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Külügyes életutak – dr. Görög János pályafutása

Tisztelt Tagtársak!
Tisztelt Külügyminisztériumi Kollégák!

A KMDSZ 2014-ben is folytatja Nyugdíjas Bizottságának tematikus klubnapjait,
melyek keretében szeretné az érdeklődőknek egy-egy nyugdíjas, vagy még aktív kollégánk
életútját bemutatni, pályafutásának emlékeit, hasznosítható tanulságait feleleveníteni.
A sorozat folytatásaként

2014. február 13-án, csütörtökön 16.00 órai kezdettel
dr. GÖRÖG JÁNOS
nyugállományú nagykövet,
a Külügyminisztérium korábbi közigazgatási államtitkára
ad tájékoztatást életútjáról.

Meggyőződésünk, hogy a nagy ívű életpálya megismerése nem csak a
nyugdíjasainkat, hanem a KÜM valamennyi munkatársát, a fiatal diplomatákat is érdekelheti,
ezért szívesen látjuk az aktív szakszervezeti tagokat és a külügyes kollégákat is.
Helyszín: a KÜM Nagy Imre téri épületének étterme.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Budapest, 2014. február 5.
Tisztelettel
Szénási Lajos
KMDSZ elnöke
Melléklet: életpálya ismertetése, előadás vázlata

Dr. Görög János
nyugállományú nagykövet
Életpályám röviden:












1936. január 9-én születtem.
Jogot végeztem. Pályám elején tanácsvezető bíró voltam Budapesten. Később nemzetközi
magán jogásszá képeztem magam.
Az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Jogi Osztályáról kerültem a
Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályára főelőadónak 1974. április l-én.
1978-tól 1983-ig konzul voltam Ottawában.
1983 és 1989 decembere között a KüM Nemzetközi Jogi Főosztályának vezetőjeként, az
ENSZ delegáció állandó tagjaként és számos fontos nemzetközi tárgyalás vezetőjeként
dolgoztam.
1989 decemberétől 1994 szeptemberéig nagykövet Tel-Avivban, majd egy éven át a
Konzuli Főosztály vezetője, ezután pedig 1995-től helyettes államtitkár voltam.
1998-ben, a választás évében, szeptemberig a KüM közigazgatási államtitkáraként
működtem.
A kormányváltás után még egy évig helyettes államtitkár voltam, így is mentem
nyugdíjba 1999-ben.
Nyugdíjasként előbb három állást vállaltam egyszerre. Főtanácsadó voltam a
Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára mellett, továbbá főtanácsadó voltam az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke mellett is , és még ezenkívül tárcacikkeket
írtam az akkori Diplomata Magazinba.
Egy év után csak az OIT elnöke melletti állást tartottam meg és 2011-ig, 75 éves koromig
itt dolgoztam, az igazságszolgáltatás nemzetközi kapcsolatait intézve.

A Külügyminisztérium Nyugdíjas Klubjában tartandó előadás rövid vázlata:










Életpályám lényeges állomásai a bemutatkozásból láthatóak.
Előadásomban mozaik-szerűen, a Nemzetközi Jogi Főosztály vezetőjeként, tel-avivi
nagykövetként és külügyi felső vezetőként végzett munkám néhány sokakat érdekelhető
olyan eseményéről beszélnék, mint a rendszerváltozás kezdeteit jól jellemző ENSZ-beli
munka, részvételem számos nagy jelentőségű bilaterális tárgyalásban, a diplomáciai
kapcsolatok felvételét eredményező tárgyalások Izrael Állammal és a Dél-Koreai
Köztársasággal, valamint részvételem az 1989. szeptemberi határnyitást koordináló
operatív munkacsoportban.
Beszélnék arról, hogy tel-avivi nagykövetként saját légó-pincémből, úgyszólván az első
sorból figyelhettem az első Öböl-háború történéseit.
Megemlíthető, hogy 1995-től nyugdíjazásomig mindvégig képviseltem a
Külügyminisztériumot a Közigazgatási Államtitkári Értekezleten.
Végül szót ejthetünk arról, hogy közigazgatási államtitkárként 1998-ban hogyan adtam át
a Minisztériumot az új vezetésnek.
Ezt követően visszaléptem helyettes államtitkárrá és még egy évig, 1999-ig szolgáltam.
Elmondanám, hogy nyugdíjazásom után még 11-évig – 75 éves koromig - voltam
főtanácsadó, beszéd-író, tolmács-fordító és nemzetközi kapcsolatokat szervező az OITnál.
Jelenleg hivatásos nagyapa vagyok: ez is munka.

