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Dr. Szili Katalin
az Qrszággyúlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök As9zony!

K/468 .

írásbeli kérdés

„Mi az indoka az Újabb ü~gctfási hullának a SüGügyminiszteriumban?,, címmel a
Házszabály 91- §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Kovács László külügymíniszterbcz- -A
kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úri

,.Minden erőmmel azon leszek, hogy a partpolitikai megfonrQlcísokut távol tartsam a
Killügyntfnisztérium munkríjatáL 1994-ben, amikor beléptem a Kzrlu, yminisztériunaba
újdonsült miniszterként, azt mondtam az első nagy, Osszevant apparátusi értekezleten, hogy
szeretném elérni, hogy 1998-ban csak két ember sorsa ~n a választások eredményétől,
Kovács Lászlóé és Szent Iványi Islvané, a politikai államriutiáré, és senki máse, tehát a
kiztisztviselő érezze magot egzisztencirilisan biztvnscígbavr . Lehet a választási eredmény ízlése
szerint való vagy azzal ellentétes, de nem szabad, hogy a személyes sorsúr befolyásolja . Én
szeretném u eat újra megkísérelni, hogy a pártpolitikai megfontolások távol maradjanak a
Kfstügymittlsztérium tttunkájalól, hogy ott a szctkmni munka és te jesitmérry legyen a .z emberek
egyedüli értékmérője . " - mondta Őn a külügyi bizottság meghallgatásán miniszterjelöltként
2002_ május 22-én . Fenti kijelentését az ellenzék megnyugvással fogadta, bízván abban, hogy
On miniszterként is e szavak szellemében fog cselekedni . Mindezek után meglepetéssel
tapasztaltuk, hogy bn a kinevezését követö 24 órán belül lelki ismeretfurdalás nélkül lefejezte
a Külügyminisztérium vezetését. Egy hónapba se telt, és a tisztogatás elérte a nagykövetek
szintjét. On elsőként Schmidt Pál, berni nagykövetet hívta vissza példátlan gyorsasággal,
egyben az alkalmazott jogszabálynak a vissrRliivási időre vonatkozó passzusának figyelmen
kívül hagyásával . Miniszter úr legű}abban tervezett intézkedései azt mutatják, további
nagykövetek nem tölthetik ki állomáshelyükön a magyar gyakorlatban szokásos négy éves
mandátumukat.



Ezért kérdezem Miniszter Urat,

1 . Igaz-e, és ha igen, mi az indoka, hogy Jávors7lcy Béla nagykövetnek idő előtt el kell
hagynia tallini állomáshelyét?

2. Igaz-e, és ha igen, mi az indoka, hogy Prőhle Gergely nagykövetnek ídő előtt el kell
hagynia berlini állomáshelyét?

3 . Igaz-e, és ha igen, mi az indoka, hogy Kékesy Dezső nagykövetnek idő előtt ei kel[
hagynia párizsi állomáshelyét?

4 . Igaz-e, és ha ígen, mi az indoka, hogy Perényi János nagykövetnek idá előtt el kell
hagynia strasbourgi állomáshelyét?

5. Ezen döntéseinek fényében, miként értelmezhetőek a külügyi bizottság előtt május 22-én
elhangzott szavai?

6. Mely nagyköveteket illetve beosztott diplomatákat áll szándékában a továbbiakban
politikai okokból visszahívni vagy árhelyezni?

Várom írásbeli válaszát_

Tisztelettel

Budapest, 2002 . június 28 .
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