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Újságírói kérdés: Sajtóhírek szerint lehallgatták azokat az embercsempészeket, akik miatt 71 

menekült meghalt Ausztriában a hűtőkamionban, de nem fordították le időben azt a 

beszélgetést, hogy nem lehetett megakadályozni. Valóban miniszterelnök úr meg tudja erősíteni, 

hogy ez a lehallgatás megtörtént, történt-e itt szakmai hiba, illetve lesz-e vagy van-e vizsgálat 

az ügyben? 

 

Lázár János: A német közszolgálati média, fogalmam sincs, hogy kinek a tanácsára és 

kérésére, remélem, nem a magyar, nem a német kormány biztatására, de egy lejáratókampányt 

folytat Magyarországgal szemben. Ha megnézi ezeket a híreket bárki, akkor látja, hogy a hír 

úgy szól, hogy a magyarok. A magyarok így, a magyarok úgy, a magyarok ezt csinálták, a 

magyarok azt csinálták, tehát a német közszolgálati rádióban és televízióban van egy 

lejáratókampány Magyarországgal szemben, azért, mert Magyarország nem akar illegális 

bevándorlókat Németországból ide befogadni vagy nem akarja elfogadni azt, hogy 

Németország szét akarja dobni azokat a bevándorlókat, akik nekik nem kellenek. Folyamatos 

nyomás alatt állunk, nemcsak a német kormány, nemcsak az Európai Bizottság, hanem a német 

média részéről is, kőkeményen kampányolnak Magyarországgal szemben. Ez komoly probléma 

a német-magyar kapcsolatokban is, ezt majd nyilvánvaló, hogy a német választásokat követően 

célszerű megbeszélni és rendezni. Nemcsak Németország bírálhatja Magyarországot, hiszen 

változott a világ azért az elmúlt hetven-nyolcvan esztendőben, hanem Magyarországnak is lehet 

véleménye. Méltatlannak tartom, hogy a német közszolgálati média egy lejáratókampányt 

folytat, jelenleg a magyar rendőrséggel szemben, amely folyamatosan kőkeményen próbált 

helytállni a magyar határon. Félmillió illegális bevándorló megállítása volt a feladat. Ezért 

naponta hétezer rendőr, hétezer katona védi a német választópolgárokat a magyar-szerb 

határon, mert aki itt átjönne, az Németországban állna meg legközelebb, mint ahogy ezt 

megtanultuk 2015-ben.  A német közszolgálati médiának inkább azt kellene elmondania vagy 

azt is el kellene mondania, hogy Németországban még több bevándorló lenne, hogyha 

Magyarország nem húzza föl ezt a kerítést és nem állít jogi határzárat. De nem ez történik, 

hanem egy konkrét ügyben nagyon súlyosan megvádolják a magyar rendőrséget. Ma Pintér 

belügyminiszter úr nyilatkozott a Magyar Távirati Irodának, amely világos és egyértelmű volt. 

a leghatározottabban szeretnénk a vádakat visszautasítani. Először is, bármi történt is a 

bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás során, az elkövetők a magyar rendőrség nélkül soha nem 

lettek volna meg. A magyar rendőrségnek köszönhető, hogy ezeket az elkövetőket a magyar 



rendőrök elfogták. Igen, a magyar rendőrség folytatott lehallgatásokat, azonban 

Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Európában mindenhol a lehallgatások 99%-

ának az értékelése nem azonos időben történik. Ez azt jelenti, hogy rögzítik a beszélgetéseket, 

és a beszélgetések értékelésére, a rögzített anyag értelmezésére, bűnügyi kiértékelésére nem 

abban a pillanatban kerül sor. Ez ugyanígy van Németországban és Ausztriában is. Az osztrák 

rendőrség és a német rendőrség is rögzít beszélgetéseket, majd a rögzített beszélgetéseket 

munka, kapacitás és lehetőség  függvényében értékelik ki. De azonos időben nem történik meg 

ezeknek a beszélgetéseknek az értékelése, ezeknek a beszélgetéseknek a kockázatelemzése 

vagy a tartalmuknak a rögzítése. Ráadásul ebben az esetben olyan nyelven beszéltek, amely ott 

azonnal nem állt rendelkezésére a rendőrségnek, ezt nem titkolom. Ráadásul – mint ismeretes 

- a rendőrség rendkívül le volt terhelve ebben az időszakban, a balkáni útvonal fölszámolása és 

a védekezés miatt. Méltatlannak és igazságtalannak tartja a magyar kormány ezt a támadást a 

német közmédia részéről. 

 

Kiegészítő kérdés: Tehát akkor szakmai hiba nem történt. 

 

Lázár János: Az én véleményem szerint szakmai hiba nem történt, miután azonos idejű 

lehallgatások nincsenek. 

 


