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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „a magyar
állami szerveknek a volt macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli Magyarországra
szökésében történő közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság létrehozásáról”
címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.



...../2018. (.....) OGY határozat 

a magyar állami szerveknek a volt macedón miniszterelnök jogerős bírósági ítélet előli
Magyarországra szökésében történő közreműködését és érintettségét feltáró vizsgálóbizottság

létrehozásáról

1. Az Országgyűlés az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ogytv.)
24-27. §-ai alapján vizsgálóbizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre annak feltárására, hogy
magyar  állami  szervek  közreműködtek-e  a  hazájában  jogerősen  börtönbüntetésre  ítélt  Nikola
Gruevszki volt macedón miniszterelnök Magyarországra szökésében.

2. A bizottság feladata az alábbi kérdések vizsgálata:

a)  a  Külgazdasági  és  Külügyminisztérium  és  Magyarország  szkopjei  nagykövetsége  hogyan
működött  közre  abban,  hogy  Nikola  Gruevszki  az  ellene  folyó  eljárásban  Magyarország
miniszterelnökének  meghívólevelére  hivatkozva  kérhesse  az  útlevelének  bevonására  vonatkozó
döntés megváltoztatását;

b) támogatta-e bármilyen formában Magyarország szkopjei nagykövetsége Nikola Gruevszkit az
ellene folyó eljárások során,  közbenjárt-e a macedón szerveknél a volt  miniszterelnök ügyében,
továbbá  adott-e  tanácsot  Nikola  Gruevszkinek  Magyarország  általi  menekültként  történő
elismerésének kezdeményezése kapcsán;

c) milyen körülmények között, milyen formában és mely magyar külképviseleten került sor Nikola
Gruevszki  Magyarország  általi  menekültként  történő  elismerését  kezdeményező nyilatkozatának
vagy ilyen tartalmú más nyilatkozatának a megtételére;

d)  hogyan  segítette  a  Külgazdasági  és  Külügyminisztérium,  az  Információs  Hivatal,  a  magyar
külképviseletek és külszolgálatot teljesítő személyek Nikola Gruevszkit a Magyarországra történő
eljutásban;

e) milyen úti okmánnyal, mikor, hol, milyen körülmények között lépett be Magyarországra Nikola
Gruevszki.

f) a 2.1-2.5. pontban foglalt kérdésekkel összefüggésben magyar állami vezető, kormánytisztviselő,
illetve az Információs Hivatal  hivatásos állományába tartozó személy mikor és milyen utasítást,
parancsot adott ki.

3. A Bizottság működésének kezdetén maga határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit,
az 50/2003. (XI. 5.) AB határozatban foglaltak figyelembevételével.

4.  A Bizottság a munkájáról  az Ogytv.  26.  § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő jelentést
készít,  amelyet  a  megbízatásának  kezdetétől  számított  három  hónapon  belül  benyújt  az
Országgyűlésnek.  A jelentésben  el  kell  különíteni  a  minősített  adatot  tartalmazó,  illetve  nem
tartalmazó részeket.
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5. A Bizottság 12 tagból áll. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást a következők
szerint:
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 5 fő
Kereszténydemokrata Néppárt 1 fő
Jobbik Magyarországért Mozgalom 2 fő
Magyar Szocialista Párt 1 fő
Demokratikus Koalíció 1 fő
Lehet Más а Politika 1 fő
Párbeszéd Magyarországért 1 fő

6.  A  Bizottság  elnökének,  alelnökeinek  és  tagjainak  megválasztására  a  képviselőcsoportok
vezetőinek javaslata alapján a Házbizottság terjeszt elő javaslatot az Országgyűlésnek, amelyről az
vita nélkül határoz. A Bizottság elnökére az ellenzéki képviselőcsoportok közül az LMP, három
alelnökére  a  Fidesz,  a  Jobbik  és  az  MSZP terjeszt  elő  javaslatot  a  bizottsági  tagságra  jelöltek
köréből.

