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Egy éve adta át a magyar kormány Safarovot 

Azerbajdzsánnak 

Írta: Herczeg Adrienn 

 

Magyarország kormánya 2012. augusztus 31-én átadta Azerbajdzsánnak a Magyarországon 

jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Ramil Safarovot. Safarov hazájában azonnali 

kegyelmet kapott, s Örményország megszakította diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal. 

Azerbajdzsán egy 1983-as Európai Tanács egyezményre hivatkozva azért kérte a férfi 

átadását, hogy a büntetése hátralevő részét azerbajdzsáni börtönben tölthesse. A 

külügyminisztérium parlamenti államtitkára még szeptember 3-án elismerte, hogy a kormány 

tisztában volt azzal, hogy miután Ramil Safarovot átadják Azerbajdzsánnak, az hazájában 

akár kegyelmet is kaphat, de állítása szerint nem volt okuk feltételezni, hogy ez valóban 

megtörténhet. 

Az Országos Örmény Önkormányzat tagjai látták azon dokumentumokat, amelyek azt 

bizonyítják, hogy az állítólagos „garancia levél" megérkezése előtt (valójában törvényi 

tájékoztatás) augusztus 6-án aláírta a Magyarország hozzájárulást az azeri gyilkos 

kiadatásához. A garancia levél, amit ismételten hangsúlyozunk csupán egy törvényi 

tájékoztatás augusztus 15-én érkezett meg Azerbajdzsánból. Az Országos Örmény 

Önkormányzat erős meggyőződése, hogy a magyar fél súlyos jogszabálysértéseket követett el. 

A helyzetet súlyosbítja még az a tény is, hogy a kiadató jóváhagyást csak is kizárólag a 

magyar igazságügyi miniszternek áll jogában aláírni Magyarországon, de viszont ezt a 

kiadatást az igazságügyi minisztérium egyik osztályvezetője írta alá. Ez a tény is azt 

bizonyítja, hogy azok a személyek, akiknek a hatáskörükben állt volna e döntéseket meghozni 

kivonták magukat a felelősség alól. Az Országos Örmény Önkormányzat nagy sérelme, hogy 

mai napig sem történt semmilyen intézkedés a magyar igazságügyi minisztérium részéről. 

Navracsics Tibor igazságügyi miniszter nem tesz annak érdekében semmit, hogy a magyar 

bíróság által hozott jogerős ítélet legyen végrehajtva. Különböző elképzelések születtek arra 

vonatkozóan, hogy Magyarország kormánya miért adta át Azerbajdzsánnak Safrovot. 

Feltételezések szerint megállapodás született a magyar és az azeri állam között, hogy 

Azerbajdzsán 2-3 milliárd euró értékben fog magyar állampapírokat vásásrolni Safarov 

átadása esetén. Hivatalos álláspont szerint a kiadatás nem volt üzlet tárgya, hanem csupán 
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hozzájárult az Azerbajdzsánnal építendő kapcsolatok erősítéséhez. Miután a magyar államfő 

látogatást tett a dél-kaukázusi muszlim államban, és négyszemközt is tárgyalt az azeri 

államfővel, jogosan merült fel nemzetközi szinten is a kérdés, hogy kinek és mit adott az azeri 

fél Safarov kiadásának viszonzásául. A miniszterelnök döntését a Külügyminisztérium, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium illetve Magyarország lakosságának többsége is 

elítéli, nem beszélve a nemzetközi felháborodásról. 

A bakui vezetés régóta készült Safarov szabadon engedésére és nemzeti hősként való 

tisztelésére. Ez a tény a 2004-es gyilkosságtól fogva nyomon követhető, ráadásul az átadás 

körülményei is ezt bizonyítják. Azerbajdzsán nagykövetség Magyarországon szintén 2004-től 

van, s az azeriek is elismerték, hogy a nagykövetség alapításának oka az volt, hogy Safarov 

védelmét maximálisan elláthassák Magyarországon. Az azeriek a nemzet nagyságát látják 

abban, hogy, Safarovot sikerült hazavinni és szabadon engedni. 

2012. augusztus 31-én örmény idő szerint este 21:00 órakor Örményország megszakította 

diplomáciai kapcsolatait(1) Magyarországgal(2), melyre a magyar diplomácia történetében 45 

éve nem volt példa hasonlóra(3). Diplomáciai kapcsolatot akkor szüntetnek meg, ha háború 

áll fenn, illetve ha egy állam úgy érzi, hogy vele szemben nagyon súlyos jogsértést vagy 

politikailag nagyon ellenséges cselekedetet hajtottak végre. Szerzs Szargszjan örmény államfő 

szerint a magyar miniszterelnök ezen döntésével nem vonta ki magát az örmény-azeri 

konfliktusból, hanem épp ellenkezőleg, még inkább részévé vált azáltal, hogy tovább fokozta 

az Örményország és Azerbajdzsán közötti ellentéteket. Az Azerbajdzsán által folytatott 

politika, és a Safarov botrány miatt az örmény államfő igen csekély esélyt lát a Hegyi-

Karabahi helyzet békés megoldására, továbbá a magyar kormány ezen döntése feszültséget 

keltett az Európai Unió keleti politikájában is. 

