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Írásbeli választ igénylő kérdés

Kövér László úr,
az Országgyű lés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 . év i
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló
10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani a téma
szerint hatáskörrel rendelkez ő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhe z

"Veszélyben a magyar külképviseletek? "
címmel .

A választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Mindezidáig sem Ön, sem az Ön által vezetett minisztérium nem cáfolta azokat a sajtóhíreket ,
amelyek hazánk taskenti nagykövetsége m űködésével összefügg ő kaotikus állapotokró l
szóltak. 2016 februárjában kezdte meg működését Üzbegisztán fővárosában, Taskentben a
magyar nagykövetség, amelynek bő egyéves működése alatt több szabálytalanság, biztonsági
incidens és az egyik diplomata szerint törvénysértés is történt .

A hírek nem csak a diplomata személyzet tagjainak rossz személyi kapcsolatairól, d e
gazdálkodási hiányosságokról, gyenge vezetettségr ő l és szervezettségről, és ami ezektől is
súlyosabb, biztonsági kockázatok veszélyér ő l szólnak . Mindezek ellenére a problémákat jelző
diplomata jelzéseire a Külgazdasági és Külügyminisztérium érdemben nem reagált, vizsgála t
nem indult.

Ha Önök el is tudtak tekinteni attól, hogy a taskenti külképviselet megnyitása számos tervezés i
és szervezési problémát vetett fel, aminek költségvetési vonzatai is vannak, és nem
tulajdonítottak jelent őséget a nagykövetség személyi állományán belüli konfliktusnak, amit a
tárca nem kezelt, és ami nyilvánvalóan kihatott a misszió tevékenységére is, amellett nem lehe t
szó nélkül elmenni, hogy a kialakult helyzet súlyos biztonsági kockázatokat hordoz .

A misszió működésével összefügg ő hiányosságok nem csupán a taskenti nagykövetség fizikai
és személyi biztonságának garantálásával kapcsolatban vetnek fel kérdéseket, de általában a
magyar külképviseletek biztonsága vonatkozásában is súlyos kockázatokat jelentenek . Ugyani s
elegendő egy külképviselet kapcsán az ellenérdekelt titkosszolgálatoknak információka t
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gyűjteni a magyar missziók működési mechanizmusáról, a Központ és a nagykövetsé g
kapcsolattartásának rendjéről, a védett és a nyílt információs rendszerekr ől, a személyi
viszonyokról, ahhoz, hogy ne pusztán a taskenti nagykövetségen lévő minősített információ k
fizikai megszerzésére legyen módjuk, de – az összegyűjtött információk elemzése alapján –
más magyar külképviseletek elleni tevékenységre is felhasználják azokat .

Önök pedig máig hallgatnak ebben az ügyben, súlyos veszélynek kitéve a magyar
külképviseleteket .

Mindezek alapján kérdezem Miniszter úrtól :

1. A nagykövetség 2016-os megnyitása óta kapott-e a KKM bármely szervezeti egysége
vagy vezetője jelzést a taskenti külképviselet bármely diplomatájáról arra nézvést, hogy
a működéssel összefügg ő személyi, gazdálkodási vagy biztonsági problémák állnak
fenn? Ha volt ilyen jelzés, milyen intézkedéseket hoztak? Ha nem került sor ,
intézkedésre, akkor mi az oka az intézkedés elmaradásának?

2. Értékelték-e a KKM illetékes szervezeti egységei és vezet ő i a taskenti nagykövetség
létrehozásának és m űködésének tapasztalatait? Ha igen, mit tartalmaznak ezek a
megállapítások?

3. Tartalmaz-e bármilyen információt a működéssel összefügg ő személyi, gazdálkodás i
vagy biztonsági problémákra nézvést a taskenti misszióvezető ' éves beszámolója? Ha
volt ilyen jelzés, milyen intézkedéseket hoztak? Ha nem került sor intézkedésre, akkor
mi az oka az intézkedés elmaradásának?

4. 2016. február és 2017. május között sor került-e a taskenti nagykövetség átfogó vag y
célellenőrzésére? Ha igen, milyen megállapítások és intézkedések születtek?

5. Értékelték-e a taskenti nagykövetség kapcsán felmerült biztonsági kockázatokat, ' és ki
tudják-e jelenteni teljes bizonyossággal, hogy nem leplez ődött le a minősített adatok
továbbítására szolgáló védett információs rendszer, illetve nem dekonspirálódtak
rejtjeleszközök, illetve nem jutott illetéktelenek tudomására a külképviseletek és a
Központ közötti kapcsolattartásra szolgáló egyetlen rendszerre vonatkozó informáci ó
vagy adat sem ?

Budapest, 2017. május

Demeter Márta
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