7. A Bizottság megbízatása kiterjed a 2. pontban foglalt kérdésekkel összefüggő ügyekben történő
vizsgálatra,  és  az  ennek  alapján  szükséges  intézkedésekre,  illetve  az  azokra  vonatkozó
javaslattételre.  A Bizottság a  munkája során – figyelemmel az Országgyűlésről  szóló 2012. évi
XXXVI.  törvény  25.  §-ára  és  az  Alkotmánybíróság  50/2003.  (XI.  5.)  AB  határozatára  –  a
feladatával összefüggésben meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki
köteles a Bizottság rendelkezésére bocsátani, illetőleg köteles a Bizottság előtt megjelenni.

8.  A  Bizottság  tagja  a  megválasztását  követően  a  minősített  adatokra  vonatkozó  titoktartási
nyilatkozatot ír alá, amely valamennyi, a Bizottság működésével összefüggésben általa megismert
nemzeti minősített adatra kiterjed.

9. A Bizottság tagjai a Bizottság feladatkörét érintő nemzeti minősített adatot személyi biztonsági
tanúsítvány  és  felhasználói  engedély  nélkül,  a  8.  pont  szerinti  titoktartási  nyilatkozat  alapján
megismerhetik.

10.  A Bizottság  előtt  a  feladatkörébe  tartozó  kérdésekben  tartott  meghallgatásokon  a  nemzeti
minősített adattal összefüggésben titoktartásra kötelezett személy a minősítő engedélye nélkül is
nyilatkozhat a minősített adatról.

11. A Bizottság működése során a minősített adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket a jelen
határozatban foglaltak figyelembevételével mindvégig meg kell tartani.

12.  A Bizottság  feladatának ellátásához szakértőket  vehet  igénybe.  A Bizottság  szakértője  csak
olyan személy lehet, akinek a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént, és az
annak alapján készült szakvélemény kockázati tényezőt nem tartalmazott.

13. Bizottság működésének költségeit az Országgyűlés költségvetéséből kell fedezni.

14. A Bizottság megbízatása a 4. pont szerinti jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozat
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meghozataláig, illetve a jelentés benyújtására nyitva álló határidő eredménytelen elteltéig tart. A
jelentés  benyújtását  követően  a  Bizottság  tevékenysége  a  Határozati  Házszabály  szerinti
előterjesztői jogok gyakorlására terjed ki.

15. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A szkopjei bíróság által korrupciós ügyekért jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélt egykori
macedón miniszterelnök, Nikola Gruevszki a börtönbe vonulás helyett 2018. november 13-án
közösségi oldalán maga jelentette be, hogy Budapesten tartózkodik, és itt politikai menedékjogot
kér.  A  macedón  belügyminisztérium  a  sajtóval  azt  közölte,  hogy  a  magyar  illetékesek
megerősítették, miszerint Nikola Gruevszki hazánkban tartózkodik, és menedékjogot kért.

Nyilván nem független ez a fejlemény attól,  hogy Orbán Viktor és a Fidesz más politikusai
segítették a legutóbbi macedón parlamenti választáson, majd aktívan kampányoltak a 2017. őszi
macedóniai önkormányzati  választás során az akkora a macedóniai ellenzéki szereplők elleni
lehallgatási botrányba már belebukott Nikola Gruevszki mellett.

A kormányzati illetékesek rendre elzárkóznak az elől, hogy érdemi válaszokat adjanak a magyar
állami  szervek  érintettségéről,  miközben  a  nemzetközi  sajtóban  sorra  jelennek  meg  azok  a
cikkek,  amelyek  ezt  az  érintettséget  –  konkrét  adatok  bemutatásával,  így  pl.  külszolgálatot
teljesítő magyar kormánytisztviselők nevei, a menekülés során használt járművek stb. – erősítik.

Olyan  ügyről  van  szó,  mely  Magyarország  számára  súlyos  diplomáciai  és  biztonsági
kockázatokat  jelent,  jelentősen  érinti  hazánk külső  megítélését,  ezért  indokolt  az  események
gyors feltárása, és annak világos és tételes bemutatása, hogy a magyar állami szerveknek milyen
szerepe  volt  a  volt  macedón  miniszterelnök  jogerős  bírósági  ítélet  előli  Magyarországra
szökésében. Ezt a célt egy erre létrehozott parlamenti vizsgálóbizottság felállításával lehet elérni.
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