szilárdnak megszűnt a Külgazdasági és 
Külügyminisztériummal a jogviszonya. A jegyzőkönyv és az ellenőrzési jegyzőkönyv 
eredményeképpen a szakmai intézkedéseket a minisztérium vezetése megtette. Hogy 
miért nem tettek más intézkedést, az a minisztériumban jelenleg fellelhető 
dokumentumokból nem derül ki, úgyhogy erre a kérdésre én nem tudok önnek 
válaszolni. 

És azt hiszem, még volt egy, ami… 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Igen, értesült-e a Külügyminisztérium arról, 

hogy nemzetbiztonsági vizsgálaton megbukott Kiss Szilárd, és mégis kihelyezték 
diplomatának? 

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Erre nem tudok ilyen körben felelni. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Igen vagy nem, az is egy titkos információ? 
 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni erre a kérdésre. 
Értesült, de nem a kihelyezés előtt. 
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MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): És akkor még egy kérdés lenne itt a cégekkel 
kapcsolatban, hogy Zaid Naffa valami nagyon komoly ember lehet itt a magyar 
Külügyminisztériumban, mert ahogy látom, szinte mindenhez valahogy hozzáér a 
keze. Mondta, hogy egy nagy múltú, nagy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező 
cégeket bíznak meg. Egy három hónapja Libanonban bejegyzett magáncég 
társpartneri szerepet tölt be, ez a V-Travel nevezetű cég, ez is az a nemzetközi nagy 
hírű, szóval hogy kell önöknek javaslatot tenni? Tehát hogy szólok a Naffának, és 
akkor az el tudja maguknál intézni, vagy hogy szokott lenni ez a dolog, mert itt, ahogy 
látom, a Pharaon-ügytől kezdve mindenhol felleljük Naffa urat. És most úgy látom, 
hogy akkor egy cégnek is tudott olyan támogatást adni, hogy az kapjon önöktől egy 
megbízást ottani vízumkiadásra. Köszönöm szépen. 

 
DR. BALOGH CSABA közigazgatási államtitkár (Külgazdasági és 

Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, képviselő úr. Én azt gondolom, hogy a 
libanoni ügyben itt félreértésről lehet szó, mert itt nem szerződtünk Libanonban 
külső szolgáltatóval vízumkiszervezésre. Valóban van együttműködési megállapodása 
a minisztériumnak a nevezett céggel, de ez mindössze arra szorítkozik, hogy a cég 
által Magyarországra utaztatni kívánt üzletemberek esetében a szokásos 15 napos 
elbírálási idő helyett egy valamivel rövidebbet vállaltunk. Én most nem emlékszem 
pontosan, hogy ez mennyi, de azt hiszem, hogy 8 vagy 9 nap. (Mesterházy Attila: És 
akkor ez Naffa úrnak volt a javaslata, ugye?) Én úgy tudom, hogy az ő érdekeltsége 
is az egyik cég. 

 
ELNÖK: Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Vendégeink! Abban állapodtunk meg 

itt képviselőtársaimmal, hogy Magyarország schengeni és általános vízumkiadási 
gyakorlatát tűzzük napirendre a Külügyi bizottságban. Én azt gondolom, hogy ez 
megtörtént és teljes körű tájékoztatást kaptunk az államtitkár úrtól erre vonatkozóan. 

Én a magam részéről nagyon megnyugtatónak tartom azt, hogy a 
Külügyminisztérium végrehajtotta azokat az intézkedéseket, amelyekről most itt 
tájékoztatást kaptunk. A felvetés, amit államtitkár úr tett, hogy folytassuk zárt 
körben, én azt gondolom, hogy ez már nem a mi hatáskörünk, tehát én a 
Nemzetbiztonsági bizottságban tartom indokoltnak a konkrét ügyeknek a 
nemzetbiztonsági szempontú vizsgálatát, de köszönöm szépen a nyitottságát erre 
vonatkozóan, képviselő úr. Tehát én nem javaslom, hogy zárt ülés keretei között 
folytassuk az ülést, de felteszem szavazásra, hogyha erre vonatkozó igény van. 

 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Előtte egy megjegyzést tehetek? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Tudja, az a baj, elnök úr, hogy amikor 

minden kérdésre, amit feltettem a Külügyminisztériumnak, azt a választ kapom, hogy 
forduljak a Nemzetbiztonsági bizottsághoz, mert ott részt vett az iksz, ipszilon, zé, 
AH, IH, mindenféle szervezet, és ott ők mindent elmondtak, nos, én az egyiken 
személyesen is részt vettem, a másiknak pedig elolvastam a jegyzőkönyvét, mert van 
hozzá jogosultságom. Kérem, semmit nem mondtak el. Az a problémám, ezért 
kezdeményeztem a Nemzetbiztonsági bizottságban, hogy az ezekre a kérdésekre 
vonatkozó részletek legyenek nyilvánosak, mert semmi olyan nincsen benne, ami 
alapján ez ne lehetne nyilvános információ. 
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Tehát úgy nagyon nehéz dolgozni ellenzéki képviselőként, hogy ahol elhangzik 
valami, az zárt ülés, ahol meg lehetne nyilvánosan is beszélni róla, ott meg ne 
beszéljünk róla, mert ez már nem része a napirendi pontoknak. 

