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Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Trócsányi László, igazságügyi miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Vizsgálta-e a kormány Oroszország kiadatási 
kérelmének körülményeit?" 

Tisztelt Miniszter Úr,

Tavaly év végén derítette ki a Direkt36, hogy súlyos diplomáciai konfliktust okozott az Egyesült 
Államok és Magyarország között az Orbán-kormány egy addig titokban tartott döntése. 2016 végén 
amerikai ügynökök magyar segítséggel csaltak tőrbe két orosz fegyverkereskedőt Budapest mellett, 
de aztán az Orbán-kormány végül mégsem az Egyesült Államoknak, hanem Oroszországnak adta ki
a két súlyos bűncselekményekkel gyanúsított férfit.

Mint ismert, három évvel ezelőtt a Párbeszéd tárta fel a rakétabotrányt, azaz, hogy a Magyar 
Honvédség egy teljes hadsereg felszerelésére alkalmas fegyverzetet adott el néhány millió forintért 
egy Pilisi Vadászbolt nevű kis kft-nek. Ugyan "kongatták" a vészharangot, de a kormány nem 
csinált semmit. Azóta kiderült, hogy a fegyvereket két orosz fegyvercsempész mexikói 
drogbáróknak akarta eladni, az ügyletet az amerikai hatóságoknak köszönhetően sikerült 
megakadályozni. 

Most a Direkt36 megszerezte a két elfogott férfi orosz és amerikai kiadatási ügyének 
dokumentumait, és ezek új megvilágításba helyezik a kormányzat verzióját. A dokumentumokból 
úgy tűnik, az orosz eljárás körülményei olyanok, mintha az egész ottani nyomozás részben vagy 
egészben csak kitaláció lenne. Az egyik furcsaság, hogy a két férfi ellen majdnem fél évvel azután 
indítottak csak eljárást az orosz hatóságok, hogy ők már magyar börtönben ültek. Emellett az orosz 
kiadatási kérelem lényegében a sokkal korábbi amerikai kérelem hibákkal teli fordítása volt, és az 
egész kérelem olyan gyenge lábakon állt, hogy az ügyet vivő magyar ügyész is határozottan 
tiltakozott ellene.



A Direkt36 információi szerint ráadásul a két elfogott orosz fegyverkereskedő közül az egyik – 
ifjabb Vlagyimir Ljubisin - már ki is szabadult a börtönből. Az idősebb férfi továbbra is előzetes 
letartóztatásban ül.

Tisztelt Miniszter Úr,

Kérem a fenti ügy tisztázása érdekében válaszoljon a kérdéseimre:

- Vizsgálta-e a kormány Oroszország kiadatási kérelmének körülményeit?

- Nem volt-e gyanús, hogy az orosz kérelemben említett körülmények esetleg nem felelnek meg a 
valóságnak?

- Az USA és az Oroszország által küldött kérelmek alapján, hogyan jutottak arra a döntésre, hogy 
Oroszországnak adják ki a bűnözőket?

- Nem érzik-e aggasztónak, hogy az egyik bűnöző rövid úton szabadlábra került?

Tisztelettel,

Tordai Bence (Párbeszéd)
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