Safarov átadásának, majd szabadon engedésének óriási visszhangja volt a nemzetközi 

közösség részéről. Barack Obama még a kiadás napján, augusztus 31-én aggodalmának adott 

hangot, s Magyarországtól magyarázatot várt tettére (4). A világ minden táján tiltakoztak a 

kiadás ellen: Indiában, Görögországban, Grúziában, Libanonban, Németországban, 

Csehországban és az Egyesült Államokban is (5). 

Magyarország diplomáciai jegyzéket küldött Örményországnak, amelyben azt fejtette ki, hogy 

a kormány érdekelt az előfeltétel nélküli, a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 

felfüggesztésének megszüntetésében. Ez a jegyzék volt a válasz az augusztus 31-ei örmény 



3 
 

jegyzékre, amelyben az örmény fél egyoldalúan felfüggesztette diplomáciai kapcsolatait 

Magyarországgal. A magyar válaszjegyzékre Tigran Balajan, az örmény külügyi tárca 

szóvivője elmondta, hogy országának álláspontja nem változott. Örményország, hogy 

visszaállítsa diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal a kiadatás előtti állapotra, az örmény 

genocídium elismerését kéri Magyarországtól, amelyet a magyar kormány a török kapcsolatok 

megromlására hivatkozva visszautasított. A magyar Külügyminisztérium sajtófőosztályának 

vezetője úgy nyilatkozott, hogy Budapest nem igazán tud már mit tenni a magyar-örmény 

diplomáciai kapcsolatok helyreállításáért. 

Ma is csupán találgatnak, miért is adta ki a magyar kormány Safarovot Azerbajdzsánnak. A 

hivatalos álláspont szerint, ahogyan arról korábban szó esett, a két ország közötti 

kapcsolatokat kívánták erősíteni. Azonban e tekintetben jóformán semmilyen előrehaladás 

nem történt. A kapcsolatok úgy állnak, ahogyan a kiadás előtt álltak. A diplomáciai 

kapcsolatok felfüggesztésének megszüntetéséért Örményországgal szintén semmilyen 

előrelépés nem történt. Az örmény követelést, hogy Magyarország ismerje el az örmény 

népirtást, a magyar kormány a Törökországgal való kapcsolatok megromlása miatt 

visszautasította, s ezt követően az ügyet jóformán annyiban is hagyta. 

Tehát azáltal, hogy a magyar kormány átadta Ramil Safarovot Azerbajdzsánnak, többek 

között feszültséget keltett az Európai Unió keleti politikájában, a karabahi rendezés ügyét is 

megakasztotta, s mérhetetlen politikai illetve erkölcsi veszteséget okozott Magyarországnak. 

A magyar kormány külön kérte, hogy Safarov kiadásának ügye ne legyen téma az uniós 

fórumokon. Mivel Magyarország az átadás során a nemzetközi jog szabályainak megfelelően 

járt el, így a miniszterelnök elmondása szerint rendezettnek és lezártnak tekinti az ügyet. A 

magyar kormány döntése a kiadásról felszította az azeri-örmény ellentéteket, s már 2012 

szeptemberében fegyveres összeütközésre került sor az azeri-örmény határon. Washington 

aggodalmát fejezte ki a hír hallatán, mert semmi esetre sem szeretné, hogy újból 

fellángoljanak a kaukázusi ellentétek. Moszkvát is aggasztja a kialakult helyzet, nyíltan az 

örmények pártjára állt, s ugyancsak nem szeretné, ha fegyveres konfliktus bontakozna ki a két 

ország között. Brüsszel és az Európai Unió is aggódik, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a 

kiadás nyomán Európa közepén találjuk azt az igen mélyen gyökerező dél-kaukázusi 

konfliktust, melyet a világ diplomáciája eddig több-kevesebb sikerrel ugyan, de elfojtva tudott 

tartani. 
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2013 augusztusában, Safarov kiadásának egy éves évfordulója alkalmából sajtótájékoztatóra 

kerül sor, amelynek keretében az örmények válaszokat várnak a magyar kormánytól egy évvel 

ezelőtti tettére. A sajtótájékoztató talán választ ad az emberekben felmerült kérdésekre, s talán 

lépéseket lehet tenni a magyar-örmény jó kapcsolatok visszaállítására. 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 

Kiválóság Program- Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program" című kiemelt projekt keretei között 

valósult meg. 

 

1-Így megszűnt az Örményországban tartózkodó magyar állampolgárok konzuli védettsége is. 

2-A Magyarországon élő örmények száma 3-10 ezerre tehető. Csaknem húsz településen 

működik örmény kisebbségi önkormányzat. Örmény származásúakat az Aradi vértanúk között 

is találunk: Lázár Vilmos, Kiss Ernő. Agárdy Gábor színművész és Csiky Gergely író is 

örmény származásúak. 

3-1967-ben a hatnapos háború miatt Budapest szakította meg diplomáciai kapcsolatait 

Izraellel, mely elhidegülés 20 évig tartott. 1988. március 14-én érdekképviseletet állítottak fel 

Budapesten és Tel-Avivban a felek. 

4- http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2012/08/31/statement-nsc-spokesman-tommy-

vietor-azerbaijan-s-decision-pardon-ramil- 

5- Az örmények száma 12 millióra tehető, de Örményországban mindössze 3,1 millió él, a 

többi örmény elszórtan van jelen a Föld szinte minden részén. Legnagyobb számban 

Oroszországban, majd Egyesült Államokban, Franciaországban és Grúziában élnek. Az 

örmény diaszpóra nagyon erős. 
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