Tehát én azért kezdeményeztem ezt a napirendi pontot, mert volt néhány olyan 
konkrét ügy, ami ráirányította a figyelmet a magyar vízumkiadási rendszer 
anomáliáira. Én nem állítottam azt, hogy ez általános, nem állítottam azt, hogy a 
vízumkiadásban a konzulok mindegyike rosszul dolgozik, hogy ott bűnözők 
dolgoznak, szó sincs róla. Két nagyon konkrét ügy volt, nem mi találtuk ki, az élet 
hozta így, egy Kiss Szilárd és egy Pharaon-ügy. Ha ez nem lett volna, lehet, hogy nem 
is kezdeményeztük volna ezt a meghallgatást, mert ez a 3 százalék statisztikailag 
szerintem is egy abszolút európai normáknak megfelelő. De pont arról a két ügyről 
elnök úr nem engedi, hogy beszéljünk, ami miatt ezt az egész napirendi pontot 
kezdeményeztük. Különben most, hogyha jól működik a vízumkiadás, nagyon sok a 
turista, költik itt a pénzt, az tök jó, ez magyar nemzetgazdasági érdek, meg sok 
minden más érdek is. Tehát nem tudunk úgy beszélni a vízumkiadási gyakorlatról, 
hogy általánosságokat hallgatunk csak meg a Külügyminisztériumtól, különösen 
akkor nem, amikor a Belügyminisztérium önöket vádolja, vagy nem vádolja, ez így 
túlzás talán, ilyet nem mondanék, de amikor kérdést teszek fel, akkor azt mondják, 
hogy forduljak a Külügyminisztériumhoz. Na most, oda fordultunk. 

Van egy bizottsági ülés, minden képviselő megpróbált felkészülni tisztességgel 
erre a bizottsági ülésre. Tehát magyarul: nekem zárt ülésen is jó, mert az jobb, mint a 
semmi, de az, hogy azzal zárjuk le a kérdést, hogy erről ne beszéljünk, mert ez majd 
megint a Nemzetbiztonsági bizottság napirendjéhez kötődik, akkor miért jöttünk ide? 
Akkor elolvashattuk volna ezt az írásos előterjesztést, ebben nagyjából majdnem 
minden benne volt, amit eddig államtitkár úr tudott érinteni a szóbeli 
kiegészítésében. 

Tehát én kérném elnök urat és a többséget, hogy fontolja meg azt a lehetőséget, 
amit államtitkár úr felajánlott. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Felteszem szavazásra. Ki támogatja a zárt ülés elrendelését? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Köszönöm szépen.  
Tisztelt Bizottság! Nyilvánvalóan az államtitkár úrnak a felajánlása azt 

gondolom, hogy képviselői minőségben is igénybe vehető, tehát az elhangzott 
felajánlás egy nagyvonalú ajánlat, és azt gondolom, hogy ezt azon képviselőtársaink, 
akik igénybe kívánják venni, igénybe tudják venni. Köszönöm a megerősítést, 
államtitkár úr részéről. 

Tisztelt Bizottság! A napirendi pontot lezárom.  

Egyebek 

Egyebek. A következő ülésünket május 2-án tartjuk, nagykövetjelöltek 
meghallgatása, illetőleg a keresztényüldözés témakörben. Május 3-án részletes vitát 
kell tartanunk a külügyi törvény módosításáról. Államtitkár úr, szeretném majd önt 
megkérni arra, hogy ezt a május 3-ai időpontot, tekintettel arra, hogy a külügyi 
törvénynek a részleteiben ön igen járatos, ha meg tudja tenni, hogy eljön, akkor azt 
megköszönjük. A napirend elfogadását megelőző időben fog sor kerülni, május 3-án 
erre a bizottsági ülésre, előreláthatólag reggel fél 9 – 9 magasságában.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Május 3-án, 11 órakor a grúz külügyi bizottságot 
fogadjuk. Kérem, hogy mindenki vésse fel. Tehát május 3-a, 11 óra, a grúz külügyi 
bizottság, partnerbizottságunkat fogadjuk, és ma pedig 16 óra 15 perckor a koszovói 
Európa-ügyi bizottságnak a látogatására kerül sor. Ha képviselőtársaim részt tudnak 
ezen venni, azt megköszönöm. 
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Egyéb kérdés? Mesterházy képviselő úr! 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Egy olyan kérdésem lenne, hogy mely 

nagyköveteket, tehát mely országba akkreditált nagyköveteket fogjuk meghallgatni. 
 
ELNÖK: Előreláthatólag a cseh és a szlovák. 
 
MESTERHÁZY ATTILA (MSZP): Még egy olyan kérésem lenne, elnök úr, ami 

a Külügyminisztériumhoz tartozik, államtitkár úr, kihasználom a lehetőséget. Tehát 
megkapjuk a washingtoni nagykövetnek a koncepcióját és az önéletrajzát nagypéntek 
előtt csütörtökön. Ez kellő idő-e és megfelelő módszer-e arra, hogy a Külügyi 
bizottság tagjai felkészülhessenek egy ilyen meghallgatásra vagy pedig nem? 

Esetleg lehetne-e úgy, hogy mondjuk két munkanapot kapjunk, hogy tudjunk 
dolgozni, vagy nem tudom, önök úgy töltik-e a Húsvétot, hogy arra készülnek, hogy a 
washingtoni nagykövetet meghallgatjuk. Esetleg nem lehetne, hogy két munkanapot 
kapjunk, hogy tudjunk dolgozni? (Dr. Balogh Csaba: Igyekezni fogunk!) 

 
ELNÖK: Nyolc napot kérünk, államtitkár úr arra, hogy át tudja a bizottság 

tanulmányozni. Nyolc nap, nem öt. Tehát hogyha nem is feltétlenül munkanapról van 
szó, de nyolc nappal a bizottsági ülés előtt kérjük az anyagot megküldeni. Köszönöm 
szépen.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Bizottság! Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 24 perc)  
 

  

Németh Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 

 
 


